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1 Hálózati struktúra

Hálózati architektúra

A magas megbízhatóságú Intellio hálózati videomegfigyelő rendszer működéséhez jól
felépített Ethernet hálózat szükséges. A hálózat architektúrája függ attól, hogy mennyi kamerát,
szervert és kliens programot telepít.
Az Intellio kamerákra jellemző sávszélesség igény átlagosan 4-32Mbps, ebből az következik,
hogy egy 100Mbps hálózati szegmensre maximum 2-20 kamerát lehet telepíteni, amennyiben
nincs ezen a szegmensen egyéb kommunikáció.
Ha egy szerverre 40 kameránál többet akar csatlakoztatni, akkor tanácsos újabb szervert
beiktatni, hiszen így biztosítani lehet a folyamatos tárolást akkor is, ha az egyik szerver
meghibásodás miatt leáll.
A kamerák megfelelő tápellátását célszerű egyenként, lokálisan megoldani, vagy egy központi
tápegységgel, amely rendelkezik akkora összteljesítménnyel, hogy minden rákapcsolt kamera
tápellátását biztosítani tudja.
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2 Szoftvertelepítés
Az Intellio Video System 4 szoftver együttműködik minden korszerű Windows operációs
rendszerrel. A gyakorlatban ez a Windows 7 Professional, vagy az azóta megjelent termékeket
jelenti.
A rendszer két programból áll: az Intellio Server 4 és az Intellio Client 4 programokból. Az
Intellio Server tartja a kapcsolatot a kamerákkal, rögzíti a kamerák képét és kiszolgálja a
klienseket. Az Intellio Client a rendszer felhasználói felülete. Az élőmonitorozás, a visszajátszás,
az eseménylekérdezés és a rendszerbeállítások ezen keresztül történnek.
A szoftverek telepítése két részből áll. Először az Intellio Server programot kell installálni a
szerverre, majd az Intellio Client programot a kliens gépekre. Az egyszerűség és könnyebb
kezelhetőség érdekében javasolt a kliens programot a szerverre is feltelepíteni, ez ugyanis a
telepítést nagyban megkönnyítheti.

2.1 Az Intellio Server 4 telepítése
2.1.1

A telepítés lépései

Fontos: Telepítés előtt ellenőrizze, hogy a Windows időzónája helyesen van-e beállítva, és
ellenőrizze a beállított időt is (a szerver- és a kliensprogramnál is szükséges)!
Az Intellio Server egy Windows szolgáltatás, amely a telepítés után a szervergépen fut a
háttérben. A telepítés lépései:











Helyezze be a telepítő lemezt a DVD meghajtóba, illetve ellenőrizze és töltse le
weboldalunkról a legfrissebb verziót.
Futtassa az \Intellio Video System 4 könyvtárban található IntellioServer4Setup.exe
fájlt.
Válassza ki a telepítő varázsló nyelvét, majd nyomja meg a Tovább gombot.
A licencszerződés elfogadása után válassza ki a telepítés helyét (javasolt alapbeállításon

hagyni).
Amennyiben első telepítés, válassza ki a telepítés módját.
Termékkulccsal való telepítés esetén adja meg a termékkulcsot.
Válassza ki a telepítendő komponenseket (javasolt a Teljes Telepítés: az Intellio Video

System Gateway Server a mobil kliensek visszajátszásához és eseményböngészéséhez
szükséges).
Indítsa el a telepítést.
A telepítéstől számítva 15 napon belül aktiválja a terméket az Intellio Activation Tool
programmal. A nem aktivált szerver 15 nap után leáll és csak az aktiválás után lesz újra
működőképes.
Az Intellio Server sikeresen telepítése után ha szükséges, indítsa újra a számítógépet.

Amennyiben több szerver is található az architektúrában, telepítse az Intellio Server 4
programot mindegyikre, majd rendezze őket egy SITE-ba. A több szerverből álló rendszer
konfigurálása a Site (70. oldal) résznél található.
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2.1.2

Az IVS frissítése

Egy működő rendszer frissítését a következő lépések szerint ajánlott elvégezni:






Beállítások mentése a Biztonsági mentés, rendszer visszaállítás, dokumentálás
(123. oldal) leírtak szerint.
Mester szerver frissítése a A telepítés lépései (10. oldal) fejezetben leírtak szerint.
Új, vagy frissített termékkulcs aktiválása (IntellioActivationTool.exe).
A frissített szerver működésének ellenőrzése (kamera kapcsolatok helyreálltak, tárolás

elindult, előkép monitorozás üzemel).
Szolga szerverek frissítése egyesével, egymás után.

Szerver frissítésekor ügyeljen rá, hogy a SITE minden szervere ugyanolyan verziójú legyen.

2.1.3

A

szoftver
működési
állapotának ellenőrzése

Mivel az Intellio Server a háttérben fut, célszerű
ellenőrizni a telepítés eredményét és a szerver
státuszát. Ehhez kövesse a következő lépéseket:





Válassza ki a Start menü / Futtatás...
parancsot a Windows menüből, vagy
nyomja
le
a
Windows + R
billentyűkombinációt.
A megjelenő ablakba írja be a „services.msc” utasítást, majd kattintson az OK gombra.
Keresse
meg
az
Intellio
szolgáltatásokat
(Intellio Video Server,

Intellio Video WatchDog, Intellio Video Gateway).
Az Intellio Video Server maga a szerverszolgáltatás. Az Intellio Video WatchDog felelős a
szerver újraindításáért, ha az valamilyen okból kifolyólag leállna. Az Intellio Video Gateway a
mobil kliensek visszajátszását biztosítja.

Megjegyzés: Ha a már meglévő szervert frissítette az Intellio Server szoftverrel, a szolgáltatás
neve nem fog megváltozni, és továbbra is Intellio Video System Service néven fog futni.
Ha a telepített szolgáltatások állapota (Status) Started (Elindítva), a rendszer működik.
Amennyiben az Intellio Video Server szolgáltatás nem indul el, indítsa el az
Intellio Activation Tool
programot
(…\Intellio Video System\Intellio Server\
Intellio Activation Tool\IntellioActivationTool.exe) és ellenőrizze a termékkulcs állapotát.
Ha szükséges, aktiválja a terméket.
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Hogy a Windows tűzfala biztosan ne blokkolja a szolgáltatásokat, kövesse a következő
lépéseket:




Válassza ki a Start menü / Futtatás... parancsot (Windows + R billentyű kombináció) a
Windows menüből.
Írja be a „firewall.cpl” utasítást, majd kattintson az OK gombra.
Ellenőrizze a Kivételeket, az Intellio Video Server legyen engedélyezett.
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2.2 Az Intellio Client 4 telepítése
A kliens telepíthető az \IntellioClient könyvtárban található IntellioClient4Setup.exe fájl
elindításával. A kliens telepítésének lépései megegyeznek a szerverével. A kliens elindítása után
bejelentkezhet az Intellio Demó szerverére, illetőleg létrehozhat egy kapcsolatot egy
tetszőleges SITE-hoz történő kapcsolódáshoz. Ezt a lépést bővebben a Rendszerkonfiguráció
(18. oldal) fejezetben tárgyaljuk.

3 Kliensbeállítások
A Kliensbeállítások beállító ablak a főmenüről
érhető el, itt állíthatóak be a kliens működését
érintő beállítások. Ezeknek a beállításoknak
jelentős hatásuk van a monitorozás minőségére
és a megjelenítési módra, viszont a rendszer
belső működését nem befolyásolják.

3.1 Képernyők
A Képernyők fülön találhatóak a megjelenítők
számára vonatkozó beállítások. A megjelenített
képernyők jelzik a rendelkezésre álló lehetséges
megjelenítők számát. Az aktuálisan használt
megjelenítők száma ennél lehet kevesebb,
viszont az első fül mindig engedélyezett és nem
letiltható.
Lehetőség van rá, hogy a megjelenítő eszközök
nevét megváltoztassuk, emellett a kliens az adott
megjelenítőre vonatkozó információkat is kijelzi.
A Használja ezt a monitort az Intelligens Élőképhez opcióval engedélyezhető egy adott
monitor használata az Intelligens élőkép nézetekhez.
Az ábrán jelzett elrendezések a panelek elrendezéseit tükrözik.
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3.2 Általános
Az Általános fülön találhatóak a megjelenítési
funkciókat érintő beállítások, illetve a botkormány
kalibrálásakor használatos beállító felület is itt
érhető el.

3.2.1

Élőkép

Csökkentett képfrissítés kikapcsolása, ha a
kamera Spot panelben van
Amennyiben a funkció engedélyezett, a Spot
paneleken megjelenített Intellio kamerák
minden képsebességet csökkentő beállítása
ideiglenesen felfüggesztésre kerül.

Új rendszám nyomógomb megjelenítése a
főképernyőn
Bekapcsolva megjelenik egy nyomógomb az
élőképen a bal oldali menü alsó részén, amivel
könnyedén fel lehet venni új rendszámot a
rendszámadatbázisba.

3.2.2

Riasztások

Kamera Spot monitorra dobásának tiltása riasztáskor
A funkció megakadályozza, hogy riasztási esemény esetén egy kamera a Spot panelre kerüljön.
Spot panel
A Spot panel egy olyan speciális monitor hely, amely lehetővé teszi a riasztási események könnyű
beazonosíthatóságát, azonnal megjelenítve a kérdéses kamera élőképét.
Az Intellio Video System 4 rendszerében a Spot panel pozíciója szabadon kiválasztható. A gyári beállítás által
javasolt, az elrendezésekhez tartozó Spot panelek pozíciója szabadon megváltoztatható, a javasolt helyeken
letiltható, máshol aktiválható.
Egy Spot panel engedélyezéséhez vagy letiltásához válassza ki az adott panel kamerájának menüjét (éppen
ezért csak kamerát tartalmazó panel esetén fog működni a változtatás), majd nyomja le a monitort szimbolizáló
gombot és válassza ki a Spot opciót. Annak eldöntésére, hogy egy kamera Spot panelen helyezkedik-e el vagy
sem, ellenőrizze a kamerakép jobb felső sarkát. Amennyiben ott látható egy Spot felirat, akkor a funkció
aktiválva van.
A riasztás prioritása meghatározza annak megjelenítését a Spot paneleken. Egy magas prioritással rendelkező
riasztás minden esetben felülbírálja az alacsonyabb prioritással érkezőt, így amennyiben csak egy Spot panel áll
rendelkezésre, ez utóbbi nem fog megjelenni. Amennyiben a két riasztás között eltelik egy bizonyos idő, az
alacsonyabb prioritású riasztás is megjelenhet, de egy időközben beérkező magasabb prioritású mindig
felülbírálja az alacsonyabbat.
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Riasztási esemény által kiváltott nézetváltás letiltása
A detektorok által kiváltott riasztásokhoz nézetváltás rendelhető, és itt lehet letiltani, hogy az
ilyen riasztás az adott kliensen mégse okozzon nézetváltást (pl. monitorfalak esetén). A riasztási
nézetváltásról bővebben lásd. a Detektorok közös jellemzői (87. oldal) fejezetet.

Több riasztás esetén a nézetek váltása közötti idő
Ha egyszerre több riasztás is nézetváltást kezdeményez, akkor a kliensprogram az érvényben
lévő riasztási nézetek között szekvenciálisan fog váltogatni, és a váltogatási időközt lehet itt
megadni.

Távoli monitorfal riasztásainak nyugtázása
A funkció engedélyezésével a riasztások nyugtázásakor a csatlakoztatott monitorfal klienseken
lévő riasztások is nyugtázásra kerülnek.

3.2.3

Képkiosztás

Elrendezés illesztése az ablakhoz
A funkció engedélyezi a panelek dinamikus átméretezését és a képernyő arányaihoz igazítását.

Videokép illesztése az ablakhoz
A panel teljes kitöltését engedélyezi a kamera által továbbított képekkel. Ez a kép arányainak
torzulásával járhat.

3.2.4

Audio

Hanglejátszás indítása a hozzátartozó kamerával együtt
Ezzel a funkcióval, ha élőképen vagy visszajátszásnál kiválaszt egy kamerát, akkor egyúttal a
kamerához tartozó hangbemenet is automatikusan kiválasztásra kerül. Vagyis élőképnél elindul
a kamerához tartozó hang is, visszajátszásnál pedig megjelenik az idővonalon a hangcsatorna
sávja, lejátszás indításakor pedig a hangot is le fogja játszani. Ha ez az opció nincs
engedélyezve, akkor a hangcsatorna kiválasztását külön kell elvégezni.

3.2.5

Lejátszás

Ne változtassa meg a kamera elrendezést, amikor átvált élőképről visszajátszás módba
Bejelölésével a visszajátszásra ugráskor minden, az élőképen megjelenített kamera megjelenik,
felvételei betöltődnek. Ha nincs bejelölve, a megjelenített kamera az aktív panel kamerája lesz,
ha ilyen nincs, akkor a Spot panelen található kamera. Ha ilyen sincs, akkor az elrendezés
legelső kamerája jelenik meg.
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3.2.6

Sávszélesség

A rendelkezésre álló sávszélesség függvényében be lehet állítani a kliens számára egy forgalmi
limitet, egy olyan értéket, melyhez a megfigyelés, vagy lejátszás céljából továbbított képek az
automatikus képfrissítési sebesség csökkentésével és a tömörítési arány növelésével igazodni
próbálnak. Ezeket a beállításokat azokon a klienseken célszerű megváltoztatni, ahol a
monitorozás és/vagy visszajátszás interneten vagy szűk sávszélességű magánhálózaton
keresztül történik. Így alacsony sávszélesség mellett is folyamatos és zökkenőmentes lesz akár
több kamera egyidejű monitorozása, visszajátszása. A sávszélesség korlátozása automatikusan
letiltja azokat a Nézeteket és Elrendezéseket, melyek használata kis sávszélesség mellett nem
célszerű.
A szerver és a kliens közötti kapcsolat sávszélessége egy legördülő listából választható ki. A
beállított értéket igyekszik a rendszer mindig alulról közelíteni. Visszajátszáskor ez a
sávszélesség a kliens felé továbbított képekre vonatkozik.

3.2.7

Botkormány

Kalibrálás
A klienshez csatlakoztatott botkormány kalibrálására szolgáló beállító felületet nyitja meg.

3.3 Teljesítmény
3.3.1

Globális

Igény szerinti kétcsatornás monitorozás
A rendszer képes egyidejűleg két videocsatornát is kezelni. Ezt felhasználva beállítható egy másodlagos
monitorozási csatorna, amelyet a szerver csak akkor kér le a kamerától, amikor az szükséges a kameraképek
optimális megjelenítéséhez. meghatározott feltételek teljesülnek. Ennek előnye, hogy az alacsony felbontású
másodlagos csatornán érkező képek kitömörítése jelentősen kevesebb terhelést jelent a kliens számára, ami
több kamera egyidejű megjelenítését teszi lehetővé, mialatt a tárolt képek felbontása és minősége nem romlik.
Annak eldöntése, hogy az élőképen melyik videofolyam jelenjen meg, több tényezőtől függ. Másodlagos
csatorna akkor jön létre, ha:







A monitorozás egy képernyőn történik, és több mint hat panel kap helyet a rajta.
A monitorozás kettő vagy több monitoron történik, és több mint négy panel kap helyet az adott
megjelenítőn.
Nincs bekapcsolva az IntelliZoom funkció.
Nincs bekapcsolva a DPTZ funkció.
Nem aktív a Nagyító funkció.
Nem Spot monitor.

Ha ezen feltételek bármelyike nem teljesül, a megjelenített kép az elsődleges videofolyamról érkezik, nagy
felbontásban.

http://www.intellio.eu

16

Intellio Video System 4

IVS
Teljesítményre optimalizálás
Amennyiben ez a funkció be van kapcsolva, az
összes nem Spot panelen helyet kapó kamera
képe a másodlagos videocsatornáról érkezik,
figyelmen kívül hagyva a többi, másodlagos
videocsatornára vonatkozó feltételt, így a
megjelenített élőképek a Spot panelen található
kamerák kivételével mind a másodlagos csatorna
képeit mutatják.

Ne jegyezze meg az utolsó kameraképet
Nem jegyzi meg az egyszer már használt kamerák
képeit, ami némileg lassabb nézetváltást
eredményez, viszont a memóriahasználatot
csökkenti.

Eseményképek letiltása élő módban
Ez a funkció letiltja az Események lenyíló menün
megjeleníthető eseményképeket, ezáltal a
memóriahasználatot csökkenti.

YUV teljes tartományú színkorrekciós utófeldolgozás kikapcsolása
Kikapcsolja a képek utólagos színkorrekciós feldolgozását, ezáltal csökkentve a kliens
teljesítmény igényét.

3.3.2

Lejátszás

Idővonal automatikus frissítésének tiltása
A visszajátszás felületen található idővonalak automatikus frissítését tiltja le a funkció.
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4 Rendszerkonfiguráció
A rendszer a kliens programon keresztül konfigurálható. Ahhoz, hogy a szervert el lehessen
érni, létre kell hozni a megfelelő kapcsolatot. Ezt a kliensprogram telepítésénél találhatja. A
konfiguráció magában foglalja a videobufferek hozzáadását, a kamerák regisztrálását, a
mozgásérzékelők és detektorok beállításait, a tárolási szabályokat, a rendszer finomhangolását
és egyéb beállításokat.

4.1 Csatlakozás egy Site-hoz
A kliensprogram elindításakor a Bejelentkezés ablak automatikusan megjelenik. Ez az ablak
megnyitható a főmenüből is, a Kapcsolódás site-hoz gomb megnyomásával. A megnyíló
ablakban válassza ki azt a SITE-ot, amelyhez kapcsolódni szeretne. Ha ez a SITE vagy a kapcsolat
nem szerepel a felsorolásban, adja hozzá azt a listához. Ehhez kövesse ezeket a lépéseket:










A Bejelentkezés ablakban nyomja meg a ... gombot.
Megjelenik a Kapcsolat kiválasztása ablak, mely a kapcsolatok szerkesztésére szolgál.
Nyomja le a Hozzáadás gombot az új kapcsolat hozzáadásához.
A felugró ablakban megadhatja a kapcsolat tulajdonságait.
A Kapcsolat neve mezőben adja meg a kapcsolat nevét. A Kapcsolódási címek
listájához adja hozzá a szerver, vagy szerverek nevét, vagy IP-címét (amennyiben nem

változtatott a szerverek port beállításán, úgy az alapértelmezett TCP-port: 53540).
Ellenőrizze az adatok helyességét, valamint hogy minden szükséges dolgot bejelölt,
illetve kitöltött.
Nyomja le az OK gombot.
A Bejelentkezés ablakban válassza ki az imént beállított kapcsolatot.
Adja meg a SITE-ra vonatkozó felhasználói nevét és jelszavát.
Gyári felhasználói név:

Administrator / Operator

Gyári jelszó:

admin / op

Fontos: A gyári jelszavakat ne felejtse el megváltoztatni, mivel az alapértelmezett jelszó
meghagyása komoly biztonsági kockázatot jelent!
Kapcsolat hozzáadásakor illetve szerkesztésekor lehetőség van a hitelesítő adatok
(felhasználó név / jelszó) megadására, melyek eltárolásra kerülnek. Ilyen kapcsolat esetében
kapcsolódáskor a rendszer már csak a hiányzó hitelesítő adatokat fogja bekérni.

Megjegyzés: a felhasználó név és a jelszó elmentése komoly visszaélésekre adhat lehetőséget,
így csak igen korlátozott jogkörrel rendelkező kapcsolat esetén javasolt ennek az opciónak a
használata.
Ha a kliens egy több szervert tartalmazó SITE-hoz kapcsolódik, nem csupán egyetlen
szerverhez, javasolt a SITE összes szerverét felvenni a kapcsolódási címek közé. A szervereket
manuálisan is megadhatja a kapcsolat szerkesztésekor, vagy a kapcsolat beállításánál jelölje be
az Automatikusan szinkronizálja a címeket jelölőnégyzetet. Ez a funkció bejelentkezéskor
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lekéri a SITE-tól a szerverek címeit, így nem kell azokat kézzel hozzáadni, továbbá segít
szétosztani a klienseket váratlan hálózati terhelések elkerülése érdekében.
Amennyiben az adott SITE-ra egyidejűleg több kliens is bejelentkezhet, figyeljen arra, hogy a
kliensek a SITE állapotában bekövetkezett változásokat csak manuális frissítés hatására veszik
észre.
Amennyiben egy kliens egy Domain-hez (tartományhoz) csatlakozik, jelölje be a
Bejelentkezés az összes site-ra jelölőnégyzetet is, ezzel a kliens a Domain összes elérhető
SITE-jára be fog jelentkezni.
Beállítható a kapcsolathoz tartozó Élőkép és visszajátszás sávszélessége is. Ez az
alapértelmezett sávszélességet állítja, amelyet a kliens az adott kapcsolathoz rendel. Lokális
hálózaton többnyire érdemes LAN beállításon hagyni, internetes csatlakozás esetén érdemes a
szerver feltöltési sebességéhez közelíteni.

