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Bezpečnostné a regulačné informácie
Ďakujeme vám za zakúpenie INTELLINET NETWORK
SOLUTIONS™ Sieťovej kamery alebo Sieťového video servera.
Tento užívateľský manuál obsahuje pokyny pre používanie
a správu kamery vo vašej sieti. Skúsenosti v oblasti sietí vám
budú užitočné ako pri inštalácii tak pri používaní daného
produktu. Aktualizované verzie tohto dokumentu budú
zverejnené na www.intellinet-network.com ihneď ako budú
k dispozícii. Najnovšiu verziu užívateľského manuálu je možné
nájsť taktiež na inštalačnom CD priloženom k tomuto produktu,
spolu s užívateľskými manuálmi v iných jazykoch.

Toto zariadenie bolo testované a uznané za vyhovujúce limitom
pre výpočtové zariadenia Triedy B podľa Hlavy B Časti 15 FCC
Pravidiel, ktoré sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú
ochranu proti rušeniu, ktoré vzniká pri prevádzke v komerčnom
prostredí.
Je pravdepodobné, že prevádzka tohto zariadenia v obytnej zóne môže spôsobiť
rušenie. V takomto prípade bude potrebné, aby užívateľ prijal opatrenia
vzniknuté v dôsledku rušenia na svoje vlastné náklady. Toto digitálne
zariadenie spĺňa požiadavky pre vyžarovanie emisií podľa limitu B z
EN55022/1998 a požiadaviek pre odolnosť voči rušeniu z EN55024/1998 pre
obytné a komerčné prostredia a ľahký priemysel.

Vyhlásenie R&TTE o zhode
Zariadenie vyhovuje všetkým požiadavkám 1999/5/EC
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 9. marca 1999 o rádiových
zariadeniach a telekomunikačných terminálových zariadeniach
a vzájomnom uznávaní ich zhody (R&TTE). Smernica R&TTE ruší
a nahrádza Smernicu 98/13/EEC (Telekomunikačné terminálové
zariadenia a zariadenia satelitných pozemných staníc) s platnosťou
od 8. apríla 2000.

Bezpečnosť
Zariadenie je v súlade s EN 60950, Bezpečnosť zariadení informačných
technológií.
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Odpad elektrických & elektronických zariadení
Likvidácia elektrických a elektronických zariadení
(Platné v Európskej únii a v ďalších európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení naznačuje, že sa
s produktom nesmie zaobchádzať ako s domácim odpadom.
Namiesto toho by malo byť zariadenie vzaté do zberného miesta
pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
Zabezpečením správnej likvidácie napomáhate odstraňovať
negatívne vplyvy na prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť
spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Pokiaľ vaše
zariadenie obsahuje jednoducho odnímateľné batérie alebo
akumulátory, likvidujte ich oddelene podľa miestnych požiadaviek. Recykláciou
materiálov pomôžete zachovávať prírodné zdroje. Pre podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto výrobku, kontaktujte príslušný miestny obecný úrad, podniky
komunálnych služieb alebo obchod, v ktorom ste si zakúpili tento produkt.
V krajinách mimo EÚ: Ak chcete odstrániť tento produkt, obráťte sa na
príslušné miestne úrady a informujte sa o správnom spôsobe likvidácie.

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Zariadenie generuje vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je inštalované
a prevádzkované v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových
komunikácií. Avšak nemôžeme zaručiť, že sa rušenie neobjaví aj pri správnej
inštalácii. Ak zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho
príjmu, prejavujúce sa zapínaním a vypínaním daného zariadenia, užívateľ je
povinný pokúsiť sa napraviť toto rušenie jedným alebo viacerými z týchto
opatrení:
Zmeňte polohu alebo premiestnite prijímaciu anténu
Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom
Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode ako je pripojený
prijímač
Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rádio/TV technika pre pomoc
- Skontrolujte, či sa s touto jednotkou používajú tienené (STP) sieťové
káble pre zabezpečenie súladu s normami EMC

Krajiny EÚ určené pre použitie
ETSI verzia tohto zariadenia je určená pre domáce a kancelárske použitie
v Rakúsku, Belgicku, Česku, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Írsku,
Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Portugalsku, Slovensku, Španielsku,
Švédsku a Veľkej Británii.
ETSI verziu tohto zariadenie je tiež dovolené používať v členských krajinách
EFTA – Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.

Krajiny EÚ neurčené pre použitie
Žiadne.
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Dôležité informácie
1.

Zákony týkajúce sa kamier sa môžu pre jednotlivé krajiny líšiť. Aby
neprišlo k porušeniu zákonného dohľadu, obráťte sa na miestne úrady.
2. Všimnite si, že obrazový snímač tejto sieťovej kamery sa v prípade, že
bude trvalo vystavený priamemu slnečnému žiareniu, môže poškodiť.
Chybné obrazové snímače, ktoré boli poškodené pri dlhodobom vystavení
slnečnému žiareniu, sú vylúčené zo záruky produktu.
3. Vnútorné sieťové kamery nie sú odolné voči vplyvom počasia. Pozrite si
špecifikácie prostredia nachádzajúce sa na konci tohto manuálu. Pre
použitie v exteriéri použite vodeodolné puzdro, ktoré ochráni kameru pred
vodou, vlhkom a teplotami (vyššími alebo nižšími ako v špecifikácii). Pre
očistenie kamery ju jemne pretrite čistou suchou handričkou.
4. Používajte iba napájací DC adaptér dodávaný s kamerou. Ak vaša sieťová
kamera podporuje napájanie cez Ethernet (pre podrobnejšie informácie
pozrite informácie o produkte na konci tohto užívateľského manuálu),
môžete pre poskytnutie napätia pre kameru použiť PoE injektor(mid- or
endspan) kompatibilný s IEEE 802.3af.
5. S kamerou zaobchádzajte vždy opatrne, fyzické otrasy môžu spôsobiť
vážne poškodenia hardvéru.
6. Uistite sa, že ste kameru namontovali bezpečne. Predídete tak prípadným
osobným zraneniam. Udržujte kameru mimo dosahu detí.
7. Ak kamera nepracuje správne, obráťte sa na svojho lokálneho distribútora.
Nerozoberajte výrobok, pretože takéto správanie má za následok
zneplatnenie záruky.
8. Technická podpora produktu je poskytovaná e-mailom alebo telefonicky
prostredníctvom vášho predajcu alebo distribútora. Dodatočná technická
pomoc je poskytovaní prostredníctvom INTELLINET NETWORK SOLUTIONS
cez webovú stránku www.intellinet-network.com.
9. Pred kontaktovaním technickej podpory sa uistite, že má kamera
nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru (pre zistenie verzie nahliadnite na
stránku systémových informácií o kamere). Pre urýchlenie odpovede
technickej podpory odporúčame vo vašej správe uviesť čo najviac detailný
popis problému.
10. Pokiaľ sa po počiatočnej inštalácii kamera nezapne, mali by ste ihneď
prerušiť používanie tohto produktu.
11. Vrátenie a náhrada poškodených výrobkov sú riešené cez sieť našich
autorizovaných predajcov. Obráťte sa na miesto predaja.
12. Použité kamery, najmä tie, ktoré boli obstarané prostredníctvom stránok
internetových aukcií, sú vylúčené zo záruky produktu.
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1: Prehľad produktov
1.1 Sieťové kamery
Sieťové kamery sú kamery s uzavretým televíznym okruhom (CCTV), ktoré na
prenos dát cez Ethernet alebo bezdrôtové LAN pripojenie používajú Internetový
protokol (TCP/IP). Sieťové kamery, ako také, sú známe tiež ako IP kamery. IP
kamery sa primárne používajú na monitorovanie aplikácií. Mnoho IP kamier je
zvyčajne nasadzovaných spolu s digitálnym videorekordérom (DVR) alebo
sieťovým videorekordérom (NVR) a tak vytvárajú video monitorovací systém.
Nakoľko sú sieťové kamery vybavené operačným systémom, nie je pre
fungovanie potrebný DVR alebo NVR. Okrem toho, sieťová kamera dokáže
prenášať dáta v lokálnych sieťach tak, ako cez Internet. Prístup k sieťovej
kamere je zvyčajne zabezpečený prostredníctvom bežného webového
prehliadača, ako napríklad MS Internet Explorer alebo Firefox.

Príklad znázorňuje bezdrôtovú sieťovú kameru v typickom nastavení

Príklad znázorňuje bezdrôtovú sieťovú kameru v typickom nastavení s riešením
nahrávania cez NVR
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1.2 Sieťové video servery

Sieťový video server umožňuje pripojenie k analógovej CCTV kamere
prostredníctvom koaxiálneho kábla.

Príklad znázorňuje CCTV kameru pripojenú k sieťovému video serveru, ktorý je
sám pripojený k sieti.

1.3 Prehľad modelov
Tento užívateľský manuál obsahuje informácie o nasledovných modeloch:

1. NSC15/NSC15-WG
Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS
Iba NSC15-WG: Deň/Noc, 54 Mb/s Wireless 802.11g

2. NSC16-WG
Motion-JPEG + MPEG4 + H.264, Audio, 1.3M CMOS, Deň/Noc, 54 Mb/s Wireless
802.11g

3. NFC30/NFC30-WG
Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS
Iba NFC30-WG: 54 Mb/s Wireless 802.11g
Podpora IEEE 802.3af PoE pre káblový model NFC30.

4. NFC30-IR/NFC30-IRWG
Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS, Deň/Noc, IR LEDky
Iba NFC30-IRWG: 54 Mb/s Wireless 802.11g
Podpora IEEE 802.3af PoE pre káblový model NFC30-IR.
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5. NFC31/NFC31-WG
Motion-JPEG + MPEG4 + H.264, Audio, 1.3M CMOS
Iba NFC31-WG: 54 Mb/s Wireless 802.11g
Podpora IEEE 802.3af PoE pre káblový model NFC31.

6. NFC31-IR/NFC31-IRWG
Motion-JPEG + MPEG4 + H.264, Audio, 1.3M CMOS,
Deň/Noc, IR LEDky
Iba NFC31-IRWG: 54 Mb/s Wireless 802.11g
Podpora IEEE 802.3af PoE pre káblový model NFC31-IR.

7. NFD30
Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS, Podpora IEEE
802.3af PoE

8. NFD130-IR (indoor) / NFD130-IRV (outdoor)
1.3 Megapixel CMOS, 720p HD, Day/Night, H.264, MPEG4,
M-JPEG, 3GPP, PoE, MicroSD/SDHC

9. NBC30-IR
Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS, Deň/Noc, IR
LEDky, Podpora IEEE 802.3af PoE

10. NVS30
Motion-JPEG + MPEG4, Audio, Podpora IEEE 802.3af PoE
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2: Systémové požiadavky
2.1 Hardvérové požiadavky
Hardvér vášho počítača by mal spĺňať alebo prekračovať
nasledovné špecifikácie:
Prístup k jednej kamere cez webový prehliadač:
CPU: Pentium 4 1600 MHz (alebo ekvivalent AMD)
Video Karta: 64 MB grafická karta
RAM: 512 MB
Sieťový adaptér: 10/100 Mb/s Rýchly Ethernet

Použitie 16-kanálovej utility pre monitorovanie/nahrávanie:
CPU: INTEL Dual Core Procesor
Video Karta: 64 MB grafická karta
RAM: 2 GB
OS: Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7

2.2 Podporované operačné systémy
a webové prehliadače
INTELLINET NETWORK SOLUTIONS sieťové kamery podporujú prístup založený
na webovom prehliadači pre väčšinu operačných systémov.
•

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista a Windows 7
- MS Internet Explorer 7.x a 8.x (ActiveX & Java)
- Firefox 3.x (Java)
- Google Chrome (Java)
- Opera 9.x (Java)

•

MacOS X Leopard
- Firefox 3.x (Java)
- Safari 3.x (Java)

•

Linux
- Firefox 3.x (Java)
- Konqueror (Java)
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2.3 Obmedzenia
Prístup cez webový prehliadač
I keď je možné sa k sieťovej kamere pripojiť prostredníctvom webového
prehliadača rôzneho ako MS Internet Explorer, niektoré funkcie nemožno
použiť. Pozrite si prehľad funkcií uvedený nižšie:
MS Internet Explorer 7.x a 8.x (ActiveX)
- zobrazenie live videa vo všetkých formátoch
- nahrávanie live videa pravým kliknutím na live video
- počúvanie audia
- použitie mikrofónu pre poslanie audia do kamery
- zobrazenie videa v režime na celú obrazovku
- použitie funkcie digitálneho priblíženia
- prístup k menu administrátora a nastaveniam kamery
- nastavenie súkromného maskovania, detekcie pohybu a zvuku

Všetky ostatné prehliadače (Java)
- zobrazenie live videa vo formáte Motion-JPEG
- prístup k menu administrátora a nastaveniam kamery
(s istými obmedzeniami)

IP Inštalačný program
Táto aplikácia je kompatibilná iba s operačnými systémami Windows.
Inštaláciu na MacOS systémoch je možné vykonať prostredníctvom služby
Bonjour pre odhaľovanie. Inštalácia na Linux systémoch vyžaduje manuálnu
zmenu IP adresy systému pre získanie prístupu ku kamere. Pre pokyny na
inštaláciu si prezrite časť 4.1 Pripojenie ku kamere.

16-kanálová utilita pre monitorovanie / nahrávanie
Táto aplikácia je kompatibilná iba s operačným systémom Windows. Pre
kompletný zoznam kompatibilných aplikácií navštívte stránku
www.networkipkamera.com.
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3: Informácie o hardvéri
3.1 Predná & Zadná časť
Nasledujúce stránky poskytujú prehľad hardvérových prvkov
rozličných typov sieťových kamier a sieťových video serverov.

3.1.1 NSC15/NSC15-WG/NSC16-WG
Sieťové SOHO kamery
Predná časť

Horný obrázok znázorňuje vybavenie pre bezdrôtové modely NSC15/16-WG.
Konektor bezdrôtovej antény a LEDky pre nočné videnie sú exkluzívne pre tieto
modely a nenachádzajú sa na káblových modeloch NSC15.
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Zadná časť

Konektor napájania:

Pripojenie pre napájací adaptér, ktorý je dodávaný
s kamerou.

Prepínač pre reset:

Ak potrebujete vykonať reset hardvéru, môžete vložiť
kancelársku sponku do otvoru a stlačiť prepínač na 10
sekúnd.

Reproduktor:

Stereo konektor pre pripojenie aktívnych
reproduktorov alebo iných line-out audio zdrojov.

LAN:

Pripojenie pre štandardný RJ45 Cat5 (alebo vyšší)
sieťový kábel. Maximálna dĺžka je 100 m / 300 ft.

Pripojenie NSC15 ku sieti (káblové)
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3.1.2 NFC30/NFC31 Sieťové pevné kamery
Predná časť

Vrchný bod montáže

1/3” CS-montovaný objektív
Spodný bod montáže

Stojan kamery

Predná verzia IR
IR kamery sú vybavené pevným objektívom, ktorý
sa nedá odstrániť či vymeniť. IR objektív obsahuje
12 IR LED diód, ktoré vysielajú na vlnovej dĺžke
850 nm a povoľujú kamere zachytávať video aj
v úplnej tme.
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Zadná časť

Konektor pre mikrofón / Line-In: Konektor pre externé mikrofóny alebo iné
line-in audio zdroje.
Konektor bezdrôtovej antény:

RP-SMA jack pre pripojenie externých antén,
ako napríklad antény, dodávanej s vašou
bezdrôtovou kamerou.

Konektor pre digitálny I/O:

Adaptér radovej svorkovnice pre pripojenie
externých poplašných zariadení. Konektor má
vstupy a dva výstupy.

Pripojenie prostredníctvom IEEE 802.3af Napájania cez Ethernet

Poznámka: Podporované je tiež pripojenie pomocou napájacieho adaptéra.
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3.1.3 NFD30 Sieťová klenutá kamera

Konektor napájania:

Pre pripojenie 12 V DC vstupu.

Výstup pre audio:
(Zelený spoj)

Podpora výstupu pre audio – slúchadlá alebo
reproduktory pre dvojcestný zvuk.

Vstup pre audio:
(Červený spoj)

Podpora vstupu pre audio pre mikrofón.

Sieťový Konektor:

Pre pripojenie RJ45 Eternetového kábla. Konektor
podporuje vstupné signály PoE kompatibilného s
IEEE802.3af.

Indikátor pripojenia k sieti: Znázorňuje úspešné pripojenie kamery ku sieti.
Indikátor sieťového prenosu: Blikaním znázorňuje prenos cez sieť.
Reset:

Ak potrebujete vykonať reset hardvéru, môžete
vložiť kancelársku sponku do otvoru a stlačiť
prepínač na 10 sekúnd.

Konektor I / O terminálu:

1 vstup a 1 výstup pre podporu externých
poplašných a snímacích zariadení, určených na
detekciu pohybu, spúšťanie udalostí a hlásenie
poplachu.
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1: Pripojenie pomocou IEEE 802.3af Napájania cez Ethernet.

2. Pripojenie pomocou štandardného napájacieho adaptéru (1) a radového LAN
prepínača alebo routera (2).

- 16 -

3.1.4 NFD130-IR Network Dome Camera
Housing
(rotate lower part to open)

2.7 mm - 9 mm megapixel lens
IR LEDs & light sensor
Dome bubble

Power connector (12 V DC)
Factory reset
IEEE 802.3af PoE
network connector
Analog video output
Light sensor
Infrared LEDs
Zoom and focus adjustment lever
Terminal block connector
(digital input / output)
Refer to the hardware installation guide on the installation CD for additional
instructions.
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3.1.5 NFD130-IRV Network Dome Camera

IP66-rated Housing
(use included screw driver to loosen
security screws)

2.7 mm - 9 mm megapixel lens
IR LEDs & light sensor
Dome bubble

Analog video output

Power connector
(12 V DC)
Terminal block connector
(digital input / output)
PAL / NTSC video out
mode selector

Factory reset

MicroSD / SDHC memory
card slot

Refer to the hardware installation guide on the installation CD for additional
instructions.
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3.1.6 NBC30-IR Outdoorová sieťová kamera
IP67-menovitý kryt

Infračervené LED diódy

Konzola správy káblov

Prepínač pre reset

Konektor radovej svorkovnice

12 V DC
RJ45 Sieťový konektor

Audio vstup

Audio výstup
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1: Pripojenie použitím IEEE 802.3af Napájania cez Ethernet.

2. Pripojenie pomocou štandardného 12 V DC napájacieho adaptéru (1) a
radového LAN prepínača alebo routera (2). Napájací adaptér nie je súčasťou
balenia.
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3.1.5 NVS30 Sieťový video server
Predná časť

Vstup videa:

Vstupný konektor pre analógovú CCTV kameru.

Výstup videa:

Loop-through port, ktorého výstupom je analógové
video, ktoré môže byť integrované do existujúceho
CCTV monitorovacieho systému.

Vstup mikrofónu:

Vstupný konektor pre mikrofón/Line-In.

Line Out:

Line-Out konektor pre aktívne reproduktory.

Konektor I/O terminálu:

1 vstup a 1 výstup pre podporu externých
poplašných a snímacích zariadení, určených na
detekciu pohybu, spúšťanie udalostí a hlásenie
poplachu.

