1

Moduł Kamery

Moduª Kamery pozwala na obsªug¦ podª¡czonych do Systemu urz¡dze« rejestruj¡cych obraz: kamer analogowych (obsªugiwanych poprzez karty DVR lub
video serwery), kamer podª¡czanych przez interfejsy USB oraz FireWire, a takze
kamer IP wybranych producentów. Uzytkownik Systemu Vision moze korzysta¢ z podstawowych funkcji tych urz¡dze« - tworzenia nagra« oraz rejestracji
poszczególnych klatek obrazu, jak równiez z bardziej zaawansowanych funkcji
- dodatkowych cyfrowych portów wej±¢/wyj±¢ urz¡dzenia. Moduª zawiera takze
mechanizmy pozwalaj¡ce na sterowanie kamerami klasy PTZ.

1.1

Konfigurowanie Modułu Kamery

Rozdziaª ten zawiera informacje dotycz¡ce zarz¡dzania Moduªem Kamery.
Prawidªowa kon guracja poszczególnych elementów moduªu jest niezwykle istotna dla zapewnienia poprawnej pracy Systemu. Czynno±ci te obejmuj¡ mi¦dzy
innymi nadawanie nazw, ustawienia parametrów takich jak: liczba klatek rejestrowanych w ci¡gu sekundy, rozdzielczo±¢ obrazu czy jasno±¢ i nasycenie barw.
Wszystkie te szczegóªy mog¡ decydowa¢ o uzyteczno±ci urz¡dze« w ramach
caªego Systemu.
1.1.1

Lista elementów Modułu Kamery

Lista elementów moduªu zawiera zde niowane w Systemie kamery. Okno
kon guracyjne jest dost¦pne z poziomu menu Kon guracja -> Moduªy ->
Moduª Kamery. W nowo otwartym oknie w lewym górnym rogu obok nazwy
podzespoªu znajduje si¦ wska¹nik liczby wykorzystanych elementów oraz ich
maksymalna liczba. Istnieje mozliwo±¢ ltrowania elementów z listy za pomoc¡
drzewa stref, a takze istnieje mozliwo±¢ znalezienia odpowiedniego moduªu za
pomoc¡ wyszukiwarki. Przycisk Dodaj pozwala na dodanie nowej kamery. Po
jego klikni¦ciu pojawia si¦ okno kon guracji pojedynczego podzespoªu. Przycisk
Mody kuj pozwala na zmody kowanie istniej¡cej w Systemie kamery. Przycisk
Usu« powoduje usuni¦cie zaznaczonego urz¡dzenia. Przycisk Opcje wspólne
pozwala na kon guracj¦ elementów wspólnych caªego moduªu, takich jak ±ciezki
zapisu materiaªu lmowego i zdj¦ciowego.
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Rysunek 1: Okno listy elementów Modułu Kamery
1.1.2

Konfiguracja wspólna

Rysunek 2: Okno konfiguracji wspólnej

Okno kon guracji pozwala na ustawienie wspólnych, dla wszystkich
zde niowanych kamer, parametrów zapisu obrazu oraz wykrycia ruchu. Port
wykrycia ruchu okre±la port komunikacyjny, na którym System Vision oczekuje
na sygnaªy wykrycia ruchu dostarczane przez kamery IP. Poprzez klikni¦cie
przycisków ‘ciezki zapisu materiaªu wideo oraz ‘ciezki zapisu zdj¦¢
otwierane jest okno kon guracji odpowiednich parametrów pokazane ponizej.
W lewej cz¦±ci okna znajduje si¦ lista ze zde niowanymi ±ciezkami, w prawej informacje o aktualnym i zarezerwowanym rozmiarze repozytorium oraz dane o
ilo±ci wolnego miejsca dla danej lokalizacji.

Dodawanie nowego repozytorium przechowuj¡cego nagrania wideo lub

3/38

Rysunek 3: Okno konfiguracji ścieżek zapisu

zdj¦cia polega na wybraniu odpowiedniego no±nika danych. Do wyboru jest
Lokalne repozytorium, które znajdowa¢ b¦dzie si¦ na dysku lokalnym
komputera lub Zdalne repozytorium, czyli np. dyski sieciowe, katalogi
wspóªdzielone. Jako Parametry ±ciezki nalezy wskaza¢ katalog gªówny
odpowiedniego dysku, na którym maj¡ zosta¢ przechowywane nagrania lub
zdj¦cia. Aby uzywa¢ repozytoriów zdalnych, nalezy w systemie operacyjnym
zde niowa¢ lokalizacje sieciowe - jako skrót do folderu zdalnego lub mapowany
dysk sieciowy. Dopiero wtedy b¦d¡ one obecne do wyboru w li±cie. System
Vision automatycznie utworzy w danej lokalizacji odpowiedni system plików i
katalogów. Zarezerwowany rozmiar repozytorium okre±la jak¡ maksymaln¡ przestrze« dyskow¡ mog¡ zaj¡¢ nagrania wideo lub zdj¦cia na wybranym
dysku. W opcji Ustawienie poziomu ostrzezenia nalezy równiez okre±li¢
progow¡ warto±¢ zaj¦to±ci podanych katalogów, której przekroczenie b¦dzie
sygnalizowane zmian¡ koloru odpowiedniej gra ki ikony znajduj¡cej si¦ na
belce kamery wy±wietlanej w widoku. Przekroczenie zarezerwowanego rozmiaru
repozytorium materiaªu wideo i/lub zdj¦¢ powoduje nieodwracalne kasowanie
danych zapisanych najwcze±niej w celu zwolnienia miejsca dla nagra«/zdj¦¢
najnowszych. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy klikaj¡c OK.

W przypadku zde niowania kilku lokalizacji do zapisu materiaªu lmowego
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Rysunek 4: Okno definicji ścieżek dost˛epu

i zdj¦ciowego, b¦d¡ one wypeªniane po kolei. Po zapeªnieniu wszystkich
wybierana jest zawsze ta, w której znajduj¡ si¦ najstarsze nagrania - b¦d¡ one
sukcesywnie usuwane i w ich miejsce utworzone zostan¡ nowe. Niekiedy moze
doj±¢ do sytuacji, kiedy w jednym repozytorium b¦d¡ si¦ znajdowaªy nagrania z
róznych momentów czasu (starsze i nowsze), totez nalezy zachowa¢ ostrozno±¢
przy tworzeniu kopii zapasowych i samodzielnym usuwaniu materiaªu.
Nalezy unika¢ manipulacji na plikach repozytoriów i pozostawi¢ zarz¡dzanie
nimi oprogramowaniu Vision BMS. W razie konieczno±ci dokonania takich zmian,
nalezy wcze±niej wyª¡czy¢ aplikacj¦. Nie jest zalecane tworzenie repozytoriów
na dyskach wymiennych ze wzgl¦du na wydajno±¢, ale takze aby unikn¡¢
mozliwo±ci rozª¡czenia takiego nap¦du. W uzasadnionych przypadkach mozna
stosowa¢ to rozwi¡zanie, ale nalezy zadba¢ aby oprogramowanie byªo wyª¡czone
na czas operacji podª¡czania/odª¡czania takiego nap¦du.
Wszystkie kamery nagrywaj¡ materiaª lmowy w specjalnym formacie, dlatego nie jest mozliwe bezpo±rednie odtwarzanie go za pomoc¡ standardowych
odtwarzaczy. Podgl¡d jest mozliwy tylko za pomoc¡ Przegl¡darki materiaªu
lmowego dost¦pnej jako narz¦dzie w Systemie Vision. Dziaªanie i obsªuga
przegl¡darki opisana jest w dalszej cz¦±ci dokumentacji.
UWAGA!
Je±li ±ciezki zapisu nagra« wideo nie zostan¡ skon gurowane, mozliwe
jest zamkni¦cie okna gªównego z list¡ kamer w Systemie, lecz urz¡dzenia nie
zostan¡ uruchomione.
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1.1.3