Távoli riasztások nyugtázása opcióval engedélyezhető, hogy ennél a kapcsolatnál a
riasztások nyugtázásakor a riasztások a csatlakoztatott monitorfal klienseken is nyugtázásra
kerüljenek.
Az OK gomb lenyomásával a kapcsolat létrejött, ami lehetővé teszi a SITE-hoz való csatlakozást
(egy kliens több SITE-hoz is csatlakozhat, viszont egyidejűleg csak egy Domain-hez). Válassza ki
a kapcsolatot, nyomja meg a Kiválasztás gombot, majd a Bejelentkezés ablakban nyomja
meg a Kapcsolódás gombot.
Bejelentkezés

Bejelentkezés ablak

Kapcsolat kiválasztása ablak

Site kapcsolat hozzáadása ablak

A Kapcsolathoz parancsikon létrehozása nyomógombbal a kiválasztott kapcsolathoz
létrejön a Windows Asztalon egy parancsikon, mellyel úgy indítható el az Intellio Client
alkalmazás, hogy egyúttal be is jelentkezik a SITE-ra a beállított adatokkal.
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4.2 Videobuffer
létrehozása
A felvételek tárolására a merevlemezen előre
le kell foglalni (allokálni) azok helyét. Ez az
allokált terület a buffer, ami biztosítja a
megfelelő mennyiségű szabad tárhely
rendelkezésre
állását.
A
lefoglalható
lemezterület korlátlan, de minimálisan 16GB
tárhelyet igényel (ennél kisebb értéket nem
fogad el a rendszer). Normál buffer
létrehozható lokális meghajtón és hálózati
mappában is.
Hálózati mappa hozzáadása

Az első csatlakozáskor, amennyiben a szerver
még nem rendelkezik bufferrel, automatikusan felajánlja egy Normál buffer létrehozását. A
buffer létrehozása nem kötelező, az ablak bezárásával elhalasztható, de a rendszer addig nem
fog tárolni, amíg legalább egy buffer megadásra nem kerül. A buffer létrehozásához kattintson
a Tallóz… gombra, a megjelenő ablakban válassza ki a buffer helyét. A Network pont alatt
találja a korábban már csatlakoztatott hálózati mappákat, illetve az Új hálózati mappa…
gomb segítségével adhat újabb hálózati helyeket a rendszerhez. A hely kiválasztását követően,
adja meg a buffer méretét (a rendszer automatikusan felkínál egy értéket a rendelkezésre álló
szabad kapacitás függvényében, ha szükséges módosítsa az igényeknek megfelelően). Az OK
lenyomása után a rendszer azonnal allokálja a beállított tárhelyet a meghajtón.
Fontos: NAS-on való adattárolás esetén mindenképpen hozzon létre Vészhelyzeti buffereket
minden érintett szerveren, hogy a hálózati meghajtó elérhetetlensége esetén is folyamatos
legyen a tárolás.
A rendszer később is tetszőlegesen bővíthető
bufferekkel. Új buffer létrehozásához válassza ki a
Rendszerbeállítás / Tárolás menüpontot, majd válassza
ki a szervert, melyen a videobuffert létre kívánja hozni.
Nyomja meg az Új normál gombot, majd válassza ki a
buffer könyvtár helyét és méretét. Az OK lenyomása után
a rendszer azonnal allokálja a beállított tárhelyet a
meghajtón.

Buffer hozzáadása

Felhívjuk a figyelmet, hogy a felvételek gyors elérése érdekében 1000 GB-nál nagyobb méretű
könyvtárat nem lehet létrehozni. Amennyiben ennél nagyobb buffer méretet állított be, a
könyvtárban automatikusan több alkönyvtár fog létrejönni, melyek egyike sem haladja meg ezt
a méretlimitet. Természetesen ezeknek a könyvtáraknak a méretét utólag lehetséges növelni,
de nem javasolt.
Bufferek eltávolításához kattintson az Eltávolítás gombra, az egyetlen megkötés, hogy
legalább egy buffernek (lehet vészhelyzeti is) léteznie kell.
Fontos: Ügyeljen arra, hogy soha ne a meghajtó gyökérkönyvtárába hozza létre a buffert!
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4.3 Kamerák / eszközök hozzáadása az Intellio Video
System 4 rendszerhez
A kamerák képeinek tárolásához ezeket az eszközöket fel kell ismerni a hálózaton. Minden
kamera rendelkezik egy egyedi fizikai címmel, mely minden egyes hálózati eszköz esetében
különböző. Ez az úgynevezett MAC-cím, egy hat byte hosszú hexadecimális szám, mint például
ez: 00-19-B4-01-62-6E. A MAC-cím mellett minden hálózati eszköznek rendelkeznie kell egy IPcímmel is, hogy a hálózaton keresztül más eszközökkel kommunikálhasson. Mielőtt egy
kamerát be lehetne regisztrálni a szerverre, azt meg kell találnia.

4.3.1

Kamerák megtalálása kereséssel

Kamerák keresése, van a hálózaton DHCP szerver

DHCP szerver aktív IP címek

Alapértelmezés szerint az Intellio kamerák a DHCP szerver által számukra kiosztott IP-címeket
használják. Az alábbi példában adott egy Intellio szerver (WS19) és három Intellio kamera egy
közös hálózaton. A DHCP szerver beépített lekérdező felületét használva megtekinthető a
hozzá kapcsolódó eszközök, valamint az azokhoz tartozó - a DHCP szerver által kiutalt - IPcímek.
Ebben az esetben a kamerák megtalálásához a következőket kell tenni:





Menjen a Rendszerbeállítás / Eszközök menüpontba.
Nyomja meg a Keresés gombot (vagy a nem kívánt kamerák kiszűrése érdekében a

mellette található lenyíló gombot, majd válasszon a felsorolt lehetőségek közül).
Válassza ki a regisztrálandó kamerákat.
Egyes kamerák (pl. Intellio Initio) esetében szükséges a felhasználónév és a jelszó
megadása regisztrálás elött, ezeket a kiválasztott kamera Kapcsolat fül alatt írja be és
nyomjon a Frissítés gombra.

Olykor előfordulhat, hogy az első alkalommal nem talál meg minden keresett kamerát, ilyenkor
indítson el még egy keresést. Fontos, hogy a Keresés csak akkor tudja megtalálni a kamerákat,
ha azok IP-címe a szerver számára látható tartományba esik. Bár hosszabb ideig tarthat, ez a
legegyszerűbb módja a hálózaton található eszközök megkeresésének. Amennyiben a
kamerákat a továbbiakban sem sikerült megtalálni, ellenőrizze, hogy a multicast protokoll
nincs-e letiltva a hálózatot alkotó aktív eszközökön. Amennyiben mindent rendben talált, de
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továbbra sem sikerül megtalálni bizonyos kamerákat, akkor azokat saját kezűleg adja hozzá a
rendszerhez, lásd Kamerák / eszközök manuális hozzáadása (22. oldal).
Előfordulhat, hogy a hálózaton nincs DHCP szerver, így a kamerák nem kapnak automatikusan
IP-címet. Ebben az esetben a kamerák az IP-címeiket a MAC-címeikből számolják, a következő
módon: 169.254.(MAC 2. bájtja decimális számokkal).(MAC 1. bájtja decimális
számokkal). Például: Ha a kamera MAC-címe 00-19-B4-00-42-1A akkor az IP-címe
169.254.66.26
Segítséget a dokumentum végén a Táblázat hexadecimális konvertáláshoz (132. oldal)
fejezetben talál.

Kamerák keresése DHCP szerver jelenléte nélkül

Route-ok a szerveren

Ebben az esetben is használható a Keresés gomb a kamerák megtalálására: a szerver
automatikusan beroute-ol a link-local tartományba a szerver telepítésekor, ezzel biztosítva a
keresés sikerességét.

4.3.2

Kamerák / eszközök manuális hozzáadása

Akkor kell ezt a módszert alkalmazni, ha a keresés funkció nem vezetett eredményre.
Intellio Initio kamerák hozzáadása
 Nyomja

meg

a

Rendszerbeállítás / Eszközök
/ Hozzáadás gombot, majd válassza ki a
megfelelő, Intellio Initio (ILB-xxx)
sorozatú
eszköz hozzáadása...
lehetőséget.
 Töltse ki a Hosztnév, a Bejelentkezési
név és a Jelszó mezőket (a hosztnév az

eszköz IP-címe).
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Intellio ILC kamerák hozzáadása
Kamera hozzáadásához kövesse ezeket a lépéseket:


Nyomja





gombot.
Válassza ki az Egyetlen eszköz opciót.
Töltse ki az IP cím vagy kiszolgáló neve mezőt.
Nyomja meg az OK gombot.

Hozzáadás / Régebbi eszközök
hozzáadása / Intellio ILC-xxx sorozat hozzáadása
meg

a

ILC kamera hozzáadása

Az ILC sorozatú kamerákat akár csoportosan is a beregisztrálhatja
a szerverhez. Ehhez a következőket kell tennie:





Nyomja le a Hozzáadás / Régebbi eszközök hozzáadása
/ Intellio ILC-xxx sorozat hozzáadása… gombot.
Válassza ki az IP tartomány opciót.
Töltse ki az Első IP cím és az Utolsó IP cím mezőket,
melyekben a kiválasztott kamerák IP-címei találhatóak.
Nyomja le az OK gombot.
Több ILC kamera hozzáadása IP
tartomány megadásával

Intellio ILD kamerák hozzáadása

ILD kamerák manuális hozzáadása során ezek az eszközök IP-címeiket MAC-címeik alapján
kapják: 169.254.(MAC 2. bájtja decimálisan).(MAC 1. bájtja decimálisan)

Megjegyzés: minden ILD sorozatú kamera MAC-címének 6., 5. és 4. bájtja 00-19-B4.
Amennyiben ez nem így van, akkor az adott kamera nem eredeti Intellio ILD sorozatú eszköz.
Példa: A MAC-cím 00-19-B4-00-42-1A – Az IP-cím 169.254.66.26
Segítséget a dokumentum végén a Táblázat hexadecimális konvertáláshoz (132. oldal)
fejezetben talál. A könnyebbség érdekében a hozzáadandó kamera IP címe helyett megadhatja
a kamerához tartozó MAC címet is.
Mielőtt egy ILD sorozatú kamerát adna a rendszerhez, egy link-local címet kell beállítani a
szerverhez. Ehhez tegye a következőket:
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Válassza ki a Start menü / Futtatás... parancsot (Windows + R billentyű kombináció).
Írja be a „ncpa.cpl” parancsot, majd kattintson az OK gombra.
Kattintson jobb gombbal a használt kapcsolat ikonján, és a megjelenő menüből válassza
a Tulajdonságok pont.
Nyissa meg az Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)/Tulajdonságok ablakot és
válassza a A következő IP-cím használata gombot. Állítsa be a következőket:
IP-cím: 169.254.x.x
Alhálózati Maszktípus: 255.255.0.0
Alapértelmezett átjáró: x.x.x.x
Ha itt már található egy IP-cím, válassza a Speciális..., majd a Hozzáadás gombot. Állítsa
be az előbb leírt beállításokat.
Ezek után használja a Keresés vagy a Keresés / ILD eszköz keresése gombot a
hálózaton lévő kamerák megtalálásához.

Az ILD sorozatú kamerák manuális hozzáadását a Hozzáadás / Intellio ILD-xxx sorozat
hozzáadása... gombbal végezze.
Intellio ILN kamerák hozzáadása

ILN kamera hozzáadása

ILN kamera konfigurálása

Az ILN sorozatú kamerákat a rendszerhez manuálisan kell hozzáadni a kliensen keresztül.
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Válassza



A felugró ablakban adja meg a kamera IP-címét: Hoszt név: 192.0.0.64. (A portszámot

Rendszerbeállítás / Eszközök / Hozzáadás
hozzáadása… opciót.
a

/

ILN/ILE-xxx

sorozat

az IP-cím után hozzá lehet adni egy kettőspontot követően. Például: 192.0.0.64:8000)
Az ILN kamerák beépített webszerverrel rendelkeznek, így böngészőn keresztül lehetséges a
hozzájuk való csatlakozás illetve a konfiguráló felületének elérése:
Alapértelmezett IP-cím: 192.0.0.64
Felhasználó név: admin
Jelszó: 12345
Portszám: 8000

Megjegyzés: Amennyiben egy Login failed hibajelzéssel találkozik, állítsa le az Intellio Video
System service szolgáltatást, majd indítsa újra a böngészőt. A beállítás befejezése után ne
felejtse el a szolgáltatást elindítani!
Javasolt megváltoztatni a kamerák IP-címét, mivel minden egyes hozzáadott ILN kamera
ugyanezzel az IP-címmel fog rendelkezni:



Nyomja le a Configure gombot, majd válassza a Server configuration fület.
Írja be az új IP-címet és válassza a Save, majd a Reboot gombot.

ONVIF kamerák hozzáadása
Egy ONVIF kamera hozzáadásához szükséges lépések:








Nyomja meg a Rendszerbeállítás/ Eszközök
/ Hozzáadás gombot, és válassza az
ONVIF eszköz hozzáadása... lehetőséget.
A felugró ablakban válassza az első
lehetőséget (Nem ismerem az eszköz URLjét. Használd az alapértelmezett értéket.),
majd nyomja meg a Tovább gombot.
ONVIF kamera hozzáadása
Írja be az eszköz nevét vagy IP-címét a
Hosztnév vagy IP mezőbe, majd töltse ki az eszköz Bejelentkezési név és Jelszó
mezőit.
RTSP átviteli mód: Meghatározza a kép és hangküldéshez használt csatornát.
Alapértelmezett az RTP az RTSP-n keresztül, ami egy megbízható TCP kapcsolatot
jelent. Használja az RTP az UDP-n keresztül beállítást, ha a kamera nem ad képet, mert
esetleg nem támogatja az alapértelmezett módot, de ebben az esetben a kamera nem
lehet tűzfal / NAT mögött. Ha a kamera tűzfal illetve NAT mögött van, használja az RTP
az RTSP-n keresztül, beállítást, amennyiben a tűzfalon keresztül csak a HTTP kapcsolat
engedélyezett, használja az RTP és RTSP a HTTP-n keresztül beállítást.
A többi értéket hagyja alapbeállításon.

Megjegyzés: Vannak kamerák, melyek esetében az előbb leírt beállítási módszer nem
működik. Ennek oka lehet a nem szabványos URL-elérhetőség. Amennyiben ez az URL
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ismeretlen, használja a második lehetőséget (Nem ismerem az eszköz URL-jét. Kérdezd le az
eszköztől a multicast WS-Discovery protokoll segítségével.). Ha az URL ismert, használja a
harmadik lehetőséget (Tudom a pontos URL-t.), mivel ez a legegyszerűbb módszer.
Axis és Bosch kamerák hozzáadása
Axis, illetve Bosch eszköz hozzáadásához szükséges lépések:
 Nyomja

meg a Rendszerbeállítás / Eszközök
/ Hozzáadás gombot, majd válassza ki a megfelelő,
Axis eszköz hozzáadása... illetve Bosch eszköz
hozzáadása... lehetőséget.
 Töltse ki a Hosztnév, a Bejelentkezési név és a
Jelszó mezőket (a hosztnév az eszköz IP-címe).

Megjegyzés: Ezt a fajta kapcsolatot akkor célszerű használni, ha az adott Axis vagy Bosch
kamera nem támogatja az ONVIF protokollt.
Samsung kamerák hozzáadása
Samsung eszköz hozzáadásához szükséges lépések:





Nyomja meg a Rendszerbeállítás / Eszközök / Hozzáadás gombot, majd válassza ki a
Samsung eszköz hozzáadása... lehetőséget.
Töltse ki a Hosztnév vagy IP, a Kommunikációs port, a Bejelentkezési név és a
Jelszó mezőket.
Ha szükséges a Megadott RTSP port használata opcióval módosíthatja az
alapértelmezett RTSP port értéket.
RTP over RTSP használata: Meghatározza, hogy a kép- és hangküldés TCP vagy UDP
csatornán keresztül történjen. Alapértelmezetten ki van kapcsolva, ami az UDP
kapcsolatot jelenti. A megbízhatóbb TCP kapcsolat használatához kapcsolja be.

Megjegyzés: Ezt a fajta kapcsolatot akkor célszerű használni, ha az adott Samsung kamera nem
támogatja az ONVIF protokollt.
Modbus TCP I/O eszköz hozzáadása
A Modbus TCP protokoll segítségével digitális IO eszközök (pl. Moxa E12xx) csatlakoztathatók
az IVS-hez. Megfelelő beállítás esetén az IVS képes fogadni az ilyen módon csatlakoztatott
eszközök bemeneteinek jelzéseit, illetve módot ad a kimeneteinek vezérlésére is. Mivel ez a
protokoll TCP kapcsolatot használ a kommunikációhoz, a csatlakoztatott eszközök
automatikusan használják az IVS Kameraátvétel (69. oldal) funkcióját, biztosítva ezáltal a
vezérlések magas rendelkezésre állását.
Modbus TCP eszköz hozzáadásához szükséges lépések:


Nyomja meg a Rendszerbeállítás / Eszközök / Hozzáadás gombot, majd válassza ki a
Modbus TCP I/O eszköz hozzáadása... lehetőséget.
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A megjelenő varázsló ablakban adja meg az eszköz IP címét, majd nyomja meg a
Tovább gombot.
A szerver kiépíti a kapcsolatot a megadott IP címen található Modbus TCP eszközzel.
Moxa eszközök esetén (amennyiben az eszközben engedélyezve van az ún. Restful API)
a szerver képes lekérdezni az alapértelmezett beállításokat, melyek a varázsló soron
következő ablakában megjelennek. Egyéb Modbus TCP eszközök hozzáadásakor
alapértelmezetten 8-8 be- illetve kimenet kerül beállításra.
A paraméterek pontos beállítása (lásd. Modbus TCP eszköz módosítása (27. oldal))
után a Befejezés gomb segítségével adhatja hozzá az eszközt a rendszerhez.

Megjegyzés: ne felejtse el, hogy a megfelelő működéshez a hozzáadott eszközt a kamerákhoz
hasonlóan regisztrálni (33. oldal) kell a SITE valamely szerveréhez.
Modbus TCP eszköz módosítása
Egy

Modbus

beállításához
nyomja
Rendszerbeállítás / Eszközök / adott_eszköz / I/O portok oldalon található
gombot, majd a megjelenő ablakban végezze el a szükséges módosításokat.





TCP

eszköz

paramétereinek

meg

a

Beállítás

IP mezőben adja meg az eszköz által használt IP címet.
Szabvány szerint az alapértelmezett Modbus TCP port az 502, amennyiben szükséges
módosítsa a Modbus TCP port mezőben.
A Név, Leírás mezőkben adja meg az eszköz azonosításához használt adatokat.
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Bemeneti csatornák:




A Bemeneti csatornák mezőben adja meg az eszköz által biztosított bemenetek
számát (0-128). A megadott értéken megfelelően a bemenetek listája automatikusan
módosul.
A Kezdőcím mezőben adja meg azt a címet melytől kezdődően elérhetők a
bemenetek az eszközön.

Megjegyzés: A kezdőcím eszközönként változhat, a digitális bemenetekhez tartozó
pontos értéket az eszköz telepítői leírásában találja!


A listában találhatók az egyes bemenetek beállításai. Bemenetenként módosítható a
név, külön-külön engedélyezhető vagy tiltható illetve invertálható a működés. A letiltott
bemenetek jelzéseit az IVS figyelmen kívül hagyja.

Kimeneti csatornák:


A Kimeneti csatornák mezőben adja meg az eszköz által biztosított kimenetek számát
(0-128). A megadott értéken megfelelően a kimenetek listája automatikusan módosul.

Az IVS a kimenetek visszaállításának kétféle módját támogatja.


Visszaállás IVS által kezelve (Digital Output Mode): ebben az esetben a kimenet



visszaállítását az IVS szerver kezeli. Ilyenkor a kimenetek listájában minden egyes
kimenetnél meg kell adni, hogy a visszaállás mennyi idő elteltével (ms) következzen be.
Ugyancsak megadható a kimenet invertált működése is.
Visszaállás az eszköz által kezelve (Pulse Mode): ebben az üzemmódban a
kimeneteket teljes egészében az eszköz felügyeli, az IVS csak a kimenetek aktív
állapotba állítását végzi. A kimenet egyéb paramétereit (időzítés, invertált működés) az
eszköz saját beállító felületén kell megadni.