Konektor RS-485:

Používa sa na pripojenie analógových PTZ kamier ku
video serveru.
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Zadná časť

Napájanie:

LED dióda sa rozsvieti ako náhle sa úspešne spustí
sieťový video server.

Konektor napájania:

Sem pripojte napájací adaptér, pokiaľ nepoužívate
funkciu utility napájania prostredníctvom Ethernetu.

Sieťový / PoE konektor:

Štandardná RJ45 zásuvka pre Cat5 (alebo vyšší)
sieťový kábel. Podporované sú vstupné zdroje
kompatibilné s IEEE 802.3af.

Schéma pripojenia

Poznámka: NVS30 je jednokanálový video server. Súčasne môže byť pripojená
iba jedna CCTV kamera.
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3.2 Konektor digitálnej I/O radovej
svorkovnice
Sieťová kamera a sieťový video server, s výnimkou modelu NSC15, sú
vybavené digitálnym I/O rozhraním. To môže byť použité na pripojenie
externých poplašných senzorov(piny 1 a 2) alebo na napájanie externých
zariadení (piny 3 a 4).

Zľava doprava: Piny 1 (DI+), 2 (DI-), 3 (Com) a 4 (No)

NO COM DI- DI+

Zem
Prepínač
12 V
Poplašné zariadenie

Zem
12 V
Max. 30 W

DI+: Digitálny vstup (+), DI-: Digitálny vstup GND(-)
Com: Napájanie DC 12 V (+), No: Napájanie GND (-)
Sieťový video server NVS30 ponúka ďalšie dva piny 5 (+) a 6 (-), ktoré sú
určené na pripojenie analógovej CCTV kamery s PTZ správou (RS-485).
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3.3 Obsah balenia
V balení vášho INTELLINET NETWORK SOLUTIONS video monitorovacieho
produktu by ste mali nájsť nasledovné položky.
1. Sieťová kamera (alebo Sieťový video server)
2. Užívateľský manuál (tento dokument) a Sprievodca rýchlou inštaláciou
3. Inštalačné CD
-> Užívateľský manuál v elektronickej forme v rôznych jazykoch
-> IP Inštalačná utilita
-> Multikanálová IP monitorovacia utilita
4. Stojan kamery (všetky interiérové NSCxx a NFCxx modely)
5. Konzola pre pripevnenie na stenu (všetky outdoorové NBCxx modely)
6. Montážny hardvér (NFSxx a NBCxx modely)
7. Napájací adaptér (s výnimkou NBC30 (550932))
-> Vstup: 110/230 V, 50/60 Hz
-> Výstup:
- 5 V DC (NSC15 modely)
- 12 V DC (iné modely)
Ak niektorá položka chýba, kontaktujte svojho predajcu.
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4: Inštalácia
4.1 Pripojenie ku kamere
Pripojte RJ45 sieťový kábel z LAN portu kamery do vašej siete; napr. do routera
alebo LAN prepínača, následne zapnite kameru. Bootovacia sekvencia potrvá
približne 1 minútu. Pokiaľ vaša kamera nepodporuje PoE(viď sekcia 1.3 Prehľad
modelov), budete musieť použiť napájací adaptér kamery. Ak PoE podporuje,
môžete pre napájanie kamery pripojiť RJ45 kábel do povoleného PoE prepínača
alebo injektora.
Prednastavené je, že sieťová kamera (alebo video server) vyhľadá DHCP server
v sieti a získa IP adresu automaticky. Veľmi častým DHCP serverom býva
router, zariadenie, ktoré je možné nájsť vo väčšine sietí.
Prítomnosť DHCP servera vo vašej sieti zjednodušuje inštaláciu a tak dokážu
i užívatelia s obmedzenou znalosťou TCP/IP sietí nainštalovať sieťovú kameru
v priebehu niekoľkých minút. Ak nie je DHCP server nájdený, sieťová kamera sa
vráti ku svojej pôvodnej IP adrese 192.168.1.221.
V systémoch Windows, môžete použiť IP inštalačnú utilitu, ktorá nájde kameru
v sieti a umožní vám vykonávať zmeny v nastaveniach.
Ako náhle je kamera nastavená správne, je možné k nej pristupovať
prostredníctvom webového prehliadača počítača. Nasledovné časti popisujú
postup pre užívateľov Windows, MacOS a Linux.
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4.1.1 Windows XP, Vista a Windows 7
Vložte Inštalačné CD do CD alebo DVD mechaniky. Po
krátkej chvíľke sa CD automaticky spustí a zobrazí sa
obrazovka nižšie. Pokiaľ sa tak nestane, je potrebné
prehľadávať CD cez Windows Explorer (Prieskumník)
a dvakrát kliknúť na súbor autorun.exe.

1. Užívateľské manuály
Užívateľský manuál pre INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Sieťovú
kameru je dostupný v elektronickej forme na inštalačnom CD, spolu
s užívateľskými manuálmi v rôznych jazykoch.
Ak narazíte na rozdiely medzi snímkami obrazoviek uvedenými
v užívateľskom manuáli a skutočnými obrazovkami, odporúčame vám
otvoriť si manuál z CD, nakoľko sa tam môže nachádzať novšia verzia ako
je tlačená.

2. IP Inštalátor pre Windows
Táto utilita je navrhnutá na to, aby vyhľadala sieťovú kameru vo vašej sieti
a umožnila vám uskutočňovať zmeny v nastaveniach.
3.

Monitorovací video softvér
Pozrite Kapitolu 6 Monitorovací video softvér.
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IP Inštalátor pre inštaláciu vo Windows
Pred začatím inštalácie sa uistite, že ste ku vášmu počítaču pripojený
prostredníctvom užívateľského účtu, ktorý má práva administrátora. Nižšie
uvedené náhľady obrazoviek sú prevzaté z inštalácie v systéme Windows
XP. Postup pre systémy Vista a Windows 7 je obdobný.
Pre začatie inštalácie kliknite na odkaz “IP Inštalátor pre Windows”.
V závislosti od nastavení vášho systému sa môže zobraziť nasledovné
hlásenie:

Pre pokračovanie kliknite na “Run”(“Spustiť”)…

… a pre začatie inštalácie kliknite na “Yes”(“Áno”).

Zvoľte si preferovaný jazyk pre inštaláciu, potom kliknite na
“Next”(“Ďalej”).
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Určite miesto, kde má byť nainštalovaný program. Prednastavená cesta je
vyhovujúca pre použitie vo väčšine systémov. Ak chcete určiť iné umiestnenie,
kliknite na “Browse…”(“Prehľadávať…”) a pre pokračovanie kliknite na
“Next”(“Ďalej”).

Vyberte priečinok vo Windows Štart Menu.

Označte alebo odznačte voliteľné Xvid kodeky a MSN Plugin. Pokiaľ si nie ste
istý týmito možnosťami, odporúčame vám ponechať ich označené.
Pre pokračovanie stlačte “Next”(“Ďalej”).
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Overte si súhrn inštalácie a pre začatie inštalácie kliknite na “Install”
(“Inštalovať”).

Ako náhle je inštalácia hotová, kliknite na “Finish”(“Dokončiť”).
Na ploche vášho počítača sa vytvorí nový zástupca; Pre
spustenie aplikácie na ňu dvakrát kliknite.
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IP Inštalátor pre Windows
Po spustení programu sa zobrazí obrazovka uvedená nižšie. V závislosti od
modelu kamery sa môže obrazovka mierne líšiť, funkcionalita však zostáva
rovnaká. Utilita IP Inštalátor zobrazí všetky kamery, ktoré budú nájdené vo
vašej sieti. Vďaka tejto utilite môžete uskutočniť zmeny v nastaveniach,
aktualizáciu firmvéru, obnovenie pôvodných hodnôt výrobcu a reštartovať
kameru. Poznámka: Zobrazenie kamery, ktorá bola práve zapnutá alebo
reštartovaná môže trvať IP Inštalátoru až tri minúty.

Táto aplikácia má tri hlavné záložky: Kamera(Kamera), User(Užívateľ)
a About(Informácie).

Záložka Kamera
Zoznam UPnP
zariadení:

Zobrazuje všetky kamery, ktoré je možné nájsť v sieti.
Kamery, ktoré sú zobrazené červenou sú už nastavené pre
inú sieť a nie je možné k nim pristupovať prostredníctvom
webového prehliadača pred tým, ako budú IP nastavenia
kamery upravené pre vašu sieť (viď Setup(Nastavenia)).

Vyhľadávať:

Tlačidlom Search je možné obnoviť zoznam. Zvyčajne nie je
potrebné stláčať tlačidlo, keďže pri zapnutí utility sa
prehľadávanie siete spustí automaticky.

Spojiť s IE:

Pre otvorenie kamery cez MS Internet Explorer si vyberte
danú kameru a kliknite na toto tlačidlo. Poznámka: Táto
funkcia nefunguje v iných webových prehliadačoch; avšak
môžete prehliadač spustiť manuálne a otvoriť URL
http://ip_kamery_zo_zoznamu (v príklade vyššie by ste
otvorili http://192.168.0.102).
Pre otvorenie dialógového okna nastavení kamery si vyberte

Nastavenia:
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kameru zo zoznamu a kliknite na tlačidlo Setup.
Aktualizácia:

Pre aktualizáciu firmvéru kamery si vyberte kameru zo
zoznamu a kliknite na tlačidlo Upgrade. Aktualizácia firmvéru
môže byť tiež vykonaná cez váš webový prehliadač.

Výrobné
nastavenia:

Ak chcete zresetovať nastavenia kamery na pôvodné hodnoty
výrobcu, zvoľte si kameru zo zoznamu a stlačte toto tlačidlo.
Ak tak urobíte, budete vyzvaní na zadanie užívateľského
mena a hesla administrátora:

Do oboch polí zadajte “admin”.
Objaví sa nasledovné hlásenie:

Pre vykonanie resetu nastavení výrobcu stlačte Yes(Áno).
Reštartovanie:

Táto funkcia umožňuje reštartovanie kamery. Postup je
podobný ako pri funkcii obnovy výrobných nastavení, až
na to, že budú uchované uskutočnené nastavenia kamery.

Záložka Kamera – Funkcia Nastavenia
Po kliknutí na tlačidlo Setup budete musieť najprv zadať platné užívateľské
meno a heslo administrátora(pozri vyššie). Následne sa vám zobrazí prvá
stránka menu Nastavenia. Táto stránka zobrazuje niektoré základné informácie
o kamere.
Pre otvorenie ďalšej stránky kliknite na tlačidlo Ďalej.
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Stránka Nastavenia užívateľského účtu

Meno užívateľa:

Zadajte meno užívateľa, ktoré chcete používať pre nový účet.

Heslo:

Zadajte heslo pre nový užívateľský účet.

Potvrdiť:

Znova zadajte heslo.

Režim:

Môžete si vybrať z troch možných hodnôt:
1. Admin: Užívateľ má plný prístup ku funkciám kamery.
2. Operátor: Užívateľ si môže zobraziť live obraz a zmeniť
nastavenia obrazu, ako napríklad jas, kontrast, atď.
3. Viewer(Divák): Užívateľ si môže zobraziť live video kamery,
ale nemôže uskutočňovať žiadne zmeny v nastaveniach.

Autentifikácia
diváka:

On(Zapnutá): Každý užívateľ, ktorý sa pripojí ku kamere,
musí zadať platné meno užívateľa a heslo.
Off(Vypnutá): Meno užívateľa a heslo je požadované len ak
chce užívateľ meniť nastavenia kamery. Vypnutím
autentifikácie diváka, povoľujete všetkým užívateľom vidieť
live obraz kamery.

Pre otvorenie ďalšej stránky nastavení kliknite na tlačidlo Next(Ďalej).
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Stránka Nastavenia dátumu / času

Sieťová kamera je vybavená internými hodinami. Vo videu môžete zobraziť
aktuálne informácie o dátume a čase, a tak keď sa pozriete na nahraný video
materiál, môžete jednoducho určiť, kedy bol záznam vytvorený. Predtým, ako
budete môcť použiť túto funkciu, je potrebné definovať, ako bude kamera
zisťovať čas.
Aktuálne nastavenia: Zobrazuje aktuálny čas a dátum.
Hodiny PC:
Zobrazuje čas počítača, ktorý práve teraz používate.
Úpravy:
Zachovať aktuálne nastavenia – neboli uskutočnené zmeny.
Synchronizácia s PC – prikáže kamere, aby získavala aktuálny
dátum a čas z počítača.
Manuálne nastavenie – umožňuje vám nastaviť dátum a čas
podľa seba.
Synchronizácia s NTP – Kamera bude získavať čas z NTP
servera. Zvyčajne nie je potrebné NTP server meniť, keďže
prednastavený server “pool.ntp.org” je dostupný vždy. Môžete
však manuálne prepísať NTP server, a to odznačením “auto.”
Interval: Určite, ako často má kamera resynchronizovať čas
s časom NTP serveru.
Časové pásmo: Pre zobrazenie správneho dátumu a času pre kameru si zvoľte
správne časové pásmo.
Pre otvorenie ďalšej stránky nastavení kliknite na tlačidlo Ďalej.

- 33 -

Stránka Nastavenia siete

Vyššie sú zobrazené predvolené nastavenia a pre väčšinu užívateľov nie je
potrebné tieto nastavenia meniť. Pokročilí užívatelia môžu zmeniť nasledovné
hodnoty:
HTTP Port:

Ide o port webového servera kamery. Predvolená hodnota je
80. Môžete nastaviť hodnotu v rozpätí od 1024 do 65535.
Upozorňujeme, že pri zmene http portu, budete musieť
pripojiť nový port k adrese kamery, napr.
http://192.168.0.102:1024.

IP Adresa:

Prednastavené je, aby kamera získavala IP adresu z DHCP
servera vašej siete. Kameru môžete nastaviť so statickou IP
adresou tak, že aktivujete možnosť “Použiť nasledovnú IP.”
Ak nie ste všeobecne oboznámení s nastavovaním IP adries
vo vašej sieti, mali by ste pre správne hodnoty kontaktovať
vášho administrátora siete.

Nastavenia DNS: DNS Server (DNS je skratka pre Domain Name System Systém doménových mien) umožňuje kamere spojiť sa s email, FTP alebo NTP serverom použitím konkrétneho názvu
domény (napr., mail.mydomain.com) namiesto IP adresy. Ak
ste nastavili statickú IP adresu kamery, budete tiež musieť
sami nastaviť DNS server.
Pre otvorenie ďalšej stránky nastavení kliknite na tlačidlo Ďalej.
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Stránka PPPoE nastavenia

Táto stránka umožňuje definovanie PPPoE nastavení pre kameru. Pre väčšinu
užívateľov nie je vôbec potrebná, a pokiaľ neplánujete pripojiť kameru priamo
ku DSL modemu(nie je prítomná žiadna sieť, kamera sa pripája len priamo k
modemu), môžete túto stránku pokojne preskočiť.
PPPoE predstavuje bežný spôsob pripojenia pre ADSL Internetové služby. Od
služieb káblového modelu alebo novších DSL služieb sa nevyžaduje, aby
pracovali s dynamickými IP adresami.
PPPoE pripojenia požadujú zadanie ID užívateľa a hesla, ktoré vám bežne
poskytne váš ISP(Poskytovateľ Internetových služieb). Pokiaľ vo vašej sieti
nepoužívate router a kamera sa pripája priamo k DSL modemu, musíte zadať
užívateľské ID a heslo práve tu, takto sa môže kamera pripojiť k Internetu.
Poznámka: Kamera nepodporuje časový limit nečinnosti, čo znamená, že
zostáva ku Internetu pripojená nepretržite. Užívatelia časovo alebo dátovo
obmedzených Internetových služieb si musia byť vedomí, že používanie kamery
môže značne navýšiť náklady používania služby. Je vždy lepšie, aby PPPoE
pripojenie k routeru spravoval router než kamera.
Pre otvorenie ďalšej stránky nastavení kliknite na tlačidlo Ďalej.
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Stránka DDNS nastavenia

DDNS je skratka pre “Dynamický DNS.” DDNS je užitočný pre tých užívateľov,
ktorí používajú Internetovú službu s dynamickou IP adresou. Väčšina DSL
služieb využíva IP adresy, ktoré sú vysoko dynamické a menia sa častejšie ako
raz za 24 hodín. Služby káblových modemov typicky udržujú IP adresu
pridelenú užívateľovi po dlhšiu dobu, napr. až 30 dní. V každom prípade, po
uplynutí určitej doby sa vaša IP adresa v sieti zmení, pokiaľ nepoužívate
Internetovú službu obchodného typu, ktorá poskytuje trvalú statickú IP adresu.
Prečo záleží na tom, či sa mení IP adresa poskytnutá vaším ISP? Pokiaľ sa
nebudete nikdy chcieť ku kamere pripojiť vzdialene, tak na tom nezáleží a túto
časť môže úplne vynechať.
Pokiaľ sa chcete ku kamere pripojiť aj mimo vašej siete, zmena IP adresy túto
úlohu spraví veľmi zložitou, nakoľko nebudete nikdy vedieť, akou IP adresou sa
ku kamere dostanete. DDNS je riešením tohto problému. Služby ako
DYNDNS.ORG umožňujú prihlásenie sa pomocou voľného účtu a nastavenie
doménového mena ako napr. “mykamera.dyndns.org”. DDNS služba priradí
aktuálnu IP adresu, ktorú vám pridelil váš ISP, do doménového mena, ktoré ste
nastavili, a tak sa budete môcť navždy dostať ku svojej kamere cez (napríklad)
http://mykamera.dyndns.org.
Poznámka: Odporúčame vám použiť DDNS klienta, ktorý je integrovaný vo
vašom DDNS routeri namiesto DDNS klienta kamery.
Sieťová kamera podporuje troch DDNS poskytovateľov:
DYNDNS.ORG, DHS.ORG a TZO.ORG. Zdarma je len DYNDNS.ORG (od Februára
2010).
Názov servera: Vyberte si službu (napr., DYNDNS.ORG)
ID užívateľa:
Sem zadajte váš DDNS užívateľský účet.
Heslo:
Sem zadajte heslo vášho DDNS účtu.
Potvrdenie:
Tu zopakujte znova heslo vášho DDNS účtu.
Meno hosta:
Sem zadajte meno dynamického hosta (napr.,
“mykamera.dynsns.org”). Nezadávajte http://
Pre otvorenie ďalšej stránky nastavení kliknite na tlačidlo Ďalej.
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Stránka Nastavenia jazyka

Sieťová kamera z rady INTELLINET NETWORK SOLUTIONS ponúka viacjazyčné
užívateľské rozhranie pre prístup prostredníctvom webového prehliadača. Na to,
aby ste mohli používať túto funkciu je potrebné najprv nainštalovať ďalšie
jazyky ich nahraním do kamery. Prednastaveným jazykom je angličtina. Ďalšie
jazyky sú dostupné na Inštalačnom CD alebo si ich môžete stiahnuť z web
stránky INTELLINET NETWORK SOLUTIONS na www.networkipkamera.com.
V prípade, že chcete nainštalovať ďalší jazyk, aktivujte možnosť “Nahrať
jazykový balíček” a kliknite na Prehľadávať. Potom označte priečinok, v ktorom
sa nachádza jazykový balíček. Obrazovka nižšie uvádza dostupné súbory.