Konfiguracja elementu modułu

Po wybraniu przycisku Dodaj lub Mody kuj kamer¦ pojawi si¦ okno
kon guracji szczegóªowej pokazane na rys. ponizej. Dost¦pne opcje zostaªy
przedstawione w postaci drzewa. Je±li w Systemie zainstalowano urz¡dzenia
dodatkowe (np. urz¡dzenie rozpoznawania tekstu OCR) to w drzewie pojawi si¦
opcja urz¡dze« dodatkowych.

Rysunek 5: Okno konfiguracji kamery

Tabela przedstawia ustawienia podstawowe kamery.
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Nazwa kamery

Opcje okre±laj¡ce nazw¦ kamery w Systemie oraz jej przynalezno±¢ do jednej ze
stref.

Typ kamery i poª¡czenie

Kon guracja rodzaju kamery (analogowa
czy jedna z obsªugiwanych kamer IP b¡d¹
serwerów wideo) oraz danych potrzebnych do poª¡czenia si¦ z kamer¡.

Ustawienia nagrywania

Kon guracja dodatkowych opcji nagrywania obrazu (np. bufor wsteczny).

Opcje zaawansowane, pozwalaj¡ce na kon guracj¦ pozostaªych ustawie«,
zostaªy zebrane w ponizszej tabeli.

Ustawienia obrazu

Pozwalaj¡ na podejrzenie ustawie« jako±ciowych obrazu kamery.

Zaawansowane ustawienia

Pozwalaj¡ na ustawienie wybranych
parametrów obrazu (tylko dla kamer
udost¦pniaj¡cych takie funkcje), jak:
jasno±¢, kontrast, nasycenie.

Ustawienia We/Wy

Pozwalaj¡ na kon guracj¦ sposobu
od±wiezania informacji o stanie wej±¢ i
wyj±¢ cyfrowych w kamerach IP. Dotyczy tylko modeli udost¦pniaj¡cych tak¡
funkcj¦.

Nazwy We/Wy

Pozwala na skon gurowanie nazw
poszczególnych wej±¢ i wyj±¢ cyfrowych
wy±wietlanych jako sygnaªy w kon guracji
zdarze« w jednostce decyzyjnej.
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Metody wykrycia ruchu

1.1.3.1

Pozwala na kon guracj¦ sposobu wykrywania ruchu. Mozna oprze¢ si¦ na mechanizmach wbudowanych w kamer¦ (jezeli
udost¦pnia tak¡ funkcj¦) lub realizowa¢ to
w caªo±ci w obr¦bie oprogramowania Vision.

Kon guracja nazwy

Kon guracja nazwy elementu moduªu polega na wprowadzeniu unikalnej
nazwy kamery w Systemie oraz przypisanie jej konkretnej strefy, w której b¦dzie
ona pracowa¢.

Rysunek 6: Okno konfiguracji nazwy kamery

1.1.3.2

Kon guracja typu kamery

Kon guracja typu kamery odbywa si¦ poprzez wybranie odpowiedniego
sterownika urz¡dzenia w polu Typ kamery. Wy±wietlone okno pozwala na
wybór typu sterownika kamery, producenta oraz konkretnego modelu, który
chcemy podª¡czy¢ do Systemu.
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Rysunek 7: Podstawowe okno konfiguracji parametrów kamery

Wybranie wariantu Kamera analogowa lub Kamera USB spowoduje
wy±wietlenie w oknie opcji kon guracyjnych tylko dla kamery analogowej
(podª¡czonej przez kart¦ DVR), kamery FireWire lub kamer USB. Na li±cie znajduj¡ si¦ równiez sterowniki dedykowane dla kart grabera rmy IEI oraz kamer
USB niektórych producentów. Warianty kon guracji dla kamer analogowych lub
USB opisane zostaªy w ponizszej tabeli.

Urz¡dzenie

Urz¡dzenie w systemie operacyjnym,
które przechwytuje sygnaª z kamery.

Wej±cie

Nazwa wej±cia wideo zde niowanego w ramach urz¡dzenia.

Standard wideo

Standard
kodowania
sygnaªu
pochodz¡cego z kamery wraz z jego
rozdzielczo±ci¡ i zakresem ilo±ci klatek na
sekund¦.
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Format obrazu

Pozwala na wybranie formatu obrazu dla
kamery analogowej (PAL, NTSC, itp).

Je±li w polu Typ kamery wybrany zostanie sterownik dla kamer IP
wraz z konkretnym modelem, to w oknie pojawi¡ si¦ opcje (zebrane w tabeli)
poª¡czenia z kamer¡ IP.

IP

Adres internetowy kamery IP.

Uzytkownik

Uzytkownik zde niowany w kon guracji
kamery.

Hasªo

Hasªo zde niowane w kon guracji kamery.

Zastosuj

Klikni¦cie tego przycisku spowoduje nawi¡zanie poª¡czenia z kamer¡ IP oraz pobranie informacji o jej mozliwo±ciach i
dost¦pnych opcjach. Osi¡galne warianty
mog¡ si¦ rózni¢ w zalezno±ci od typu
kamer i urz¡dze« przechwytuj¡cych obraz.

Logowanie

Zaznaczenie tej opcji aktywuje autoryzacj¦ poª¡czenia z kamer¡ za pomoc¡ nazwy
uzytkownika i hasªa.

Port HTTP

Pole to okre±la port HTTP, na którym kamera pozwala pobiera¢ obraz. Dla kamer typu Axis jest nim standardowo warto±¢ 80,
za± dla kamer ACTi moze to by¢ warto±¢
6002.
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Port wideo

Pole to okre±la port IP, na którym kamera pozwala pobiera¢ obraz tylko w postaci
strumienia. Dla kamer ACTi moze to by¢
warto±¢ 6002, dla kamer Internec - 8000.

Kon guracja kamery IP

Dla kamery IP ustawienia parametrów
obrazu mozna przeprowadzi¢ tylko z
poziomu oprogramowania samej kamery.
Po naci±ni¦ciu tego przycisku zostanie
wywoªana domy±lna przegl¡darka internetowa, która automatycznie poª¡czy si¦ z
kon gurowan¡ kamer¡.

Komunikacja z kamerami IP odbywa si¦ za po±rednictwem jednego lub
dwóch portów IP. W przypadku, kiedy po wybraniu modelu, w oknie pojawi
si¦ kon guracja drugiego portu (port wideo) nalezy sprawdzi¢ w ustawieniach
kamery IP (poprzez jej interfejs WWW) jaki jest numer portu do tzw. strumienia
obrazu (streaming port). W wi¦kszo±ci przypadków mozna go znale¹¢ w opcjach
dotycz¡cych parametrów obrazu (gdzie ustawiane s¡ takie parametry jak:
rozdzielczo±¢ obrazu czy liczba klatek na sekund¦).