Megjegyzés: Bizonyos eszközök az eltérő működéshez más-más kezdőcímeket használnak
(ezeket az adott eszköz telepítői leírásában találja), a megfelelő kezdőcímeket adja meg az
adott üzemmód Kezdőcím mezőjében.
A listában találhatók az egyes kimenetek beállításai. Kimenetenként módosítható a név, különkülön engedélyezhető vagy tiltható működés. A letiltott kimeneteket az IVS nem vezérli. Az
üzemmódtól függően állítható az időzítés és invertáltható az alapállapot.
A Modbus TCP eszközbemenetek jelzéseinek fogadásához a szerver oldali Multi IO-bemenet
detektor (104. oldal), az eszközkimenetek vezérléséhez pedig a Multi IO-művelet (81. oldal)
fejezet használható.
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RTSP és egyéb videofolyam hozzáadása
RTSP vagy MJPEG adatfolyam segítségével
minden olyan kamera képe megfigyelhető,
amelynek az RTSP vagy MJPEG URL-je ismert. Az
adatfolyamok monitorozási lehetőségei erősen
korlátozottak (ONVIF-fel ellentétben nincsen

beépített mozgásérzékelés, esetleges PTZvezérlésre sincs lehetőség, és a pontos hálózati
URL-t is ismerni kell az eszköz regisztrálásához), így
csak abban az esetben javasolt ennek használata,
ha a kamerát semmilyen más módon nem lehet a
rendszerhez csatlakoztatni.
Az Intellio rendszer képes a Dual-Stream kezelésére, vagyis képes más videotömörítési
értékeket használni a tárolás és a monitorozás során.
RTSP-folyam esetén opcionálisan lehetőség van videó mellett a hangcsatorna kezelésére is, ezt
szintén be lehet itt állítani.
Egy adatfolyam hozzáadásához kövesse az alábbi lépéseket:


Nyomja



Adjon a videofolyamnak egy beazonosítható nevet és leírást, majd a folyamhoz tartozó
RTSP, vagy MJPEG URL-címeket. Minél több címet ad meg, annál több beállítási mód
közül választhat később a monitorozás és a tárolás beállítása során (az eszközhöz tartozó






Rendszerbeállítás / Eszközök / Hozzáadás gombot, majd a
Hálózati folyam hozzáadása és az RTSP-folyam hozzáadása vagy HTTP-n keresztüli
MJPEG folyam hozzáadása opciókat.
meg

a

URL-címeket a gyártótól lehet megtudni vagy az ellenőrzött kameratípus esetében az
Intellio támogatott kameralistájából).
Ha szükséges, adja meg a kamerához tartozó felhasználónevet és jelszót.
Jelölje be, ha a hangcsatornára is szüksége van, és adja meg, hogy melyik URL-címet
használja a szerver a hangcsatornához. A szerver a hangot mindig erről az URL-ről fogja
kérni, így Dual-Stream esetén érdemes azt az URL-t megadni, amelyiket majd a videó
tárolására is használni fogja.
RTP over RTSP használata: Meghatározza, hogy a kép- és hangküldés TCP vagy UDP
csatornán keresztül történjen. Alapértelmezetten be van kapcsolva, ami a
megbízhatóbb, TCP kapcsolatot jelenti. Akkor kapcsolja ki, ha a kamera nem ad képet,
mert esetleg nem támogatja ezt az átviteli módot.

RTSP audio eszköz hozzáadása
Lehetőség van videó nélküli, csak hangot
tartalmazó RTSP folyam hozzáadására is. Ehhez a
Hálózati folyam hozzáadása menüben válassza
az RTSP audio eszköz hozzáadása…
menüpontot.
A beállítása megegyezik az RTSP-folyam beállításához, de itt elég csak egyetlen, a
hangcsatornához tartozó URL-t megadni.
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4.3.3

Kamera hozzáadása külső IP-címen

Intellio kamera hozzáadása egy távoli szerverre interneten keresztül
Az alábbi ábra azt szemlélteti, ha egy távoli SITE-on található Intellio kamera egy helyi
szerverhez csatlakozik az interneten keresztül.
Vegye figyelembe, hogy egy ILD kamera átlagosan 4-32Mbps hálózati sávszélességet igényel
maximális képfrissítési gyakoriság
és képminőség mellett.
Ha egy kamera interneten
keresztül kapcsolódik az Intellio
szerverhez, az ajánlott minimális
feltöltési sávszélesség nagyjából
4Mbps
kameránként.
Amennyiben ez kevesebb, a
kamera automatikusan csökkenti
a szerver irányába küldött
kameraképek
képfrissítési
gyakoriságát.

Kamera kapcsolódása interneten keresztül

Megjegyzés: A képsebesség visszaesése, vagy az alacsony képminőség nem feltétlenül a
kamera hibás működésének következménye, okozhatja a kamera és a szerver között fennálló
alacsony sávszélesség is!
A kamera fix (helyi) IP-címre való állítása
A távoli SITE-on, ahová a kamera beregisztrálására sor kerül, a kamerának egy fix IP-címet kell
dedikálni. Fontos, hogy mind a kamera, mind a szerver azonos IP-címtartományban legyen. A
helyi IT-támogatás többnyire segítséget nyújthat Önnek ezzel kapcsolatban.
Példánkban a kamera fix helyi IP-címe 192.168.0.11 (Maszktípus: 255.255.255.0). A router
belső IP-címe 192.168.0.1 (Maszktípus: 255.255.255.0), ami azt jelenti, hogy a router és a
kamera képesek egymással kommunikálni. Amennyiben kiadja a ping parancsot a kamera IPcímére, válasznak kell érkeznie a kamerától.




Menjen a Start menübe és kattintson a Futtatás... menüpontra.
Gépelje be „cmd” parancsot és nyomja meg az Entert.
A megjelenő ablakban gépelje be, hogy: „ping xxx.xxx.xxx.xxx", ahol az „x”-ek a
hálózati eszköz IP-címét jelentik, majd üsse le az Entert.

Amennyiben válasz érkezik a ping parancsra, akkor van kapcsolat a hálózati eszközzel.

Megjegyzés: Javasolt a kamera fix IP-címét a telepítést megelőzően átállítani — kényelmes
irodai környezetben — ahelyett, hogy ezt a helyszínen végezné el.
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Fix IP-cím beállítása a kamerán

Kamera „pingelése”

Port továbbítási szabályok, avagy NAT megadása a
routeren
A fő cél a kapcsolat kiépítése a helyi szerver és a távoli SITE-on
található kamera között. A gyakorlatban számos különböző
hálózat található ezek között, így a hálózati eszközöket a
megfelelő módon kell beállítani, hogy a kamerához történő
csatlakozás sikeres legyen.
A távoli SITE külső IP-címe könnyen megtudható. Ez a cím
Porttovábbítási szabályok egy
azonosítja a távoli SITE-ot az internet felől, ahol a kamera
routerben
megtalálható. Ezen cím legkönnyebben úgy szerezhető meg, ha
egy, az adott SITE-hoz tartozó számítógépen begépeli egy böngészőbe a
https://www.google.com/search?q=ip&hl=en URL címet, ahol azonnal megkapja a SITE-hoz
tartozó külső címet.
A külső cím önmagában nem elegendő a
kamera megtalálásához, mivel a hálózaton
számos más hálózati eszköz is megtalálható,
melyek mind saját belső IP-címmel
rendelkeznek. Éppen ezért a router-ben meg
kell adni, hogy melyik fix IP-címmel rendelkező
kamerát kell keresni a belső hálózaton. Ha a
külső IP-cím dinamikus (a legtöbb internet-

Kamera csatlakoztatva a külső IP-címmel
szolgáltató által alapértelmezetten nyújtott
címtípus), használjon DNS-címet, ami automatikusan lefordítódik az éppen aktuális IP-címre a

szolgáltató által használt DNS-szerveren keresztül.
A kamera a helyi hálózaton saját belső IP-címmel
rendelkezik, amely a belső hálózati azonosításra
szolgál. A router beállításakor ügyelni kell arra, hogy
a szerver felől érkező kérések egy olyan hálózati
eszközt keressenek, amelyek az 53539-es TCPporton és a 192.168.0.11-es IP-címen kommunikál.
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Ezek a beállítások a router webfelületén mind elvégezhetőek. A mellékelt ábrák mutatják, hogy
a router úgy lett beállítva, hogy a szerver felől érkező összes kérés a kamera megfelelő belső IPcímére és adott portjára érkezzen. A külső port jelen esetben azonos a belső porttal, de ez nem
szükségszerű.
A kapcsolódási kérelem a szervertől a router felé a
62.98.160.122:53539 címre érkezik (kamerát tartalmazó hálózat
külső IP-címe és TCP-portja), amely továbbításra kerül majd a
192.168.0.11:53539 belső hálózaton található eszköz felé, vagyis
a kamera irányába.
Amennyiben a hálózaton több kamera található, a beállítás ehhez
hasonló, a routing táblázatban be kell állítani, hogy melyik portokra
érkező kéréseket melyik belső IP-címre továbbítsa. Ez azt jelenti,
hogy a 62.98.160.122:53538 portra érkező kérdés továbbítódik a
192.168.0.12:53539
belső
című
kamera
felé,
a
62.98.160.122:53537
portra
érkező
viszont
a
192.168.0.13:53539-es kamera felé.

Szerver kiválasztása

Kamera hozzáadása a szerverhez
Miután minden szükséges beállítást elvégzett, már csak a
kamerát kell hozzáadni a szerverhez. Kapcsolódjon a
klienssel
a
szerverhez,
majd
a
Rendszerbeállítás / Eszközökben
nyomja
le
a
Hozzáadás gombot, majd válassza ki a megfelelő Intellio
kameratípus hozzáadását.
A kamera ezek után megjelenik a Nem regisztrált fülön. A
Frissítés gomb megnyomásával azok információi
frissülnek.

Eszköz hozzáadása (ILD)
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4.4 Kamerák, eszközök regisztrálása
Minden eszközt be kell regisztrálni egy SITE-ra valamint meghatározni az elsődleges szerverét.
Az elsődleges szerver végzi a hozzá tartozó kamerák, eszközök képeinek, adatainak tárolását.

Nem regisztrált kamerák

A még nem regisztrált, de a rendszerhez hozzáadott kamerák a Nem regisztrált fülön
találhatóak, a Rendszerbeállítás / Eszközök pontban. Az itt szereplő kamerákkal a rendszer
részleges információáramlást tart fenn, vagyis az itt található kamerák feltüntetett információit
mindig naprakészen frissíti. A regisztrációhoz ki kell jelölni a regisztrálandó kamerákat, majd
lenyomni a Regisztrálás gombot. A felugró ablakban adja meg a kamera elsődleges szerverét.
Egyes kamerák (pl. Intellio Initio) esetében szükséges a felhasználónév és a jelszó megadása
regisztrálás elött, ezeket a kiválasztott kamera Kapcsolat fül alatt írja be és nyomjon a Frissítés
gombra. Ezek megadása után hagyja jóvá a regisztrációt.
A beregisztrált kamerák kiépítik a videokapcsolatot a szerverrel és megkezdik a képek
továbbítását.

Beregisztrált kamerák

A regisztrált kamerák a Regisztrálva fülön jelennek meg.
Fontos: Regisztrálás után mindenképpen állítson be a kameráknak egyedi jelszót, akár a gyári
beállítás megváltoztatásáról, akár jelszó beállításáról van szó!

4.4.1

Kamerák, eszközök cseréje

A kamerák cseréje során a kameraoldali detektorok nem kerülnek átvételre, azok a
továbbiakban elérhetetlenek lesznek, esetleges aktiválásukkor hibaüzenetet adnak. Ez annak a
következménye, hogy az eszközoldali detektorok a lecserélt kamerán kaptak helyet.
A szerveroldali detektorok a lecserélés után probléma nélkül működnek tovább.
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4.5 Hangbemenetek beállítása
Hangbemenetek kezelésére ONVIF, RTSP-folyam és RTSP audio eszköz esetén van lehetőség. A
támogatott hangformátumok a következők:



A

G.711 PCM u-Law/A-Law (8000 Hz)
G.726 ADPCM-16/24/32/40 Kbps (8000 Hz)
AAC
hangbemenetek

főbb

beállításai

az

adott

eszköznél

találhatóak:

a

Rendszerbeállítások / Eszközök pontban válassza ki az eszközt, és az alsó részen megjelenő
eszközbeállító felületen kattintson az Audio fülre. Itt egy áttekintést kap az eszközhöz tartozó
hangbemenetek neveiről és állapotáról, a beállítások módosításához pedig nyomja meg az
Audiobemenetek konfigurálása nyomógombot.









Engedélyezve jelölőnégyzet: ezzel a hangbemenetet lehet engedélyezni/tiltani. Ha egy
hangbemenetet nem használ, akkor itt tudja letiltani, hogy a rendszer ne is kezelje.
Név és Leírás: itt adhat nevet és egy bővebb leírást a hangbemenetnek.
Hozzárendelt kamerák kiválasztása: beállíthatja, hogy a hangcsatornát mely
kamerákkal együtt akarja hallani. Élőképnél és visszajátszásnál van szerepe. Több kamera
is kiválasztható, alapértelmezetten a hang a saját kamerájához van hozzárendelve. Ha
nem választ ki kamerát, akkor a hangcsatorna külön fog szerepelni a kameralista végén,
és onnan lehet ki/bekapcsolni.
Hangérzékelő fül: a tároláshoz használt hangérzékelő típusát lehet megadni.
o Letiltva: hangrögzítés nem történik, de az előképen továbbra is monitorozható
a hang
o Folyamatos: a hangrögzítés folyamatos
o Szerveroldali: ebben az esetben megadatható az érzékelési küszöb
százalékban. Az ablak alsó részében folyamatosan látható az éppen érzékelt
hang, és a beállított küszöb.
ONVIF profilok fül (csak ONVIF esetén): a hangcsatornához használni kívánt ONVIF
Médiaprofil kijelölése, profil szerkesztési lehetőséggel. Audio/video eszköz esetén
érdemes arra a médiaprofilra beállítani a hangot, amelyiket a kamerakép tárolására is
használja, mert ilyenkor nem kell a hangnak külön RTSP-csatornát kiépíteni.
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Audio URL (csak RTSP-folyam esetén): a hangcsatornához használt RTSP URL kijelölése.
Dual-streaming esetén – ONVIF-hoz hasonlóan – itt is érdemes a videó tárolásához
használt URL-t megadni az audióhoz.

A hang tárolása a kameraképekkel együtt történik a Tárolási csoportoknál megadott
beállítások alapján.
A felhasználók hangbemenetekhez való hozzáférését a Jogosultságoknál lehet szabályozni, és
a kamerákhoz hasonlóan hangbemenetenként külön-külön állítható.

4.6 Indexlista szerkesztése
A Kameraindex-lista ablakban minden egyes
kamerához hozzárendelhet egy sorszámot.
Élőképes megjelenítés során a sorszám
beírásával a kamera képe megjeleníthető. Ez a
módszer gyorsabb, mint a kamera egér
segítségével történő behúzása.

Kameraindex-lista megnyitható az
Index lista gomb lenyomásával a
Rendszerbeállítás / Eszközök / Kamerák
A

menüponton belül.

Szerkesztett indexlista

Az indexértékek legegyszerűbb megadása az Auto sorrend gomb használata. Ez
automatikusan minden egyes kamerához társít egy számot, növekvő sorrendben, felülbírálva
az eddigi beállításokat. A sorrend megváltoztatható úgy, hogy ráklikkel a kamera sorszámára,
majd átírja azt a kívánt számra. Ugyancsak lehetséges a +1 és -1 gombok használatával növelni,
illetve csökkenteni az index értékét eggyel. Figyelem, a kliens nem engedi, hogy két kamera is
ugyanazzal az értékkel rendelkezzen. Amennyiben ez mégis előfordul, a kérdéses kamerák
nevei kiemelésre kerülnek.
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5 Tárolás
5.1 Tárolási beállítások
Ez a rész a tárolási beállítások konfigurálásában nyújt segítséget a tárolási kapacitás optimális
kihasználtsága érdekében. Egy jól beállított rendszer kevesebb indifferens eseményt fog tárolni,
ezek pedig nagyobb eséllyel tartalmaznak majd fontos információkat. Ennek
következményeképpen jóval kevesebb tárolási kapacitást és hardver erőforrást igényel, így
több kamerát képes kezelni, valamint ezek felvételeit jóval tovább tudja tárolni.

5.1.1

Tárolási kapacitást befolyásoló tényezők

A legtöbb esetben nem lehet pontosan megmondani egy több kamerás megfigyelő rendszer
tárolási igényét. Ennek oka, hogy a tárolási igényre több tényező is hatással van:





Mozgás gyakorisága a megfigyelt területen
Mozgó objektumok száma
A másodpercenként rögzítendő képek száma
Kamera által szolgáltatott stream beállított sávszélessége

Az Intellio System Software 4 képes a videomegfigyelés szempontjából lényegtelen
mozgásokat kiszűrni, így a tárkapacitást hatékonyabban képes kihasználni.

5.2 Bufferek
A felvételek rögzítése egy előre lefoglalt tárhelyre történik. Ezek a tárhelyek a bufferek.
Alapvetően négy különböző típusú buffert különböztetünk meg, ezek:


Normál bufferek: Lényegében a folyamatosan használatban lévő bufferek sorolandóak
ide. Ezek helye lehet a szerveren, de lehet akár hálózati mappa is (ez utóbbihoz az elérési
útvonalat meg kell adni a Hálózati mappák gomb segítségével, vagy az Új normál
gomb után, az Új hálózati mappa… opció kiválasztásával). Ha a buffer „megtelik”, a
rendszer automatikusan a legrégebben kiírt felvételt írja felül. Létrehozható az Új
normál gomb segítségével.
 Vészhelyzeti bufferek: Csakis akkor tárol ide a rendszer, ha valamilyen okból kifolyólag



a normál bufferek egyike sem érhető el. Ettől eltekintve ugyanúgy működik, mint az
előző kategória. A vészhelyzeti buffert célszerű minden olyan szerver számítógépen
létrehozni, amely nem lokálisan tárol (NAS, RAID), így amíg a rendszer üzemel (akár csak
egyetlen szerver is működik), a felvételek mindig letárolásra fognak kerülni. Vészhelyzeti
buffer létrehozható az Új vészhelyzeti gomb segítségével.
Hosszútávú bufferek: beállítástól függően a normál illetve a vészhelyzeti bufferből a
felvételek átkerülhetnek (felülírás vagy törlés helyett) a hosszútávú bufferbe,
megnövelve így bizonyos kamerák felvételeinek elérhetőségét. Létrehozható az Új
hosszútávú gomb segítségével. A hosszútávú bufferek használatának beállítása a
tárolási csoportok segítségével történik.

Megjegyzés: többszerveres SITE esetén, a megfelelő működés érdekében, ne felejtsen
el létrehozni minden szerveren hosszútávú buffereket.
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Archív bufferek: Az archív buffer olyan, már előzőleg archivált fájlok csoportja,
amelynek felvételei a rendszerhez hozzáadva visszanézhetők, eseményei kereshetők. Az
archív buffer nem írható felül, így az ezen tárolt felvételek mindig megőrződnek, nem
íródnak felül. Bővebben az archiválásról és a visszaállításról: Archiválás (45. oldal).

A rendszer számos hasznos információt nyújt a bufferek aktuális állapotáról. Ezek a
következők:
 Állapot: A buffer aktuális állapota. Ez lehet Kész, Hiba, Allokálás, vagy Szkennelés.
 Aktuális/beállított méret: A bufferkönyvtár megadott mérete, valamint az aktuális
méret (a két érték eltérhet, pl. sérült fájlok esetén).
 Használt fájlok: A bufferkönyvtárban található azon fájlok mérete, melyek tartalmaznak
felvételeket.
 Üres fájlok: A bufferkönyvtár azon fájljainak mérete, melyekben nincs rögzített felvétel.
 Sérült fájlok: Olyan fájlok, melyek egy bufferírási, vagy egyéb művelet során
megsérültek. Amennyiben ezek a fájlok nem tartalmaznak használható felvételeket, egy
szerver-újraindítást követően automatikusan törlődnek.
 Írási sebesség: Ez az oszlop három fontos információval is szolgál. Az első az adatok
átlagos írási sebességét jelzi, a második a bufferelt írási sebességet (a belső buffer
időszakos írási sebességét), a harmadik a beérkező adatok kiírásához szükséges
sebességet mutatja.
 Hiba oka: Amennyiben a bufferkönyvtárral valamilyen probléma van, a rendszer belső
hibakeresője megjeleníti ennek okát.