Vyberte požadovaný súbor a kliknite na Otvoriť, dostanete sa naspäť na stránku
Nastavenia jazyka. Všimnite si, že v poli pred tlačidlom Prehľadávať sa teraz
nachádza cesta umiestnenia súboru, ktorý ste vložili.
Pre otvorenie poslednej stránky nastavení kliknite na tlačidlo Ďalej.
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Stránka Použiť nastavenia

Toto je posledná stránka Nastavenia.
Po kliknutí na tlačidlo Použiť sa uložia všetky zmeny v nastaveniach, ktoré ste
uskutočnili na predošlých stránkach. Ak ste sa na predchádzajúcej stránke
rozhodli pre inštaláciu nového jazyka, tento sa tiež nainštaluje až po stlačení
Použiť.
Po stlačení Použiť sa zobrazí hlavná obrazovka IP Inštalátora a po uplynutí 60
až 180 sekúnd sa kamera zjaví v zozname UPnP zariadení. Pre zobrazenie
kamery bude možno potrebné znova kliknúť na tlačidlo Vyhľadávať.

Záložka kamera – Aktualizačná funkcia
Jednoducho povedané, firmvér je operačný systém kamery. Čas od času sú
zavedené nové funkcie a tiež nápravy kompatibility(patche a fixy), ktoré slúžia
na to, aby sa z vašej INTELLINET kamery stal ešte lepší produkt. Aktualizácia
firmvéru nahradí interný softvér kamery jeho najnovšou verziou.
Poznámka: Zlyhanie aktualizácie firmvéru môže spôsobiť nefunkčnosť vašej
kamery.
Než začnete s aktualizáciou firmvéru, položte si niekoľko otázok:
1. Poverila ma Technická podpora aktualizáciou alebo sa správa moja kamera
nestálo alebo niektoré bežné funkcie kamery nefungujú tak, ako by mali?
2. Som si úplne istý, že som pre moju kameru stiahol z webovej stránky
INTELLINET NETWORK SOLUTIONS správny súbor s firmvérom?
3. Môžem si byť dostatočne istý, že sa v priebehu nasledovných 10 minút
nepreruší napájanie?
4. Sú všetky nepotrebné programy v mojom počítači zavreté?
5. Vydrží mi baterka v notebooku minimálne ďalších 10 minút?
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6. Som ku kamere pripojený prostredníctvom RJ45 kábla (nie bezdrôtovo)?
7. Nachádza sa kamera, ktorú chcem aktualizovať, v mojej lokálnej sieti?
8. Som si istý tým, čo robím?
Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali “nie”, nemali by ste vykonať
aktualizáciu firmvéru a vynechať túto časť.
Vyberte si sieťovú kameru zo zoznamu UPnP zariadení a pre aktualizáciu
firmvéru kliknite na Aktualizovať. Rovnako ako predtým, pre prístup k stránke
aktualizácií musíte zadať meno užívateľa a heslo. Zobrazí sa nasledovná
obrazovka:

Kliknite na Prehľadávať a vyberte správny súbor s firmvérom. Súbor musí mať
príponu “.bin”. Stlačte Otvoriť pre návrat na stránku aktualizácie firmvéru.
Tlačidlo Aktualizovať, ktoré bolo predtým sivé, sa teraz stalo dostupným.
Pre začiatok aktualizačného procesu kliknite na tlačidlo Aktualizovať.
Aktualizácia prebieha v niekoľkých fázach. Obrazovka vás informuje
o aktuálnom stave. Na konci aktualizácie sa zobrazí stav “Reštartuje sa”, zatiaľ
čo sa indikátor priebehu presunie z 0 na 100%.
Poznámka: Zatiaľ neopúšťajte túto obrazovku ani nezatvárajte program.
Počkajte si kým sa nezobrazí stav “Hotovo” a až keď sa tak stane, kliknite na
“Predchádzajúci” pre návrat na hlavnú obrazovku. Rovnako ako predtým, kým
sa znova zobrazí kamera, môže to trvať až tri minúty.

- 39 -

Záložka Užívateľ

Táto obrazovka ponúka dve funkcionality:
1. Jednotlivé nastavenia kamery môžete zmeniť podobným spôsobom ako pri
funkcii Nastavenia na hlavnej obrazovke. Avšak namiesto prepínania medzi
obrazovkami stláčaním Predchádzajúci a Ďalej, môžete pristupovať
k jednotlivým možnostiam oveľa rýchlejšie kliknutím na niektorú z kariet
(Užívateľ, Dátum/Čas, TCP/IP, PPPoE a DDNS). S touto funkcionalitou však
nemôžete inštalovať ďalšie jazyky.
2. Je možné nahrať nastavenia kamery do IP utility a potom ich uložiť na pevný
disk vášho počítača. Toto môže byť užitočné najmä vtedy, ak chcete vytvoriť
zálohu celej konfigurácie pre prípad, že ju budete chcieť v budúcnosti opätovne
použiť. Túto funkcionalitu môžete tiež použiť na načítanie konfigurácie, ktorú
ste si predtým uložili do PC a nahrať ju naspäť do nastavení kamery.
Pre začiatok si zvoľte buď možnosť “Zo súboru v PC” alebo “Zo zariadenia”,
potom stlačte Nahrať.
Ak si vyberiete “Zo súboru v PC”, budete vyzvaní na zadanie cesty
konfiguračného súboru na pevnom disku vášho počítača.
Ak si vyberiete “Zo zariadenia”, zobrazí sa obrazovka, ktorá vás vyzve k výberu
kamery a zadaniu užívateľského mena a hesla administrátora.
Ako náhle bude proces ukončený, na obrazovke sa zobrazia konfiguračné dáta
a vy môžete vykonávať zmeny v nastaveniach, ako uznáte za vhodné. Keď
budete pripravený uložiť nastavenia kamery, kliknite na Použiť. Zo zoznamu
zariadení si vyberte danú kameru, vložte užívateľské meno a heslo
administrátora a stlačte OK. Nastavenia kamery sú teraz uložené v konfigurácii
kamery.
Ak chcete vytvoriť ďalšiu zálohu konfigurácie, kliknite na Uložiť a vložte správny
názov súboru, napríklad “kamera_1_config.conf,” ešte predtým ako stlačíte
Uložiť.
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Záložka Informácie

Táto obrazovka zobrazuje číslo verzie a dátum utility IP Inštalátor. Ak
potrebujete kontaktovať INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Technickú
podporu, uistite sa, že ste informácie získali z tejto stránky a priložte ich do
vašej správy pre Technickú podporu.

Prístup ku kamere
Vyberte si kameru zo zoznamu UPnP zariadení a kliknite na Spojiť s IE. MS
Internet Explorer automaticky otvorí stránku kamery. V prípade, že nemáte
vypnutú autentifikáciu diváka v nastaveniach účtu, budete vyzvaní na zadanie
platného užívateľského mena a hesla pre kameru.

Poznámka: Pokiaľ sa po stlačení tlačidla “Spojiť s IE” neotvorí webový
prehliadač MS Internet Explorer, pravdepodobne nie ste administrátorom
počítača. V takomto prípade sa do systému prihláste znova cez účet
administrátora počítača.
Práva administrátora sú taktiež potrebné pre inštaláciu ovládacieho prvku
ActiveX, ktorý je uvedený na ďalšej strane.
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Keď sa po prvý krát pripojíte ku sieťovej kamere z rady INTELLINET NETWORK
SOLUTIONS prostredníctvom MS Internet Explorer, je potrebné nainštalovať
ovládací prvok ActiveX. Zobrazí sa nasledovné hlásenie:

Pre začatie inštalácie kliknite na Inštalovať. V závislosti na vašom systéme sa
môžu zobraziť ďalšie hlásenia; napr. oznamovacia tabuľka webového
prehliadača. V každom prípade je potrebné inštaláciu ovládacieho prvku ActiveX
povoliť.
Poznámka: Ak sa hlásenie nezobrazí a vo webovom prehliadači vidíte iba
stránku kamery, ale nevidíte live obraz, je možné, že máte nastavené Možnosti
Internetu na príliš vysokú úroveň. Pre povolenie spracovania overeného
ovládacieho prvku ActiveX musíte tieto možnosti zmeniť.
Ak bola inštalácia ovládacieho prvku ActiveX úspešná, mali by ste už o pár chvíľ
byť schopní vidieť stránku s live videom z kamery.

Pre vysvetlenie možností webového rozhrania vašej Sieťovej kamery z rady
INTELINET NETWORK SOLUTIONS si prezrite Kapitolu 5.
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4.1.2 MacOS
Inštalácia na systémoch Apple, na ktorých beží MacOS X, nevyžaduje
INTELLINET inštalačné CD. Sieťová kamera z rady INTELLINET NETWORK
SOLUTIONS podporuje aplikáciu Bonjour od Apple.
Bonjour, predtým Rendezvous, je obchodný
názov od spoločnosti Apple Inc. predstavujúci
implementáciu Zeroconf, protokolu pre
zisťovanie služby. Bonjour lokalizuje zariadenia
ako napríklad tlačiarne alebo sieťové kamery,
tak isto ako počítače a služby, ktoré tieto
zariadenia ponúkajú v lokálnej sieti, pomocou
záznamov vysielania služby Systému
doménových mien. Softvér je zabudovaný
v operačných systémoch Apple Mac OS X od
verzie 10.2 a vyššie.
1. Otvorte webový prehliadač Safari a otvorte panel Záložky, kde si nájdete link
na Bonjour.

Snímok z obrazovky zobrazujúcej sa v Safari 4.x.
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Sieťová kamera sa zobrazí v kategórii Web stránky. Aby bolo možné pripojiť
kameru, dvakrát kliknite na zakrúžkovaný link. Safari sa potom pripojí ku
kamere a zobrazí sa nasledovné hlásenie:

Kliknite na Povoliť a o pár okamihov uvidíte obraz live kamery.

Pre vysvetlenie možností webového rozhrania vašej Sieťovej kamery z rady
INTELINET NETWORK SOLUTIONS si prezrite Kapitolu 5.
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4.1.3 Linux

Inštalácia na systémoch Linux nevyžaduje žiaden
špeciálny softvér. Sieťová kamera je kompatibilná
s webovými prehliadačmi ako napríklad Firefox alebo
Konqueror.
Prvá inštalácia vyžaduje nastavenie IP adresy kamery.
Prednastavené je, aby kamera získavala IP adresu
z DHCP servera v sieti(napr. router). Hneď ako získate
IP adresu z DHCP klientskeho protokolu routera,
môžete pristupovať ku kamere. Alternatívou je použitie
Bonjour (mDNSResponder), ktorý je dostupný i pre
Linux.
Pokiaľ nie je vo vašej sieti pripojený žiaden DHCP server, kamera sa vráti
k predvolenej IP adrese 192.168.1.221. Ak bude chcieť získať prístup ku
kamere, je potrebné manuálne zmeniť IP nastavenia pre váš systém. Nastavte
IP adresu v rozsahu 192.168.1.xxx (kde sa xxx nerovná 221). Následne otvorte
váš webový prehliadač a pripojte sa k adrese http://192.168.1.221. Prihláste sa
ku kamere a pre otvorenie menu administrátora kliknite na odkaz Nastavenia.
Pre bližšie informácie si prezrite časť 5.2 Stránka nastavení menu.
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5: Rozhranie webového prehliadača

5.1 Stránka Live Videa
Označenie dátumu/času

Snímok/Celá obrazovka

(1)
(2)
(3)

Audio ovládače
Video ovládače

Digitálny Zoom

(1):

Tento odkaz otvorí stránku Nastavenia pre sieťovú kameru.
Táto zóna je administrátorská, takže k nej môžu pristupovať iba
užívatelia s administrátorským právami. Pre podrobné informácie
týkajúce sa nastavení administrátora si prezrite Kapitolu 5.2.

(2):

Ak chcete meniť niektoré z klientskych nastavení, potrebujete mať
minimálne práva operátora kamery.
Pre prístup k nasledovným funkciám kliknite na tento odkaz:
Režim: Vyberte formát videa (v závislosti
od modelu a nastavení existujú tri
možnosti, z ktorých si môžete vybrať:
H.264, MPEG4 a MJPEG).
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Veľkosť zobrazenia: Výberom žiadanej hodnoty môžete určiť veľkosť
live videa. V závislosti od modelu kamery a nastavení si môžete vybrať
hodnoty ako 320x240, 640x480, 2x, 1x, 1/2x, 1/4x.
Protokol: Vyberte si ktorýkoľvek z týchto protokolov: HTTP, TCP, UDP.
Prednastavená hodnota je HTTP, a bežne nie je potrebné ju meniť.
Vyrovnávacia pamäť videa: Vypnite alebo zapnite funkciu
Vyrovnávacia pamäť videa. Povolenie umožňuje plynulejší prenos
videa v nestabilnom sieťovom prostredí alebo cez vzdialené
Internetové pripojenie. Aktivovanie vyrovnávacej pamäte však
znamená tiež dlhšie oneskorenie medzi reálnym časom a časom, keď
sa udalosť zobrazí na vašej obrazovke.
(3):

Nastavenia obrazu vám umožnia spravovať
parametre obrazu znázornené vpravo.
Tieto sa môžu líšiť v závislosti od modelu
kamery. Pre zmenu hodnoty môžete buď
posúvať jazdcom alebo priamo napísať
hodnotu do poľa.
Jas: Vyššia hodnota znamená jasnejšie
video a naopak.
Kontrast: Zvýšte alebo znížte kontrast videa.
Ostrosť: Ostrejšie video je možné vytvoriť nastavením ostrosti na
vyššiu hodnotu.
Sýtosť: Keď je nastavená “0”, obraz sa stane čiernobielym. Pre
zvýšenie množstva farieb vo videu, zvýšte túto hodnotu.
Odtieň: Väčšina zdrojov denného svetla obsahuje energiu na určitom
pásme vlnovej dĺžky. Odtieň predstavuje vlnovú dĺžku bez viditeľného
svetelného spektra, na ktorej je najväčší výstup energie zo zdroja.
Pokiaľ ste moc nerozumeli predošlým riadkom, nevadí. Zvyčajne totiž
nie je potrebné uskutočniť zmenu v pôvodných nastaveniach.
Expozícia (nie je zobrazená): Tento voliteľný parameter vám umožňuje
ovládať čas expozície, ktorá má priamy vplyv na jas obrazu. Čím nižšia
hodnota, tým tmavší bude obraz. Tento parameter je užitočný pre
kamery, ktoré sú inštalované v exteriéri alebo sú do exteriéru
nasmerované.
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Digitálny zoom:
Funkcia Digitálny zoom umožňuje zväčšenie určitej časti videa. Po
kliknutí na ikonu zväčšenia sa objaví okno, ktoré prekrýva obraz a je
na jeho povrchu. Viď nižšie.

Pole môžete presúvať cez obraz a môžete nastavovať zväčšenie
pohybom bežca smerom ku “T” (tele-zoom) alebo “W” (širokouhlý).
Čím bližšie posuniete bežec ku “T,” tým viac si priblížite obraz a detaily
sa zobrazia väčšie. Je úplne normálne, ak sa pri použití funkcie
digitálneho zoomu zníži kvalita obrazu.
Digitálny zoom je dostupný iba vo webovom prehliadači MS Internet
Explorer.
Ovládače videa:
Pre dočasné prerušenie live videa použite tlačidlo Pauza. Kým
nestlačíte tlačidlo Prehrať, zostane na obrazovke posledná snímka.
Pre odpojenie sa od kamery použite tlačidlo Stop. Kým nestlačíte
tlačidlo Play pre opätovné pripojenie, zostane displej začiernený.
Ak si prajete nahrať live video na pevný disk vášho počítača, stlačte
tlačidlo Nahrávať. Ak tak urobíte, budete vyzvaní na zadanie priečinku,
do ktorého chcete video uložiť. Pre začatie nahrávania stlačte OK.
Tlačidlo Nahrávať teraz zmení farbu na červenú, čo znamená, že je
nahrávanie aktívne. Ak chcete nahrávanie ukončiť, stlačte ho znova.
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Snímka:
Toto tlačidlo použite v prípade, že chcete urobiť snímku videa. Po jeho
stlačení sa vám otvorí okno, ktoré zobrazuje zachytenú snímku. Túto
snímku si môžete uložiť pomocou tlačidla Uložiť.

Celá obrazovka:
Toto tlačidlo slúži pre zobrazenie videa na celú obrazovku. V režime
celej obrazovky sa video natiahne tak, aby bolo cez celú obrazovku
a všetky ovládače grafiky a prvky okna sa viac nebudú zobrazovať. Pre
návrat z tohto režimu stlačte kláves ESC na vašej klávesnici. Tiež
môžete kliknúť na hociktoré miesto obrazovky pravým alebo ľavým
tlačidlom myši.
Ovládače zvuku:
Kliknite na tlačidlo Reproduktor a kamera začne prehrávať audio, ktoré
zachytáva prostredníctvom jej integrovaného mikrofónu. Pre
nastavenie videa použite jazdec.
Ak je váš počítač alebo notebook vybavený mikrofónom a ku
výstupnému portu kamery pre reproduktory je pripojený pár aktívnych
reproduktorov, môžete kliknúť na tlačidlo Mikrofón a z vášho počítača
bude následne cez sieť vyslaný zvuk do kamery. Kamera potom prehrá
audio na pripojených reproduktoroch. Táto funkcia je užitočná najmä
ak chcete komunikovať s ľuďmi, ktorí sú v blízkosti umiestnenia
kamery.
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5.2 Stránka nastavení (Menu
administrátora)
Menu administrátora kamery sa skladá z dvoch hlavných
možností.
Základné: Je tu možné konfigurovať nastavenia siete, obrazu
a bezpečnosti pre kameru.
Pokročilé: Je tu možné konfigurovať detekciu pohybu,
spúšťacie udalosti, e-mail a nahrávanie cez FTP.

5.2.1 Stránka nastavení – Základné
nastavenia
Základný odkaz odkryje podsekcie “Systém”, “Kamera”,
“Sieť” a “Bezpečnosť”.

Systém: Sekcia Systém obsahuje podsekcie “Informácie”,
“Dátum/Čas”, “Inicializácia” a v závislosti od modelu
kamery i “Jazyk”. Pokiaľ nevidíte možnosť “Jazyk” tak, ako
je to uvedené napravo, môžete ho nájsť v sekcii
“Inicializácia”.

Informácie: Na tejto stránke je zobrazený názov produktu a verzia firmvéru
kamery. Pokiaľ budete niekedy kontaktovať Technickú podporu, uistite sa, že
ste do komunikácie priložili tu zobrazené informácie.
Príklad:

Poznámka: Verzia webu je nepovinným údajom a nemusí sa zobrazovať pri
všetkých modeloch kamier.
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Dátum/Čas: Pre zobrazenie potlače dátumu a času na live videu alebo pre
využitie plánovača, je kamera vybavená internými časovými hodinami. Nastaviť
čas kamery je možné viacerými spôsobmi.

Poznámka: V závislosti od modelu kamery a verzie firmvéru sa môže stať, že
voľba Letný čas nebude dostupná.
Aktuálny dátum/čas: Zobrazí aktuálny čas/dátum kamery.
Hodiny PC:

Toto je čas a dátum vášho počítača, ktorý sa používa
v súčasnosti pre pripojenie ku kamere.