W przypadku wyboru Kamera IP jako typu sterownika, gdzie wyspecykowanym producentem jest APA oraz modelem jest Uniwersal IP wy±wietlone zostanie okno z parametrami kon guracyjnymi kamer IP pracuj¡cymi na
bazie strumienia wideo udost¦pnionego w sieci Internet.

Sterownik taki umozliwia pozyskanie obrazu wideo z duzej liczby publicznych kamer IP z caªego ±wiata. Opcje kon guracji zestawiono w tabeli
ponizej:
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Rysunek 8: Okno wyboru typu oraz modelu kamery

Port HTTP

Pole to okre±la port HTTP, na którym kamera pozwala pobiera¢ obraz. Dla kamer typu Axis jest nim standardowo warto±¢ 80,
za± dla kamer ACTi moze to by¢ warto±¢
6002.

Adres IP

Adres internetowy kamery IP.

Logowanie

Zaznaczenie tej opcji aktywuje autoryzacj¦ poª¡czenia z kamer¡ za pomoc¡ nazwy
uzytkownika i hasªa.

‘ciezka
wideo

http

strumienia

Ci¡g literowy okre±laj¡cy dodatkowe
dane poª¡czenia do kamery, np.
cgi-bin/push.pl?rondo

Adresy IP oraz pozostaªe parametry kon guracyjne kamer IP udost¦pniaj¡cych obraz wideo publicznie znale¹¢ mozna w Internecie.
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Rysunek 9: Okno konfiguracji kamery analogowej

Rysunek 10: Okno konfiguracji kamery IP

UWAGA!
Po zatwierdzeniu kon guracji kamery (dla typu kamera IP), na ekranie
moze pojawi¢ si¦ komunikat programu antywirusowego lub tzw. rewalla (je±li
s¡ zainstalowane) z zapytaniem o zezwolenie na komunikacj¦ kamery IP z
oprogramowaniem Vision. Dla poprawnej pracy Systemu nalezy wyrazi¢ zgod¦
na poª¡czenie.
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Rysunek 11: Okno konfiguracji kamery dla uniwersalnego sterownika
1.1.3.3

Kon guracja nagrywania

Rysunek 12: Okno konfiguracji rozmiaru czasowego bufora wstecznego

Ustawienia nagrywania pozwalaj¡ na kon guracj¦ dªugo±ci bufora
wstecznego. Bufor ten odpowiada za magazynowanie obrazu w pami¦ci komputera dla zadanego okresu czasu (w sekundach), a nast¦pnie - w momencie wywoªania nagrywania - pozwala najpierw zarejestrowa¢ obraz z chwili
poprzedzaj¡cej wydanie takiego polecenia. Dla kamer IP czas ten moze mie±ci¢
si¦ w zakresie: 0 - 20 sekund, natomiast dla kamer analogowych 0 - 5 sekund.
Jezeli warto±¢ czasu bufora wstecznego ustawiona zostanie na 0, to dziaªanie
mechanizmu zostanie zatrzymane.
UWAGA!
Nalezy pami¦ta¢, ze uzywanie bufora wstecznego wi¡ze si¦ z duzym zapotrze-
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bowaniem na pami¦¢ komputera, w której s¡ przechowywane aktualnie wy±wietlane obrazy. Aby zapewni¢ poprawn¡ prac¦ komputera z buforem wstecznym,
powinien on posiada¢ co najmniej 2 GB pami¦ci RAM.
1.1.3.4

Ustawienia obrazu

Okno mody kacji obrazu kamery przedstawia ponizszy rysunek. Jest ono
dost¦pne po wybraniu w drzewie pozycji Ustawienia obrazu w sekcji opcji
zaawansowanych. Na ustawienia obrazu skªadaj¡ si¦ elementy zebrane w tabeli.

Rysunek 13: Okno konfiguracji parametrów obrazu

Klatki na sekund¦

Okre±la ilo±¢ wy±wietlanych klatek obrazu
w ci¡gu sekundy odtwarzania materiaªu lmowego.

Jako±¢ nagrywania

Okre±la przyblizon¡ jako±¢ zapisanego materiaªu lmowego.
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Dla kamer analogowych ustawienie liczby klatek na sekund¦ powoduje, ze z
tak¡ pr¦dko±ci¡ od±wiezany jest obraz z kamery podczas pracy w aplikacji (nie
kazda z kamer np. USB obsªuguje wszystkie warto±ci liczby klatek na sekund¦).
Je±li zostanie wybrana warto±¢ nieobsªugiwana, na ekranie pojawi si¦ komunikat
o bª¦dzie kamery i pro±bie dobrania wªa±ciwego parametru.
1.1.3.5

Zaawansowane ustawienia

Opcje te pokazane zostaªy na rysunku znajduj¡cym si¦ ponizej. Pozwalaj¡
one na kon guracj¦ parametrów obrazu dla kamer analogowych oraz kamer IP
rmy Acti pracuj¡cych na sterownikach dedykowanych. Zostaªy one opisane w
ponizszej tabeli. Dla pozostaªych kamer suwaki mog¡ by¢ wyszarzone i zmiana
parametrów obrazu jest mozliwa tylko wewn¦trznym oprogramowaniem kamery.

Rysunek 14: Okno ustawień zaawansowanych opcji obrazu

Jasno±¢, Kontrast, Barwa,
Nasycenie, Ostro±¢, Gamma, Balans bieli, Wzmocnienie

Parametry obrazu, które nalezy dostosowa¢ do wªasnych potrzeb.
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Domy±lny

Klikni¦cie tego przycisku powoduje, ze
warto±¢ parametru powi¡zanego z tym
przyciskiem zostanie ustawiona zgodnie z warto±ci¡ ustalon¡ przez twórców
urz¡dzenia.

Auto

Klikni¦cie tego przycisku spowoduje
ustawienie warto±ci automatycznie przez
sterownik sprz¦towy urz¡dzenia.

1.1.3.6

Ustawienia We/Wy

Ustawienia te odnosz¡ si¦ do kamer IP. Pozwalaj¡ na kon guracj¦ sposobu
od±wiezania warto±ci stanów wej±¢ i wyj±¢ cyfrowych w kamerze, je±li s¡ one
dost¦pne i obsªugiwane przez sterownik. Ponizsza tabela opisuje te opcje.

Komunikaty

Kamera samodzielnie powiadamia System
o zmianie stanu na jednym z wej±¢
cyfrowych.

Cykliczne

Oprogramowanie odpytuje co okre±lony
przedziaª czasu kamer¦ o aktualny stan
wej±¢ i wyj±¢.

Wyª¡czone

Oprogramowanie nie sprawdza stanu wej±¢ i wyj±¢ cyfrowych w Systemie.

Cz¦stotliwo±¢
wej±cia

od±wiezania

Okres czasu co jaki System odpytuje
kamer¦ IP o stan jej wej±¢ i wyj±¢
cyfrowych.
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1.1.3.7

Nazwy We/Wy

Opcje te pozwalaj¡ nada¢ nazwy poszczególnym wej±ciom i wyj±ciom
cyfrowym w kamerze IP. S¡ one wy±wietlane w kon guracji zdarze« w jednostce
decyzyjnej.