Megjegyzés: az írási sebességnél a tényleges és az elvárt sebesség között nem lehet nagy
eltérés. Amennyiben az elvárt nagyobb, mint a tényleges, akkor a program nem tud abban a
sebességben írni, mint ahogy szükséges lenne.
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5.3 Tárolási csoportok
A tárolási csoportok határozzák meg, hogy milyen szabályok szerint kerülnek a beérkező képek,
hangok és események tárolásra. Alapesetben minden regisztrált eszköz az Alapértelmezett
csoportba kerül. Egy újabb csoport létrehozásához nyomja le a Csoport hozzáadása gombot.
Minden egyes csoport eltérő tárolási beállításokkal rendelkezhet, amely minden, a csoportba
tartozó kamerára vonatkozik.

Tárolási csoportok / Alapértelmezett csoport

Egy csoporton belül öt fül áll rendelkezésre a beállításokhoz:

5.3.1

Tárolási mód

Itt állíthatók be a képfrissítési gyakoriságra és az adatok tárolására vonatkozó szabályok.




Tárolási mód: A lenyíló listából három lehetőség választható:
o Nincs tárolás: Bár a kamera ekkor is működik, a szerver nem tárol el semmilyen
képet. Ez azt jelenti, nem készülnek visszanézhető felvételek, ezért ennek a
beállításnak a használata nem javasolt.
o Mozgásvezérelt: A szerver csak akkor rögzít videofelvételeket, ha a kamera
mozgást érzékel. Kifejezetten hatékony módszer, mivel a kamera csak az olyan
eseményeket rögzíti, melyek visszajátszása hasznos lehet (pl. területre történő
behatolás), eseménytelen időszak letárolására nem pazarol erőforrásokat.
o Folyamatos: A szerver folyamatosan rögzíti a kamerák képét attól függetlenül,
hogy érzékel-e mozgást a kamera, vagy sem.
Képsebesség csökkentése (ha lehetséges): Engedélyezésével beállítható az egy
másodperc alatt maximálisan tárolt képek száma (fps). Ha a kamerák 10 fps-sel küldenek,
a rendszer viszont 4 fps-ben van maximalizálva, azzal a szükséges tárkapacitás a
harmadára is csökkenhet. Azonban ez alapvetően a kamera típusától és a
videotömörítéstől függ, és emiatt nem lehet pontosan betartani, így ez csak egy
irányértéket határoz meg. Fontos tudni, hogy a szerver – teljesítménybeli
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megfontolásból, ill. az eredeti videó megtartása miatt – nem végez áttömörítést a
tárolásnál, így bizonyos videotömörítők esetén ez a beállítás nem működik (jellemzően

ilyen tömörítés a H.264, MPEG-4 és MPEG-2 is).
 Képkockák tárolása akkor is, ha nincs mozgás: Mozgásvezérelt tárolási mód során


beállítható funkció, melynek engedélyezésével a rendszer akkor is fog tárolni, ha a
kameraképen nincs mozgás. Az érték beállítható 1 másodperctől 60 percig.
Pre- és Post-alarm képek tárolása: Mozgásvezérelt tárolási mód során beállítható
funkció, amely segítségével nem csupán a mozgás, illetve a riasztás időtartama
rögzíthető, hanem az azt megelőző, illetve követő néhány másodperc is. A maximálisan
beállítható idő négy másodperc, mivel a rendszer ennél régebbi képeket nem képes
letárolni. Ilyen funkció létezik az ILD kamerákban is (Pre- és post-alarm (55. oldal)),
viszont ennek működése szélesebb körű, ellenben kevésbé szabályozható.

Megjegyzés: a beállított és a tényleges érték eltérhet (a kamera által küldött kulcsképek
távolsága is hatással van tényleges értékre).

5.3.2

Heti ütemezés

Ezen a fülön lehetséges a heti rögzítési menetrendet beállítani.
A beállításhoz jelölje be a Heti ütemezés
engedélyezése jelölőnégyzetet, majd válassza ki
a kívánt tárolási módot a legördülő listából. A
napok és az órák kereszteződésében található kis
négyzetekre kattintva bejelölheti azokat az
időszakokat, melyekben az előbb kiválasztott
tárolási módot szeretné alkalmazni. Másik tárolási
Heti ütemezés
mód választásához a legördülő listából válassza
ki a kívánt módot, majd folytassa a megfelelő időszakok kijelölésével. Az ütemezés letiltásával a
beállításai megmaradnak, így az bármikor ismét engedélyezhető ismételt beállítás nélkül.

5.3.3

Kivételek

Ezen lapfül a heti ütemezést felülbíráló kivételek
megadására szolgál, melyet például ünnepnapok
vagy más, a szokásostól eltérő események esetén
célszerű alkalmazni. Lehetséges a csoport
alapbeállításainak vagy a tárolási módnak a
megváltoztatása is.
Kivétel hozzáadása

A kivétel létrehozásához állítsa be az Intervallum
kezdete és az Intervallum vége időpontokat (dátum, óra, perc), majd az adott időszakban
érvényes Tárolási módot.
Számos kivétel beállítható, viszont a nagyobb áttekinthetőség érdekében javasolt a már
idejétmúlt kivételeket eltávolítani a listáról. Ehhez jelölje ki a kivételt, majd nyomja meg a
Kiválasztott kivétel törlése gombot.
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5.3.4





Felvételmegőrzési idő

Megengedett tárolható napok száma (MAX.): Az adott napnál régebbi felvételeket a
szerver automatikusan törli, még akkor is, ha egyébként még lenne hely az adatok
tárolására. A beállítás a normál és a hosszú távú bufferre is vonatkozik.
Kívánt megőrzendő napok száma (MIN.): A szerver megpróbálja megőrizni ennek a
tárolási csoportnak a felvételeit, a többi tárolási csoport rovására. Ez azt jelenti, hogy ha
nincs elegendő tárhely, akkor előbb a többi csoport felvételeiből fog törölni.
Hosszútávú tárolás bekapcsolása: a jelölőnégyzet segítségével engedélyezhető az
adott tárolási csoportba tartozó kamerákhoz a hosszútávú tárolás használata (a működés

részletei a Hosszútávú tárolás fülön állíthatók be).
 A megadott napnál régebbi felvételeket mindenképpen mozgassa át: az itt



beállított napnál régebbi felvételek átvitele a hosszútávú bufferbe, még abban az
esetben is, ha a normál bufferben még elérhető szabad kapacitás. A beállítás nélkül a
hosszútávú bufferbe csak akkor kerülnek át a felvételek, mielőtt a rendszer felülírná
azokat a normál bufferben.
Kívánt megőrzendő napok száma a hosszútávú tárolásban (min.): A beállítás
hasonló a Kívánt megőrzendő napok száma (MIN.) beállításhoz, csak a hosszútávú
tárolásra vonatkozik. A szerver minimálisan ennyi ideig próbálja megőrizni a kamera
felvételeit a hosszútávú bufferben. Ha nincs elegendő tárhely, akkor a rendszer inkább a
többi tárolási csoport hosszútávú felvételeit fogja törölni.
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5.3.5

Hosszútávú tárolás

Az alábbi beállításoktól függetlenül, egy könyvjelző által megjelölt felvétel (az összes megjelölt
kamera az adott időszakkal, hang nélkül) automatikusan átvitelre kerül a hosszú távú bufferbe.







Eseményfelvételek megtartása, a többit pedig TÖRÖLJE: A tárolási csoport
kameráinak, az eseményekhez tartozó felvételei módosítás nélkül átkerülnek a hosszú
távú bufferbe. Az eseményekhez nem tartozó felvételek törlésre kerülnek.
Eseményfelvételek megtartása, a többit CSÖKKENTETT képsebességgel: A tárolási
csoport kameráinak, az eseményekhez tartozó felvételei módosítás nélkül átkerülnek a
hosszú távú bufferbe. Az eseményekhez nem tartozó felvételek a beállított csökkentett
képsebességgel kerülnek átvitelre.
ÖSSZES felvétel megtartása csökkentett képsebességgel: Minden felvétel a
beállított csökkentett képsebességgel átkerül a hosszú távú bufferbe.
Tárolási képsebesség kameránként: a felvételek az itt beállított képsebességgel
kerülnek átvitelre a hosszú távú bufferbe. Az 1 másodpercnél ritkább tárolás minden
kamerával működőképes, a 1 másodpercnél gyakoribb jelenleg csak az Intellio kamerák
esetében támogatott.
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5.3.6

Eszközök csoportosítása

A kamerák a tárolási csoportok között szabadon
mozgathatóak, egyszerűen áthúzva azokat a kívánt
tárolási csoportba. Úgy is áthelyezhet egy kamerát, hogy
a jobb egérgombbal rákattint a kiválasztott eszköz
nevére, majd kiválasztja az Eszköz áthelyezése… opciót
és a csoportot.

5.3.7

Tárolás ki és bekapcsolása

Lehetséges az egyes kamerák rögzítésének letiltása is. Ez a következő módon lehetséges:




Válasszon ki egy tárolási csoportot.
Válasszon ki egy kamerát a csoporton belül.
Nyomja le a jobb egérgombot a kiválasztott
kamerán, majd válassza ki a Felvétel tiltása vagy
Felvétel engedélyezése funkciót.

A rögzítés leállítása vagy elindítása lehetséges a kamera neve mellett található jelölőnégyzet
bejelölésével, vagy a jelölés eltávolításával is.

5.4 Felvételek tárolása memóriakártyára
Az Intellio okoskamera-családban helyi tárolásra alkalmas kameratípusok a mikroSD
kártyahellyel ellátott kamerák. Minden ilyen típusú kamerához egy mikroSD-memóriakártyára
van szükség (minél nagyobb, annál jobb, de javasolt a minimum 8 GB-os méret), amelyre az
adatok helyileg is letárolásra kerülnek. Ezek a felvételek a helytakarékosság céljából mindig
mozgási alapon tárolódnak le.
Javasolt az SD-kártyák formázása (a helyi

tárolás gyárilag formázott SD-kártyákkal is
működik, de kevésbé megbízható az adatok
tárolása). Ehhez írja be a rendszerhez
csatlakoztatott kamera IP-címét egy
böngészőbe, majd a Settings / Format
fülön formázza a memóriakártyát.
A tárolást engedélyezze a Storage fülön,
majd nyomja meg az Apply changes
gombot, és várja meg a művelet befejezését.
Ezek után lépjen be a kliens program

Rendszerbeállítás / Eszközök / Kamerák
menüpontjába,
és
válassza
ki
az
engedélyezett kamera Helyi tárolás fülét. A
program
érzékeli
a
funkció
engedélyezettségét.
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A letöltés kliens oldalról engedélyezhető, illetve állítható a kimaradt felvételek utólagos
letöltésének a sebessége. Ez akkor hasznos, ha a hálózat erősen terhelt, és a megnövekedett
hálózati forgalom a rendszer normál működésének zavartalanságát megzavarhatja.

A

tárolási

mód

megváltoztatásához

kattintson

jobb
egérgombbal
a
Rendszerbeállítás / Eszközök / Kamerák / *adott kamera* elemre, és a megjelenő menü
Működési mód almenüjében válassza ki a kívánt módot.

Amennyiben a kamera a telepítésből kifolyólag nem érhető el folyamatosan (pl. járművön
került elhelyezésre), javasolt a Helyi tárolás működési módot beállítani. A helyi tárolásra állított
kamera esetében az élőkép megjelenítés nem elérhető, rögzítést kizárólag a kamera végez az
SD kártyára. A rögzített felvételek a kamera csatlakozásának helyreállásakor automatikusan
letöltésre kerülnek.

Normál módban a kimaradt felvételek letöltése csak a szerver indulása utáni felvételekre
korlátozódik (esetleges szerver újraindulás felvételvesztéssel járhat), viszont ha van a szerver és
a kamera között kapcsolat, élőkép megjelenítés lehetséges.
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5.5 A rendszer tárolási igényeinek mérése
Rendkívül hasznos, ha egy rendszer tárhelyigénye
könnyen áttekinthető. Az Intellio Video System képes
a felhasznált tárhely kiszámítására egy tetszőleges
időszak során, lehetővé téve annak a megtekintését,
melyik kamera tárol a többinél jóval nagyobb
mennyiségű eseményt. Az ilyen kamerák által
használt tárkapacitást szigorúbb tárolási szabályokkal,
vagy a kamera finomhangolásával csökkenteni lehet.
Egy időszakra vonatkozó, összesített
statisztikát az alábbi módon kaphat meg:





tárolási

Válassza ki a Rendszerbeállítás / Tárolás
menüpontot, vagy azon belül egy tetszőleges szervert.
Válassza az Összefoglaló lapfület.
Állítsa be a lekérdezett időszak kezdeti és vég dátumát.
Nyomja le a Keresés gombot.

Tárolási statisztikák

A grafikus lekérdező felület segítségével
lekérdezhető egy kamera által rögzített események
száma egy megadott időtartam alatt. Például egy
egynapos időszakot vizsgálva a grafikon
megmutatja,
mely időszakokban
volt a
legmagasabb, illetve a legalacsonyabb a tárolt
adatmennyiség és az események száma.
Ehhez tegye a következőket:








Grafikus lekérdezés
Válassza ki a Rendszerbeállítás / Tárolás
menüpontot, vagy azon belül egy
tetszőleges szervert.
Válassza ki a Grafikonok fület.
Válassza ki a grafikonon megjelenített adatokat (Eseményszám vagy Eseményméret).
Jelölje be a négyzetet a kiválasztott kamerák és / vagy detektorok mellett.
Állítsa be a Kezdeti és Befejező dátumot, melyek között el akarja végezni a kimutatást
Nyomja meg a Keresés gombot.
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5.6 Archiválás
5.6.1

A buffer biztonsági mentése

A biztonsági mentés egy egyszerű másolás. Másolja a kívánt időszakban rögzített *.rcstore
fájlokat a bufferkönyvtárból egy szabadon megválasztott könyvtárba vagy külső tárolóra
(például C:\Archive). A bufferkönyvtárból semmiképpen se törölje a kimásolt fájlokat, mivel
azok aktuálisan használatban lévő buffer fájlok.

5.6.2

Biztonsági mentés visszaállítása

Válassza a Rendszerbeállítás / Tárolás helyen azt a
szervert melyhez hozzá szeretné adni az archívumot,
majd nyomja meg az Új archív gombot. Keresse meg az
előzetesen lementett *.rcstore fájlokat tartalmazó
mappát, majd nyomja meg az OK gombot. A rendszer
ekkor elkezdi beolvasni az archivált fájlokat. A Frissítés
gomb megnyomásával nyomon tudja követni a folyamat
aktuális állását. Miután ez eléri a 100%-ot, az archív buffer „normál” bufferként használható,
tehát a Lejátszás mód felületen vissza lehet nézni az archivált felvételeket is, de az igazi
normál buffertől eltérően itt soha nem kerülnek felülírásra a felvételek.

Hozzáadott archívum
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6 Videokép beállítása
A kiváló képminőség alapvető követelmény a videomegfigyelés esetén. Jó képminőség úgy
érhető el, ha a képbeállításokat a megfigyelt helyszínnek megfelelően állítja be. A
képbeállítások módosításához a Rendszerbeállítás / Eszközök / Kamerák menüpontban
válassza ki a kamerát, majd nyomja meg a Kép beállítása fül alatt található gombot, vagy az
élőkép esetén a kameramenüből válassza ki az ugyanilyen nevű menüpontot.
Mivel az ILD kamerák és a többi eszköz beállítási felülete jelentősen eltér, így külön tárgyaljuk
őket, annak ellenére, hogy a funkciók sok esetben egyeznek.

6.1 ILC és ILN sorozat
6.1.1

Fényerősség

Automatikus kompenzálás: Alapértelmezett esetben
engedélyezett. A kamera automatikusan beállítja az

optimális fényerő értéket.
Optimális fényerő érték: A rendszer által beállított
alapértelmezett érték megváltoztatható, amennyiben a
Fényerősség
kamera képe nem megfelelő. Ez az optimális fényerő a
kép egészére értendő, így alkalmanként szükség lehet ennek megváltoztatására.

Manuális fényerő: A fényerő kézi állításához vegye ki a pipát az Automatikus kompenzálás
négyzetből.

Írisz vezérlés: Automatikus módban az írisz vezérlését a kamera végzi. Megnyitás módban
az írisz teljesen ki van nyitva. A képélesség beállításához használja az utóbbi módot.

Megjegyzés: Ha az Automatikus kompenzálás engedélyezett, az expozíció és az erősség
nem állítható manuálisan (Exponálás fül).

6.1.2

Exponálás

Villogás mentesítés: A mesterséges megvilágítás
okozta villódzás, fényerőhullámzás kiszűrésére alkalmas
ez a funkció. A tápellátásnak megfelelő frekvenciát
kiválasztva ez a jelenség elkerülhető (Magyarországon ez

az érték 50 Hz).
Túlexponálás vezérlése: Az opció engedélyezésekor a

Exponálás

kamera a kép fényességét a megfigyelt helyszín
fényviszonyainak megfelelően fogja beállítani. Az optimalizálásból ki lehet zárni bizonyos
területeket (Kizárt területek megjelenítése négyzet, Beállítás gomb, maszkolás). A
fennmaradó területek fényviszonyai drasztikusan változhatnak a kivétel miatt, amennyiben egy
rendkívül sötét vagy világos területet zártunk ki.
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Erősítés: A megjelenített kép fényereje állítható be. A beállítás során vegye figyelembe, hogy
bár minél nagyobb ez az érték, annál fényesebb lesz a kép, de egyúttal növekszik a „zaj”, vagyis
a kép szemcsésedése. Amennyiben az Automatikus kompenzálás engedélyezett, ez az opció
nem elérhető.

Exponálás: Beállítja, hogy mennyi fény jusson az fényérzékelőre a zársebességidők állításával.
Minél rövidebb a zársebesség, annál sötétebb képet kapunk, ellenben a gyorsan mozgó
objektumok nem mosódnak el annyira. Ez a funkció csak az Automatikus kompenzálás
kikapcsolása esetén elérhető.

6.1.3

Szín

Szaturáció: A szaturáció állításával a kép színtelítettsége
állítható.

Gamma: A gamma a sötét és világos részek közötti
különbséget kompenzálja.

Kontraszt: A képen lévő tárgyak közötti kontrasztot
növeli/csökkenti.

6.1.4

Fehéregyensúly

Ez a funkció csak ILC eszközökben található meg. A
fehéregyensúly gondoskodik róla, hogy a képek
színhelyesek legyenek. Állítása alapértelmezés szerint
automatikus.
Amennyiben
manuálisan
szeretné
megváltoztatni,
kapcsolja
ki
az
Automatikus kompenzálást a Fényerősség fülön, majd
vegye ki a pipát a Fehéregyensúly engedélyezése
jelölőnégyzetből.

6.1.5

Szín

Fehéregyensúly

Éjjel/Nappal

Éjjeli/Nappali üzemmód váltása: A kamera ennek
megfelelően vezérli az infraszűrőt, amennyiben a
kamera fizikailag elmozdítható IR szűrővel
rendelkezik (10-re végződő kamerasorozatok, pl. ILC-

110, ILC-210).




A Nappal módot kiválasztva az infraszűrő a
szenzor előtt van.
Éjjel/Nappal
Az Éjjel módot kiválasztva az infraszűrőt
eltávolítja a kamera. Így nő a kamera fényérzékenysége, mivel a kamera képes látni az
infratartományban.
Az Automatikus módot választva a kamera automatikusan alkalmazkodik a
fényviszonyokhoz, átállítva a kamera üzemmódját.
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Éjjel / Nappal küszöbérték: A beállítástól függően szabályozza, milyen fényviszonyok mellett
kapcsoljon át egy kamera éjszakai, vagy nappali üzemmódba. Minél alacsonyabb ez a
küszöbérték, annál hamarabb vált át a kamera éjszakai üzemmódba, még akkor is, ha esetleg a
látási viszonyok nem feltétlenül indokolják.

Lassú expozíció: Engedélyezésével engedélyezzük a kamerának, hogy rossz fényviszonyok
mellett automatikusan átváltson 1/6 másodperces expozíciós időre (elmosódhat a mozgás).
IR LED-ek bekapcsolása éjjeli módban:

Beállítja,

hogy

a

kamera

éjszakai

módban

bekapcsolja-e az IR LED-eket vagy sem.

6.1.6

Tömörítés

Megjegyzés: ez a fül nem található meg az ILD kamerákban, mivel azok esetében ez a funkció
máshol, a Képtömörítő beállítása (54. oldal) alatt kerül megtárgyalásra.
Videoformátum: Az Intellio ILC kamerák kétféle
videotömörítést használhatnak a képátvitelhez.