Formát dátumu/času: Formát určuje, ako sa bude v live videu zobrazovať
dátum/čas. Vyberte si formát, ktorý vám najviac
vyhovuje.
Úpravy:

Nachádzajú sa tu štyri možnosti.
“Zachovať aktuálne nastavenia” znamená, že nechcete
zmeniť ani čas ani dátum.
“Synchronizácia s PC” nastaví čas kamery tak ako je vo
vašom PC. Uvedomte si, že táto možnosť nastaví čas iba
raz. Od tohto momentu sa môže čas kamery líšiť od času
počítača, preto je potrebná občasná resynchronizácia.
“Manuálne nastavenia” vám umožňujú manuálne nastaviť
čas a dátum. Tak ako pri predošlej možnosti, čas kamery
sa môže stať postupom času nepresným a budete ho
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musieť pravidelne resynchronizovať.
“Synchronizácia s NTP”: Odporúčame vám použiť práve
túto možnosť. V tomto režime bude kamera
synchronizovať nastavenia času v pravidelnom intervale
(z rozsahu od raz za hodinu po raz za deň). Kamera
získava čas z NTP servera (prednastavený: pool.ntp.org).
Prednastavenú hodnotu môžete použiť i v prípade, že nie
ste pripojení k Internetu alebo ak firewall blokuje
odchádzajúcu NTP požiadavku z kamery. Po odškrtnutí
možnosti “Auto” budete môcť zadať iný NTP server;
napr., server vo vašej lokálnej sieti.
Časové pásmo:

Vyberte správne časové pásmo pre vašu lokalitu.

Letný čas (voliteľné):
Ak je vaša kamera vybavená touto možnosťou, môžete
aktiváciou Letného času definovať jeho rozpätie. Kamera
nastaví čas(posuňte čas o jednu hodinu dopredu alebo
dozadu) v závislosti od naprogramovaného začiatku
a konca.
Ak vaša kamera nie je vybavená touto možnosťou,
môžete nastaviť časové pásmo pre Letný čas manuálne.
Inicializácia:

Táto subkategória umožňuje vykonávanie niektorých úloh
údržby.

Reboot:

Pre rebootovanie kamery stlačte toto tlačidlo. Môže byť
užitočné najmä vtedy, ak kamera pracuje zle alebo ak ste
vykonali zmeny v niektorých nastaveniach siete kamery.

Nastavenia výrobcu: Pre vymazanie všetkých nastavení a návrat ku
pôvodnému stavu nastavení výrobcu kliknite sem.
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Zálohovanie
nastavení dátumu:

Táto funkcia umožňuje uloženie súčasnej konfigurácie
kamery do súboru na pevnom disku vášho počítača.
Uloženie konfigurácie je užitočné najmä v prípade, že by
ste ju chceli v budúcnosti znova nahrať; napr. keď budete
chcieť rovnako nastaviť inú kameru, ktorá je rovnaký
model a má rovnakú verziu firmvéru. Keďže je
nastavenie IP adresy taktiež súčasťou nastavení času,
musíte si dať pozor, aby ste nezadali tie isté nastavenia
pre dve alebo viac kamier, kým sú všetky pripojené k tej
istej sieti. Inak sa môže vytvoriť vo vašej sieti konflikt IP
adries.

Obnova nastavení:

Vďaka tejto funkciu môžete do kamery znovu nahrať
predtým uložené nastavenia. Pre určenie umiestnenia
súboru s nastaveniami kliknite na Prehľadávať a pre
začatie procesu stlačte OK. Na konci procesu sa kamera
zreštartuje a začnú platiť nové nastavenia.

Aktualizácia firmvéru: Čas od času je k dispozícii nová verzia firmvéru pre vašu
kameru. Nová verzia firmvéru môže zlepšiť funkčnosť
kamery alebo napraviť problémy.
Než začnete, uistite sa, že ste získali správnu verziu
firmvéru z webovej stránky INTELLINET NETWORK
SOLUTIONS. Ak si nie ste 100% istí, nepokračujte.
Namiesto toho kontaktujte pre overenie verzie tím
Technickej podpory.
Taktiež nevykonávajte aktualizáciu z počítača, ktorý je ku
sieti pripojený bezdrôtovo, keďže takéto spojenie je
menej stabilné ako pripojenie prostredníctvom kábla.
Ak už máte správny súbor s firmvérom, presvedčte sa, že
ste najprv rozbalili ZIP súbor (pokiaľ je firmvér archívom)
a že má teraz tento súbor príponu *.bin. Kliknite na
Prehľadávať a vyberte *bin súbor. Pre začatie procesu
aktualizácie kliknite na OK. Zobrazí sa nasledovné
hlásenie:

Pre pokračovanie stlačte OK.

- 53 -

Zobrazí sa ďalšie hlásenie:

Pre zrušenie operácie stlačte Späť. Pre začatie procesu
aktualizácie stlačte OK.
Zobrazí sa nasledovné hlásenie:

Poznámka: V tejto fáze sa vám môžu zobraziť i ďalšie
hlásenia.

Keď uvidíte toto hlásenie znamená to, že je aktualizácia
dokončená. Pre opätovné získanie prístupu ku kamere
budete možno musieť počkať aj dve minúty. Ak kamera
i naďalej neodpovedá, použite pre jej nájdenie utilitu
Windows IP Inštalátor a rekonfigurujte nastavenia IP
adresy.
Jazyk: V užívateľskom rozhraní sieťovej kamery je možná zmena jazyka. Na
inštalačnom CD sa nachádzajú súbory s rozličnými jazykmi začínajúce na
“LNG_” a končiace na “.lang”. Kliknite na Prehľadávať, zvoľte si požadovaný
jazyk pre inštaláciu a následne pre začatie procesu stlačte OK.

Poznámky: Niektoré kamery zobrazujú možnosť Jazyk v rámci odkazu
Inicializácia.
Tým sme uzavreli sekciu Základné nastavenia -> Nastavenia systému.
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Kamera: Táto časť obsahuje nastavenie spojené s videom. V závislosti od
modelu kamery sa môžu možnosti nastavenia líšiť. Existujú dva rôzne štýly,
ktoré majú mierne rozdielne možnosti. Najprv je potrebné určiť, ktorý zo štýlov
sa týka vašej kamery.
Štýl 1:
Hlavné možnosti sú:
- Hlavné
- MPEG4
Pohľad z počítača
Pohľad z mobilu
- MJPEG

Štýl 2:
Sekcia kamera obsahuje podsekcie “Hlavné,”
“H.264,” “MPEG4,” “MJPEG,” “3GPP,” “Pokročilé” a
“Playback.”
Tento štýl sa týka všetkých 1.3 megapixlových
sieťových kamier H.264.

Nasledovné stránky popisujú každú z možností a odkazujú buď na Štýl 1 alebo
2. Najprv sú vysvetlené možnosti pre Štýl 1.
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Kamera -> Hlavné (Štýl 1):

RTSP:

RTSP je skratka pre Real Time Streaming Protocol(Protokol
vysielania v reálnom čase). RTSP je podporovaný väčšinou
mediálnych klientov, ako napr. Real Player, VLC a QuickTime.
Pokiaľ plánujete len pozerať video z kamery cez váš webový
prehliadač alebo cez jednu z ponúkaných softvérových utilít,
nie je potrebné aktivovať túto možnosť. Uvedomte si, že
aktivácia možnosti RTSP zakáže schopnosť kamery odosielať
Motion-JPEG video.

Otočenie obrazu: Vyberte si jednu z nasledovných možností: “Žiadne”,
“Zrkadlovo”, “Prevrátiť” a “Zrkadlovo + Prevrátiť”. Vďaka tejto
funkcii môžete zrkadliť obraz vertikálne, horizontálne alebo
oboma spôsobmi. Prednastavená hodnota je “Žiadne.”
Osvetlenie:

Tento parameter je dôležitý. K dispozícii sú tri hodnoty:
“50Hz”, “60Hz” a “Vonku”.
Pokiaľ je vaša kamera nainštalovaná smerom von, mali by ste
si zvoliť “Vonku”. Ak je nainštalovaná vo vnútri, musíte vybrať
zodpovedajúcu frekvenciu svetla (buď 50 alebo 60 Hz; napr.
v US si zvoľte 60 Hz, v Nemecku, Poľsku alebo Taliansku si
zvoľte 60 Hz).

Vyváženie bielej: Tento parameter určuje, ako kamera interpretuje farby.
V závislosti od predchádzajúcej voľby(Osvetlenie) si môžete
vybrať nasledovné hodnoty: “Auto”, “Žiarivka”, “Žiarovka”,
“Slnečno”, “Oblačno” alebo “Čierna & Biela”.
Vybrať by ste mali tú možnosť, ktorá najlepšie popisuje
prostredie, v ktorom je nainštalovaná kamera. Môžete tiež
ponechať prednastavenú hodnotu “Auto”, ktorá zvyčajne
prináša veľmi dobré výsledky.
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IR:

Kamery, ktoré sú vybavené infračerveným snímačom
umožňujú správu funkcionality kamery počas noci.
Zapnuté: Aktivuje režim nočného videnia. Ak je zvolená táto
možnosť, odstráni sa infračervený filter (IR cut filter). Aktivujú
sa IR LEDky a obraz sa zmení na čiernobiely.
Vypnuté: Funkcionalita IR je deaktivovaná a kamera bude
vždy vysielať farebný obraz. V noci však kamera nebude
schopná zachycovať video správne.
Auto: V tomto režime kamera automaticky zapojí režim
nočného videa ako náhle dosiahne určitú úroveň svetla.
Hodnota “Svetlý” predstavuje hranicu, pri ktorej sa kamera
prepne z IR režimu do farebného. Hodnota “Tmavý” robí opak.
Hovorí kamere, na akej úrovni svetla má odstrániť
infračervený filter (IR cut filter) a aktivovať infračervené LED
diódy.

Obrázok nižšie znázorňuje rozdiel medzi zapnutým a
vypnutým infračerveným režimom.

Vľavo: IR = “Vypnuté” Vpravo: IR = “Zapnuté” alebo “Auto”
Poznámka: Štandardne kamery tento parameter nezobrazujú;
zobrazujú parameter s názvom Nočný režim, ktorý môže byť
nastavený na “Auto” alebo “Vypnutý”. “Auto” znamená, že čas
závierky kamery sa zvýši na ¼ sekundy a vytvorí sa dlhší čas
expozície, ktorý umožňuje, aby kamera zachycovala snímky
i pri slabých svetelných podmienkach. Ak je nastavenie
“Vypnutý”, kamera nenastaví čas expozície a výsledný obraz
bude tmavší.
Prekrytie:

Aktivuje prekrytie textom
pre zobrazenie informácií
o dátume a čase live videa
kamery, spolu s názvom
aliasu kamery. Ak je táto
možnosť aktivovaná, live
video zobrazí informácie
v danej polohe, ako je
zobrazené vpravo.
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Ak je aktivované maskovanie súkromia, na obrazovke sa
objaví nová možnosť, ktorá povoľuje cenzurovať (začierniť)
oblasť obrázku, ktorú si neprajete snímať kamerou.

Pre zmenu veľkosti poľa použite svoju myš, takisto ako pre
presun na požadovanú oblasť live videa. Maskovanie súkromia
je dôležitou funkciou, ktorá slúži na ochranu ľudských práv
týkajúcich sa súkromia.
Príklad 1: Kamera je nainštalovaná vo vašej domácnosti;
napr. s výhľadom na vašu príjazdovú cestu. V pozadí sa
nachádza susedov dom, ktorý nie je záujmom pre vaše
monitorovanie. V niektorých prípadoch by mohlo byť takéto
počínanie protizákonné. Riešením je aktivácia súkromnej zóny
cez dom vášho suseda.
Príklad 2: Kamera je nainštalovaná vo vašej firme; napr.
nasmerovaná na sklad. V jednom rohu skladu je oddychová
miestnosť, kde chodia zamestnanci na pracovné prestávky.
V mnohých krajinách nie je povolené sledovať zamestnancov
počas ich prestávok. Aby ste neporušovali zákony, môžete
nastaviť maskovanie súkromia v oddychovej miestnosti, a tak
zabezpečiť, že tento priestor nebude kamerou monitorovaný
ani nahrávaný.
Poznámka: Maskovanie súkromia môže byť nastavené len ak
používate MS Internet Explorer.
Prekrytie textu je použité pre MJPEG video prenos len
v prípade, ak je vypnutý RTSP režim.
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Kamera -> MPEG4 -> Pohľad z počítača (Štýl 1):

Možnosti RTSP a RTP slúžia len pre pokročilých užívateľov. Pokiaľ nie ste
oboznámení s niektorým z nasledovných termínov, vrátane Multicast a Unicast,
s veľkou pravdepodobnosťou tieto funkcie kamery nebudete potrebovať.
RTSP:

Zobrazí sa len ak je v hlavných nastaveniach povolený RTSP
režim. Po jeho aktivácii môžete nastaviť, ktorý port chcete pre
RTSP protokol používať. Štandardný port je 554, ale v prípade
potreby ho môžete zmeniť i na iný port.
Autentifikácia diváka určuje či bude pre prístup k live videu
kamery požadované platné užívateľské meno a heslo.
Z bezpečnostných dôvodov vám odporúčame nastaviť túto
hodnotu na “Zapnuté” (na rozdiel od snímky zobrazenej
vyššie); v opačnom prípade by mohol potenciálne získať
prístup k video prenosu každý, kto pozná jej sieťovú adresu.

RTP:

Protokol prenosu v reálnom čase(Real-time Transport Protocol
- RTP) definuje štandardizovaný formát pre pakety, ktoré
prenášajú audio a video cez Internet. Táto možnosť sa zobrazí
len ak je v hlavných nastaveniach povolený RTSP režim.
Unicast vysielanie: Sem zadajte rozsah portov pre štandardné
Unicast vysielanie.
Multicast vysielanie: Pre povolenie nastavte na “Zapnuté”.

Poznámka: Ak má kamera nainštalovanú verziu firmvéru 1.6.16.05 alebo
vyššiu, možnosti RTSP a RTP je možné nájsť na stránke Kamera -> Hlavné.
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Ako náhle aktivujete možnosť multicast vysielania, na
obrazovke sa zobrazia nasledovné možnosti:

Zadajte adresu vášho multicast servera spolu s audio a video
portom. Hodnota TTL (Time-To-Live) udáva, ako dlho sa bude
multicast prenos rozširovať cez routre. Routre majú priradené
TTL limity a preposielané budú iba datagramy s TTL väčším
ako je limit rozhrania.
Nižšie sú uvedené ďalšie podrobnosti týkajúce sa rozdielov
medzi Unicast a Multicast vysielaním.
Unicast: Pre každý pripojený
počítač slúži samostatné
TCP/IP pripojenie. Keď je ku
kamere pripojených 20
počítačov, kamera musí
vytvoriť 20 rozličných
pripojení a všetkým 20
počítačom musí odosielať tie isté video dáta. Vytvára sa tak
nielen značné preťaženie kamery, ale tiež vznikajú obrovské
množstvá dát, ktoré je potrebné prenášať cez sieť pre
každého jedného pripojeného klienta.
Unicast predstavuje najbežnejší model, ktorý je používaný so
sieťovými kamerami, keďže vo väčšine prípadov je ku kamere
pripojené iba nahrávacie zariadenie (DVR alebo NVR) a menší
počet pripojených počítačov.
Multicast: Hlavný prúd dát je zasielaný len routeru, ktorý
vytvára optimálne distribučné cesty pre datagramy posielané
na multicast cieľovú adresu. Prúd video dát absolútne nezávisí
od toho, či je pripojený jeden alebo tristo počítačov. Šírka
pásma ani zaťaženie kamery
tým nie sú absolútne
ovplyvnené. Práve preto býva
multicast preferovanou voľbou
pre aplikácie vysielacieho
typu.
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MPEG4 Port Diváka:
Kamera používa dva porty, jeden pre pravidelné spojenia
a jeden pre SSSL (HTTPS) šifrované spojenia. Pokiaľ využívate
INTELLINET NETWORK SOLUTIONS sieťovú kameru len vo
vašej lokálnej sieti a nechcete ovládať video vzdialene cez
Internetové pripojenie, sú pre vás tieto hodnoty nepodstatné.
Avšak pre vzdialené pripojenie sú dôležité. Porty, ktoré zadáte
na tomto mieste, musia byť naprogramované do tabuľky
preposielania portov vášho routera, len tak je možné povoliť
prichádzajúce vzdialené pripojenie. Pre podrobné informácie
týkajúce sa nastavenia preposielania portov sa obráťte na
Kapitolu 7 Nastavenia vzdialeného prístupu a routera.
Veľkosť obrazu: Určite rozlíšenie videa, ktoré bude kamera vysielať, výberom
vhodného rozlíšenia (160x120, 320x240 a 640x480 pixlov).
Veľkosť obrazu má priamy vplyv na veľkosť šírky pásma siete
potrebnej pre postúpenie video prenosu cez sieť. Čím vyššie je
rozlíšenie, tým väčšia šírka pásma bude použitá pre prenos
dátového prúdu videa.
Obnovovací kmitočet:
Pre určenie maximálneho obnovovacieho kmitočtu videa
(počet snímok za sekundu) si zvoľte hodnotu z rozpätia od 5
do 30 fps. Čím vyšší je kmitočet, tým plynulejšie bude video
a tým väčšia bude šírka pásma siete požadovaná pre
postúpenie video prenosu.
Kvalita:

Ovládať kvalitu obrazu môžete pomocou voľby “Fixná kvalita”
a definovaním kvality obrazu výberom jednej z nasledujúcich
hodnôt “Priemerná”, “Štandardná”, “Dobrá”, “Detailná” a
“Vynikajúca”. Alebo si môžete vybrať možnosť špecifikovať
rýchlosť pripojenia, ktorú nesmie kamera prekročiť. Pokiaľ
nastavíte kvalitu obrazu na “Auto”, kamera bude
prispôsobovať kvalitu obrazu rýchlosti pripojenia pripojeného
klienta.
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Kamera -> MPEG4 -> Pohľad z mobilu (Štýl 1):
Sieťová kamera disponuje schopnosťou
odosielať video prenos s nízkym
rozlíšením, ktorý je ideálny pre
vzdialené ovládanie prostredníctvom
mobilného telefónu
Kamera podporuje 3GPP a 2.5 WAP pre
staršie telefóny.
Možnosti sú rovnaké ako pri pohľade
z počítača, okrem veľkosti obrazu,
ktorá je fixne 160x120 pixlov,
a nastavenie obnovovacieho kmitočtu
a kvality je oveľa nižšie.

Kamera -> MJPEG (Štýl 1):

Okrem MPEG4 môže sieťová kamera odosielať video prenos tiež vo formáte
Motion-JPEG. Keďže Motion-JPEG má oveľa väčšiu sieťovú stopu ako MPEG4
alebo H.264 a tak vyžaduje väčšiu šírku pásma pre postúpenie tých istých video
informácií, je stále jeho používanie rozšírené v prostrediach video
monitorovania. Tak ako ste si mohli všimnúť predtým, môžete určiť individuálne
porty, ktoré používa video prenos, spolu s veľkosťou obrazu, obnovovacím
kmitočtom a kvality.
Poznámka: Ak je aktivovaný RTSP, nesmie byť zároveň použitý Motion-JPEG
a možnosti obrazu sú nedostupné.
Tým sme uzavreli kategóriu možností kamery pre všetky MPEG4/Motion-JPEG
sieťové kamery. Nasledovná sekcia popisuje možnosti pre modely H.264
Megapixlových kamier.
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Kamera -> Hlavné (Štýl 2):

RTSP:

Tu určite RTSP port. Prednastavený port je 554.