Rysunek 15: Okno konfiguracji nazw wejść i wyjść cyfrowych w kamerze IP

1.1.3.8

Metody wykrycia ruchu

Opcje te pozwalaj¡ na skon gurowanie metody wykrywania ruchu na obrazie
z kamery. Dost¦pne elementy opisane s¡ w ponizszej tabeli.

Wyª¡czone

Kamera nie wykrywa ruchu.
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Wª¡czone (programowo)

Opcja ta powoduje wª¡czenie wykrywania
ruchu za pomoc¡ moduªu wbudowanego
w oprogramowanie. Dodatkowo w drzewie
kon guracji pojawia si¦ nowe zdarzenie Wykrywanie ruchu.

Wª¡czone (poprzez kamer¦)

Opcja ta powoduje wª¡czenie wykrywania
ruchu za pomoc¡ funkcji wbudowanej w
kamer¦ IP. Dodatkowo w drzewie kon guracji pojawia si¦ nowe zdarzenie - Wykrywanie ruchu.

1.1.3.9

Wykrycie ruchu (programowo)

Kazda z kamer Systemu moze wykrywa¢ ruch poprzez analiz¦ obrazu.
Rysunek ponizej przedstawia okno kon guracji detekcji ruchu. Dost¦p do
niego uzyskuje si¦ poprzez wª¡czenie wykrywania ruchu (programowo) w
pozycji Metody wykrycia ruchu w sekcji opcji zaawansowanych. Kon guracja
detekcji ruchu polega na okre±leniu warto±ci wrazliwo±ci elementu ekranu na
ruch. Liczb¦ elementów ekranu, dla których mozna przypisa¢ wrazliwo±¢, okre±la
warto±¢ w polu Rozdzielczo±¢.

Po okre±leniu rozmiaru siatki, kazdemu jej elementowi mozna przypisa¢ warto±¢ wrazliwo±ci. Parametr ten mie±ci si¦ w zakresie 0 - 15, gdzie 0
oznacza brak wrazliwo±ci na ruch, a 15 - bardzo duz¡ wrazliwo±¢. Okno ustawie«
czuªo±ci przedstawia ponizszy rysunek.

Zaznaczenie elementów siatki, których warto±¢ wrazliwo±ci na ruch ma
zosta¢ zmieniona, nast¦puje na dwa mozliwe sposoby: pierwszy (przy zaznaczonej opcji Ustawianie czuªo±ci) poprzez klikni¦cie lewym przyciskiem myszy
jednego elementu i (przytrzymuj¡c przycisk myszy) przesuwanie po elementach
siatki (z lewa na prawo i od góry do doªu). W czasie przesuwania zaznaczone
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Rysunek 16: Okno zmiany sposobu wykrywania ruchu

Rysunek 17: Okno ustawień wykrycia ruchu

elementy siatki zmieniaj¡ kolor na zóªty. Po zwolnieniu przycisku myszy pojawi
si¦ okno wprowadzenia warto±ci wrazliwo±ci dla zaznaczonych elementów
siatki. Rysunek ponizej przedstawia okno kon guracji wykrywania ruchu w
czasie zaznaczania elementów siatki. A druga metoda po zaznaczeniu opcji
Zwi¦ksz/Zmniejsz polegaj¡ca na pojedynczym zwi¦kszeniu poziomu czuªo±ci
poprzez klikni¦cie lewym przyciskiem myszy na polu siatki, lub zmniejszeniu
o jeden poziom klikaj¡c prawym przyciskiem myszy. Je±li detekcja ruchu jest
wª¡czona, to pola siatki, które maj¡ ustawion¡ czuªo±¢ detekcji powyzej 0
zmieniaj¡ kolor na zielony. Nasycenie koloru ro±nie wraz ze wzrostem czuªo±ci
wykrywania ruchu, dodatkowo w lewym górnym rogu pola siatki znajduje si¦
liczba pokazuj¡ca aktualny poziom czuªo±ci.
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Rysunek 18: Ustawianie czułości wykrycia ruchu

Rysunek 19: Okno wykrycia ruchu z zaznaczeniem elementów siatki

Poszczególne elementy okna zostaªy opisane w tabeli ponizej.

Rozdzielczo±¢

Liczba ta okre±la liczb¦ wierszy i kolumn siatki, która dzieli ekran na elementy,
którym mozna przypisa¢ rózne wrazliwo±ci
od 1 do 16.
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Wyzeruj siatk¦

Klikni¦cie na przycisku powoduje ustawienie wrazliwo±ci na ruch wszystkich elementów siatki na domy±ln¡ warto±¢ 0.

Ruch

Aktywno±¢ mechanizmu detekcji ruchu
reprezentowana jest poprzez obecno±¢
zielonej lampki, która wª¡cza si¦ po
wykryciu ruchu.

Typ zaznaczenia

Pozwala wybra¢ w jaki sposób ustawiany
jest poziom czuªo±ci pól siatki wykrywania
ruchu

Pokazuj siatk¦ na widokach

Je±li zaznaczone, to na widokach zawieraj¡cych obraz z kamery, naªozona jest siatka programowej detekcji ruchu.

1.1.4

Wykrywanie ruchu (poprzez kamere)
˛

Okno to umozliwia przedstawienie ustawie« wykrywania ruchu bezpo±rednio
poprzez interfejs WWW danej kamery IP.
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1.2

Współpraca Modułu Kamery z jednostka˛ decyzyjna˛

Kon guracja reguª zwi¡zanych z Moduªem Kamery pozwala na powi¡zanie
warunków i akcji tego podzespoªu z pozostaªymi elementami Systemu. Moduª
Kamery udost¦pnia nast¦puj¡ce warunki:
•
•
•
•
•
•
•

Poª¡czenie,
Wykrycie ruchu,
Awaria repozytoriów,
Zako«czono import nagra« archiwalnych,
Post¦p importu nagra« archiwalnych (%),
Blokada wy±wietlania wª¡czona,
<Nazwa wej±cia cyfrowego>

oraz nast¦puj¡ce akcje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nagrywanie,
Wykonanie zdj¦cia,
Zdj¦cia poklatkowe,
Blokuj wy±wietlanie obrazu na widoku,
<Nazwa wyj±cia cyfrowego>,
Wª¡cz peªny ekran.
Przyblizenie
Oddalenie
Przesu« w prawo
Przesu« w lewo
Przesu« w gór¦
Przesu« w dóª

Ponizej przedstawiono szczegóªowy opis warunków i akcji.
1.2.1

Warunki i akcje dostepne
˛
we wszystkich kamerach

1.2.1.1

Warunek: Poª¡czenie

Warunek jest speªniony, je±li kamera jest poprawnie skon gurowana i podª¡czona do Systemu.
1.2.1.2

Warunek: Wykrycie ruchu

Warunek jest speªniony, je±li na kamerze zostaª wykryty ruch.
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1.2.1.3

Warunek: Awaria repozytoriów

Sygnaª informuje o problemie z zapisem materiaªu wideo na dysku. Ma to
szczególne znaczenie w przypadku magazynowania za pomoc¡ zewn¦trznych
rozwi¡za« - np. serwera NAS. Nalezy skontrolowa¢ dost¦pno±¢ repozytoriów,
stan urz¡dze« oraz ª¡cza komunikacyjnego.
1.2.1.4