Intellio MJPEG:

Ez a tömörítés JPEG
minőségű képeket hoz létre. Minden kép
egyenként van tömörítve, tehát a képeket el
lehet dobni, amennyiben nincs rá szükség.
Tömörítés
Az
Intellio
MJPEG
olyan
plusz
tulajdonságokkal rendelkezik, mint a többszörös réteg és a kitömörítés csökkentett
felbontásban.
Intellio Video: Ez a tömörítési eljárás kimondottan fix kamerákra lett kifejlesztve, mivel
csupán a képtartalom-változást tömöríti le. Gazdaságosan használja a rendelkezésre álló
sávszélességet és tárolási kapacitást. A tömörítés sávszélesség-igénye közel azonos a
H.264 tömörítéséhez, viszont fontos előnye, hogy a képek kitömörítéséhez lényegesen
kevesebb számítási teljesítmény szükséges.

Tömörítési minőség: A képek tömörítési fokát állítja. Magas tömörítési minőségnél a képek
jobb minőségűek, de nagyobb méretűek lesznek.

6.1.7

Haladó

Exponálás preferencia: A zajos vagy elmosódott
képek rossz fényviszonyok között mindig is
nehézséget okoztak a videomegfigyelésben. A
beállítás segítségével lehet kiválasztani, hogy a kép
inkább legyen kevésbé zajos, de elmosódottabb,
vagy inkább kevésbé elmosódott, de zajosabb.



Haladó

Az Erősítés kiválasztásával a mozgó objektumok nem fognak elmosódni.
Az Expozíció kiválasztásával a videofelvétel nem lesz zajos, de a mozgó objektumok
elmosódhatnak.
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Expozíció zárolása: Engedélyezésével az expozíciós idő egy előre meghatározott értékre áll. Ez
az idő az Exponálás preferencia beállításától függ. Expozíció módban 1/100-ra, Erősítés
módban 1/400-ra áll.

Maximális erősítés korlátozása: A maximális alkalmazható erősítés értékét határozza meg.
Kompenzációs sebesség: Ez a funkció csak az írisz kézi vezérlése esetén érhető el. Ha az írisz
Automatikus (Fényerősség / Íriszvezérlés) értékre van állítva, akkor a kompenzációs
sebesség alapértelmezetten lassú.
Az intelligens funkciók megbízhatósága nagyobb, ha a videotartalom-elemzés állandó
fényviszonyok között képes működni, mivel ekkor a háttér nem változik. A
Kompenzációs sebesség funkció képes automatikusan alkalmazkodni a háttéren történt
változásokhoz anélkül, hogy ez megzavarná a valós idejű képelemzést.



Lassú értékre állítva a háttérkép olyan lassan változik, hogy az nincs hatással a valós
időben futó képelemzésre.
Gyors beállításon a kamera gyorsan alkalmazkodik a fényviszonyok megváltozásához, a
háttérkép gyorsan változik, de képelemzés használata esetén nem javallott, mert
könnyen használhatatlan eredményeket ad.

Üzemmód (ILC-1xx kamerák)


Minőségre optimalizálva a kamera alacsonyabb fps szám mellett jobb minőségű
képet küld.



Sebességre optimalizálva magasabb fps számmal küld képeket, de azok minősége
gyengébb lesz.

Képsebesség korlátozása: A kamera által egy másodperc alatt maximálisan elküldött képek
száma.

6.1.8

Élesítés

Az élesítés csak a kliens által megjelenített képre vonatkozik, a rögzített felvételre nincs hatása.



6.1.9

Hatvány: Beállítja, mennyire élesen jelenjenek meg az élek.
Küszöbérték: Zajszűrő, kiszűri a nem él jellegű kontúrokat (és esetenként az éleket is,
ha túl nagy az érték).

Grafikon

Engedélyezésével a képernyő bal felső sarkában megjelenik egy görbe, kirajzolva a
megjelenített képpontok fényességét és eloszlását. Hatása nincs, csupán a fényesség
beállításánál segíthet az ellenőrzési funkciója.
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6.2 ILD-sorozat
6.2.1

Nappali és Éjjeli profil

A Nappali és az Éjjeli profil beállítási lehetőségei hasonlóak. A különbség az, hogy a kamera
képes éjszaka a nappalitól eltérő beállítási módokat használni. Ennek engedélyezéséhez jelölje
be az éjjeli profil fülön az Éjjeli profil engedélyezése jelölőnégyzetet. Hogy a kamera mikor, és
mi módon használja az éjjeli és a nappali beállításokat, illetve mikor vált közöttük, az Általános
lap Éjjel / Nappal fülön adható meg.
Szín

Fényerősség: A kép általános fényessége állítható a segítségével.
Kontraszt: A színek közötti kontraszt növelésére/csökkentésére szolgál. Magas értékeknél a
kontraszt erősebb lesz, de a megjelenített kép sötétedik
ezzel együtt.

Gamma: Alacsony fényviszonyok mellett kiemeli a
részleteket, kompenzálja a különbséget a világos és a
sötét részek között.

Színtelítettség: Állítja a színgazdagságot (csak Nappali
profilnál).
Élesség és zaj

Élesség: A megjelenített kép élességét állítja be.
Zajszűrés: A zajszűrés erősségét befolyásolja. Minél
inkább nagyobb ez az érték, a megjelenített kép annál
elmosódottabb lesz, viszont kevésbé zajos.

6.2.2

Általános

Írisz

Íriszvezérlés: Két lehetséges állítási módja van, vagy
automatikusan szabályozott vagy nyitott állapotban van.
A kamera élességének beállításakor mindig használjon
nyitott íriszt.
VISUS kamerák esetén az íriszvezérlés az Egyéb lapon
érhető el.
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Képvezérlés
A beállítás csak VISUS kameránál érhető el.

Mód: Alap és Intelligens beállítási módok, Intelligens
beállítás esetén a kamera a beépített nyomkövető adatait
is felhasználja a képvezérléshez.

Auto exponálási zóna: Alap és Nyomkövető beállítási
lehetőségek. Nyomkövető beállítás esetén, a kamera az
exponálási zónát a nyomkövető adatai alapján
folyamatosan módosítja.
Exponálás

Maximális expozíció: Megadja a maximális zársebesség értéket, tehát nem lehet kisebb, mint
a beállított érték. Ha lassú expozíciós sebességet állítunk be, akkor ugyan a kép fényesebb lesz,
de a gyors mozgások életlenebbé válnak.

Maximális erősítés: A maximális alkalmazható erősítés értékét határozza meg. Magas
erősítésnél a kép jobban látható, de zajosabb lesz.
A következő pontokban eltérés van az ORIO és a VISUS típusú kamerák között, így ezt célszerű
külön tárgyalni.
ORIO

Erősítés növelése éjjeli módban: Éjszakai módban az
erősítést megnöveli a kamera, ezzel jobban kivehető a
környezet, de zajosabb lesz a kép.

Villogás mentesítés: A mesterséges megvilágítás
okozta villódzás, fényerőhullámzás kiszűrésére alkalmas
ez a funkció. A tápellátásnak megfelelő frekvenciát
kiválasztva ez a jelenség elkerülhető (Az adott országra

jellemző frekvencia kikereshető innen: Global Electric & Phone Directory. Magyarországon ez az
érték 50 Hz).
VISUS

Működési mód: A kamera működési mechanizmusát
lehet ezzel az opcióval beállítani, a kamera
automatikusan ennek megfelelően próbálja beállítani a
saját működési paramétereit (minimális expozíciós idő,

minimális erősítés, valamint villogásmentesítés).
Szoftveres/Valódi WDR beállítása: A „wide dynamic
range” funkció működése szabályozható ezzel. Aktív WDR mellett a kamera két eltérő
expozíciós idejű képet készít (egy rövidet és egy hosszút), és a két képből készít végül egyet.
Ennek eredménye a tág fénytartományban készült, a kép minden területén megfelelő

http://www.intellio.eu

51

Intellio Video System 4

IVS
fényességű kép. A beállítás melletti exponálás szorzószáma azt jelzi, hogy a hosszú expozíciós
idő hányszorosa legyen a rövidnek. Automata működés esetén a kamera ugyancsak ezt a
szorzószámot alkalmazza. Villogásmentesítés üzemmódban a kamera az expozíciót a
frekvenciaérték egész többszörösein tartja.
IR

IR megvilágítás:

Beállítja, hogy a kamera
bekapcsolja-e az IR LED-eket, vagy sem.
Engedélyezés esetén az infra LED-ek folyamatosan
világítanak, Tiltás esetén viszont még éjszaka sem.
Automatikus
beállítás
esetén
az
Éjjeli/nappali üzemmód váltása
beállításainak
megfelelően működik, vagyis éjszakai módban
bekapcsol, nappaliban kikapcsol. Az infra megvilágítás ereje ugyancsak állítható az alatta
található csúszka segítségével. A beállítás csak infra LED-ekkel felszerelt kamerák esetén
hozzáférhető.
Éjjel/Nappal

Éjjeli / Nappali üzemmód váltása:

Ezzel
beállítani a kamera működési üzemmódját.





lehet

Nappali módban az infraszűrő a szenzor
előtt található.
Éjjeli módban az infraszűrőt eltávolítja a
kamera az érzékelő elől, így nő a kamera
fényérzékenysége, mivel a kamera képes
látni az infratartományban.
Automatikus módban a fényviszonyoknak megfelelően vált a kamera éjszakai és
nappali üzemmód között.

Preferált nappali és éjszakai mód: A beállítástól függően szabályozza, milyen fényviszonyok
mellett kapcsoljon át egy kamera éjszakai vagy nappali üzemmódba. Minél alacsonyabb ez az
érték, annál hamarabb vált át a kamera éjszakai üzemmódba, még akkor is, ha esetleg a látási
viszonyok nem feltétlenül indokolják.

Nappali / éjszakai váltás időkiesése: Az az időtartam, ameddig a kamera vár, mielőtt
átváltana egyik üzemmórból a másikba. Ezzel a várakozással megelőzhető az apró
fényviszonybeli változások miatt bekövetkező oda-vissza váltogatás.
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Háttérfény kompenzálás, vagy OEC (BLC)
A funkció segítségével optimalizálható egy kiválasztott hely fényviszonya. Ideális, ha a kamera
által belátott terület egy része fényes, a másik része pedig sötét. ORIO kamera esetén a
beállított területet a fényviszonyok optimalizálásakor nem vesszük figyelembe. VISUS
kameránál a funkció engedélyezésével, a fényviszonyok optimalizálása, csak a beállított
területek képtartalma alapján történik.

VISUS kamera

ORIO kamera

Egyéb

Színhőmérséklet: Hét különböző beállítási lehetőség közül lehet választani itt, különböző
hőérzetű színkezeléssel. Ez a beállítás nem kliens oldali, a visszajátszott felvételekre is hatással
van.

Környezet: Beltér / Kültér beállítási lehetőségek.
Írisz vezérlés: Két lehetséges állítási módja van, vagy
Automatikusan
szabályozott
vagy
Nyitott
állapotban van. A kamera élességének beállításakor
mindig használjon nyitott íriszt.

Elforgatás,

tükrözés: A megjelenített kép
függőleges és vízszintes irányú tükrözésére szolgáló
funkciók találhatóak meg ezen a fülön (az opció ORIO
kamerák esetén önálló lapon jelenik meg).
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7 Szenzorbeállítások
Ezek a beállítások csak a VISUS
kamerák esetében elérhetőek. A
beállító
felület
ugyanúgy
a
Kép beállítása fülről érhető el, mint
videókép beállításai.

a

A gomb megnyomása után felugró ablakban beállítható értékek:




Képsebesség: Az a maximális képsebesség, amelyen felül a kamera már nem készít és
továbbít további képeket, akkor
sem, ha erre egyébként képes
lenne. Alapértelmezett esetben ez a
funkció ki van kapcsolva.
Képarány:
A
kamera
által
továbbított képek képaránya.

8 Megjelenítési beállítások
Az ORIO és VISUS kamerák által megjelenített kép elforgatását teszi lehetővé ez a beállítási
lehetőség. Használata során a beépített mozgásérzékelőn kívül semmilyen más detektor nem
fog futni, így vagy el kell tekintenie ezek használatától, vagy módosítania kell a kamera
pozícióján.

9 Képtömörítő beállítása
Ebbe a fejezetbe tartozik a kamera által küldött képek felbontásának megváltoztatása, a képek
tömörítési módja, a különböző tömörítési módok egyéni beállításai és a képsebesség, illetve az
azt módosító egyéb beállítások.

9.1 ORIO kamerák
Az ORIO kamerák több lehetőséget kínáló beállítási lehetőségei, és az ezekhez kapcsolódó
egyéb funkciók szükségessé tették a képtömörítés külön beállítási pontban való elhelyezését,
így ez a funkció a kameramenü azonos nevű funkciójára kattintással érhető el, vagy a
Rendszerbeállítás / Eszközök / Kamerák alatti tetszőleges ORIO kamera kiválasztásakor
jelenik meg, mint választható fül. Számos kapcsolódó funkció is itt kapott helyet.

9.1.1


Általános
Képtömörítő: Az ORIO kamerák Intellio Video Codec és MJPEG tömörítés mellett
képesek a szabványos H.264 tömörítés alkalmazására is. A tömörítés módjától függően
lehetséges a sávszélesség limitálása, a képminőség beállítása, a kulcsképek távolságának
a meghatározása, stb.
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9.1.2



9.1.3

Felbontás: A felbontás megváltoztatására szolgál. Minden ORIO kamera három
különböző felbontást támogat (kivéve a 100-as sorozatot, amely kettőt). A kisebb
felbontás rosszabb képminőséget, de magasabb fps-t jelent.
Egyéb, a kiválasztott tömörítőre jellemző egyedi beállítások.

Képsebesség-vezérlés
Képsebesség korlátozása: Ennek az opciónak az engedélyezésével megadható, hogy a
kamera legfeljebb hány képkockát küldjön másodpercenként a szervernek.
Képsebesség csökkentése: Engedélyezésével a képsebesség automatikusan
csökkentésre kerül, a következő beállításoknak megfelelően.
o Csökkentett képsebesség alapja: Ez lehet riasztás, mozgás vagy mindkettő.
Mozgásra állítva a kamera csak mozgásérzékelés esetén növeli meg a
képsebességet. Riasztásra állítva a képsebesség-állító csak riasztási eseményekre
reagál.
o Képfrissítés, ha nincs mozgás: Előfordulhat, hogy akkor is rögzíteni, illetve
monitorozni szeretne, ha nincs mozgás. A lenyíló menüről kiválaszthat egy
tetszőleges időtartamot, hogy milyen gyakran küldjön a rendszer képeket
tárolásra és monitorozásra.

Pre- és post-alarm

Ez a funkció csak az Intellio Video Codec alatt támogatott. Használatával a kamera a belső
memóriájában tárol képeket az elmúlt pár másodpercről, és egy riasztási esemény hatására
ezeket a felvételeket elküldi a szervernek tárolásra, így akkor is megtekinthető az esemény előtti
pár másodperc, ha mozgás alapú tárolást alkalmazott. A post-alarm az esemény vége után
továbbít megadott számú képkockát.
A funkcióra nincs hatással a kamerához tartozó tárolási csoport hasonló elnevezésű funkciója

(lásd Tárolási mód (38. oldal)).

9.2 VISUS kamerák
9.2.1

Általános




Képtömörítő: A kamera képtömörítője kizárólag a H264.
I képkockák távolsága: A kulcsképek közötti távolság. Minél kisebb ez az érték, annál




problémamentesebben működnek a képsebesség-csökkentő beállítások, viszont annál
jelentősebb lesz a hálózat leterheltsége.
Felbontás: Az adott képtömörítő képének felbontása.
Bitráta: A kamera által küldött videó tömörítésének közelítő értéke. Magas értéknél a
kép jó minőségű, de jelentősebben terheli a hálózatot.

9.2.2

Képsebesség-vezérlés

A fülön található funkciók engedélyezése és letiltása egyetlen jelölőnégyzet segítségével
megtehető. Amennyiben nem engedélyezi a képsebesség vezérlés funkciókat, a kamera a
lehető legmagasabb képsebességet igyekszik biztosítani.
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9.2.3

Csökkentett képsebesség vezérlése: Beállítható, hogy milyen események esetén
kapcsoljon magasabb képfrissítési üzemmódba a kamera.
Képsebesség riasztás / mozgás esetén: Ha a Csökkentett képsebesség vezérlése
alatt beállított állapotok egyike teljesül, akkor az itt beállított képsebességen továbbítja a
képeket a kamera.
Csökkentett képsebesség egyébként: Amennyiben nem áll fenn előre beállított
vezérlési állapot (riasztás és/vagy mozgás), akkor ezen a képsebességen működik a
kamera.

Pre- és post-alarm

A VISUS alatt ez a funkció H264 kodek mellett is működik, működése mindenben megegyezik
az előző generációs pre- és post-alarmmal, lásd Pre- és post-alarm (55. oldal).

9.2.4

Másodlagos képtömörítő

Mindenben megegyezik az Elsődleges képtömörítő beállításával, a különbség csupán az, hogy
a másodlagos képtömörítő felbontása gyárilag rögzített, kis felbontású.

9.3 ONVIF kamerák
ONVIF kamera alatt több különböző gyártó ONVIF ajánlásának megfelelő kameráit értjük.
Minden, az ajánlásnak megfelelő kamera képtömörítője beállítható az ONVIF kamera
Profilbeállítás fülén.

9.3.1

Profilbeállítás

A Profilbeállítás fülön beállítható a kétféle Élőkép profil, valamint a Tárolás profil.




Az Élőkép profil az a nagy felbontású, elsődleges stream, amely Élőkép módban
megjeleníthető (a szabályokról bővebben a Globális (16. oldal) résznél).
Az Élőkép profil (kis felbontású) az a kis felbontású másodlagos stream, amely Élőkép
módban teljesítmény optimalizáláskor jelenik meg.
A Tárolás profil jelenti a letárolandó képeket, azok felbontását, képminőségét,
képsebességét. Ez megegyezik az elsődleges, nagy felbontású streammel. Az
<Élőképpel megegyező> opció az ott megadott streamet jelenti.

Ezek a profilok tetszés szerint beállíthatók a legördülő listából, illetve létrehozhatók és
módosíthatók a fülön található Profilok szerkesztése gomb segítségével.

PTZ-vezérlés: ONVIF kamera esetén az IVS az élőkép profil PTZ-beállítása alapján dönti el, hogy
a kamera támogat-e PTZ-funkciót, azonban itt lehetőség van ennek a viselkedésnek a
felülbírálására (Automatikus/Engedélyezve/Letiltva).

http://www.intellio.eu

56

Intellio Video System 4

IVS
9.3.2

Médiaprofil szerkesztése

Profilok szerkesztése
gomb
megnyomásakor
megnyílik
az
ONVIF médiaprofil szerkesztése ablak, ahol lehetőség nyílik új profil hozzáadására, valamint a
A

meglévőek szerkesztésére, törlésére. Hozzáadás és szerkesztés során ugyanazokat az adatokat
kell megadni:




Médiaprofil neve: A Profilbeállítás fülön kiválasztható, beazonosítható név.
Videobemenet konfiguráció: A videostream küldője. Kamerák esetében egyértelmű.
Videotömörítő beállítása: A profilhoz tartozó videostream kiválasztása a listából.
o Szerkesztés…: A kiválasztott videostream tulajdonságainak szerkesztése.
 Audiobemenet konfiguráció: Az audiostream forrását azonosítja.
 Audio enkóder konfiguráció: A profilhoz tartozó audio enkóder kiválasztása a listából.
o Szerkesztés…: A kiválasztott audiostream tulajdonságainak szerkesztése.
 PTZ konfiguráció: PTZ-kamera esetén itt kell megadni a PTZ-konfigurációt.

9.3.3

Videotömörítő beállítása

Ebben a szerkesztőablakban a videofolyamok tömörítési tulajdonságai állíthatóak be.




Felbontás: A továbbítandó képek felbontása.
Videotömörítő: A tömörítési eljárás módja (H.264, JPEG, MPEG4).
Minőség: A kép veszteséges tömörítésének mértéke (minél kisebb, annál jelentősebb
mértékű a minőségi veszteség).
 I-képkockák távolsága: A kulcsképek követési távolsága. Referenciaképek, melyek




mérete és feldolgozási processzorigénye jelentősen nagyobb. Az Intellio rendszer
maximum 100-as képtávolságot engedélyez, viszont az optimális működés
szempontjából 30 javasolt (H.264).
Képsebesség: A másodpercenként készített képek száma.
Kódolási időköz: A készített képek közül melyek kerülnek kódolásra és küldésre (1-

mind, 2 – minden második, stb.).
 Bitráta (kbps): A küldött képek maximálisan megengedett adatmérete. Ezt meghaladó
méret esetén minőségvesztéses tömörítés, adateldobás történik.
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Előfordulhat, hogy valamilyen okból a beállított tulajdonságok nem alkalmazhatóak, így
érdemes jóváhagyás után ismét megnyitni a beállító felületet és ellenőrizni. Ha a beállítások
nem a kívánt módon változtak, javasolt a kamera saját beállító felületén változtatni a
beállításokon (elképzelhető, hogy a kamera az adott felbontás mellett nem támogatja a

megadott fps-t).