RTP:

Tu určite rozsah RTP portu.

Otočenie obrazu: Vyberte si jednu z nasledovných možností: “Žiadne”,
“Zrkadlovo”, “Prevrátiť” a “Zrkadlovo + Prevrátiť”. Vďaka tejto
funkcii môžete zrkadliť obraz vertikálne, horizontálne alebo
oboma spôsobmi. Prednastavená hodnota je “Žiadne”.
Audio Codec:

Tu môžete definovať, ktorý audio codec používa kamera.
Existujú štyri možnosti:
g.711 u-law / g.711 a-law: G.711, taktiež známy ako Pulzná
kódová modulácia(Pulse Code Modulation - PCM), je veľmi
často používaný codec časového priebehu signálu, ktorý
vytvára 64 kb/s prenosovú rýchlosť.
AMR Audio: AMR bol pre 3GPP prijatý za štandardný rečový
codec v októbri roku 1998 a v súčasnosti je rozšírený v oblasti
GSM a UMTS. MAR Audio používa menšiu šírku pásma ako
g.711 audio.
Ak si zvolíte AMR, môžete špecifikovať prenosovú rýchlosť
v rozmedzí od 4.75 do 12.2 Kb/s.
Vypnuté: Vypne funkciu audia kamery.

Audio režim:

K dispozícii sú dve možnosti. “Plný Duplex” znamená, že bude
kamera môcť súčasne odosielať aj prijímať audio. “Polovičný
Duplex” znamená, že môže kamera pripojenému PC klientovi
iba odosielať audio, ale nebude ho od neho môcť prijímať.
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Formát video klipu:
Kamera je schopná odosielať krátke video klipy na FTP server,
cez e-mail alebo na SMB pamäťové zariadenie v lokálnej sieti.
Bližšie informácie nájdete v časti pokročilých nastavení.
Môžete si vybrať medzi H.264 a MPEG4. Každý z týchto
prenosov môže byť v oblastiach rozlíšenia a kvality definovaný
individuálne v príslušných menu.
IR limity:

Ak je vaša kamera vybavená infračerveným snímačom,
môžete zadefinovať jej správanie sa pri rôznych svetelných
podmienkach.
Zapnuté: Natrvalo aktivuje nočné videne. Kamera odstráni
infračervený filter a aktivuje IR LED diódy. Výsledný obraz je
síce čiernobiely, ale kamera dokáže zachytiť video i v úplnej
tme.
Vypnuté: Natrvalo deaktivuje režim nočného videnia. V noci
i za horších svetelných podmienok bude kamera pokračovať
v odosielaní farebného videa. Nevýhodou je, že v prípade
nízkej úrovne osvetlenia nemusí video obsahovať žiadne
vizuálne detaily.
Auto: Kamera automaticky aktivuje režim nočného videnia
v závislosti od parametrov Svetlý a Tmavý.
Schedule: The camera automatically activates the night vision
mode based on a programmed schedule for each hour and
day of the week.

Hodnota “Svetlý” určuje limit, pri ktorom sa kamera prepne
z IR režimu do farebného režimu.
Hodnota “Tmavý” robí opak. Určuje kamere, na akej úrovni
má odstrániť infračervený filter a aktivovať IR LED diódy.
Parameter Svetlý určuje čas, kedy má ráno kamera prejsť do
farebného režimu, zatiaľ čo parameter Tmavý definuje, kedy
má v noci kamera prejsť na režim nočného videnia.
Prekrytie:

Tu môžete aktivovať prekrytie textom v live obraze. Môže to
byť buď pole s dátumom a časom spolu s aliasom kamery,
alebo to môže byť maska súkromia. Pre podrobnejšie
informácie o nastaveniach sa obráťte na sekciu Prekrytie
v Štýle 1.

Poznámka: Prekrytie textom je aktívne len pre H.264 a MPEG4 video.
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Kamera -> H.264/MPEG4/MJPEG (Štýl 2):
Sieťová kamera je multi-prenosovým zariadením. Dokáže vysielať H.264,
MPEG4 a Motion-JPEG video. Každý prenos môže byť nastavený samostatne
vrátane rozlíšenia a kvality videa a pod. Jednotlivé stránky nastavení obsahujú
rovnaké parametre.

Autentifikácia
diváka:

Ak je aktivovaná, tak je pre prístup k video prenosu
vyžadované užívateľské meno a heslo.

Multicast prenos: Pre využitie multicast prenosu povoľte túto možnosť. Po
aktivácii musíte nastaviť ďalšie informácie, ako multicast
adresu, audio a video port a TTL (Time-To-Live) parameter.
Pre bližšie informácie týkajúce sa multicast prenosu sa obráťte
na časť “Kamera -> MPEG4 -> Pohľad z počítača(Štýl 1)”.
Veľkosť obrazu: Určite rozlíšenie videa, ktoré bude kamera vysielať, výberom
vhodného rozlíšenia (160x120, 320x240, 640x480, 1280x720
alebo 1280x1024 pixlov). Veľkosť obrazu má priamy vplyv na
veľkosť šírky pásma siete potrebnej pre postúpenie video
prenosu cez sieť. Čím vyššie je rozlíšenie, tým väčšia šírka
pásma bude použitá pre prenos dátového prúdu videa.
Obnovovací
kmitočet:

Pre určenie maximálneho obnovovacieho kmitočtu videa
(počet snímok za sekundu) si zvoľte hodnotu z rozpätia od 1
do 30 fps. Vyšší kmitočet má za následok plynulejšie video,
ale tiež väčšiu šírku pásma siete.

Kvalita:

Umožňuje vám spravovať kvalitu obrazu videa.
Auto: Kamera bude prispôsobovať kvalitu obrazu rýchlosti
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pripojenia pripojeného klienta.
Fixná kvalita: Zvoľte si kvalitu od priemernej po vynikajúcu.
Fixná rýchlosť prenosu: Zvoľte si maximálnu šírku pásma siete
pre toto vysielanie v rozpätí od 64 kb/s (nízka kvalita) po 6
Mb/s (vysoká kvalita). Poznámka: Fixná prenosová rýchlosť
nie je dostupná pre MJPEG prenos.
IP Interval:

Tento parameter určuje interval I-Snímku. MPEG4 video
prenosy pozostávajú zo série snímok. I-Snímok je Intrakódovaný obraz; v skutočnosti plne definovaný obraz, ktorý je
konvenčným statickým obrazovým súborom. P-Snímok
(predpokladaný obraz) uchováva iba zmeny v obraze
predchádzajúcej snímky. IP interval definuje, ako často sú PSnímky odosielané kamere, pred odoslaním ďalšieho ISnímku.
Auto: Kamera nastaví túto hodnotu automaticky (predvolené).
5 – 120: Číslo udáva počet snímok, po ktorých má kamera
poslať ďalší I-Snímok. Čím nižšie je toto číslo, tým viac ISnímkov bude odoslaných, čoho následkom je väčšie video
i šírka pásma. Dobré výsledky prinášajú zvyčajne hodnoty
v rozpätí 5 až 20.

Kamera -> 3GPP (Štýl 2):

Ide o nastavenia vysielania pre 3GPP mobilné telefóny. Možnosti sú podobné
tým pre H.264, MPEG4 a MJPEG, okrem niektorých hodnôt, ktoré sú nižšie ako
pre iné vysielania. Zabezpečí sa tak primeraný prenos pre mobilné telefóny.
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Kamera -> Pokročilé (Štýl 2):

Vyváženie bielej: Vyberte si hodnotu, ktorá najlepšie popisuje prostredie,
v ktorom je nainštalovaná kamera alebo ponechajte
nastavenie auto, ktoré umožní kamere uskutočňovať
vyváženie automaticky.
Osvetlenie:

Ak je kamera nainštalovaná v interiéri, zvoľte si 50 alebo 60
Hz, v závislosti od frekvencie elektrickej siete vo vašej
krajine. Ak je kamera nainštalovaná alebo nasmerovaná
do exteriéru, zvoľte si možnosť Vonku. Môžete tiež použiť
automatický režim, ale najlepšie výsledky dosiahnete, ak si
manuálne vyberiete správnu hodnotu pre vašu lokalitu.

Režim expozície: Režim expozície ovláda správanie závierky, ktorá sa používa
na ovládanie jasu videa.
Auto: Kamera automaticky ovláda rýchlosť závierky. Ak sa
zvýši úroveň osvetlenia, kamera ponechá závierku otvorenú
dlhšie a naopak.
Auto (rýchla závierka): Tento režim poskytuje lepšie
výsledky, ak sú kamerou zachytávané pohyblivé objekty
(napr. autá). Kratší čas závierky zabezpečí ostrosť
pohybujúcich sa objektov.
Manuálny: Ak je zvolené toto nastavenie, môžete manuálne
určiť čas, na koľko kamera ponechá závierku otvorenú. Toto
je užitočné najmä ak chcete pokynúť kamere, aby zostala
závierka otvorená po dlhší čas, v prípade zachycovania videa
za zlých svetelných podmienok. Hodnoty sa pohybujú od ¼
sek. po 1/120 sekundy. Čas expozície môžete nastaviť tiež
cez hodnotu zisku.
Iris:

Optional parameter, only available in cameras with a DCcontrolled auto-iris. This value should be set to auto to allow
the camera to adjust the iris in accordance with the current
light conditions for best results. The calibration function
should be performed from time to time to ensure proper
results. If the light levels are too low, the calibration function
will fail and the message “Calibration Failed” is shown. This is
normal. Repeat the calibration when there is more light
available.
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Kamera -> Playback (Štýl 2):

Sieťová kamera z rady INTELLINET NETWORK SOLUTIONS je vybavená
integrovaným video prehrávačom. S týmto prehrávačom je možné prehrávať
vide, ktoré boli nahrané kamerou; napr. použitím funkcie nahrávania na
stránke live videa. Video prehrávač dokáže taktiež prehrávať iné video zdroje,
pokiaľ sú vo vašom počítači nainštalované správne kodeky.
Ovládanie pozostáva z typického poľa tlačidiel, ktoré bežne nájdete vo väčšine
multimediálnych prehrávačov; napr. prehrávanie, pauza, stop a otvoriť, rýchlo
pretáčať vpred a vzad, zobrazenie času, hlasitosť a zobrazenie na celú
obrazovku.
Poznámka: Video prehrávač môže byť použitý iba s MS Internet Explorer.
Ostatné webové prehliadače túto funkciu nepodporujú.
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Kamera -> Sieť -> Informácie:

Na tejto stránke môžete definovať sieťové nastavenia kamery. Prednastavené
je, aby kamera automaticky získavala potrebné IP informácie z DHCP servera
(napr. router) vo vašej sieti. Napriek tomu je možné nastaviť IP adresu a s ňou
spojené nastavenia manuálne.
MAC adresa:

MAC adresa znamená adresu Správy prístupu médií (Media
Access Control ). Ide o unikátnu hardvérovú adresu sieťového
rozhrania kamery.

Získať IP adresu automaticky (DHCP): Toto je predvolené nastavenie. V tomto
režime kamera získava IP informácie z DHCP serveru vo vašej
sieti.
Použiť nasledovnú IP adresu: Túto možnosť aktivujte, ak chcete, aby bola
kamere priradená statická IP adresa. Do príslušných polí
musíte zadať platnú IP adresu, masku podsiete a adresu
predvolenej brány.
Použiť nasledovnú adresu DNS servera: Pokiaľ vypnete DHCP, musíte tiež
poskytnúť kamere platné DNS nastavenia. Vyplnené musí byť
pole primárny DNS server. Často predstavuje rovnakú IP
adresu ako je adresa brány.
Číslo HTTP portu: Predvolená hodnota je 80 a bežne nie je potrebné ju meniť.
Ak sa rozhodnete zmeniť hodnotu http portu na inú, napr.
1024, je potrebné spraviť dve veci:
1. Po uložení nastavení musíte reštartovať kameru cez menu
Systém -> Inicializácia.
2. Po ukončení reštartu sa musíte pripojiť ku kamere cez URL
http://kamera_ip:cisloportu.
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Kamera -> Sieť -> PPPoE:

PPPoE je najčastejším spôsobom pripojenia pre Internetové služby založené na
DSL. Pre pripojenie kamery priamo ku DSL modemu môžete použiť práve túto
funkciu. Bežne sa využíva tam, kde je sieťová kamera nainštalovaná na
vzdialenom mieste, na ktorom nie je prítomná žiadna sieť. Je tam iba DSL
Internetové pripojenie(DSL modem), ale žiaden router alebo iná sieťová
infraštruktúra. Kameru je možné pripojiť k DSL modemu a do polí nižšie uviesť
informácie o vašom DSL účte.
IP adresa:

Zobrazuje súčasnú IP adresu získanú od poskytovateľa
Internetových služieb(ISP). Pokiaľ nie je kamera pripojená
k Internetu cez PPPoE, zobrazí sa 0.0.0.0.

ID užívateľa:

Sem zadajte ID užívateľa pre vašu DSL službu. ID užívateľa
vám poskytuje váš ISP.

Heslo:

Sem ide heslo pre DSL účet. Prepíšte heslo i do poľa nižšie.

DNS Server:

Váš ISP zvyčajne odošle informácie o DNS serveri kamere,
keď sa pripojí. Napriek tomu, niektorí ISP vyžadujú zadať
špecifikácie DNS serverov manuálne. V takomto prípade,
môžete aktivovať možnosť “Použiť nasledovnú adresu DNS
servera” a zadať primárny a sekundárny DNS server do polí
nižšie(nie sú zobrazené na snímke obrazovky).
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Kamera -> Sieť -> DDNS:
Pokiaľ sa neplánujte pripájať ku kamere prostredníctvom vzdialeného prístupu,
ale len cez vašu lokálnu sieť, môžete túto časť preskočiť.
Dynamický DNS je sieťová služba, ktorá prináša schopnosť sieťových zariadení,
ako je napr. router alebo počítačový systém, oznamovať názov domény servera
pre zmenu, v reálnom čase (ad-hoc) aktívne DNS nastavenia pre ním
nakonfigurované mená hostov, adresy alebo ďalšie informácie uložené v DNS.
Jednoducho povedané: Užívatelia súkromných Internetových služieb sa často
stretávajú s problémom: ISP zvyčajne mení v určitých časových intervaloch IP
adresu pridelenú užívateľovi. Môže sa to diať každých 24 hodín ale tiež raz za
30 dní. Pre priemerného užívateľa to však nie je problémom. Ten môže nastať,
ak sa chcete ku lokálnej kamere(napr. vo vašom dome) pripájať zo vzdialeného
miesta(napr. z kancelárie), pretože musíte poznať Internetovú IP adresu, pod
ktorou je možné sa dostať ku kamere. Vtedy začínate vidieť problém.
DDNS rieši tento problém tým, že vám povoľuje vytvoriť si názov domény pre
vašu domácu sieť, prostredníctvom ktorej môžete potom vždy pristupovať ku
kamere. Pre použitie DDNS funkcie budete musieť vykonať nasledovné dve veci.
1. Vytvoriť DDNS meno hosta s poskytovateľom DDNS služieb.
2. Nastaviť DDNS klienta v domácej sieti, ktorý kontaktuje DDNS poskytovateľa
služieb a aktualizuje IP informácie.
INTELLINET NETWORK SOLUTIONS sieťová kamera podporuje troch rôznych
DDNS poskytovateľov: DYNDNS.ORG, DHS.ORG a TZO.COM. Z týchto troch je
s platnosťou od februára 2010 zdarma iba dyndns.org (uvedomte si, že toto sa
môže zmeniť). Preto sa tento užívateľský manuál sústreďuje na službu
dyndns.org.
Najprv sa musíte zaregistrovať a vytvoriť si účet na www.dyndns.org.

1. Pripojte sa ku http://www.dyndns.org a kliknite na “Create Account”
(“Vytvoriť účet”)
2. Nasledujte inštrukcie na DYNDNS obrazovke krok za krokom a zadajte
všetky požadované informácie.
3. Prihláste sa novým účtom a prejdite na Account → My Hosts → Add Host
Services(Účet → Moje hosty → Pridať službu hosta).
4. Do poľa Hostname(meno hosta) zadajte doménu a z rozbaľovacieho menu si
vyberte subdoménu. Vykonajte proces výstupnej kontroly.
5. Po vložení informácií si skontrolujte vašu službu a uistite sa, že je DDNS
doménové meno uvedení v Account → My Hosts(Účet → Moje hosty).
6. Na DDNS obrazovke kamery vyplňte polia a reštartujte kameru (viď ďalšia
strana).

- 71 -

Poznámka: Pokiaľ je router vo vašej domácej sieti vybavený DDNS klientom,
odporúčame vám použiť ho namiesto kamery. Väčšina SOHO routerov je
vybavená DDNS klientom a ak je router v priamej správe obsluhy
Internetového pripojenia, je najvhodnejším zariadením pre úlohu DDNS.
Názov servera:

Vyberte si poskytovateľa DDNS podľa vášho výberu. V našom
príklade sme použili www.dyndns.org.

ID užívateľa:

Zadajte to isté užívateľské meno, ktoré používate pre
prihlásenie sa ku vášmu účtu na www.dyndns.org.
Nezadávajte sem informácie o vašom DSL užívateľskom účte.

Heslo:

Sem zadajte heslo z vášho dyndns.org užívateľského účtu. Do
poľa nižšie heslo prepíšte znova.

Meno hosta:

Sem je potrebné zadať celé meno hosta, ktoré ste vytvorili v
rámci vášho dyndns.org účtu.