Warunek: Zako«czono import nagra« archiwalnych

Warunek jest speªniony, gdy repozytoria nagra« zostaªy juz przeanalizowane
i oraz mozliwe jest uzywanie odtwarzacza. Ma to miejsce po uruchomieniu Systemu oraz mody kacji kon guracji repozytoriów.
1.2.1.5

Warunek: Post¦p importu nagra« archiwalnych [%]

Prezentuje post¦p w czasie analizy repozytoriów. Zako«czenie analizy sygnalizowane jest za pomoc¡ warunku 'Zako«czono import nagra« archiwalnych'.
1.2.1.6

Warunek: Blokada wy±wietlania wª¡czona

Warunek informuje uzytkownika o wª¡czonej blokadzie wy±wietlania na którejkolwiek z kamer.
1.2.1.7

Warunek: <Nazwa wej±cia cyfrowego>

Warunek jest speªniony, je±li w kamerze IP (wyposazonej w wej±cia/wyj±cia
cyfrowe) nast¡piªa zmiana na wej±ciu cyfrowym. Nazwa tego warunku kon gurowana jest w ustawieniach kamery.
1.2.1.8

Akcja: Zdj¦cia poklatkowe

Powoduje wykonanie zdj¦¢ co okres czasu podany jako parametr.
1.2.1.9

Akcja: Wykonanie zdj¦cia

Powoduje wykonanie pojedynczego zdj¦cia.
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1.2.1.10

Akcja: Nagrywanie

Powoduje uruchomienie nagrywania materiaªu lmowego.
1.2.1.11

Akcja: <Nazwa wyj±cia cyfrowego>

Powoduje zmian¦ stanu na wyj±ciu cyfrowym kamery IP (je±li kamera jest
wyposazona w wej±cia/wyj±cia cyfrowe). Nazwa tej akcji jest kon gurowana w
ustawieniach kamery.
1.2.1.12

Akcja: Wª¡cz peªny ekran

Akcja ta pozwala na automatyczne uruchomienie podgl¡du z kamery w trybie
peªnoekranowym w momencie speªnienia warunku. Ma ona charakter ci¡gªy, ale
jednocze±nie uzytkownik moze zmienia¢ tryb wy±wietlania klikaj¡c na podgl¡dzie
obrazu, pomimo ci¡gªego speªnienia warunku. Wykorzystuj¡c negacj¦ sygnaªu
mozna osi¡gn¡¢ efekt, kiedy obraz pojawi si¦ w wyniku akcji i nie zostanie
odwoªany az do interakcji za pomoc¡ interfejsu. Wymusi to zwrócenie uwagi
uzytkownika na konkretn¡ kamer¦ przy najblizszej okazji.
1.2.1.13

Akcja: Blokuj wy±wietlanie obrazu na widoku.

Uzycie tej akcji pozwala na z¡danie uzytkownika wyª¡czy¢ (chwilowo lub trwale) wy±wietlanie biez¡cego podgl¡du materiaªu wideo. Zamiast niego, prezentowana jest gra ka sugeruj¡ca wyª¡czenie kamery. Pozostaªe mechanizmy (nagrywanie, zdj¦cia poklatkowe) pozostaj¡ caªy czas uruchomione.
1.2.2

Funkcje PTZ

Zestaw funkcji udost¦pniaj¡cych akcje sterowania moduªem PTZ kamery, je±li
takowy dana kamera posiada. Akcje te s¡ tylko wtedy dost¦pne, je±li zostanie
wybrana kamera z obsªug¡ funkcji PTZ np. Panasonic SC-385.
1.2.2.1

Akcja: Przyblizenie

Akcja ta powoduje wywoªanie przyblizenia (krokowo) w kamerze PTZ.
1.2.2.2

Akcja: Oddalenie

Akcja ta powoduje wywoªanie oddalenia (krokowo) w kamerze PTZ.
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1.2.2.3

Akcja: Przesu« w prawo

Akcja ta powoduje przesuni¦cie w prawo (krokowo) w kamerze PTZ.
1.2.2.4

Akcja: Przesu« w lewo

Akcja ta powoduje przesuni¦cie w lewo (krokowo) w kamerze PTZ.
1.2.2.5

Akcja: Przesu« w gór¦

Akcja ta powoduje przesuni¦cie w gór¦ (krokowo) w kamerze PTZ. Nalezy tu
zwróci¢ uwag¦ na ustawienia tych funkcji w kamerze, gdyz kon guracja moze
zawiera¢ np. wª¡czone odwracanie obrazu (góra-dóª), co b¦dzie skutkowaªo
odwróceniem si¦ kierunków poruszania tej kamery w osi pionowej.
1.2.2.6

Akcja: Przesu« w dóª

Akcja ta powoduje przesuni¦cie w dóª (krokowo) w kamerze PTZ. Nalezy tu
zwróci¢ uwag¦ na ustawienia tych funkcji w kamerze, gdyz kon guracja moze
zawiera¢ np. wª¡czone odwracanie obrazu (góra-dóª), co b¦dzie skutkowaªo
odwróceniem si¦ kierunków poruszania tej kamery w osi pionowej.

1.3

Obsługa Modułu Kamery

Aby obraz z kamery byª widoczny, nalezy w pierwszej kolejno±ci przeprowadzi¢ jej poprawn¡ kon guracj¦, a nast¦pnie zadba¢ o dodanie jej do odpowiedniego
widoku.
Wraz z moduªem obsªugi kamer uzytkownik otrzymuje przegl¡dark¦ zdj¦¢
archiwalnych (z mozliwo±ci¡ ich drukowania) oraz przegl¡dark¦ lmów archiwalnych. W rozdziale tym zostan¡ opisane wyzej wymienione funkcjonalno±ci.
UWAGA!
Dost¦p do Przegl¡darki materiaªu zdj¦ciowego i wideo jest zalezy od praw
przyznanych danemu uzytkownikowi.
1.3.1

Przegladarka
˛
zdje˛ ć

Wbudowana w Moduª Kamery przegl¡darka zdj¦¢ pozwala na ogl¡danie zdj¦¢ wedªug daty ich wykonania. Jest ona dost¦pna z poziomu menu Narz¦dzia
-> Obrazy. Rysunek 20 przedstawia omawiane okno. Kazde ze zdj¦¢ moze
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zosta¢ powi¦kszone poprzez klikni¦cie na nim.

Rysunek 20: Okno przegladarki
˛
zdjeć
˛

Ponizsza tabela opisuje elementy okna przegl¡darki.

Podgl¡d zdj¦¢

Okno po lewej stronie prezentuje zdj¦cia, które zostaªy prze ltrowane wg daty
i kamery.

Kamera

Za pomoc¡ rozwijanego menu dokonywany jest wybór kamery, z której maj¡ by¢
wy±wietlone zdj¦cia.

Data

W oknie tym dokonujemy wyboru dnia, z
którego chcemy zobaczy¢ zdj¦cia.

Drukuj

Po naci±ni¦ciu tego przycisku pojawia si¦
okno drukowania zdj¦cia pokazane na rys.
21.

Eksportuj

Po naci±ni¦ciu tego przycisku pojawia si¦
okno zapisu zdj¦¢ do dowolnej lokalizacji.