9.3.4

Audio enkóder konfiguráció

Amennyiben a kamera engedi, ebben a szerkesztőablakban az audio enkóder tulajdonságai
állíthatók be.




Audio enkóder: a kódolásai eljárás módja (pl. G711, G726).
Bitráta (kbps): az 1 másodperc alatt maximálisan küldhető adatmennyiséget állítja be.
Mintavételezés: a mintavétel frekvenciája állítható be.

9.4 Adatfolyam
Adatfolyam esetén nem állíthatóak be a stream
tulajdonságai kliensen keresztül, ez az adott kamera
saját beállítófelületén hajtható végre. RTSP- és
MJPEG-stream esetében ugyanaz a három profil
állítható be, mint ONVIF kamerák esetén, lásd
Profilbeállítás (56. oldal). A kiválasztható stream
URL-címe csak azok egyike lehet, melyek az eszköz
hozzáadásakor vagy később meg lettek adva a
regisztrált eszköz Kapcsolat fülén. Amennyiben
megváltoztatja az URL címet, ellenőrizze az adott
eszköz Profilbeállításait is (Élőkép-, Élőkép (kis

felbontású)-, Tárolási profil).
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10 Csoportos kamera beállítás
Intellio ORIO és VISUS kamerák esetében lehetőség van a videokép, és a képtömörítő
paraméterek csoportos beállítására. A csoportos beállításkor egy lépésben több azonos típusú
kamera paramétereinek beállítását végezheti el, jelentős időt megtakarítva ezáltal, és a
beállítások is konzisztensek lesznek.
A

csoportos

beállításhoz

válassza

ki

a

beállítani

kívánt

kamerákat

Rendszerbeállítás / Eszközök / Kamerák oldalon. Több kamera kijelöléséhez használja a Ctrl
vagy Shift gombokat a kijelöléskor. A Ctrl gomb nyomva tartása mellett egyesével több
kamerát jelölhet ki. Több szomszédos kamera kijelöléséhez, használja a Shift gombot, amikor is
a kijelölt kamerák közötti összes kamera kiválasztott lesz.
A kijelölt kamerák listáján kattintson jobb gombbal, és a megjelenő menüben válassza ki a
módosítani kívánt funkciót.
Csoportos beállításra a következő paraméterek esetében van mód:



Kép beállítás…
Képtömörítő beállítása
o ILD ORIO sorozathoz…
o ILD VISUS sorozathoz…
 Elsődleges képtömörítő…
 Másodlagos képtömörítő…

A módosításkor a már megszokott, az adott paramétereknek megfelelő beállító ablakok
jelennek meg. A módosított adatok a kiemelt betűvel jelennek meg, melynek segítségével
nyomon követhetők a változtatások. A módosítások elfogadásakor csak a módosított adatok
kerülnek érvényesítésre minden egyes kamerán.
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11 Mozgásérzékelő
11.1 ILD mozgásérzékelő
A kamerába épített mozgásérzékelők vezérlik a
képek továbbítását a szerver felé. Két külön
mozgásérzékelő van a kamerában, az egyik felel a
monitorozásért, a másik a rögzítésért.
Ha egy monitorozást vezérlő mozgásérzékelő
mozgást érzékel, a képek megjelennek a kliens
élőkép felületén, de letárolásra nem kerülnek.
Ha egy rögzítést vezérlő mozgásérzékelő érzékel
mozgást, akkor az elküldött képek letárolásra
kerülnek, de nem jelennek meg az élőképen.
Amennyiben mindkét típusú mozgásérzékelő
érzékel mozgást, akkor értelemszerűen a beérkező
képek megjelennek az élőkép felületen, valamint
tárolásra is kerülnek.

11.1.1 Mozgásérzékelők beállítása

Mozgásérzékelő maszkolása

A mozgásérzékelő beállítását a Rendszerbeállítás / Eszközök / Kamerák menüből végezheti
el. Válasszon ki egy kamerát, majd a kamerához tartozó fülek közül válassza ki a
Mozgásérzékelés
fület,
azon
belül
pedig
kattintson
a
Mozgásdetektor beállítása megfigyeléshez vagy a Tárolási mozgásérzékelő gombra.
Értelemszerűen az egyik monitorozási célra továbbítja a képkockákat, a másik a tárolásra
továbbított felvételeket felügyeli. Ennek a két gombnak a funkcióját a kamera élőképéről is
elérheti a Mozgásérzékelő / Monitorozás, illetve a Mozgásérzékelő / Felvétel
menüpontokon keresztül.
A két gomb egyikének lenyomása után beállíthatóak a maszkok, amelyen belül az érzékelő
figyelni fog. Több különböző maszk is létrehozható, eltérő érzékelési paraméterekkel.




Az Érzékenység értéke meghatározza, mekkora fénybeli, árnyalatbeli eltérést vesz
figyelembe. Alacsonyra állított érték esetén könnyedén előfordulhat, hogy egy hasonló
árnyalatú kabátban sétáló ember beleolvad egy hasonló színű házfalba, anélkül, hogy a
szenzor észrevenné. Magas értéknél ez nem fordul elő, viszont a mozgásérzékelő apró
fényviszony-változásra is jelezhet.
A Mozgás mértéke értelemszerűen a mozgó képpontok számát hasonlítja az összes
maszkolt képpontok számához. Alacsonyra állítás esetén kisméretű mozgó tárgyakat,
vagy akár apró fényviszonyváltozást is mozgásként értékelhet a mozgásérzékelő, ha
viszont túl magasra van állítva, távolabbi mozgó objektumok esetén előfordulhat, hogy
azokat a rendszer azért szűri ki, mert túl kicsik.
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Hozzon létre annyi maszkot, amennyit szükségesnek ítél. Több maszk létrehozásával a
megfigyelt területen belül különféle érzékenység és méret beállításokat hozhat létre, ezzel
igazodhat az igényekhez.

11.2 Mozgásérzékelő beállítása ONVIF, RTSP és MJPEG
videostreaming alatt
Az ONVIF kamerák közül sok képes a kameraoldali mozgásérzékelő használatára, melyek ugyan
csökkentik a szerver processzorára eső terhelést, de sok funkció elérhetetlen a nem mindig
teljes körű adatközlés miatt. Különböző adatfolyamok esetében nem is beszélhetünk
kameraoldali mozgásérzékelőről. Éppen ezért ilyen kamerák esetén célszerű megfontolni az
alkalmazott mozgásérzékelés fajtáját.


Beépített mozgásérzékelő: A mozgásérzékelés a kamerában fut le, a detektor jelez a
szervernek, ha mozgás történik. Ilyenkor lehet választani a kamerától érkező,
rendelkezésre álló jelzéstípusok között a Beépített mozgásérzékelő legördülő listában.
Fontos: A mozgás alapú tárolás működéséhez megfelelő információt képes nyújtani, de
sem az Intelligens mozgáskeresés, sem az Intelligens eseményböngészés funkció nem
működik ilyen beállításokkal! Adatfolyamok használata esetén ezek az opciók nem
használhatóak, mint ahogy az ezzel a funkcióval nem rendelkező ONVIF kamerák sem.



Szerveroldali: A szerveroldalon futó mozgásérzékelés.
Fontos: extra terhet jelent a szerver processzorának a felhasznált szerveroldali
mozgásérzékelő és a felhasznált videó kódolásakor beállított kulcskép-gyakoriságtól
függő mértékben!



Kiválasztásakor aktiválódik a Szerveroldali mozgásérzékelő beállítása… gomb,
melynek megnyomásakor egy beállító ablak ugrik fel. A beállítása megegyezik az előző
oldalon pontokba foglaltakkal.
o csak I-képkockákra: A mozgásérzékelés csak a kulcsképeken fut le, ami
jelentősen kisebb teljesítményt igényel.
Fontos: Az Intelligens mozgásérzékelés, és eseményböngészés továbbra sem
működik!
o minden képkockára: A mozgásérzékelés során minden egyes kép vizsgálatra
kerül, függetlenül attól, hogy kulcskép-e vagy sem.
Fontos: Ez a módszer a leginkább processzorterhelő, viszont minden
kliensfunkció működik vele!



Folyamatos mozgás: Ez a lehetőség csak az adatfolyamokra vonatkozik, és a rendszer
úgy érzékeli a kamerát, mintha azon folyamatosan lenne mozgás (vagyis mozgás alapú
tárolási mód esetén minden kép rögzítésre kerül).
 Letiltva: A rendszer soha nem fog mozgást jelezni a kamerán, így mozgás alapú tárolás
esetén a kamera nem kerül tárolásra, csak az élőképen lehet megtekinteni.
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12 EPTZ és PTZ
A Rendszerbeállítás / Eszközök / Kamerák menüben, a
PTZ fülön található PTZ beállítása gomb segítségével
állítható be (engedélyezhető vagy letiltható) az EPTZ
funkció, valamint annak visszaállási ideje. Az EPTZ ez idő
lejárta után automatikusan kilép a funkcióból, ha az
Automatikus visszaállás Home pozícióba engedélyezett.
Amennyiben az EPTZ funkció használatban van (nem
csupán engedélyezve), a detektorok működése szünetel
erre az időre, valamint a maszkok megjelenítése is
felfüggesztésre kerül.
VISUS kamerákon beállítható a kamera Home pozíciója, ami
a nyugalmi állapotot jelenti. Ha ez egy EPTZ pozíció, akkor a
kamera mindig ebbe a pozícióba fog váltani.
Az EPTZ mozgatási érzékenysége az Érzékenység fülön módosítható.
Azon kamerák esetében, melyek képesek a motorikus
Zoom és Fókusz beállítására, lehetséges az élőkép
felület PTZ-vezérlés paneljéről ezek állítása. A
képélesség és a közelítés módosítása csak akkor
lehetséges, ha a PTZ funkcionalitás be van kapcsolva,
valamint a kamera az aktív panelen található.

13 Privát zónák
A privát zónák használatával a megjelenített képek egyes részei elrejthetők a felhasználók elől,
így a képek csak megfelelő jogokkal tekinthetőek meg. Privát zóna létrehozásához a
Rendszerbeállítás / Eszközök / Kamerák menüpontban válasszon ki egy kamerát, majd
annak a Privát zóna fülén nyomja le a Privát zóna beállítása gombot. Az elrejteni kívánt
területet rajzolja körül maszkokkal. Operátorként bejelentkezve alapesetben nem látható, mi
történik a maszkok mögött.
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14 Kamera navigáció
A kameranavigáció segítségével hatékony navigálás valósítható meg a kamerák között, a
kameraképeken megjelenő, és kattintható nyilak segítségével. A navigáció kamera független
így az tetszőleges kamerával használható. A navigáció beállításához válassza ki az adott
kamerát a Rendszerbeállítás / Eszközök / Kamerák oldalon, majd válassza ki a kamera
funkciói közül a Navigáció fület, és nyomja meg a Navigáció beállítása gombot.
A Kameranavigáció beállítása ablakban megjelenik a kiválasztott kamera élőképe, az esetleg
már hozzáadott nyilakkal együtt. A felső részen az éppen szerkesztett kamera neve látható, a
jobb oldalon a vezérlő elemek, melyek a beállítások módosítására szolgálnak.

14.1 Navigációs nyilak szerkesztése
Egy korábban elhelyezett nyíl kijelöléséhez egyszerűen kattintson bal egérgombbal a befoglaló
területre, vagy válassza ki az adott nyilat a jobb oldali Navigációs nyilak listában. Az aktív,
kijelölt nyíl a közepén egy piros ponttal látható.
Új nyíl rajzolásához, egyszerűen mozgassa az egérmutatót a leendő nyíl talppontjához, majd a
bal egérgomb nyomva tartása mellett, az egeret a kívánt irányba mozgatva rajzolja meg a
nyilat. A bal egérgomb elengedésekor a nyíl elhelyezésre kerül, és egyben kijelölt is lesz.
A kijelölt nyíl mérete módosítható a befoglaló négyszög sarkainak, vagy éleinek a bal
egérgombos mozgatásával. A nyíl pozíciójának módosításához mozgassa a befoglaló területet
a bal egérgomb nyomva tartása mellett a kívánt pozícióba.

http://www.intellio.eu

63

Intellio Video System 4

IVS
14.2 Navigáció neve
A Navigáció neve mezőben adható meg a felirat, mely az élőképen megjelenik, ha az
egérmutatót a nyíl fölé viszik (kameramenüből ki-be kapcsolható a megjelenítés). Amennyiben
nem ad meg semmit, az alapértelmezett felirat a kiválasztott cél kamera neve lesz.

14.3 Cél kamera
A cél kamera azt a kamerát jelenti, amelyik az élőképen
megjelenik az adott nyílra történő kattintáskor. A
Cél kamera kiválasztása
gomb
segítségével
megjeleníthető ablakban, válassza ki a kívánt kamerát,
majd nyomja meg az Ok gombot..

14.4 Navigációs nyilak
A listában az adott kamerán elhelyezett összes nyíl név szerint látható, megkönnyítendő a
nyilak beazonosítását, illetve kiválasztását.

14.5 Ugrás a cél kamerára
Az Ugrás a cél kamerára gomb segítségével, az aktuálisan kijelölt nyílhoz rendelt cél kamerára
ugorhat. A funkció akkor hasznos, ha egy kameráról kiindulva egy útvonalat szeretne kialakítani.

14.6 Vissza az előző kamerára
Amennyiben a szerkesztő ablakban megjelenített kamera kép már egy navigálás eredménye, a
Vissza az előző kamerára gomb segítségével visszatérhet ahhoz a kamerához, ahonnan a
navigálás történt.

14.7 Visszanyíl elhelyezése
Amennyiben a szerkesztő ablakban megjelenített kamera kép már egy navigálás eredménye, a
Visszanyíl elhelyezése gomb segítségével elhelyezhet egy nyilat ahhoz a kamerához,
ahonnan a navigálás történt. Az ily módon létrehozott navigációs nyíl cél kamerája és neve
automatikusan beállításra kerül, de később természetesen módosítható. Ha az adott kamerára
már létezik navigációs nyíl, a gomb letiltott.

14.8 Kijelölt törlése
A Kijelölt törlése gomb használható, az aktív kijelölt nyíl törléséhez.

Megjegyzés: a PTZ vezérlés elsőbbséget élvez a kameranavigációval szemben, így a PTZ
vezérlési körben elhelyezett nyilak esetén a navigáció nem működik. Amennyiben PTZ
kamerán szeretne navigációs nyilat elhelyezni, azt mindenképp a PTZ vezérlési körön kívülre
helyezze.
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15 Kameracsoportok
A kamerákat csoportokba lehet rendezni azok valamely jellemzője szerint, mely nagyban
megkönnyíti az áttekintésüket, például az egy szinten található kamerák külön csoportokba
kerülhetnek. Egy csoport létrehozásához nyomja le a Csoport létrehozása gombot a
Rendszerbeállítás / Eszközök / Kamerák menüpontban, majd adja meg az új csoport nevét.
A kamerák a csoportokon belül szabadon mozgathatóak, csak nyomja le a jobb egérgombot a
kiválasztott kamera fölött, válassza ki a Kamerák átmozgatása… menüpontot a megnyíló
panelen, majd válassza ki a célcsoportot, ahová a kamerát mozgatni szeretné. A kamerák
csoporton belüli sorrendjének megváltoztatásához használja a kamerák átmozgatása felett
található két menüpontot (Mozgatás felfelé, Mozgatás lefelé).
Maguk a csoportok is rendezhetőek. A csoport nevén nyomja le a jobb egérgombot, majd a
megnyíló menüben az alsó három opció segítségével rendezhető a csoportok sorrendje,
illetőleg akár alcsoportok is létrehozhatóak, illetve külön rendezhetőek. Ugyancsak lehetséges a
csoportokat az egérgomb segítségével megragadni, és a kívánt helyre húzni.
A csoport törléséhez először helyezze át az összes benne található kamerát más csoportba,
majd válassza ki a csoport nevét, és egy jobb egérkattintás után válassza ki a megfelelő
gombot.

16 Felhasználók / Szerepkörök
A rendszer olyan globális azonosítási rendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a
felhasználók számára, hogy ne csupán a helyi SITE-okon belül, de a teljes Domainben érvényes
jogokkal rendelkezzenek.
Minden felhasználó rendelkezik egy egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Minden felhasználó
rendelkezik egy szerepkörrel, melyben a jogosultságok részletesen beállíthatóak. Minden
felhasználó csak egy szerepkörrel rendelkezhet, viszont több felhasználó is bírhat ugyanazzal a
szerepkörrel (például mindegyik operátor külön felhasználónévvel rendelkezik, de mindegyikük

az operátori szerepkörrel bír).
Ezek a beállítások a Rendszerbeállítás / Jogosultság menüpontból érhetők el.
Az IVS alapértelmezetten 2 db szerepkört, és 2 db felhasználót tartalmaz. A rendszerben
használható szerepkörök és felhasználók száma az IVS4 verziótól függ (Corporate: 6-4,

Enterprise: korlátlan).
Ezenkívül az RTSP felhasználók jogosultságait is itt lehet beállítani, mely a RTSP (123. oldal)
című fejezet ír le részletesen.
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16.1 Szerepkörök
A szerepkörök határozzák meg a felhasználók jogait a rendszerben. A szerepkörök egyfajta
jogosultsági körök, melyek az azonos szerepkörrel rendelkező felhasználóknak ugyanazokat a
jogokat biztosítja, így szükség esetén könnyedén változtatható, rugalmas rendszer kiépítésére
ad lehetőséget.

16.1.1 Szerepkör létrehozása
A rendszerben tetszés szerint létrehozhatók Globális és Helyi szerepkörök. A Helyi szerepkörök
mindig csak azon a SITE-on léteznek, ahhoz a SITE-hoz adnak jogokat, amelyiken létre lettek
hozva. A Globális szerepkörök a létrehozó SITE-on, és a Domain hierarchiában lefelé is
megjelennek, mintegy örökölhető jogokat biztosítva a szerepkörrel rendelkező felhasználóknak.
A szerepkörök rendelkezhetnek helyi és
örökölhető jogokkal. A helyi jog
(szerepkör típustól függetlenül) mindig
csak arra a SITE-ra vonatkozik, amelyiken a
szerepkör
módosítása
történik.
Az
örökölhető jog az adott SITE és a DOMAIN
hierarchiában mélyebben található SITEokhoz ad jogosultságot.
Ezzel a rendszerrel így könnyedén
kialakítható, hogy például egy felhasználó a
saját SITE-ján adminisztrátori jogkörrel, míg
a Domainhez tartozó többi SITE-on csupán
operátori jogosultságokkal rendelkezzen.
A Globális szerepkör örökölhető jogai csak
azon a SITE-on módosíthatók, amelyiken a szerepkör létre lett hozva.
Azokon a SITE-okon, amelyeken a Globális szerepkör, mint örökölt szerepkör jelenik meg, az
örökölt jogok nem korlátozhatók, viszont helyi jogokkal kiegészíthetők.
Az olyan szerepkört / felhasználót, mely a DOMAIN-en belül minden SITE-on elérhető, a
legfelső DOMAIN szinten kell létrehozni.
A helyi jogokat mindig SITE-onként kell beállítani.

16.1.2 Szerepkör törlése
A szerepkör törlése során ügyeljen arra, hogy minden kérdéses szerepkörrel rendelkező
felhasználó más szerepkörbe kerüljön. Amíg ez nem teljesül, a rendszer nem engedélyezi a
szerepkör törlését.
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16.2 Felhasználók
Minden egyes felhasználó rendelkezik egyedi Bejelentkezési névvel, Felhasználói névvel és
Jelszóval. A bejelentkezési név és a jelszó a bejelentkezéshez szükséges, míg a felhasználói név
a felhasználó neve. A felhasználói név és a bejelentkezési név megegyezhet.
A felhasználó hozzáférését a hozzá rendelt szerepkör határozza meg. Ügyeljen arra, hogy
mindig legyen legalább egy olyan felhasználó, aki képes módosítani a szerepköröket és a
felhasználókat, különben egyes funkciók többé nem lesznek elérhetőek. Alapértelmezett
esetben ez a felhasználó az Administrator.