Pre uloženie nastavení stlačte OK. Pre aktiváciu DDNS nastavení reštartujte
kameru cez menu Systém -> Inicializácia.
Po reštartovaní, predtým ako budete môcť pristupovať ku kamere s novým
doménovým menom, budete možno musieť počkať niekoľko minút.
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Kamera -> Sieť -> UPnP:
UPnP je skratkou pre Univerzálny „Plug and Play“.
Zariadenia s povoleným UPnP, ako napríklad vaša
sieťová kamera, oznamujú svoju prítomnosť v lokálnej
sieti ostatným počítačom, ktoré tiež podporujú UPnP.
Operačné systémy Windows XP, Windows Vista a
Windows 7 podporujú UPnP. Ako náhle je kamera
pripojená k sieti, Windows upozorní počítačového
užívateľa na prítomnosť nového zariadenia (v priečinku
Moje miesta v sieti bude pridaná nová ikona) a umožní
užívateľovi okamžite sa pripojiť k zariadeniu.
Okrem toho je UPnP schopné pokynúť routeru alebo
firewallu otvoriť určité porty, takže účastníci z okolitého
sveta budú môcť spojiť so zariadením v lokálnej sieti, ako
napr. sieťovú kameru.
Preposielanie UPnP portov však nie je podporované
všetkými routermi. Takže, v závislosti od vášho routeru
alebo firewallu, budete alebo nebudete môcť túto funkciu
použiť. Taktiež otvorenie portov akéhokoľvek routera alebo firewallu môže
zvýšiť riziko, že sa do vašej siete dostane nepriateľský element. UPnP túto
úlohu zautomatizuje a ponechá zariadenia samé rozhodovať, ktoré porty
otvoria. Napriek tomu, že sa to deje bez akejkoľvek autentifikácie, povolenie
preposielania UPnP portov vo vašom routeri nemusí byť vždy správnou voľbou,
najmä v prostrediach citlivých na zabezpečenie. Vždy môžete otvoriť
individuálne porty routera alebo firewallu manuálne. Viď Kapitola 7 Nastavenia
vzdialeného prístupu a routera.
V kamere je prednastavené povolené UPnP a zakázané UPnP preposielanie
portov. Keď preposielanie UPnP portov povolíte, na obrazovke sa objavia ďalšie
možnosti. Tieto sú porty kamery, na ktorých otvorenie dá kamera pokyn
routeru. V závislosti od modelu kamery môžete vidieť rozličné porty. Nové
H.264 megapixlové kamery majú jednoduchší model portov a vyžadujú si
menej portov ako iné modely. Bežne nie je potrebné žiaden z portov meniť,
pokiaľ neviete, že port je už používaný iným zariadením alebo aplikáciou.
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Kamera -> Sieť -> Bonjour:
Bonjour je služba, ktorá rovnako ako UPnP, napomáha nájsť sieťovú kameru
v sieti. Bonjour je k dispozícii i pre Windows, ale častejšie sa používa pre
MacOS. Pre bližšie informácie o použití sa obráťte na časť “4.1.2 MacOS”.

Bonjour:

Zapnutý: Povolí službu(prednastavené).
Vypnutý: Vypne službu.

Meno zariadenia: Sem zadajte názov vašej kamery. Toto meno bude
zobrazované službou Bonjour. Pokiaľ máte vo vašej sieti
nainštalovanú viac ako jednu kameru, týmto spôsobom ich
môžete od seba odlíšiť.

Kamera -> Sieť -> IP Notifikácia:
Kamera dokáže informovať užívateľa o IP adrese, ktorá je nastavená, cez email. Pokiaľ má kamera nastavenú dynamickú IP adresu (predvolené), táto sa
môže čas od času meniť a DHCP server (router) môže prideľovať novú IP adresu
vždy, keď uplynie tzv. doba prenájmu. Ak je kamera pripojená ku káblovému
alebo DSL modemu priamo, IP adresa sa taktiež často mení (alebo aj menej
často, v závislosti od vášho ISP).
V oboch prípadoch je užitočné, ak vám kamera dokáže odoslať e-mail, ktorý
obsahuje súčasné IP nastavenia.
Aby bolo možné použiť IP Notifikáciu, musíte nastaviť parametre súvisiace s emailom. Pokiaľ tieto informácie nepoznáte, je potrebné kontaktovať vášho
sieťového administrátora.
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Typ notifikácie:

Zvoľte si typ pripojenia (DHCP, Statická IP alebo PPPoE),
ktoré by malo byť pozorované funkciou IP notifikácie.
Napríklad ak odškrtnete Statická IP a vaša kamera má
nastavenú statickú IP, nebudete dostávať notifikáciu emailom.

Meno SMTP servera: Sem zadajte doménové meno Sendmail servera (server
pre odchádzajúce e-maily).
Port SMTP servera: Štandardný port pre SMTP pripojenia je port 25. Pokiaľ váš
SMTP server používa odlišný port, môžete ho zadať sem.
Autentifikácia:

Väčšina SMTP serverov vyžaduje autentifikáciu užívateľa,
aby sa predišlo zneužitiu. Pre povolenie autentifikácie
nastavte hodnotu Zapnutá. Pokiaľ si nie ste istí, ktorá
hodnota je správna, kontaktujte vášho administrátora siete.
Ak si zvolíte POP pred SMTP musíte zadať názov POP
servera (nie je zobrazené na snímke obrazovky).
Tiež je potrebné poskytnúť užívateľské meno a heslo pre
SMTP. Zvyčajne sa jedná o tie isté hodnoty, ktoré používate
vo vašom profile e-mailového programu.

E-mailová adresa príjemcu:
Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú kamera odošle e-mail.
E-mailová adresa administrátora:
Predstavuje e-mailovú adresu odosielateľa, ktorú bude
používať kamera.
Predmet:

Tu môžete definovať predmet e-mailu.

Správa:

Tu môžete prispôsobiť telo textu e-mailu.

Pre bližšie informácie o parametroch kliknite na “Pomoc”.
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Kamera -> Sieť -> Wireless:

Ak vaša sieťová kamera podporuje bezdrôtové pripojenie, môžete s ním
spojené nastavenia uskutočniť na tejto stránke. Kamera je schopná vyhľadať
bezdrôtovú sieť a umožňuje vám rýchlo zadať správny šifrovací kľúč.
Stav bezdrôtových sietí:
Tu sú zobrazené všetky bezdrôtové siete v dosahu.
Vyznačením si zvoľte správnu bezdrôtovú sieť. Ako náhle si ju
vyberiete, zbadáte, že niektoré z polí sa vyplnili automaticky.
ESSID:

Predstavuje názov bezdrôtovej siete, ku ktorej sa má kamera
pripojiť.

Autentifikácia:

Kamera si vyberie správny režim autentifikácie. Pokiaľ
nastavujete bezdrôtovú sieť manuálne, budete si musieť zvoliť
správny režim sami.

Šifrovanie:

Tak ako pri autentifikácii, kamera za vás automaticky vyplní
tieto polia.

- 76 -

Prístupové heslo: Sem zadajte heslo pre vašu bezdrôtovú sieť. Do poľa nižšie
heslo zopakujte.
Bezdrôtové rozhranie má svoje vlastné IP nastavenia. Tieto sú nezávislé od
bežných nastavení (Sieť -> Informácie) a musia byť nakonfigurované
samostatne.
Získať IP adresu automaticky (DHCP):
Po povolení bude kamera získavať IP informácie z DHCP
servera vo vašej sieti.
Použiť nasledovnú IP adresu:
Po aktivácii tejto možnosti budete musieť zadať do
príslušných polí nižšie hodnoty súvisiace s IP(IP adresu,
masku podsiete, predvolenú bránu).
Použiť nasledovnú adresu DNS servera:
Pokiaľ ste zadali IP nastavenia manuálne, musíte tiež vložiť
správne DNS informácie. Primárny DNS server je povinný.
Sekundárny DNS server slúži ako záložný.
Poznámka: Nepoužívajte nastavenia Sieťových rozhraní (LAN a WAN)
s rovnakou statickou IP adresou.
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Kamera -> Sieť -> Messenger:
Sieťová kamera z rady INTELLINET NETWORK SOLUTIONS obsahuje jedinečnú
funkciu, ktorá jej umožňuje správať sa ako webová kamera pre Windows Live
Messenger.

Note:
Microsoft has updated LIVE Messenger 2009 in May 2010 removing some
features from the application; in particular, the ability to independently show
only your own webcam or your contacts' webcam (one way webcam) without
an audio call is removed. It is only possible to start a video call which starts the
webcams of both people communicating and which also automatically starts
audio calling. This affects the ability of the Intellinet network camera to be used
as a "web cam" in Live messenger.
The only workaround for this is to use an older version of LIVE Messenger
(MSN 8089), which can be downloaded from the Internet.
The following pages are written for the older version of LIVE Messenger.
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Aby ste mohli túto funkciu využívať je potrebné vykonať dva kroky.
Najprv musíte nastaviť nový účet pre službu Windows Live / Hotmail. Tento
účet bude používaný vašou sieťovou kamerou. Pre kameru nie je možné použiť
váš existujúci Messenger účet. Zaznačte si užívateľské meno a heslo pre nový
účet a pokračujte v nastavovaní sieťovej kamery.

Prihlasovací účet: Sem zadajte užívateľské meno novo vytvoreného účtu.
Heslo:

Sem patrí heslo nového účtu. Ako vždy, heslo zopakujte do
poľa nižšie.

Alias:

Do tohto poľa zadajte popisný alias; napr. “mojakamera”.

Rozsah portu:

Definuje, ktoré TCP/IP porty kamery budú použité pre
posielanie videa. Tieto porty je potrebné otvoriť vo firewalle.
Pre podrobnosti si prezrite kapitolu 7 Nastavenia vzdialeného
prístupu a routera.

Video režim:

Tu sa určuje, ktoré video nastavenia majú byť použité pre
video prenos. Pre pohľad z mobilu sa používajú nastavenia
3GPP. Pohľad z počítača používa bežné nastavenia (vysielané
je väčšie video).

IP notifikácia:

Po aktivácii bude kamera oznamovať svoje IP nastavenia
akémukoľvek klientovi cez Live Messenger.
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Súkromie:

Nastavením na “Zapnuté” povolíte pripojenie ku kamere
a prehliadanie videa iba užívateľom v zozname povolení.

Užívateľ:

Ak chcete pridať užívateľa do zoznamu povolení, vpíšte sem
jeho e-mailovú adresu a kliknite na “Pridať”. Ak si želáte
užívateľa odstrániť zo zoznamu, vyberte si ho zo zoznamu
povolení nižšie a stlačte Odstrániť.

Zoznam povolení: Tu sú zobrazení všetci užívatelia, ktorí môžu pristupovať ku
kamere cez Live Messenger.
Po pridaní užívateľa do zoznamu povolení,
odošle kamera oznámenie žiadosti o priateľstvo
užívateľovi Messenger-a. Ak je žiadosť prijatá,
užívateľ sa môže pripojiť ku kamere. K tomu sú
potrebné nasledovné kroky.
1. Lokalizujte kameru vo vašom zozname
priateľov. Následne kliknite pravým tlačidlom na
kontakt a zvoľte “Send an instant message”
(“Odoslať rýchlu správu”).
2. Až budete hotoví, otvorí sa regulárne okno
s chatom. Na ľavej strane od obrázku kontaktu
môžete nájsť malú ikonu web kamery. Kliknite na ňu
a vyberte si “View this contact’s webcam” (“Zobraz
web kameru kontaktu”).
3. Následne bude nadviazané spojenie. V okne
správy sa zobrazí nasledovné hlásenie:
You have invited Kamera to start sending Webcam. Please wait for a response
or Cancel (Alt+Q) the pending invitation.
Kamera has accepted your invitation to start sending Webcam.
(Požiadali ste kameru, aby sa začala správať ako webová kamera. Prosím,
počkajte na odpoveď alebo zrušte (Alt+Q) čakajúcu požiadavku.
Kamera akceptovala vašu žiadosť a začne sa správať sa ako webová kamera.)
Po pár momentoch sa na obrazovke zjaví video.
Poznámka: Ak nie je možné vidieť video, môže ho blokovať firewall. Firewall
môže byť na strane užívateľa Live Messenger-a, no je tiež možné, že je kamera
nainštalovaná pod firewallom a požadované porty nie sú správne nastavené
v tabuľke preposielania portov routera. Pre podrobnosti sa obráťte na
“Vzdialený prístup – Preposielanie portov” .
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Kamera -> Zabezpečenie -> Účet:
Sieťová kamera z rady INTELLINET NETWORK SOLUTIONS umožňuje vytvorenie
rozličných užívateľských účtov s rôznymi úrovňami prístupu ku kamere.
Existujú tri hlavné užívateľské úrovne. Účet Viewer (Divák) povoľuje len
prehliadanie live videa na stránke kamery. Účet Operátor umožňuje prezeranie
live videa rovnako ako zmeny v nastaveniach obrazu, ako jas, kontrast, atď.
Iba účet Administrátor má plný prístup ku všetkým nastaveniam kamery,
vrátane menu Nastavenia.

Zadať môžete až 9 rozličných užívateľských účtov. Užívateľské meno i heslo
musí mať dĺžku 4 až 16 znakov. Pre každý účet môžete tiež určiť režim
diváka(Administrátor, Operátor alebo Divák).
Autentifikácia diváka:
Ak je zapnutá, v prípade, že sa chcete pripojiť ku kamere
bude od vás požadované platné užívateľské meno a heslo.
Ak túto voľbu nastavíte na “Vypnúť”, na obrazovke sa zobrazí
nová možnosť (nie je zobrazená na obrazovke vyššie, ktorá
vám umožní nastaviť režim diváka na
a) Divák (Viewer) (pre prezeranie nie je požadované žiadne
heslo, ale pre akúkoľvek inú funkciu požadované je)
b) Operátor (heslo nie je požadované žiadne, okrem prípadov,
kedy chce užívateľ pristupovať k menu nastavení)
c) Administrátor (heslo nie je požadované pre žiadne
z nastavení či funkcií kamery). Toto nastavenie vám
neodporúčame, pretože povoľuje užívateľovi plný prístup ku
kamere.
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Kamera -> Zabezpečenie -> HTTPS:
Protokol šifrovania dát (Secure Sockets Layer (SSL)) je šifrovací protokol, ktorý
zaisťuje bezpečnosť pre komunikáciu v sieťach, ako je napríklad Internet.
HTTPS predstavuje URI schému, ktorá sa používa na označenie zabezpečeného
HTTP pripojenia (šifrované SSL).Syntakticky je podobný http:// schéme, ktorý
sa bežne používa pre prístup ku zdrojom používajúcim HTTP. Rozdiel je, že
SSL-šifrované pripojenia sa vždy začínajú s https:// namiesto s http://. HTTPS
pripojenia využívajú predvolene TCP port 443, zatiaľ čo štandardné HTTP
pripojenia používajú port 80.

Vytvoriť & Inštalovať: Pre vytvorenie
samo-podpísaného
certifikátu kliknite na toto
tlačidlo. Otvorí sa okno,
v ktorom môžete zadať
informácie pre váš
certifikát.
Pre inštaláciu certifikátu
kliknite na OK.

Inštalovaný certifikát:
Ihneď po nainštalovaní certifikátu si tu môžete prezrieť detaily.

Pre zobrazenie detailov certifikátu kliknite na Vlastnosti... Pre
odstránenie certifikátu kliknite na Odstrániť.
HTTPS Politika pripojenia:
Pre jednotlivé režimy diváka definujte, či bude HTTPS použitá pri
pripojení ku kamere.
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Kamera -> Zabezpečenie -> IP Filter (iba niektoré modely):
IP filter vám umožní blokovať alebo povoliť prístup ku kamere v závislosti od IP
adresy pripájajúceho sa klienta. Predstavuje ďalšiu vrstvu zabezpečenia, ktorá
napomáha obmedziť prístup ku kamere v prostrediach citlivých na
zabezpečenie.

IP Filter:

Túto funkciu aktivujete nastavením možnosti na Zapnúť.

Povoliť rozsah:

Určuje, ktorá IP adresa má povolené pristupovať ku kamere.
Zadajte počiatočnú IP adresu a koncovú IP adresu a pre
pridanie IP rozsahu do zoznamu povolených IP adries kliknite
na Pridať.

Zoznam
povolených
rozsahov:

Zobrazené sú tu všetky povolené IP adresy. Pre odstránenie
záznamu je potrebné tento vybrať z rozbaleného zoznamu
a kliknúť na Odstrániť.

Zakázať rozsah: Sem zadajte IP adresy, ktoré nemajú povolené pristupovať ku
kamere.
Zoznam:
zakázaných
rozsahov:

Zobrazené sú tu všetky zakázané IP adresy. Pre odstránenie
záznamu je potrebné tento vybrať z rozbaleného zoznamu
a kliknúť na Odstrániť.
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5.2.2 Stránka nastavení
– Pokročilé nastavenia

Menu s pokročilými nastaveniam umožňuje ovládanie funkcií riadenia alarmu
vašej sieťovej kamery. Kamera má v prípade alarmu alebo na základe plánu
možnosť posielať obrázky alebo videá na vzdialené miesta. Udalosť alarmu
môže byť spustená interne detekciou pohybu kamery alebo externe
poplachovým snímačom.
H.264 Megapixlové kamery disponujú navyše funkciou uloženia pre lokálne
zdieľané sieťové zariadenia (Windows SMB alebo Linux NFS) a audio detekciou
pre rad funkcií.

Kamera -> Pokročilé -> FTP Klient -> Hlavné:
FTP je skratka pre File Transfer Protocol(Protokol prenosu súborov). FTP je
bežná metóda prenosu súborov na FTP server. Takýmto FTP serverom môže byť
lokálny server alebo tiež vaša vlastná webová stránka. V hlavných nastaveniach
musíte zadať informácie o FTP serveri, ktorý chcete používať.
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Názov FTP servera: Sem zadajte adresu FTP servera. Platnými položkami sú
buď IP adresa servera (formát: 111.222.333.444), alebo
doménové meno servera (formát: domainname.com).
Neplatnými položkami sú ftp.domainname.com alebo
http://domainname.com.
Užívateľské meno: Sem zadajte platné FTP užívateľské meno. Uistite sa, že
užívateľský účet, ktorý chcete použiť má oprávnenie písať
aj čítať z FTP servera.
Heslo:

Sem zadajte heslo pre FTP užívateľský účet. Do poľa nižšie
heslo zopakujte.

Pasívny režim:

Existujú dva typy FTP pripojenia: Aktívne a pasívne. Zatiaľ
čo najbežnejšou metódou je pasívne FTP, váš server môže
byť nastavený tak, aby prijímal iba tie FTP pripojenia, ktoré
využívajú aktívne FTP. Správna hodnota tu závisí od
nastavenia FTP servera. Pokiaľ váhate, odporúčame vám
použiť pasívny režim, aktívny režim vyskúšajte iba ak sa
vyskytnú problémy s pripojením k FTP serveru.

Typ prikladaných
súborov:

Ak chcete, aby kamera ukladala jednotlivé snímky (formát
JPEG) zvoľte si Snímka. Voľba Videoklip nariadi kamere
ukladať krátke videoklipy dĺžky max. 5 sekúnd. Táto
možnosť je dostupná iba pri niektorých modeloch.

Pre uloženie nastavení kliknite na OK. Keď tak urobíte, kliknite na Test pre
overenie FTP nastavenia. Zobrazí sa vyskakovacie okno, ktoré vás bude
informovať o tom, či bol test úspešný alebo nie.

Nastavenia FTP sú správne a test bol úspešný.
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Kamera -> Pokročilé -> FTP Klient -> Odosielanie alarmu:
Na tejto obrazovke môžete aktivovať ukladanie na FTP spustené alarmom.
V tomto režime kamera ukladá obraz alebo videoklipy na FTP server len
v prípade alarmu (podnet pohybového, zvukového alarmu, prerušenia sieťového
spojenia alebo externého alarmu).

Vzdialená cesta:

Zadajte názov priečinka, do ktorého bude FTP server
ukladať súbory. Priečinok je sub-priečinkom domovského
(koreňového) priečinku užívateľského FTP serveru. Ak
ponecháte túto hodnotu prázdnu, kamera bude ukladať
súbory do domovského priečinku FTP užívateľa.

Názov súboru
s obrázkom:

Zadajte názov súboru s obrázkom. Táto hodnota bude
tvoriť prvú časť názvu súboru.

Prípona:

Vyberte si typ informácie, ktorú chcete pripojiť k názvu
obrázku. Možné hodnoty sú Dátum a čas alebo Číslo
sekvencie.