Poprzednia

Przej±cie do poprzedniej strony ze zdj¦ciami.

Nast¦pna

Przej±cie do nast¦pnej strony ze zdj¦ciami.
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Rysunek 21: Okno drukowania zdjeć
˛

W oknie wydruku nalezy wybra¢ odpowiedni¡ drukark¦ za pomoc¡
opcji Dost¦pne drukarki. Istnieje mozliwo±¢ zde niowania marginesów dla
drukowanego zdj¦cia (podane warto±ci s¡ w milimetrach), jego skalowanie,
zde niowanie liczby kopii oraz orientacj¦ papieru. Dodatkowo zaznaczenie opcji
Opis zdj¦cia pozwala zde niowa¢ tekst drukowany pod danym zdj¦ciem.
1.3.2

Przegladarka
˛
materiału filmowego

Wbudowana w oprogramowanie przegl¡darka materiaªu lmowego pozwala
na szybkie wyszukanie i uruchomienie podgl¡du zarejestrowanego lmu. Jest
ona dost¦pna z poziomu menu Narz¦dzia -> Nagrania.
W centrum przegl¡darki znajduje si¦ okno, na którym prezentowany jest
materiaª lmowy . Aby wybra¢ kamery, z których przegl¡dany ma by¢ materiaª
wideo nalezy klikn¡¢ Kamera. Ponizej okna z podgl¡dem obrazu z kamer
znajduje si¦ tzw. linia czasowa, na której w sposób gra czny przedstawiony
jest czasowy rozkªad zarejestrowanego nagrania. Mozliwe jest powi¦kszenie
wy±wietlanego obrazu poprzez klikni¦cie na nim.
W górnej cz¦±ci linii czasowej znajduje si¦ podziaªka reprezentuj¡ca czas
oraz dat¦ nagrania. Zarejestrowany materiaª jest prezentowany w postaci
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pasków o dªugo±ci zaleznej od czasu nagrania. Szara przestrze« oznacza brak
nagrania w danej chwili czasu.

Rysunek 22: Okno przegladarki
˛
filmów

Po obu stronach linii czasu znajduj¡ si¦ przyciski steruj¡ce jej rozdzielczo±ci¡. Zadania przycisków opisane s¡ w tabeli ponizej.

Lupa z symbolem plus

Klikni¦cie na ten przycisk spowoduje, ze
na linii czasu wy±wietlane b¦d¡ nagrania z
w¦zszego przedziaªu czasu.

Lupa z symbolem minus

Klikni¦cie na ten przycisk spowoduje, ze
na linii czasu przedstawiane b¦d¡ nagrania
z szerszego zakresu czasu.

Zdj¦cie

Biez¡ca klatka odtwarzanego materiaªu lmowego jest zapisywana w postaci zdj¦cia
- b¦dzie dost¦pna z przegl¡darki zdj¦¢.

Kiedy kursor myszy znajdzie si¦ na kolorowym prostok¡cie, reprezentuj¡cym
nagrany materiaª lmowy, prostok¡t ten zmieni kolor na inny. Klikni¦cie gdziekolwiek wewn¡trz tego prostok¡ta powoduje odtworzenie materiaªu lmowego
od daty i godziny wskazanej przez miejsce klikni¦cia. W trakcie odtwarzania
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widoczna b¦dzie na linii czasu pionowa czerwona linia oznaczaj¡ca dokªadny
czas odtwarzanego w tym momencie materiaªu lmowego w nawi¡zaniu do
ustawionej podziaªki.
W ponizszej tabeli zawarto opis poszczególnych przycisków steruj¡cych
odtwarzaniem materiaªu lmowego.

Pauza - materiaª
warzany.

lmowy nie jest odt-

Odtwarzanie - materiaª lmowy jest odtwarzany z normaln¡ pr¦dko±ci¡. Pr¦dko±¢
ta moze by¢ mody kowana za pomoc¡
suwaka.
Nast¦pne nagranie - przycisk powoduje
przeskoczenie odtwarzania do nast¦pnego
dostepnego nagrania na linii czasu.
Odtwarzanie wstecz - materiaª lmowy
odtwarzany jest wstecz z normaln¡ pr¦dko±ci¡. Pr¦dko±¢ ta moz¦ by¢ modykowana za pomoc¡ suwaka.
Poprzednie nagranie - przycisk powoduje
przeskok odtwarzania do poprzedniego nagrania na linii czasu, wzgl¦dem aktualnie
odtwarzanego materiaªu lmowego.
Zatrzymanie odtwarzania - materiaª
mowy przestaje by¢ odtwarzany.

l-

W prawej dolnej stronie okna znajduj¡ si¦ pola wyboru kamer i miejsca w
czasie. Dzi¦ki nim mozna szybko odszuka¢ interesuj¡cy nas materiaª lmowy.
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Obok nich znajduje si¦ suwak sªuz¡cy do ustalenia szybko±ci odtwarzania.
Domy±lna pozycja suwaka to ±rodek podziaªki (odtwarzanie z normaln¡ pr¦dko±ci¡). Przesuni¦cie suwaka w lewo spowoduje zmniejszenie pr¦dko±ci odtwarzania, a w prawo - zwi¦kszenie. Ustawienia suwaka uwzgl¦dniane s¡ tylko, je±li
naci±ni¦ty zostanie przycisk odtwarzania w przód lub w tyª (pojedyncza strzaªka
w prawo lub w lewo).
Klikni¦cie przycisku Zamknij powoduje zamkni¦cie okna przegl¡darki materiaªu lmowego.
1.3.3

Okno Modułu Kamery w widoku

Po skon gurowaniu kamer w widokach Systemu Vision, uzytkownik ma
dost¦p do okien poszczególnych kamer w widoku z tymi moduªami. Okno
Moduªu Kamery pozwala na obsªug¦ podstawowych funkcji kamery, takich jak:
wykonanie zdj¦cia, rozpocz¦cie nagrywania r¦cznego oraz monitorowa¢ stan
kamery, wykrycie ruchu i osi¡gni¦cie stanu ostrzegawczego dla odpowiedniego
repozytorium. Uruchomienie funkcji umozliwiaj¡ przyciski mieszcz¡ce si¦ w
lewym górnym rogu okna natomiast stan kamery sygnalizuj¡ ikony znajduj¡ce
si¦ na prawo od przycisków.