16.2.1 Felhasználó létrehozása
Új felhasználó létrehozásakor meg kell adni annak
bejelentkezési és felhasználói nevét, beállítani,
hogy helyi vagy globális felhasználóról van szó, ki
kell választani a szerepkört, valamint beállítani a
jelszavát.
Mivel minden felhasználóhoz kell társítani egy
szerepkört, ügyeljen rá, hogy a megfelelő
szerepkör ekkor már rendelkezésre álljon.
A helyi felhasználó csak az adott SITE-on létezik, a
DOMAIN más SITE-ján nem elérhető, így oda
bejelentkezni sem lehet vele. A Globális
felhasználóval elérhető, hogy a DOMAIN több
SITE-jához is hozzáférő felhasználók adatait ne kelljen minden SITE-on külön-külön létrehozni.
Egy Globális felhasználói profil a SITE-on, és a Domain hierarchiában mélyebben található SITEokon is elérhető lesz.Globális felhasználóhoz csak globális szerepkör választható.
Hitelesítési mód
Az alapértelmezett hitelesítési mód az IVS – Intellio Video System mely esetben a
felhasználói hitelesítést maga az IVS rendszer végzi el. LDAP hitelesítést választva, az
authentikációt a számítógép tartományvezérlője végzi el, a megfelelő Windows felhasználóra
vizsgálva. Fontos, hogy a hitelesítés során csak jelszó ellenőrzés történik, a felhasználó
jogosultságait az IVS tárolja. A LDAP hitelesítés csak helyi felhasználói profillal működik.

Megjegyzés: a LDAP hitelesítés csak IVS4-Enterprise verzióban érhető el.

16.2.2 Adatok módosítása
A bejelentkezési név kivételével minden adat megváltoztatható. Ha ez utóbbit akarja
megváltoztatni, akkor egy új felhasználó létrehozása szükséges.
Fontos: Ne felejtse el az alapértelmezett jelszavakat megváltoztatni!
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17 Rendszernapló és hibajelentés
A rendszer üzeneteinek naplózása során a SITE-ok
egyes szerverei külön kerülnek tárolásra, így
könnyebben nyomon követhető a szerverek
közötti kommunikáció, illetve az egyes
szervereken bekövetkezett események folyamata.
Nagyszámú kamera, vagy pl. több szerver
esetében a hibák detektálását nagyban
megkönnyítheti a hibajelentés használata. A
redundáns
kialakításnak
köszönthetően
előfordulhat, hogy az operátor egy szerver kiesést
nem is vesz azonnal észre, mert a rendszer többi
szervere átveszi a kiesett szerver feladatait. Ilyen
esetekben a hibajelentés nagy szolgálatot tehet.
Anélkül értesülhetünk a hibákról, hogy a
szerverek
rendszernaplóit
folyamatosan
böngészni kellene.
A naplózás során egyes üzenetek megjelenhetnek figyelmeztetésként és hibaként is. Ez a
rendszer tudatos tervezése miatt van, egy pillanatnyi szerverleszakadás miatt még nem küld a
rendszer azonnal hibaüzenetet és értesíti a rendszergazdát, hiszen ekkor még mindig
tökéletesen működőképes a SITE. Ha ez az állapot továbbra is fennáll, vagyis az újrakapcsolódás
egy bizonyos ideig nem sikerül, már komoly problémára utalhat, ekkor a rendszer ezt már
hibaként regisztrálja. Hasonló logika áll az elveszett kamerák kezelése mögött is.
A rendszer a hibaüzeneteket képes az interneten keresztül továbbítani e-mail üzenet
formájában. Ennek beállításához a Rendszerbeállítás / Site / Site felületen nyomja meg a
Hibajelentés beállítása gombot, majd a megnyíló ablakot állítsa be úgy, ahogy azt egy
levelezőkliensnél tenné.
A Feladó és a Címzett mezőkben e-mail címeket kell megadni, vagyis szerepelnie kell bennük
a @ szimbólumnak, valamint nem tartalmazhatnak szóköz karaktert.
Az adatok megadásánál ügyelni kell arra, hogy a megadott beállításokkal a SITE összes szervere
képes legyen adatot továbbítani. A Hibajelentés beállítása ablakban a Teszt gombbal
ellenőrizhető a megfelelő működés, amikor is a SITE összes szervere elküld egy teszt üzenetet.
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18 Az Intellio rendszer
Az Intellio Video System két legfontosabb alkotóeleme a hálózat és a rendszert alkotó
hardverek. Ha valamelyik ezek közül meghibásodik, akkor a rendszer működése könnyen
instabillá válhat, amennyiben nem készül fel az ilyen helyzetek kivédésére.
Ha a rendszer redundáns, akkor egy hardveres meghibásodás nem fogja a rendszer
összeomlását okozni. Egy több szerverből álló SITE telepítése számos előnyt nyújthat, úgymint
automatikus kameraátvétel, automatikus terhelésmegosztás.

18.1 Kameraátvétel
Ez egy olyan automatikus folyamat, amely során a rendszer észleli a meghibásodott szervereket
és az adott szerverhez tartozó kamerákat átregisztrálja a SITE egy másik szerveréhez,
szervereihez. Az adatok rögzítése így zavartalan, egy pillanatra sem szakad meg, ami talán a
legfontosabb elvárás egy kamerarendszerrel szemben. Amennyiben a meghibásodott szerver
újra működőképes, a rendszer ezt automatikusan észleli és helyreállítja az eredeti állapotot.
A funkció működéséhez szükséges legalább egy rendelkezésre álló hálózati útvonal a kamerák
és a kérdéses szerverek között, valamint kellően nagy hálózati sávszélesség a kamerákkal való
kommunikációhoz. Célszerű a rendszereket úgy tervezni, hogy egyes szerverek kiesése mellett
is zavartalanul működhessen a rendszer.

18.1.1 Kamera zárolása
Időnként szükség lehet arra, hogy bizonyos kamerák folyamatosan egy adott szerveren
legyenek, függetlenül attól, hogy a szerver üzemel vagy sem (pl. szerver oldali rendszám
felismerés). Ilyen esetekben lehetőség van a kamera kizárására az automatikus
kameraátvételből, a következők szerint:





Válassza ki az adott eszközt a Rendszerbeállítás / Eszközök oldalon.
Ellenőrizze, Szerver neve oszlopban, hogy az eszköz ahhoz a szerverhez van
regisztrálva, amelyikhez zárolni szeretné.
Ha szükséges a Regisztrálás gomb segítségével regisztrálja át a kamerát a kívánt
szerverhez.
Kattintson jobb gombbal az eszközön, és a megjelenő menüből válassza az
Eszköz zárolása menüpontot.

A zárolás feloldásához kövesse ugyanezeket a lépéseket.
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18.2 Terhelésmegosztás
A szerverek terhelésének legfőbb oka a kamerák által továbbított képek tárolása, valamint a
kapcsolódó kliensek különféle kéréseinek kiszolgálása. A terhelésmegosztás segítségével a
tárolással kapcsolatos feladatok elosztódnak több szerver között az erőforrások optimális
kihasználása miatt, így növekszik a megbízhatóság és csökken a válaszidő.
A funkció segítségével a rendszer kiszámolja a szerverekre eső terhelést a kamerák felvételei
alapján. Amennyiben az egyik szerver jelentősen több adatot tárol, mint egy másik, a
terhelésmegosztás csökkenti a szerverre jutó terhelést azáltal, hogy egyes kamerákat átirányít
más szerverekre.
Ez a művelet nem jár semmiféle hátránnyal a visszajátszást illetően. Bár az átregisztrálás során
pár másodpercre megszakad a kapcsolat a kamera és a szerver között, az átregisztrálás ideje és
gyakorisága beállítható, így minimalizálva az ebből fakadó esetleges problémákat. A legjobb
megoldás a legkevésbé forgalmas időszakra időzíteni a terhelésmegosztás idejét.
Az engedélyezés előtt javasolt megvizsgálni azt a statisztikai kimutatást, amely alapján az
átregisztrálásról döntés születik. Ezt a következő módon teheti meg:



A Rendszerbeállítás / Eszközök / Terhelésmegosztás / Statisztikák oldalon állítsa be
a lekérdezés időszakát.
Nyomja meg a Lekérdezés gombot.

A terhelésmegosztás beállításához kövesse ezeket az utasításokat:






Jelölje be a Terhelésmegosztás engedélyezése jelölőnégyzetet.
Állítsa be a számításhoz használandó elmúlt napok számát , a minimális napok
számát regisztrációnként, valamint a terhelésmegosztás elvégzésének lehetséges

időpontját (az a két időpont, amelyeken belül az átregisztrálás megtörténhet).
Válassza ki azokat a napokat, amelyeken engedélyezett a terhelésmegosztás elvégzése.
Válassza ki azokat a kamerákat, amelyek átregisztrálhatóak.
Nyomja meg a Mentés gombot.

18.3 Site
Az architektúra alapegysége a szerver, amely a rendszer központja. Kommunikál a kamerákkal,
rögzíti a kameraképeket, valamint fogadja a beérkező eseményeket. Minden adat a szerver
merevlemezein tárolódik. A szerverprogram minden szervergépen Windows szolgáltatásként
fut a háttérben, vagyis automatikusan elindul a számítógép indulásakor, és észrevétlenül fut.
A SITE feladata a szerverek közötti adatkonzisztencia fenntartása. A SITE egyik szervere lesz a
mester szerver, mely az adatok szinkronizációját vezérli. A többi szerver szolga szerepkört lát el.
Több szervert magába foglaló SITE esetén biztosítson gyors LAN kapcsolatot a szerverek közti
folyamatos kommunikáció és adatszinkronizálás érdekében (minimum 1Gbps).
A SITE beállítások elérhetőek a Rendszerbeállítás / Site ág alatt található három felületen
(Site, Szerverek, Kliensek).
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Több szerver egy SITE-ba történő összefűzéséhez minden szervernek rendelkeznie kell IVS-SITE
modullal. A szerver aktuális moduljainak, licenszeinek ellenörzéséhez használja az
IntellioActivationTool programot, vagy a Rendszerbeállítás / Site / Szerverek oldal Licensz
oszlopát.
Fontos: Egy SITE-ban a maximálisan támogatott szerverek száma: 4!

18.3.1 Szerver hozzáadása Site-hoz
Egy már létező Site (egyetlen szerverből álló rendszer önmagában is egy Site, de SITE modult
nem igényel) bővíthető további szerverek hozzáadásával a Rendszerbeállítás /
Site / Szerverek oldalon. A hozzáadandó szervert a hálózati IP-címével vagy a szerver nevével,
valamint a kommunikációs port számával azonosíthatja. Bármilyen, az adott szerveren teljes
adminisztrátori jogkörrel rendelkező felhasználói nevet és jelszót megadhat. Friss telepítés
esetén ezek az Administrator/admin.
Fontos: A hozzáadott szerver beállításai elvesznek és átveszi a mester szerver beállításait. Így
több szervert tartalmazó SITE szervereit nem érdemes külön-külön konfigurálni, majd egy SITEba rendezni. Első lépésként a SITE-ot kell kialakítani a szerverekkel, majd utána regisztrálni az
eszközöket, kamerákat, stb.! Már működő SITE bővítéséhez konfigurálatlan szerver is
használható.
Több szerveres SITE esetében nagyon fontos a szerverek órájának összehangolása. A
Rendszerbeállítás / Site / Site oldalon engedélyezhető az Automatikus időszinkronizáció
a szerverek közt, mely esetben az IVS rendszer folyamatosan biztosítja, hogy a SITE
szervereinek órái szinkronban legyen. Amennyiben más módon (pl. NTP szerver) történik a
számítógépek idejének szinkronizációja, az opciót érdemes letiltani.

18.3.2 Mester szerver megváltoztatása
A mester szerver szerepkör tetszés szerint átruházható, sőt bizonyos esetekben szükséges is
lehet, pl. ha az eredeti mester szerver működésképtelenné válik.
Fontos: A rendszer beállításainak módosítása a mester szerveren keresztül történik,
amennyiben a mester szerver nem elérhető, a rendszer beállításainak módosítása nem
lehetséges!
A Rendszerbeállítás / Site / Szerverek felületen láthatóan fel van tüntetve a mester szerver,
valamint a szerverek állapota. A mester szerepének megváltoztatásához válassza ki a
helyettesítő szervert, majd nyomja le a Mester kijelölése gombot.
A státusz átállítása pár másodpercet igénybe vehet, ez alatt az időtartam alatt a szerverek
ideiglenesen nem kommunikálnak egymással.

18.3.3 Szerver adatainak módosítása
Egy szerver adatainak módosításához a szerver kiválasztása után nyomja le a Módosítás
gombot.
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Alapértelmezett esetben a szerver neve a számítógép neve lesz. A címnek ugyancsak
megadható a szerver neve, mivel a hálózaton a számítógép nevét a DNS szerver lefordítja az
eszköz egyedi IP-címére.
Hálózati szempontból a szervereket alkalmanként az alapértelmezett beállításoktól eltérően
szükséges beállítani. Az alább következik egy rövid leírás a beállítható adatokról.






A Név a szerver nevét jelenti, csupán azonosításra szolgál.
A Leírás ugyancsak a könnyebb beazonosíthatóságot segíti.
A Cím a szerver hálózati címét jelenti, melyet az Intellio Server használni fog.
Amennyiben a számítógép több IP-címmel is rendelkezik, azt az IP címet adja meg,
amelyet a többi szerver is el tud érni, egyébként megadható a számítógép neve is.
A Port a szerver kommunikációs portját jelenti (alapértelmezésben 53540).
A Külső cím és port akkor lényeges, ha a SITE-ot kívülről, például interneten keresztül is
el szeretné érni. Egy több szerverből álló SITE kívülről csak akkor elérhető, ha a SITE
legalább egy szerverén van beállított külső cím és port, ebben az esetben is csupán
azon az egy szerveren keresztül lehetséges a kapcsolat, csak ahhoz a szerverhez
regisztrált kamerák képeit tudja megjeleníteni, de a SITE teljes kameralistája elérhető. Ha
több szervert is elérhetővé kíván tenni a SITE-ból kívülről, mindegyik szerver
rendelkezzen eltérő TCP-porttal, és a megfelelő port továbbítási feltételek is adottak
legyenek a hálózaton (ld. Internetes elérés beállítása (73. oldal)).

Fontos: A közös Domainbe tartozó számítógépek csak akkor képesek észlelni egymást, ha
minden érintett szerveren van beállított külső cím!

18.3.4 Szerver törlése
A szerverek el is távolíthatóak egy SITE-ból a Törlés gomb segítségével, a következő szabályok
betartásával:




A szerveren nem lehetnek beregisztrált kamerák.
A szerver nem lehet Mester szerver.
A felhasználó nem választhatja le azt a szervert, amelyikre aktuálisan be van jelentkezve.

Fontos: a SITE kamera licenceinek a száma csökken az eltávolított szerver kameralicenceinek
számával!
Amennyiben az eltávolított szervert egy másik helyen telepíteni szeretné, akár egyedüli
szerverként, akár egy új SITE részeként, javasoljuk az IVS szerver teljes újratelepítését, hogy üres,
beállítások nélküli konfigurációs file-ok keletkezzenek.

18.3.5 Kliens
Egy SITE-ra vagy akár csak egy szerverre is egyidejűleg több kliens csatlakozhat. Értelemszerűen
minél több kliens kapcsolódik egy szerverre, annál nagyobb az adott szerver terheltsége, hiszen
a kliens felé is megjelenik az adatforgalom. A rendszer terheltsége akkor ideális, ha a kliensek a
SITE szerverei között egyenlő számban oszlanak meg. Ennek biztosítására jelölje be a
kapcsolatok beállításánál a címek automatikus szinkronizálását, lásd Csatlakozás egy Site-hoz
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(18. oldal). Amennyiben a beállítások helyesek, a kliens bejelentkezéskor a SITE egy
véletlenszerű szerverére kapcsolódik, ami biztosítja az optimális, elosztott szerverterheltséget.
A Rendszerbeállítás / Site / Kliensek oldalon megtekinthetőek a SITE aktív kliens kapcsolatai.

18.4 Domain
A Domain több SITE összekapcsolására képes, hogy egyetlen integrált rendszerben kezelje
azokat. Ez lehetővé teszi több különböző SITE elérését és irányítását is.
A Rendszerbeállítás / Domain felületen látható rajz mutatja a Domain felépítését, mely
minden esetben hierarchikus. Egy Domaint több SITE alkothat, a SITE-okhoz tartozó szerverek
pedig SITE-onként egy közös téglalapban kapnak helyet.
A rendszerbeállítás menüben felsorolásra kerülnek a kapcsolódó SITE-ok, melyek megfelelő
felhasználói jog mellett hozzáférhetőek, módosíthatóak, monitorozhatóak.
A Domain működéséhez szükség van a kapcsolódó szerverek között a külső címekre, ezek
nélkül a Domain különböző SITE-jai nem képesek csatlakozni.
Domain kialakításához a SITE-ok szervereinek rendelkeznie kell IVS-DOMAIN modullal. A szerver
aktuális moduljainak, licenszeinek ellenőrzéséhez használja az IntellioActivationTool
programot, vagy a Rendszerbeállítás / Site / Szerverek oldal Licensz oszlopát.

18.4.1 Domain bővítés
A Domain bővítése során új SITE kerül be a Domain-be. Mivel a Domain hierarchikus
elrendezésű, a SITE hozzáadása során ki kell választani egy SITE-ot, mely alá tartozni fog.





Válassza ki azt a SITE-ot, mely alá a hozzáadott SITE tartozni fog.
Nyomja le a Site hozzáadása gombot.
Adja meg a hozzáadandó SITE mester szerverének külső IP-címét és portját.
Adja meg a hozzáadandó SITE adminisztrátori bejelentkezési nevét és jelszavát.

A hozzáadott SITE neve meg fog jelenni a Domain sematikus ábráján, valamint egy frissítés
után a rendszerbeállítás menüben. Ha a jobb egérgombbal rákattint a SITE nevére és a
megjelenő panelből kiválasztja a Kapcsolódás parancsot, a kliens máris bejelentkezik arra a
SITE-ra is.

18.4.2 SITE-eltávolítás
Egy SITE eltávolításához a Domain-ből, válassza ki az eltávolítandó SITE-ot a Domain sematikus
ábráján, majd ahogy a SITE pirosra színeződik, nyomja meg a Site törlése gombot.

18.5 Internetes elérés beállítása
A szerverek külső (internetes) eléréséhez a SITE minden szerverének rendelkezni kell külső
címmel, és külső porttal. Az a SITE szerver, amelyik nem rendelkezik ilyennel, külső hálózatból
nem elérhető.
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18.5.1 Szerver oldali általános beállítások
Konfigurálja be az internetes útválasztóját oly módon, hogy az elérni kívánt szerverek
mindegyikéhez beállít egy portot, melynek forgalmát a megfelelő szerver számítógép 53540es portjára irányítja (port forwarding).
A Rendszerbeállítás / Site / Szerverek oldalon a Módosítás gombbal állítsa be a kívülről is
elérhető szerverek külső paramétereit (külső cím, külső port). Külső címnek állítsa be az
internetes átjáró IP címét, vagy Domain nevét. Ha nincs fix külső IP címe, vagy Domain neve,
használhat Dinamikus DNS (Dyndns, No-IP, stb.) szolgáltatást. Külső portnak az útválasztón
beállított, az adott szerverhez rendelt portot adja meg.

18.5.2 IMC-hez (Mobil kliens) szükséges szerver oldali beállítások
Amennyiben az Intellio Mobil kliensek visszajátszó és eseményböngésző funkcióját nem
szeretné használni, nem szükséges egyéb beállítás. A mobil kliens csatlakozás beállításainál a
korábban beállított külső címet, és portot kell megadni.
A mobil kliensekben a visszajátszáshoz, és az eseménykereséshez szükség van SITE-onként
legalább egy Intellio Video Gateway szolgáltatásra. A szolgáltatás működését ellenőrizheti A
szoftver működési állapotának ellenőrzése (11. oldal) leírtak szerint, ha szükséges, telepítse
fel az IntellioServer4Setup.exe segítségével.
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Konfigurálja be az internetes útválasztóját, oly módon, hogy a feltelepített Intellio Video
Gateway szolgáltatások mindegyikéhez beállít egy portot, melynek forgalmát a megfelelő
szerver számítógép 53560-as portjára irányítja (port forwarding).

18.5.3 IVS kliens internetes csatlakozás beállítása
A csatlakozás kialakításánál a szerverek külső címét, és a külső portját kell megadni. A kliens által
használt sávszélesség felső korlátját érdemes a rendelkezésre álló sávszélességnek megfelelően
beállítani.