Alarm:

Detekcia pohybu: Túto možnosť aktivujte, ak chcete, aby
bolo FTP ukladanie spustené v prípade zistenia pohybu.
Tlačidlo napravo vás privedie ku obrazovke nastavení
detekcie pohybu, ktorá je popísaná ďalej v tejto kapitole.
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Detekcia zvuku: Túto možnosť aktivujte, ak chcete, aby
kamera sledovala úroveň zvuku získaného z interného
mikrofónu kamery alebo externého mikrofónu, ktorý by ste
mali mať pripojený. Tlačidlo napravo vás privedie ku
obrazovke nastavení detekcie zvuku.
Prerušenie sieťového spojenia (iba H.264 kamery):
V prípade, že sa preruší sieťové spojenie, kamera zotrvá 10
sekúnd vo svojej internej vyrovnávacej pamäti. Ak bude
spojenie znova obnovené, kamera vyšle túto informáciu.
Vstup alarmu: Ak ste ku digitálnemu vstupnému portu
kamery pripojili externé poplašné zariadenie, môžete ho
aktivovať práve tu. Nastavenia môžete zadať
prostredníctvom tlačidla napravo.
Doba efektivity:

Vyberte si medzi “Vždy” a “Plánovane”. Vždy znamená, že
funkcia odosielania alarmu je aktivovaná po celý čas, bez
ohľadu na dátum a čas. Plánovanie umožňuje aktivovať túto
funkciu v určitom čase. Bežná aplikácia plánovaného
odosielania alarmu má nasledovný priebeh:
Kamera je nainštalovaná v kancelárii. Bežná pracovná doba
je od 9:00 do 18:00. Niektorí zamestnanci často pracujú
cez čas a opúšťajú budovu o 19:30. V takejto situácii
môžete aktivovať odosielanie alarmu kamery o 19:40
a nechať ho aktivovaný až do 8:45, čím sa zabráni
získavaniu nepotrebných súborov vyvolaných pohybom
pracovníkov pred kamerou. Tlačidlo plánovania umožňuje
nastavenie jednotlivých časov aktivácie a deaktivácie pre
každý deň v týždni.
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Kamera -> Pokročilé -> FTP Klient -> Pravidelné odosielanie:
Niektoré aplikácie si vyžadujú pravidelné nahrávanie obrazu na FTP server.
Typické použitie je, keď
chcete zobraziť live obraz
kamery na vašej webovej
stránke, ktorá sa,
napríklad, obnovuje
každých 60 sekúnd.
Obrázok napravo
znázorňuje takéto
nastavenie.

Nastavenia sú podobné ako na stránke odosielania alarmu. Môžete určiť
vzdialenú cestu, názov súboru s obrazom a príponu. V našom príklade je
prípona nastavená na “Žiadna”, inak by webová stránka nebola schopná
zobraziť obraz vzhľadom na stále sa meniaci názov súboru. Interval definuje
ako často je nahrávaný obraz. Rovnako ak predtým môžete túto funkciu povoliť
na celý čas alebo plánovane.
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Kamera -> Pokročilé -> SMTP -> Hlavné:
Okrem FTP nahrávania dokáže sieťová kamera taktiež odosielať obrázky alebo
krátke videoklipy cez e-mail. Protokol jednoduchého prenosu pošty (Simple Mail
Transfer Protocol (SMTP)) predstavuje Internetový štandard pre doručovanie emailov prostredníctvom sietí s Internetovým protokolom(IP). Vždy, keď
odošlete e-mail z vášho počítača, SMTP je tým protokolom, ktorý zabezpečí, že
sa dostane na správne miesto. Táto sieťová kamera používa ten istý
mechanizmus a efektívne sa správa ako štandardný e-mailový klient; napr.
Mozilla Thunderbird, Opera Mail alebo Outlook, s výnimkou, keď kamera môže
iba odosielať a nie prijímať.
Aby bolo možné použiť e-mailovú funkciu kamery, musíte zadať informácie
uvedené nižšie. Pokiaľ tieto hodnoty nepoznáte, kontaktuje svojho ISP
(Poskytovateľ internetových služieb) alebo svojho administrátora siete.

Názov SMTP
servera:

Toto je adresa servera pre odchádzajúcu poštu, servera pre
posielanie pošty alebo SMTP servera.

Port SMTP servera: Prednastavený port pre doručovanie e-mailov je 25. Avšak
v prípade, že váš SMTP server používa rozdielny port; napr.
ako antispamové opatrenie, môžete ho zmeniť tu.
SSL:

Niektoré e-mailové servery akceptujú iba pripojenia cez
SSL (Secure Socket Layer - Protokol zabezpečeného
pripojenia). Ak je to aj váš prípad SMTP servera, budete
musieť označiť túto možnosť. Ak nie je, môžete nechať pole
odznačené.
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Autentifikácia:

Väčšina SMTP serverov vyžaduje, aby bol pred prijatím
doručenia e-mailu klient riadne autentifikovaný. Aj keď váš
SMTP server nevyžaduje autentifikáciu, mali by ste túto
možnosť povoliť.
SMTP: Ak je aktivovaná táto možnosť, kamera predloží
užívateľské meno a heslo SMTP serveru pre autentifikáciu.
DO polí nižšie zadajte užívateľské meno a heslo.
POP pred SMTP: Pokiaľ váš SMTP server používa túto
metódu autentifikácie, musíte tiež zadať adresu servera pre
prichádzajúce e-maily(POP).

E-mailová adresa
príjemcu:

Zadajte e-mailovú adresu, kam chcete, aby kamera
odosielala video alebo obrázky.

E-mailová adresa
administrátora:

Predstavuje e-mailovú adresu, ktorú používa kamera ako
svoju “od” adresu. Toto pole by ste mali vyplniť (napr.
mykamera@mydomain.com), pretože niektoré SMTP
servery nedoručujú emaily od klientov, ktorí nemajú
špecifikovanú “od” adresu.

Typ priloženého
súboru:

Ak chcete, aby kamera odosielala samotné obrázky(formát
JPEG), zvoľte Snímka. Voľba “Video klip” pokynie kamere,
aby odosielala krátke video klipy v dĺžke max. 5 sekúnd.
Táto možnosť je dostupná iba pri niektorých modeloch.

Predmet:

Tu definujte predmet e-mailovej správy.

Správa:

Zadajte telo správy e-mailu.

Pre uloženie nastavení stlačte “OK”.
Ak ste tak urobili, stlačte “Test” pre
overenie nastavení e-mailu. Zobrazí
sa vyskakovacie okno s informáciou,
či test bol alebo nebol úspešný.
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Kamera -> Pokročilé -> SMTP -> Odosielanie alarmu:
Na tejto stránke môžete prepojiť podmienky pre
spustenie funkcie doručovania e-mailov kamery.
Možnosti sú rovnaké ako na strane FTP odosielania
alarmu.

Kamera -> Pokročilé -> SMTP -> Pravidelné odosielanie:
Táto stránka vám umožňuje nastaviť INTELLINET
NETWORK SOLUTIONS sieťovú kameru tak, aby
odosielala e-maily v závislosti od intervalu, ktorý
môže byť od 30 minút do 24 hodín. Nastavenie je
rovnaké ako pre funkciu FTP pravidelného
odosielania.

Kamera -> Pokročilé -> Uloženie -> Hlavné (iba niektoré
modely):
H.264 Megapixlové kamery podporujú ukladanie súborov na miesto lokálneho
sieťového úložiska. Funkcia je ideálna pre nahrávanie väčších súborov (napr.
24/7 nahrávanie) a používa výhody existujúceho NAS (Network Attached
Storage – Sieťový úložný disk) zdieľania vo vašej sieti. Dva najčastejšie
protokoly sieťového zdieľania dát sú Blok serverových správ (Server Message
Block - SMB), ktorý je primárne používaný vo Windows a Sieťový systém
súborov (Network File System - NFS), ktorý bol pôvodne vyvinutý spoločnosťou
Sun Microsystems v roku 1984.
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Protokol:

Tu si zvoľte správny protokol. Ak chcete, aby kamera
ukladala dáta na zdieľanú Windows jednotku alebo do
súboru, mali by ste zvoliť “SMB”. Pokiaľ máte vo vašej sieti
NAS zariadenie, správna hodnota závisí od toho, ktorý
protokol (SMB alebo NFS) NAS podporuje. Vo väčšine
prípadov by mali byť podporované oba protokoly. Ak sa
nachádzate v prostredí Unix/Linux, mali by ste si vybrať
NFS.

Miesto sieťového úložiska:
Sem zadajte URL lokálneho úložiska.
Pracovná skupina: Napíšte pracovnú skupinu, ktorá bude zodpovedať vašej
sieti. Bežné hodnoty sú WORKGROUP alebo MSHOME, ale
v konečnom dôsledku záleží na nastaveniach vašej siete.
Meno užívateľa:

Sem zadajte užívateľské meno pre zdieľanú sieťovú
jednotku alebo priečinok. Uistite sa, že má užívateľský účet
právo na čítanie aj zapisovania na sieťovú jednotku alebo
priečinok.

Heslo:

Sem patrí heslo účtu. Tak ako vždy, zopakujte heslo do
poľa nižšie.

Pre uloženie nastavení kliknite na “OK”. Ak ste tak urobili, stlačte “Test” pre
overenie nastavení uloženia. Zobrazí sa vyskakovacie okno s informáciou, či
test bol alebo nebol úspešný.
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Kamera -> Pokročilé -> Uloženie -> Odosielanie alarmu:
Na tejto stránke môžete určiť, ktorá spúšťacia
udalosť je prepojená s funkciou ukladania záznamov.
Možnosti tejto stránky sú rovnaké ako tie na stránke
FTP a SMTP odosielania alarmu, s jedinou výnimkou.

Doba nahrávania vám umožňuje určiť dĺžku video klipu. Dobu nahrávania je
možné nastaviť v rozpätí od 5 do 60 sekúnd.

Kamera -> Pokročilé -> Uloženie -> Pravidelné odosielanie:
Tak ako pri FTP a SMTP, je funkcia pravidelného ukladania integrovaná pre
sieťové úložiská. Úložiská súborov s charakterom SMB a NFS umožňujú kamere
ukladať oveľa väčšie súbory, čím robia túto funkciu ideálnu pre permanentnú
archiváciu nahrávok.

Väčšina parametrov sa zhoduje s tými pri FTP a SMTP pravidelnom nahrávaní.
Hodnota veľkosti súboru určuje veľkosť jednotlivých nahrávok (v rozpätí od 1
do 50 MB). Cyklická veľkosť predstavuje maximálne kombinované miesto na
disku pre všetky nahrávky. Ak je dosiahnutá táto hodnota, kamera začne
prepisovať existujúce nahrávky, počínajúc najstaršou. Prednastavená cyklická
veľkosť je 1024000 MB (1 Terabyte).

- 93 -

Kamera -> Pokročilé -> HTTP udalosť -> Hlavné:
HTTP Udalosť predstavuje najviac pokročilú formu činností spúšťania udalostí.
Ak je táto funkcia povolená, kamera nebude na vzdialenú lokalitu ukladať alebo
odosielať žiadne video klipy, ale namiesto toho bude odosielať HTTP požiadavku
na konkrétnu URL.
Na čo slúži táto funkcia? Tu sú dva príklady:
1. Niektoré z prepracovanejších aplikácií tretích strán video monitorovania
a dohľadu disponujú schopnosťou, vďaka ktorej začnú nahrávať ihneď ako
kamera zavolá určitú URL na serveri video dohľadu. V takýchto prípadoch
monitorovací softvér nesleduje neustále live video, aby určil, či príde alebo
nepríde k pohybu, ale odpočúva HTTP udalosti, ktoré sú posielané kamerou.
Výhodou tohto nastavenia je, že objem prenášaných dát je obmedzený na
minimum, pretože prepojenie medzi kamerou a monitorovacím softvérom je
vytvorené len v prípade, že sa vyskytne poplašná udalosť. Pokiaľ uvažujete
o inštalácii väčšieho počtu kamier, uvidíte, aký rozdiel to môže spôsobiť.
2. HTTP udalosť môže byť použitá na spúšťanie skriptu na webovom serveri,
napr. PHP skriptu, ktorý zapisuje udalosti do databázy, a tak sú
zaznamenávané všetky udalosti. Ten istý skript môže slúžiť tiež na načítanie
obrázkov z kamery, keď nastane udalosť. Môžete tiež pokynúť kamere, aby do
HTTP požiadavky pridala jedinečný parameter, v závislosti od typu udalosti,
ktorá nastala (viď HTTP Udalosť -> Odosielanie alarmu).
Možnosti tejto funkcie sú nekonečné a implementácia sieťovej kamery
poskytuje obrovskú flexibilitu.
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URL:

Sem zadajte základný URL skript. Poznámka: URL musíte
zadať bez počiatočného http://.

Port:

Štandardná HTTP požiadavka prebieha na porte 80, ale ak
vaša aplikácia vyžaduje iný port, môžete ho zadefinovať
práve tu.

ID užívateľa:

Ak je URL skript chránený heslom, musíte do tohto poľa
zadať platné užívateľské ID.

Heslo:

V prípade, že URL skript vyžaduje autentifikáciu, zadajte
sem heslo.

Proxy Server:

Parametre proxy servera sú všetky voliteľné a je ich
potrebné použiť len v prípade, že sa kamera nemôže
priamo pripájať k URL skriptu, ale len cez proxy server.

Kamera -> Pokročilé -> HTTP Udalosť -> Odosielanie alarmu:
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Alarm:

Detekcia pohybu: Ak chcete, aby bolo hlásenie udalosti detekcie
pohybu prepojené s HTTP udalosťou, aktivujte túto možnosť.
Detekcia zvuku: Tento parameter je dostupný len pri H.264
Megapixlových kamerách. Umožňuje prepojenie udalosti detekcie
zvuku s HTTP udalosťou.
Prerušenie sieťového spojenia: Tento parameter je dostupný iba
pre H.264 Megapixlové kamery. V prípade, že sa preruší sieťové
spojenie, kamera zotrvá 10 sekúnd vo svojej internej
vyrovnávacej pamäti. Ak bude spojenie opäť obnovené, kamera
vyšle túto informáciu.
Vstup alarmu: Ak je ku kamere pripojené externé poplašné
zariadenie, môžete aktivovať tento spúšťač HTTP udalostí.

Parameter & Správa:
Pre každú z udalostí môžete definovať voliteľný parameter a jeho
hodnotu tak, ako je zobrazené na snímke obrazovky vyššie. To
možno využiť tak, že skript volaný kamerou bude môcť rozlišovať
medzi rôznymi typmi udalostí a tak vykonávať rôzne druhy aktivít.
Správa vám umožňuje zadefinovať popis udalosti.
Doba efektivity:
Tak ako pri ostatných typoch udalostí, môžete aktivovať HTTP
udalosť na celú dobu(hodnota = vždy) alebo na základe plánu.
Nižšie sú uvedené dva príklady, ktoré znázorňujú, aký typ URL bude volaný
v prípade alarmu. Príklady vychádzajú z informácií, ktoré sú zobrazené na
snímke obrazovky, ale definovať môžete aj úplne iné hodnoty.
1. Kamera zaznamenala pohyb.
URL: http://myserver:80/script_url?event =motion
2. Externý alarm (napr., IR senzor pohybu) je v poplašnom stave.
URL: http://myserver:80/script_url?event=extalarm
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Kamera -> Pokročilé -> Výstup alarmu:
Ak vaša sieťová kamera disponuje konektorom radovej svorkovnice, môžete
k nej pripojiť externé zariadenie alarmu. Kamera začne napájať zariadenie ako
náhle príde ku spúšťacej udalosti.

Digitálny výstup:

Nastaví digitálny výstup na vyššiu alebo nižšiu úroveň.
Bližšie informácie nájdete na strane 21.

Podmienka
pre spustenie:

Ak chcete, aby činnosť nastala na základe plánu nastavte
hodnotu na “Timer”. Ak ju nastavíte na “Alarm”, môžete
určiť, ktoré z udalostí alarmu (Detekcia pohybu, Detekcia
zvuku(niektoré modely), Prerušenie sieťového spojenia
a Vstup alarmu) môžu spustiť činnosť výstupu alarmu.

Trvanie alarmu:

Môžete stanoviť, na ako dlho kamera aktivuje výstupný
port. Pri nastavení na 60 sekúnd bude kamera vysielať 12
V prúd po dobu jednej minúty.

Doba efektivity:

Tak ako pri ostatných typoch udalostí, môžete aktivovať
udalosť výstupu alarmu na základe plánu alebo na celú
dobu.
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Kamera -> Pokročilé -> Plánovanie:
Sieťová kamera podporuje činnosť spúšťacej udalosti, ktorá je založená na
plánovaní. Táto môže byť použitá napríklad tak, aby aktivovala detekciu pohybu
medzi 21:00 a 06:00 počas pracovných dní a cez víkendy počas celého dňa. Pre
každý typ udalosti môžete nastaviť individuálne plánovanie, takže napríklad
detekcia pohybu môže byť aktivovaná medzi 19:00 a 07:00, ale detekcia zvuku
len medzi 22:00 a 04:00.
V závislosti od modelu vašej kamery sa môže rozvrhnutie displeja mierne líšiť.

Najprv si musíte zvoliť typ udalosti z rozbaľovacieho
zoznamu. Tento zoznam obsahuje hodnoty zobrazené
napravo. Zvoľte si čas začiatku a konca a kliknite na
“Pridať” pre deň v týždni, kedy má byť plánovanie
aktívne. Hneď ako pridáte plánovanie, časová os
sčervená, znázorňujúc aktiváciu plánovania.
Pokiaľ je plánovanie rovnaké pre každý deň v týždni,
môžete aktivovať možnosť “Použiť rovnaké plánovanie
času pre každý deň”.
Naľavo je zobrazená alternatívna stránka
nastavení plánovania, ktorá nepoužíva
vizualizáciu časovej osi. Príklad ukazuje,
že je e-mail alarmu aktivovaný medzi
22:00 a 05:00 každý deň v týždni.
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Kamera -> Pokročilé -> Vstup alarmu:
Ak vaša kamera disponuje
konektorom radovej svorkovnice
(digitálny I/O) pre pripojenie
externého poplašného senzoru, na
tejto stránke môžete nastaviť
podmienku pre spúšťanie vstupu.
Existujú dva typy senzorov, pokiaľ
ide o spustenie skutočného alarmu.
Jeden v prípade alarmu otvára
elektrický obvod (digitálny I/O = nízky); druhý
uzatvára elektrický obvod (digitálny I/O =
vysoký). Kamera povoľuje určiť východiskový stav
senzora a stavu pohotovosti.

Digitálny I/O konektor radovej svorkovnice
znázorňuje piny 1 a 2 (okrúhle) pre pripojenie
externého snímača.

Vstup snímača 1:

Zo zoznamu si vyberte vstup snímača. INTELLINET
NETWORK SOLUTIONS sieťové kamery sú vybavené iba
jedným senzorom.