Rysunek 23: Okno kamery w widoku

W tabeli znajduje si¦ opis poszczególnych ikon i przycisków.
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Przycisk sªuzy do wykonania zdj¦cia z aktualnie wy±wietlanego obrazu na widoku.
Dost¦p do zdj¦¢ mozna uzyska¢ poprzez
opisan¡ wcze±niej Przegl¡dark¦ zdj¦¢. W
momencie wci±ni¦cia przycisku zmienia on
kolor na czerwony.
Przycisk dwustanowy (po wª¡czeniu zostaje pod±wietlony na czerwono), pozwalaj¡cy na rozpocz¦cie lub zatrzymanie nagrywania r¦cznego.
Przycisk ten sªuzy do przeª¡czania trybu
sterowania PTZ za pomoc¡ klikania na
obrazie z kamery. Je±li jest on czarny, tryb
PTZ jest wyª¡czony, i za pomoc¡ klikni¦¢
mozna wª¡cza¢ widok peªnoekranowy dla
danej kamery. Je±li przycisk jest pod±wietlony na czerwono, wª¡czony jest tryb PTZ.
Klikaj¡c w tym czasie lewym przyciskiem
myszy, mozna spowodowa¢, iz kamera
dojezdza do pozycji z obrazu, natomiast prawy przycisk myszy steruje zoomem
kamery (klikni¦cie, przytrzymanie i przeci¡gniecie w gór¦ powoduje przyblizenie,
natomiast przeci¡gni¦cie w dóª powoduje oddalenie). Je±li opisywanego przycisku
nie ma na belce górnej, dana kamery nie
posiada mozliwo±ci pracy w tym trybie, i
jest on wyª¡czony.
Ikona prezentuj¡ca aktualny stan nagrywania przez Moduª Kamery. Je±li nagrywanie jest wª¡czone (poprzez przycisk nagrywania r¦cznego lub nagrywanie realizuje akcja nagrywania opisana w rozdziale
??) ikona ta pod±wietla si¦ na czerwono.
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Ikona ta pokazuje aktualny stan nagrywania poklatkowego. Je±li nagrywanie takie
zostaªo aktywowane z poziomu jednostki
decyzyjnej, to ikona ta zostanie pod±wietlona na czerwono.
Ikona ta sygnalizuje wykrycie ruchu na
kamerze (pod±wietlenie na kolor czerwony).
Ikona ta pokazuje aktualny stan ostrzezenia dla wykonywanych zdj¦¢. Je±li kamera
osi¡gnie skon gurowany poziom ostrzezenia dla wykonanych zdj¦¢ (ostrzezenie to
odnosi si¦ do poziomu wolnego miejsca w
zadanej ±ciezce dla kamery) to ikona ta
zostanie pod±wietlona na czerwono.
Ikona ta pokazuje aktualny stan ostrzezenia dla nagrywanego materiaªu lmowego. Je±li kamera osi¡gnie skon gurowany poziom ostrzezenia dla materiaªu lmowego (ostrzezenie to odnosi si¦
do poziomu wolnego miejsca w zadanych
±ciezkach dla kamer) to ikona ta zostanie
pod±wietlona na czerwono.

Za przyciskami wykonania zdj¦cia i nagrywania r¦cznego oraz ikonami informacyjnymi, na belce wy±wietlane s¡ dodatkowe informacje (nazwa kamery,
z której pochodzi obraz oraz aktualny czas klatek wy±wietlanych wraz z dat¡).
Dane te s¡ wy±wietlane w zalezno±ci od rozmiaru okna w widoku. Je±li jest ono
zbyt maªe, to w widoku kamery nie zostanie wy±wietlona caªa belka.
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1.4

Błedy
˛
generowane przez Moduł Kamery

Rozdziaª zawiera zestawienie komunikatów o bª¦dach, jakie moze wygenerowa¢ Moduª Kamery. Uzytkownik otrzymuje te wiadomo±ci poprzez Raport
Bª¦dów Systemu Vision. Ponizsze opisy pozwalaj¡ poprawnie zinterpretowa¢ informacje oraz zidenty kowa¢ przyczyn¦ ewentualnych nieprawidªowo±ci w dziaªaniu moduªu.
1.4.1

”Skonfigurowane ścieżki zapisu obrazów nie istnieja.
˛ Sprawdź
poprawność konfiguracji”

Bª¡d ten oznacza, iz zaszªa zmiana w Systemie, np. usuni¦to dysk, na którym
skon gurowano ±ciezki zapisu zdj¦¢ dla kamer. Nalezy przej±¢ do kon guracji
kamer, sprawdzi¢ poprawno±¢ ustawionych ±ciezek i wprowadzi¢ poprawki. Je±li
±ciezki s¡ poprawne, nalezy sprawdzi¢ czy dysk nie jest zabezpieczony przed
zapisem i czy zalogowany uzytkownik posiada prawa do zapisu na dysku.
1.4.2

”Brak skonfigurowanych ścieżek zapisu obrazu. Dodaj ścieżki w konfiguracji kamery”

Bª¡d ten informuje, iz w kamerze nie skon gurowano ±ciezek do zapisu materiaªu lmowego. Nalezy przej±¢ do ustawie« opcji wspólnych, by doda¢ ±ciezki
zapisu materiaªu lmowego - niezb¦dne do prawidªowego dziaªania moduªu.
1.4.3

”Błedne
˛
dane logowania do kamery IP”

Bª¡d ten informuje, iz w kon guracji podano niepoprawne dane logowania
do kamery IP. Dane te mogªy równiez ulec zmianie, je±li mody kowano ustawienia sieciowe kamery poprzez jej kon guracj¦ WWW. W takim wypadku nalezy
zmieni¢ dane logowania (uzytkownik i hasªo) na aktualnie ustawione w kamerze
IP.
1.4.4

”Błedny
˛
format danych pobieranych z kamery. Sprawdź ustawienia typu
strumienia czy jest on zgodny z MJPEG (lub H.264 jeśli sterownik go
obsługuje)”

Bª¡d ten informuje, iz kamera zostaªa skon gurowana poprzez WWW do
transmisji strumienia nieobsªugiwanego przez moduª (np. kompresja MPEG4).
Nalezy wej±¢ do kon guracji kamery poprzez WWW i ustawi¢ odpowiedni typ
strumienia, dla Moduªu Kamery jest to MJPEG lub H264.
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1.4.5

”Niepoprawny adres IP dla kamery. Sprawdź konfiguracje”
˛

Wprowadzono niepoprawny adres IP dla kamery. Nalezy sprawdzi¢ czy jest
on zgodny z adresem ustawionym w kon guracji WWW kamery i ewentualnie
go poprawi¢. Je±li bª¡d si¦ powtarza, moze to oznacza¢, iz wyst¡piª problem z
poª¡czeniem z innych powodów, np. bª¦dnego dziaªania sieci, blokady zadanego
poª¡czenia poprzez Firewalla lub inne oprogramowanie do ltrowania ruchu w
sieci komputerowej.
1.4.6

”Błedny
˛
port adresu IP dla kamery. Sprawdź konfiguracje”
˛

Bª¡d ten informuje o nieprawidªowej warto±ci portu HTTP ustawionej dla
kamery IP. Nalezy sprawdzi¢ ustawienia sieciowe kamery poprzez jej kon guracj¦ WWW i wprowadzi¢ t¦ sam¡ warto±¢ portu dla poª¡cze« HTTP.
1.4.7

”Błedny
˛
port wideo adresu IP dla kamery. Sprawdź konfiguracje”
˛

Bª¡d ten informuje o nieprawidªowej warto±ci portu wideo ustawionej dla
kamery IP. Nalezy sprawdzi¢ ustawienia sieciowe kamery poprzez jej kon guracj¦
WWW i wprowadzi¢ t¦ sam¡ warto±¢ portu dla poª¡cze« wideo (strumienia).
1.4.8

”Bład
˛ w strumieniu MJPEG kamery. Sprawdź czy firmware kamery jest
aktualny”

Bª¡d ten informuje o niezgodno±ci otrzymanego strumienia wideo z kamery
ze standardem MJPEG. Nalezy sprawdzi¢ czy kamera IP posiada najnowsz¡ wersj¦ oprogramowania sprz¦towego lub czy jest ona obsªugiwana poprzez Moduª
Kamery.
1.4.9