Podmienka
pre spustenie:

Táto hodnota popisuje stav alarmu senzora. Nastavenie
správnej hodnoty závisí od senzora.
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Kamera -> Pokročilé -> Vyrovnávacia pamäť alarmu (iba
niektoré modely):
Na tejto stránke môžete určiť veľkosť vyrovnávacej pamäte alarmu. Kamera
udrží vo vyrovnávacej pamäti maximálne 10 sekúnd videa. Ak nastane udalosť
a kamera uloží video klip na FTP server alebo ho odošle e-mailom, dĺžka videa
je určená nastaveniami vyrovnávacej pamäte na tejto stránke. Bežne nie je
potrebné meniť nastavenia, pokiaľ nechcete zmenšiť veľkosť vyrovnávacej
pamäte.
Poznámka: Vyrovnávacia pamäť pre-alarmu sa používa iba pri udalosti alarmu
Prerušenie sieťového spojenia. Ostatné udalosti (detekcia pohybu, detekcia
zvuku a vstup alarmu) používajú iba vyrovnávaciu pamäť post-alarmu. To
znamená, že ak kamera ukladá video ako odpoveď na pohybový alarm, video
bude mať dĺžku podľa nastavenia vyrovnávacej pamäte post-alarmu.

Kapacita nahrávania: Zobrazuje sa tu celková kapacita vyrovnávacej pamäte
pre oba režimy – pre- aj post- alarm.
Čas nahrávania:

Je možné definovať čas vyrovnávacej pamäte pre oba
režimy – pre- aj post- alarm. Hodnoty sú od 0 po 5.

Kamera -> Pokročilé -> Detekcia pohybu:
Sieťová kamera disponuje integrovanou detekciou
pohybu. Kamera vykonáva porovnanie obraz za obrazom
a následne určuje, v závislosti od okna detekcie pohybu,
nastavení citlivosti a prahovej hodnoty, či došlo alebo
nedošlo k pohybu.
Táto detekcia pohybu nepoužíva Infračervené žiarenie.
Pre správne fungovanie je potrebný viditeľný obraz.
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Kamera podporuje tri nezávislé okná detekcie pohybu, ktoré môžu byť
individuálne umiestnené a môže im byť nastavená veľkosť.
Detekcia pohybu 1, 2, 3: Pre aktiváciu okna detekcie pohybu kliknite sem. Po
kliknutí sa vám na obrazovke zjaví obdĺžnik. Pre
presun tohto obdĺžnika na inú pozíciu alebo pre
zmenu jeho veľkosti použite myšku.
Prahová hodnota:

Čím nižšie je číslo, tým nižšia je prahová hranica
množstva pohybu, ktoré spustí alarm. Čím viac
zvýšite prahovú hodnotu, tým je pre spustenie
alarmu potrebný väčší pohyb.

Citlivosť:

Čím vyššia je táto hodnota, tým sa detekcia pohybu
stane viac citlivejšou.

Pohyb je znázornený ako zelený pruh(znázornený je buď na vrchu okna
detekcie pohybu alebo napravo od obrazu) a ak detekcia prekročí hranicu,
sfarbí sa na červeno.
Poznámka: V závislosti od modelu vašej kamery a verzie nainštalovaného
firmvéru sa môže rozvrhnutie obrazovky mierne líšiť. Upozorňujeme tiež, že
detekcia pohybu môže byť nastavená len ak používate MS Internet Explorer ako
webový prehliadač.
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Kamera -> Pokročilé -> Detekcia audia (iba niektoré modely):
INTELLINET NETWORK SOLUTIONS H.264 Megapixlová sieťová kamera má
integrovaný mikrofón a taktiež povoľuje pripojenie externého line-in zdroju.
Kamera dokáže sledovať úroveň zvuku a spustiť alarm v prípade, že úroveň
hluku prekročí určitú hranicu.

Detekcia zvuku 1:

Pre použitie tejto funkcie aktivujte túto možnosť. Po jej
aktivovaní sa cez obraz pozadia prekryje obrazovka
nastavenia úrovne zvuku a prahovej hodnoty.

Prahová hodnota:

Táto hodnota určuje úroveň zvuku, ktorá spustí alarm. Čím
vyššia je hodnota, tým väčší hluk musí vzniknúť, aby bol
považovaný za alarmujúci.

Citlivosť:

Funkcionalita parametra citlivosti je veľmi príznačná pre
vstupný zisk bežného mikrofónu. Čím vyššia je hodnota,
tým citlivejší bude mikrofón.

Zelená časť (meradlo úrovne) znázorňuje silu úrovne audia. Červená časť
ukazuje, že úroveň hluku prekročila hranicu a vytvorila sa udalosť alarmu.
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Kamera -> Pokročilé -> Systémový log:
Sieťová kamera disponuje funkciou logu systémových správ. Tieto predstavujú
systémové správy o spúšťacom režime kamery, doručeniach e-mailov, FTP
uloženiach, detekcii pohybu a ďalších. Kamera ukladá správy vo svojej
vnútornej pamäti a zobrazuje ich na obrazovke systémového logu. Keďže je
pamäť obmedzená, správy budú v konečnom dôsledku skrátené. Pokiaľ chcete
zaznamenať všetky systémové správy na vzdialený server (napr. pre trvalú
evidenciu udalostí alarmu alebo za účelom odstraňovania problémov), môžete
využiť funkcionalitu vzdialeného prihlasovania.

Povoliť vzdialené
prihlasovanie:

Názov servera: Zadajte sieťovú adresu Syslog servera.
Adresu zadajte bez akýchkoľvek počiatočných znakov, napr.
bez http://.
Port servera: Štandardný port pre tento protokol je 514. Ak
je váš Syslog server nastavený odlišne, môžete sem zadať
inú hodnotu.

Súčasný log:

Toto textové pole zobrazuje skutočný čas logu správ
kamery.
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Funkcia vzdialeného prihlasovania používa
Syslog protokol, ktorý je štandardom pre
preposielanie log správ v IP sieti. Syslog je
protokol klient/server. Syslog odosielateľ
(sieťová kamera) odošle malú (menej ako
1KB) textovú správu na Syslog server.
Užívateľský manuál uvádza jeden príklad
Syslog servera, utilitu 3CDaemon od 3Com Corporation (Miesto pre stiahnutie:
http://support.3com.com/software/utilities_for_windows_32_bit.htm).
Po inštalácii 3CDaemon sa zobrazí hlavné okno programu a tento program bude
schopný prijímať Syslog správy od sieťovej kamery.

Správy, ktoré sa zobrazujú tu predstavujú tie isté správy, ktoré sa zobrazujú vo
webovom prehliadači.
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6: Monitorovací video softvér
6.1 Popis
funkcie
INTELLINET NETWORK
SOLUTIONS sieťová kamera je
dodávaná s monitorovacou
aplikáciou, ktorá dokáže
monitorovať a zaznamenávať
až 16 sieťových kamier.
Video môžete nahrávať trvale
alebo na základe plánu, alebo
môžete použiť integrovanú
funkciu detekcie pohybu
a zaznamenávať iba udalosti
pohybu pre ušetrenie miesta
na disku. Pre zobrazenie obrazu kamery na jednej obrazovke si môžete vybrať
z deviatich rozličných šablón.

6.2 Inštalácia
Program nainštalujete kliknutím na
možnosť “Video monitorovací softvér”
z menu na CD.
Podrobný užívateľský manuál sa
nachádza na Inštalačnom CD
v priečinku Užívateľské manuály.
Obsahuje pokyny pre inštaláciu
a informácie o použití softvéru.
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7: Nastavenie vzdialeného prístupu
a routera
Ak chcete získať prístup ku kamere vo vašej lokálnej sieti cez Internet, je
potrebné otvoriť niektoré porty a preposielať ich vo vašom routeri.

Sieťová kamera používa nasledovné porty:

a) M-JPEG/MPEG4 (VGA) modely používajúce firmvér V
1.6.16.03 alebo starší
-

Port webového servera = 80
MPEG4 Audio/Video port = 8090
MPEG4 Video/Audio port (SSL) = 8091
Motion-JPEG Video port = 8070
Motion-JPEG Video port (SSL) = 8071
Port audio príjmu = 40008
RTSP port = 554
HTTPS port = 443

b) H.264 Megapixlové kamery a VGA modely používajúce
firmvér V 1.6.16.05 a novší
- Web Server port = 80
- RTSP port = 554
- HTTPS port = 443
Poznámka: Nová generácia H.264 Megapixlových kamier používa zjednodušenú
schému portov pre jednoduchšie vytvorenie vzdialených pripojení.
Nastavenie preposielania portov sa môže líšiť v závislosti od toho, aký router
používate. Uvedený príklad znázorňuje typický INTELLINET NETWORK
SOLUTIONS router.
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Príklad nastavenia: Rada INTELLINET NETWORK SOLUTIONS
Bezdrôtový N Router:
Kliknite na NAT -> Virtuálny server. Zaškrtnite (x) Povoliť virtuálny server.

Do textového poľa Súkromná IP zadajte lokálnu IP adresu kamery(napríklad: )
192.168.1.221). Zadajte port, ktorý má byť preposielaný. To isté číslo zadajte
do textových polí Súkromný a Verejný port. Pre pridanie nového pravidla pre
preposielanie portov do nastavení routera kliknite na Pridať.

Príklad nastavenia preposielania portov pre HTTP port, RTSP port, MPEG4 a
Motion-JPEG video porty.
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8: Informácie pre vývojárov
MPEG4/Motion-JPEG (VGA) kamery používajúce firmvér
1.6.16.03 a starší.
Priamy prístup k obrazu
K obrazu je možné pristupovať pomocou nižšie uvedenej URL:
http://kamera_ip/jpg/image.jpg
Motion-JPEG Prenos
K obrazu je možné pristupovať pomocou nižšie uvedenej URL:
http://kamera_ip:8070/video.mjpeg
Alebo:
http://username:password@kamera_ip:8070/video.mjpeg
MPEG4 Prenos
K obrazu je možné pristupovať pomocou nižšie uvedenej URL:
http://kamera_ip:8090/video.mp4
http://username:password@kamera_ip:8090/video.mp4
Cez RTSP:
rtsp://kamera_ip:554/video.mjpeg
rtsp://username:password@kamera_ip:554/video.mp4
3GPP Prenos
Cez RTSP:
rtsp://kamera_ip:554/video.3gp
rtsp://username:password@kamera_ip:554/video.3gp

H.264 Megapixlové kamery a VGA modely používajúce firmvér
V 1.6.16.05 a novší.
Individuálne prenosy je možné nájsť pod nasledujúcimi URL adresami:
rtsp://kamera_ip:554/video.mp4
rtsp://kamera_ip:554/video.h264
rtsp://kamera_ip:554/video.mjpg
rtsp://kamera_ip:554/video.3gp
http://kamera_ip:80/video.mjpg
Porty je možné nakonfigurovať v nastaveniach kamery, uistite sa, že používate
správny port. Prednastavený port je zobrazený vyššie.
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Prístup k video prenosu prostredníctvom VLC Player-a
VLC Player (spolu s inými prehrávačmi) podporuje video prenos cez RTSP. VLC
Player je možné použiť pre zobrazenie live videa.
Najprv, otvorte VLC Player, potom prejdite na Médiá -> Otvoriť sieťový prenos
(Open Network Stream).

Zadajte URL prenosu; napr. rtsp://ipaddress:554/video.h264

Po niekoľkých sekundách sa zobrazí live obraz.

Poznámka: Prístup cez VLC nemusí vždy fungovať. Problematické môžu byť
pomalé pripojenia a známy je aj výskyt nekompatibilných prehrávačov
podporujúcich RTSP.
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9: Otázky a odpovede
9.1 Prístup ku kamere
?
!

?
!

Aká je predvolená IP adresa kamery, užívateľské meno a heslo
administrátora?
Kamera získava IP adresu z DHCP servera vo vašej sieti. Ak nie je prítomný
žiaden DHCP server, kamera sa vráti naspäť ku svojej prednastavenej IP
adrese 192.168.1.221. Prednastavené užívateľské meno administrátora je
“admin”; prednastavené heslo je “admin.”

Utilita IP inštalátora nezobrazuje sieťovú kameru, i v prípade, že je táto
kamera pripojená ku sieti. Prečo?
1: IP Inštalátor využíva pre zistenie kamery UPnP. Skontrolujte a uistite sa,
že má kamera povolenú podporu UPnP. Aktivujte UPnP podporu v menu
nastavení pod Základné -> Sieť -> UPnP.
2: Firewall vo vašom počítači môže blokovať IP Inštalátor a preto mu
zabraňuje, aby zistil kameru v sieti. Uistite sa, že aplikácia beží zatiaľ čo je
ku počítaču prihlásený užívateľ s právami administrátora.

?
!

IP Inštalátor stále nedokáže nájsť kameru. Ako ju mám nájsť v sieti?
1: Ak je v sieti prítomný DHCP server (napr. router), po pripojení kamery
ku sieti môžete skontrolovať klientsky log DHCP servera. Kamera sa
zobrazí v logu, zvyčajne s najvyššou zobrazenou IP adresou, keďže DHCP
servery prideľujú IP adresy v poradí (najnovší klient s najnovšou IP
adresou).
2: Ak kamera nie je pripojená k DHCP serveru alebo ak ste pripojili kameru
tak, že je oddelená od zvyšku siete, môžete sa ku kamere pripojiť cez jej
prednastavenú IP adresu 192.168.1.221. Možno budete musieť manuálne
upraviť TCP/IP nastavenia vášho počítača tak, aby bol v rozsahu
192.168.1.xxx z dôvodu získania prístupu ku kamere. Pripojte sa k menu
s nastaveniami pomocou vášho webového prehliadača a manuálne zmeňte
IP adresu kamery.

?
!

Ako nainštalujem kameru v operačných systémoch Mac alebo Linux?
Obráťte sa na časti 4.1.2 a 4.1.3 v tomto užívateľskom manuáli.
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?
!

?
!

Po zmene portu webového servera kamery z 80 na inú hodnotu, nie je
možné naďalej pristupovať ku kamere.
Vždy, keď zmeníte port webového servera zo štandardných 80 na rozdielnu
hodnotu, musíte do IP adresy kamery pridať tento port. Syntax je vždy
http://kameraip:portnumber.
Príklad: Ak zmeníte port webového servera na 814, správnou adresou
bude: http://192.168.1.221:81.

Zmenil som HTTP port v nastaveniach kamery, ale po tom, ako som tieto
nastavenia uložil, kamera stále reagovala na starý HTTP port. Nová
hodnota bola ignorovaná.
Po zmene HTTP portu na obrazovke Základné->Sieť->Informácie a uložení
nastavení, je potrebné reštartovať sieťovú kameru. Môžete buď dočasne
prerušiť napájanie kamery alebo kameru reštartovať cez menu nastavení
(Základné->Sieť->Inicializácia).

9.2 Prístup cez webový prehliadač
?
!

?
!

Nemôžem použiť niektorú z funkcií sieťovej kamery. Napríklad nedokážem
nastaviť detekciu pohybu alebo nahrávať video zo stránky live videa.
Plný prístup ku všetkým funkciám podporuje iba MS Internet Explorer.
Prezrite si časť 2.3 pre zoznam obmedzení ostatných webových
prehliadačov, ako napríklad Firefox, Opera alebo Safari.

Používam MS Internet Explorer, ale keď sa pripojím ku kamere, nevidím
live obraz.
Keď sa ku kamere pripojíte s MSIE po prvý raz, musíte nainštalovať
ovládač ActiveX tak, ako je vysvetlené na strane 40. Ak bezpečnostné
nastavenia vášho Internetu nepodporujú spracovanie ActiveX ovládačov,
alebo ak nepoužívate MSIE, zatiaľ čo ste prihlásení do systému ako
administrátor počítača, bude inštalácii ovládača ActiveX zabránené.
Skontrolujte možnosti Internetu a uistite sa, že používate MSIE ako
administrátor počítača. Následné pripojenia bude možné vykonať aj bez
administrátorských práv.
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9.3 Otázky súvisiace s kamerou
?
!

Kamera neodosiela žiadne e-maily. Prečo?
1. Problém vznikol, pretože kamera nie je schopná kontaktovať e-mailový
server. Skontrolujte:
Je adresa e-mailového (SMTP) servera správna? (Pokročilé->SMTP)
Zadali ste správnu IP adresu brány? (Základné->Sieť)
Zadali ste správne DNS servery? (Základné -> Sieť)
Zadali ste správnu e-mailovú adresu? (Pokročilé ->SMTP)
Zadali ste označenie e-mailu? (Pokročilé ->SMTP)
2. E-mailový server zamietol doručenie požiadavky z kamery.
Skontrolujte:
Uvideli ste platnú adresu odosielateľa? (Pokročilé ->SMTP)
Aktivovali ste SMTP autentifikáciu? (Pokročilé ->SMTP)
Zadali ste správne užívateľské meno a heslo pre SMTP autentifikáciu?
(Pokročilé ->SMTP)
V prípade ťažkostí sa taktiež uistite, že máte nainštalovaný najnovší
firmvér. Niektoré problémy s kompatibilitou by mohli byť vyriešené práve v
novších verziách firmvéru.

?
!

?
!

Môžem použiť funkciu detekcie pohybu integrovanú v kamere pre
zabezpečenie citlivých zón a tovaru vysokej hodnoty?
Použitie detekcie pohybu integrovanej v sieťovej kamere pre zabezpečenie
tovaru vysokej hodnoty sa neodporúča, nakoľko funkcia nefunguje tak
spoľahlivo ako profesionálne bezpečnostné snímače.
Odporúčame vám použiť profesionálny bezpečnostný monitorovací softvér
v kombinácii so sieťovou kamerou. Pre zvýšenie zabezpečenia môžete tiež
pripojiť externý bezpečnostný snímač do portu digitálneho vstupu kamery.

Môžem použiť svoju interiérovú sieťovú kameru v exteriérovom prostredí?
Áno, v prípade, že kameru nainštalujete v ochrannom kryte s reguláciou
teploty.
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?
!

?
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Podporuje moja kamera PoE (Napájanie cez Ethernet - Power over
Ethernet)?
PoE podporujú nasledovné modely:
- NFD30, NFD130-IR/V Network Dome Cameras
- NFD30 Sieťová klenutá kamera
- NVS30 Sieťový video server
- NFC30 Sieťová kamera
- NFC30-IR Sieťová kamera
- NFC31 Sieťová kamera
- NFC31-IR Sieťová kamera
- NBC30-IR Exteriérová sieťová kamera
- NBC31-IR Exteriérová sieťová kamera
Aké druhy príslušenstva sú k dispozícii?
INTELLINET NETWORK SOLUTIONS ponúka nasledovné
príslušenstvo:
1: CCTV objektívy
Náhradné objektívy pre vašu sieťovú kameru, ktoré môžu
byť použité s modelmi NFC30, NFC30-WG, NFC31 and
NFC31-WG.

2: Kryty exteriérových kamier
Ochranný kryt pre vašu sieťovú kameru.

3. Montážne držiaky
Stropné a nástenné montážne držiaky.

4. Produkty Napájania cez Ethernet (PoE)
PoE injektory a prepínače pre
napájanie sieťovej kamery.
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INTELLINET NETWORK SOLUTIONS™ ponúka kompletný rad
aktívnych a pasívnych sieťových produktov. Pre viac informácií
kontaktujte svojho miestneho predajcu alebo navštívte stránku
www.intellinet-network.com
Copyright © INTELLINET NETWORK SOLUTIONS
Všetky uvedené produkty sú ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