”Bład
˛ inicjowania połaczenia
˛
z urzadzeniem
˛
Kamery. Sprawdź konfiguracje˛ urzadzenia”
˛

Bª¡d ten informuje o niepoprawnym poª¡czeniu z kamer¡. Nalezy sprawdzi¢
poprawno±¢ kon guracji kamery zarówno w module, jak i kon guracji WWW.
Je±li dane s¡ poprawne, ale bª¡d si¦ powtarza, nalezy sprawdzi¢ czy nie wyst¡piª
problem z sieci¡ komputerow¡.
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1.4.10

”Bład
˛ połaczenia
˛
z kamera˛ IP. Sprawdź połaczenie
˛
sieciowe i konfiguracje˛ kamery”

Bª¡d ten informuje o problemie z poª¡czeniem sieciowym z kamer¡ IP. Nalezy
sprawdzi¢ czy nie dokonano zmian w kon guracji WWW kamery IP oraz czy
dziaªa ona poprawnie.
1.4.11

”Bład
˛ uruchomienia podmodułów kamery. Spróbuj wyłaczyć
˛
cze˛ ść
funkcjonalności w konfiguracji (np. wykrycie ruchu)”

Bª¡d ten informuje o problemie z uruchomieniem Moduªu Kamery. Nalezy
sprawdzi¢ poprawno±¢ instalacji Systemu Vision, Moduªu Kamery oraz upewni¢
si¦ czy moduª w danej wersji jest zgodny z rdzeniem Systemu Vision.
1.4.12

”Bład
˛ dekompresji strumienia MJPEG. Sprawdź czy kamera ma zainstalowany najnowszy firmware”

Bª¡d ten informuje o problemie z odbiorem strumienia obrazu z kamery.
Nalezy si¦ upewni¢ czy kamera IP jest obsªugiwana przez Moduª Kamery oraz
czy ma ona zainstalowane aktualne oprogramowanie.
1.4.13

”Połaczenie
˛
z urzadzeniem
˛
analogowym zostało stracone. Sprawdź
czy urzadzenie
˛
jest podłaczone
˛
i skonfigurowane prawidłowo”

Bª¡d ten informuje o problemie z urz¡dzeniem analogowym. Nalezy si¦
upewni¢ czy nie zostaªo one odª¡czone od komputera oraz czy dziaªa ono
poprawnie. Je±li bª¡d nadal wyst¦puje, nalezy spróbowa¢ uruchomi¢ ponownie
Moduª Kamery.
1.4.14

”Urzadzenie
˛
analogowe wstrzymało swoja˛ prace.
˛ Sprawdź czy
urzadzenie
˛
jest prawidłowo podłaczone”
˛

Bª¡d ten informuje o zatrzymaniu pracy urz¡dzenia analogowego. Nalezy si¦
upewni¢ czy urz¡dzenie jest poprawnie podª¡czone i skon gurowane w Module
Kamery.
1.4.15

”Bład
˛ inicjalizacji urzadzenia
˛
analogowego. Sprawdź jego konfiguracje˛
oraz poprawność połaczenia”
˛

Bª¡d ten informuje o problemie uruchomienia urz¡dzenia analogowego.
Nalezy si¦ upewni¢ czy jest ono poprawnie podª¡czone do komputera i skon-
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gurowane w Module Kamery.
1.4.16

”Brak urzadzenia
˛
analogowego. Sprawdź czy jest ono poprawnie
podłaczone”
˛

Bª¡d ten informuje o braku urz¡dzenia analogowego, które zostaªo skon gurowane w Module Kamery. Nalezy si¦ upewni¢ czy jest ono poprawnie podª¡czone do komputera.
1.4.17

”Brak wejścia analogowego w urzadzeniu.
˛
Sprawdź konfiguracje˛
urzadzenia”
˛

Bª¡d ten informuje o braku wej±cia w urz¡dzeniu analogowym, które zostaªo
skon gurowane w Module Kamery. Nalezy sprawdzi¢ czy dziaªa ono poprawnie
oraz czy zainstalowane s¡ dla niego wªa±ciwe sterowniki dostarczane wraz
urz¡dzeniem.
1.4.18

”Brak miejsca do zapisu materiału filmowego lub ścieżka do zapisu nie
istnieje. Sprawdź konfiguracje˛ ścieżek lub usuń zbedne
˛
dane z dysku,
by umożliwić zapis materiału”

Bª¡d ten informuje o przepeªnieniu dysku, na którym nagrywany jest materiaª
lmowy. Nalezy si¦ upewni¢ czy na dysk nie zostaªy nagrane dodatkowe dane,
które zmniejszyªy przyznany Moduªowi Kamery limit zapisu. Je±li jest to mozliwe,
nalezy te dane usun¡¢, aby zwolni¢ miejsce na dysku.
1.4.19

”Bład
˛ danych odbieranych z kamery. Sprawdź czy urzadzenie
˛
działa
poprawnie”

Bª¡d ten informuje o problemie z odbieraniem danych obrazu z kamery.
Nalezy si¦ upewni¢ czy poª¡czenie sieciowe pomi¦dzy komputerem i kamer¡
funkcjonuje poprawnie.
1.4.20

”Próba uruchomienia nieznanego sterownika lub nie dokonano konfiguracji połaczenia
˛
z kamera.
˛ Dokonaj zmian w konfiguracji kamery”

Bª¡d ten informuje o braku kon guracji kamery - poª¡czenia sieciowego lub
ustawie« urz¡dzenia analogowego. Nalezy przej±¢ do ustawie« typu kamery i
poprawnie skon gurowa¢ urz¡dzenie.
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1.4.21

”Bład
˛ odczytu filmów z dysku. Sprawdź czy dysk jest podłaczony
˛
do
komputera”

Bª¡d ten informuje o problemie odczytu danych z dysku. Nalezy si¦ upewni¢
czy dysk, na którym nagrywany jest materiaª lmowy dziaªa poprawnie oraz
czy jest on podª¡czony do komputera lub czy nie doszªo do uszkodzenia jego
powierzchni zapisu.
1.4.22

”Bład
˛ zapisu danych filmowych na dysku. Sprawdź czy dysk jest
podłaczony
˛
do komputera oraz czy jest na nim wolne miejsce”

Bª¡d ten informuje o problemie zapisu danych na dysku. Nalezy si¦ upewni¢
czy dysk, na którym nagrywany jest materiaª lmowy dziaªa poprawnie oraz
czy jest on podª¡czony do komputera lub czy nie doszªo do uszkodzenia jego
powierzchni zapisu. Przyczyn¡ wyst¦powania bª¦du moze by¢ tez uszkodzenie
archiwów lmowych w katalogu zde niowanym w kon guracji moduªu.
1.4.23

”Nie można znaleźć miejsca do zapisu na dysku”

Bª¡d ten informuje o braku mozliwo±ci zapisu do podanych ±ciezek archiwum
lmowego. Nalezy sprawdzi¢ czy dyski s¡ podª¡czone do komputera oraz
upewni¢ si¦ czy nie zostaªy zmienione prawa dost¦pu do katalogów na tych
dyskach, a takze czy nie ulegªy one uszkodzeniu.
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