18.5.4 IMC (Mobil kliens) internetes csatlakozás beállítása
A mobil kliens csatlakozás beállításainál a korábban beállított külső címet, és a
gateway / szerver külső portját kell megadni, annak függvényében, hogy a
visszajátszó / eseményböngésző funkciót használni szeretné vagy sem.
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19 Intellio kamerák firmware frissítése
A firmware az Intellio kamerákban futó, azok működését biztosító szoftver. Időnként (új
funkciók használatához, hibajavításokhoz) szükség lehet a kamerák firmware-jének cseréje. Az
Intellio kamerák firmware frissítése végrehajtható közvetlenül az IVS4 kliens alkalmazásból is
(javasolt), de a kamera saját webfelületén keresztül is megoldható.

19.1 Az Intellio kamerák frissítése
Töltse le a legújabb kamera firmware-t az http://intellio.eu weboldalról.
Letöltheti a köztes firmware-eket az
http://arh.hu/index.php/en/support.html

ATSS

Support

rendszeren

keresztül:

Miután letöltötte a firmware-t, kövesse a következő egyszerű lépéseket:



Indítsa el az Intellio kliensprogramját, majd csatlakozzon a frissítendő kamera vagy
kamerák SITE-jához.
A Rendszerbeállítások / Eszközök menüben válassza ki a frissítendő kamerákat. Az
eszközök állapota legyen online és beregisztrált. Több kamera kiválasztásához tartsa
lenyomva a Shift vagy a Ctrl billentyűket (a Shift segítségével a kijelölt eszközök első és



utolsó tagját tudja kijelölni, minden köztes kamera automatikusan kijelölődik).
Nyomja meg a Firmware frissítés gombot, majd keresse meg a feltöltendő firmware





helyét és válassza ki.
Ellenőrizze, hogy a kiválasztott kamera a frissítés támogatott eszközei között van-e.
Amennyiben igen, hagyja jóvá a frissítést. A firmware-frissítés átlagosan 1-2 percet vesz
igénybe kameránként, de kirívó esetben előfordulhat akár fél órás frissítési idő is

(némelyik ORIO firmware verzió).
Sikeres firmware-frissítés után a kamera újraindul, miközben jelzi egy dialógusablakban a
sikeres frissítés tényét.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a kamera az első alkalommal nem tudja frissíteni a firmware-t.
Ilyenkor ellenőrizze, hogy a kamera valóban online állapotú-e, majd ismételje meg a fenti
lépéseket. A firmware frissíthető a kamera web felületén keresztül is.
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20 Az IVS riasztási rendszere
A riasztási rendszer műveletekből, partíciókból és detektorokból áll.




Művelet: A hierarchia legalsó szintjén található, egy utasítás. Például utasíthatja a
szervert e-mail küldésére vagy elindíthat egy alkalmazást.
Partíció: A partíciókon keresztül lehetséges a műveletek elérése. A partíció maga a
műveletek egy olyan csoportja, melyek ugyanazon esemény hatására hajtódnak végre.
Detektor: A detektorokhoz rendelt partíciók akkor hajtódnak végre, ha a detektor jelzést
generál.

A következő gombok találhatóak a funkciók fejlécén (Rendszerbeállítás / Riasztás menüiben):


Frissítés: Újra betölti az oldalt, mutatva minden, az előző lapbetöltés óta bekövetkezett
változást.










Engedélyezés: Engedélyezi a kiválasztott detektorokat, partíciókat vagy műveleteket.
Tiltás: Letiltja a kiválasztott detektorokat, partíciókat vagy műveleteket.
Hozzáadás: Hozzáad egy detektort, partíciót vagy műveletet.
Módosítás: Módosít egy már létező detektort, partíciót vagy műveletet. Egy letiltott
elem módosításához először engedélyezni kell azt.
Duplikálás: A detektorok esetében ez a funkció nem létezik. Arra szolgál, hogy egy
műveletet vagy partíciót lemásoljon. Az újonnan létrejött másolat minden szempontból
megegyezik az eredetivel, kivéve, hogy alapértelmezetten le van tiltva. Hasznos
nagyszámú, közel azonos műveletek és partíciók létrehozásához.
Törlés: Eltávolítja a kiválasztott detektorokat, partíciókat vagy műveleteket.
Események szűrése: A gomb megnyomása után feltűnő ablakban beállíthatók az
üzenetek szűrései. Amennyiben egy bizonyos fajta üzenetet nem szeretne kapni, vegye
ki az adott típusú üzenet mellől a pipát. Csak az Előkép / Események ablak
megjelenítését szabályozza. Az esemény a riasztási rendszerben továbbra is
felhasználható vezérlések kialakítására.

21 Műveletek
Az műveletek tulajdonképpen aktivált parancsok. Ezek a parancsok a detektorok riasztásaira
aktiválódnak a partíciókon keresztül. Ha a detektor riasztást küld, a partíció és azon keresztül a
hozzá rendelt műveletek végrehajtódnak, így a rendszer bármely szituációra sokkal jobban tud
reagálni. Több fajta művelet létezik, melyeket vagy a kamera, vagy a szerver hajt végre, akár az
interneten keresztül. Ezek a következőek:
Kameraművelet

Presetre ugrás

Internetművelet E-mail küldés
Szerverművelet

Események fájlba írása, Kamerariasztási állapot, Multi IO, Naplózás
adatbázisba, Partícióélesítés, Programindítás, Rendszámtábla-adatbázis,
Tárolási csoport, VisiScanner adatbázis
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21.1 Műveletek létrehozása
Egy művelet létrehozásához nyomja meg a
Hozzáadás
gombot
a

Rendszerbeállítás / Riasztás / Műveletek
menüben, majd válasszon ki egy hozzáadandó
műveletet a megjelenő ablakból.
Minden egyes művelet különbözik, de
felépítésükben számos hasonlóság van. Ezek
gyors leírása alább következik.

21.1.1 Általános fül
Az általános fülön megadható az adott művelet egyedi neve, a leírása, és az állapota. A nem
engedélyezett műveletek nem kerülnek végrehajtásra.

21.1.2 Művelet fül
A művelet fül tartalmazza a művelet specifikus beállításokat.

21.1.3 Szerverek fül
A fülön található beállításoktól függ, hogy
a művelet melyik szerveren fog futni. Ez a
fül hiányzik a Presetre ugrás művelet
esetében, mivel ez a művelet nem
szerverre vonatozik.
Lehetőségek:


Összes szerver: a műveletet a SITE összes szervere végrehatja. Körültekintő használatot



igényel, mert pl. adatbázis művelet esetében az adatok többszöri beszúrását, email
küldésnél az email többszöri elküldését eredményezheti!
Csak a triggerelt szerver: a műveletet az a szerver hajtja végre, amelyiken az azt indító
esemény kiváltódott.
Csak a megadott szervereken: csak a kiválasztott szerverek futtatják a műveletet.



21.1.4 Eseményszűrő fül
Ezen a fülön kiválasztható, hogy milyen eseményekre aktiválódjon a művelet.




Minden esemény: minden jelzés aktiválja a műveletet.
Csak riasztásoknál: csak a riasztás jelzések aktiválják a műveletet.
A kiválasztott eseményekre: csak a kiválasztott események aktiválják a műveletet.
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21.2 Internetműveletek
Ezek a műveletek interneten keresztül végrehajtandó művelet definiálására szolgálnak.

21.2.1 E-mail küldés művelet
Ez a művelet automatikusan elküld egy e-mail
üzenetet az előre beállított címekre, a megadott
tárgymegjelöléssel. Több címzett esetén, az email
címeket pontosvesszővel ( ; ) elválasztva kell
megadni a Címzett mezőben.
Az SMTP beállításokat kell megadni: hoszt, port
szám, lehetséges biztosított TLS protokoll, és
természetesen a felhasználandó felhasználói fiók
felhasználóneve és jelszava (amely címről a levél

érkezik, pl: intellioserver@intellio.eu).
Amennyiben az üzenet forrása kamerához
kapcsolódik, lehetőség van a kamera riasztási
képének csatolására. Kép csatolásához engedélyezze a Riasztási kép csatolása opciót, a Kép
kicsinyítése engedélyezésével pedig beállíthatja a kép maximális szélességét.
Több szerveres SITE esetében érdemes a triggerelt szerverbeállítást választani, a többszörös
kézbesítés elkerülésére, és ellenőrizni, hogy mindegyik szerver képes a beállításokkal az e-mail
küldésre.

21.3 Kameraműveletek
A kameraműveletek a kamerát utasítják valamilyen
művelet elvégzésére.

21.3.1 Presetre ugrás művelet
Ez a művelet egy előre kiválasztott preset pozícióba
forgatja a kiválasztott PTZ kamerát a beérkező riasztás
hatására.
Preset létrehozása
A PTZ kamerák egyes fontos pozíciói elmenthetőek, és bármikor előhívhatóak. Ehhez kövesse ezeket a
lépéseket:




Mozgassa a PTZ kamerát a megfelelő pozícióba.
A kamera menüből válassza ki a harmadik szimbólumot, majd a megjelenő preset-ek alatt található
Preset létrehozása opciót.
A megjelenő ablakba írja be a preset nevét.
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21.4 Szerverműveletek
Ezek a műveletek a szerveren futnak le, megváltoztatva azok valamely funkcióját, működését,
esetleg új fájlokat hoznak létre, vagy egyéb, a szerverhez kapcsolódó eszközöket vezérelnek.

21.4.1 Események fájlba írása művelet
A művelet hatására létrejön egy Excel fájl (csv), ahová
rögzíti a műveletet aktiváló esemény adatait (egy sor

egy esemény, az adatokat határoló karakter a
pontosvessző ( ; )).


Eseményfájlok
tárolása
ebben
a
könyvtárban: A létrehozott fájl helye a
számítógépen











UTF-8 kódolás használata: Karakterkódolási
típus. Szinte minden program támogatja ezt a
kódolást, de ha problémák merülnek fel az
adatok megjelenítésével, ne engedélyezze.
Hozzon létre új fájlt ennyi idő elteltével: Az
az idő, ami után a rendszer új fájlt hoz létre.
Javasolt, hogy a beállított időközt ahhoz mérten állítsa be, hogy valószínűsíthetően
milyen gyakran fog az adott esemény érkezni. Az egy fájlban található túl sok bejegyzés
éppen annyira áttekinthetetlen lehet, mint a túl sok fájl.
Új könyvtár minden nap: Egy megoldás az előző pontban említett túl sok fájl
problémára.
FTP feltöltés: Engedélyezésével a létrejött fájl egy kiválasztott FTP-szerverre feltöltésre
kerül.
Kiszolgáló neve: Az FTP-szerver neve.
Bejelentkezési név és Jelszó: Az FTP-szerverre való bejelentkezési adatok.
Távoli könyvtár: Az FTP-szerveren található elérés (vagy célkönyvtár neve ha Új

könyvtár minden nap engedélyezve van).

21.4.2 Kamerariasztási állapot művelet
Ez a művelet felülbírálja az Intellio kamerán a képtömörítő beállításában található
sebességkorlátozásokat, lehetővé téve az adott eszköz lehető legnagyobb képsebességét. A
művelet hatása ideiglenes. Ha a művelet nem kerül ismételten meghívásra, a képsebességet
érintő korlátozások visszaállnak.

http://www.intellio.eu

80

Intellio Video System 4

IVS
21.4.3 Multi IO-művelet
A Multi IO művelet egy multi IO eszközt
vezérel és a megfelelő portokra küld
jeleket. Ugyancsak ezzel a művelettel
lehet jelet küldeni valamely Intellio,
Samsung vagy ONVIF kamera, illetve
Modbus TCP eszköz kimeneti portjára is.
Fontos: a művelettel csak bekapcsolni
lehet a kimenetet, így csak időzített
kimenetekkel használja a műveletet!
A Művelet indítása kameramenüből
listában adja meg mely kamerák
menüjéből szeretné manuálisan indítani
a műveletet. Szerkesztés gomb segítségével beállíthatja az adott kamera menüjéből indítható
műveletek sorrendjét.
Ha a művelet kamera kimenetet is vezérel, a művelet végrehajtását engedélyezze az összes
szerver számára. A műveletet az a szerver fogja végrehajtani, amelyik a végrehajtás
időpontjában a kamerával a kapcsolatot tartja, így egy esetleges kamera átvétel esetén is
megfelelő lesz az IO művelet működése.

21.4.4 Naplózás adatbázisba művelet
A művelet letárol minden egyes szerverre érkező eseményt egy SQL-adatbázisba.


Típus: A tároló adatbázis típusa. Ez lehet
MySQL vagy MSSQL.
 Hoszt: Az adatbázis elérhetősége. Ez lehet





webszerver,
vagy
a
hálózaton
egy
meghatározott könyvtár.
Felhasználónév: Az adatbázis eléréséhez
használt felhasználói név.
Jelszó: Az adatbázis eléréséhez használt
felhasználói névhez tartozó jelszó.
Adatbázis: Az adatbázis neve.
Tábla: Az adatbázis táblája, amelybe a
beállított adatok letárolásra kerülnek.

A tábla szükséges mezői a következőek:
Ezen mezőneveknek egyezniük kell, ellenkező
esetben az adatbázis művelet nem fogja tudni
letárolni a szükséges adatokat.
Fontos: több szerveres SITE esetében érdemes a triggerelt szerverbeállítást választani, így
elkerülhető az adatotok többszöri beszúrása, de ellenőrizni kell, hogy a szerverek mindegyike
képes-e kommunikálni az adatbázis szerverrel!
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21.4.5 Partíció élesítés művelet
Ez a művelet egy vagy több partíciót aktivál.
Előfordulhat, hogy egyidejűleg több művelet aktiválja
ugyanazt a partíciót, azonban az azonnal inaktívvá válik,
amint az első „riasztás vége” esemény beérkezik.

Megjegyzés: egy partíció állapotát a felhasználó, és az
ütemező is módosíthatja.
Megjegyzés: több szerveres SITE esetében a művelet
végrehajtásának megfelelő módja az Összes szerver.

21.4.6 Programindítási művelet
A művelet elindít egy programot. Ez lehet egy batch fájl,
vagy bármilyen más hagyományos program is, mint
amilyen a nyomtatás (print.exe). A fájl neve és az útvonal
(munkakönyvtár) megadása szükséges a helyes
működéshez.
A Művelet indítása kameramenüből listában adja
meg mely kamerák menüjéből szeretné manuálisan
indítani a műveletet. Hozzáadáshoz/eltávolításhoz
használja a megfelelő gombokat. Szerkesztés gomb
segítségével beállíthatja a kiválaszott kamera menüjéből
indítható műveletek sorrendjét.
A művelet paraméterei:



Fájlnév: a futtatandó program neve.
Paraméterek: Tulajdonképpen DOS parancssori paraméterek. Általában nem
szükségesek, de olykor hasznos lehet (például egy batch fájl paraméterezése sokszor
fontos).
 Indítás módja: Hasznos, ha a kiválasztott fájlt
nem
az
alapértelmezett,
hagyományos
értelemben szeretnénk használni (például ki

akarunk nyomtatni egy Word dokumentumot).
 Program elrejtése: A program a háttérben fog
futni, nem hívja fel magára a figyelmet.

Megjegyzés: ha a műveletet több szerver is
végrehajtja, akkor a végrehajtandó programnak a
kérdéses szerverek mindegyikén rendelkezésre kell
állnia a megadott paramétereknek megfelelően.
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21.4.7 Rendszámtábla-adatbázis művelet
A művelet a rendszámtábla-detektor, és a beépített
rendszámtábla-detektor
által
azonosított
rendszámok adatait tárolja le egy adatbázisban. A
konfigurálás kezdetén meg kell adni a letárolandó
információkat cellánként, melyek később keresés
során felhasználhatóak. A beállítandó adatok:


Típus: A tároló adatbázis típusa. Ez lehet
MySQL vagy MSSQL.
 Hoszt: Az adatbázis elérhetősége. Ez lehet





webszerver, a hálózaton egy meghatározott
könyvtár vagy számítógép.
Felhasználónév: Az adatbázis eléréséhez
használt felhasználói név.
Jelszó: Az adatbázis eléréséhez használt felhasználói névhez tartozó jelszó.
Adatbázis: Az adatbázis neve.
Tábla: Az adatbázis táblája, amelybe a beállított adatok letárolásra kerülnek.

Az SQL adatbázis felépítése:
A tábla létrehozásakor a mezőneveknek ilyen
néven kell szerepelniük!
A MySQL adatbázis natívan támogatott.

Fontos: több szerveres SITE esetében érdemes a triggerelt szerverbeállítást választani, így
elkerülhető az adatotok többszöri beszúrása, de ellenőrizni kell, hogy a szerverek mindegyike
képes-e kommunikálni az adatbázis szerverrel!
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21.4.8 Tárolási csoport művelet
Ez a művelet megváltoztatja a megadott tárolási
csoport tárolási módját. A változás nem maradandó, a
műveletet kiváltó riasztási esemény megszűntével a
tárolási mód is visszaáll.


Tárolási csoport: Az a tárolási csoport,



amelynek a művelet hatására megváltozik
majd a tárolási módja.
Tárolási mód: Az itt beállított típusra változik a
művelet hatására a tárolási csoport eddigi
tárolási módja.
Tárolási csoport művelet

21.4.9 VisiScanner adatbázis művelet
A VisiScanner detektortól érkező eseményeket tárolja le egy SQL-adatbázisba.


Típus: A tároló adatbázis típusa. Ez lehet
MSSQL, MSSQL2008 vagy MySQL.
 Hoszt: Az adatbázis elérhetősége. Ez lehet





webszerver
vagy
a
hálózaton
egy
meghatározott könyvtár.
Felhasználónév: Az adatbázis eléréséhez
használt felhasználói név.
Jelszó: Az adatbázis eléréséhez használt
felhasználói névhez tartozó jelszó.
Adatbázis: Az adatbázis neve.
Tábla: Az adatbázis táblája, amelybe a beállított
adatok letárolásra kerülnek.

Ha engedélyezi az Események összevonása jelölőnégyzetet, adja meg a következőket is:


Korcsoport tábla: A táblában letárolásra kerül az adatbázis korcsoportjainak számtani



átlaga, valamint a megadott intervallum alatt az adott korcsoportba tartozó személyek
száma.
Intervallum: Az az idő, amely eltelte után újabb összesítés következik be.

Fontos: több szerveres SITE esetében érdemes a triggerelt szerverbeállítást választani, így
elkerülhető az adatotok többszöri beszúrása, de ellenőrizni kell, hogy a szerverek mindegyike
képes-e kommunikálni az adatbázis szerverrel!
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22 Partíciók
nyomja
le
a
Hozzáadás
gombot
a
Rendszerbeállítás / Riasztás / Partíciók menüben. A megnyíló ablakban lehet beállítani a
partíciót, négy lapfül segítségével. Ezek a fülek a következők:
Egy



partíció

létrehozásához

Általános: Ezen a lapon beállítható a partíció neve és leírása, és az állapota. A nem
engedélyezett partíciók nem hajtják végre a hozzájuk rendelt műveleteket, és nem
értesítik a felhasználókat. A lapon látható a partíció aktuális állapota (élesített vagy
kikapcsolt), és az Élesítés, Kikapcsolás gombokkal manuálisan módosítható. Az élesített
partíciók végrehajtják a hozzájuk rendelt műveleteket, és értesítik a megadott
felhasználókat az eseményekről. Egy partíció állapota 3 féle módon változhat:
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o Manuálisan a felhasználói felületen a partíciós lista segítségével.
o A Partícióélesítés művelet által
o Ütemező által, az Ütemezés lapon beállítottaknak megfelelően.
Műveletek: Létező műveletek rendelhetők itt a partícióhoz. A partíció aktiválódása
esetén annak minden művelete végrehajtódik, amennyiben maga a partíció a riasztási
esemény idején élesített.
Felhasználók: Itt állítható be, hogy mely felhasználók értesüljenek a partíciót elindító
detektor eseményekről. Ha itt nincs megadva felhasználó, és az adott detektornál nincs
felülbírálva, akkor mindenki megkapja ezeket az üzeneteket.

Megjegyzés: a detektoroknál külön megadhatók, melyek akár a partíciók állapotától
függetlenül is megkaphatják a detektorok eseményeit.


Ütemezés: A kiválasztott időpontokban a partíció élesítve lesz, a nem kijelölt
időpontokban kikapcsolt.

Megjegyzés: a partíció állapota bármikor módosulhat a felhasználó, vagy egy művelet
által.

23 Detektorok
Az Intellio kamerákba épített intelligens funkciók jelentős segítséget nyújtanak a kezelőknek és
növelik a megfigyelő személyzet munkájának hatékonyságát. A beépített intelligencia bizonyos
szintű automatizmust és önállóságot ad a videomegfigyelésnek. Az Intellio korszerű
eseményfelismerő és riasztási eljárása összetettebb, mint a ma elterjedt megoldások,
mindazonáltal igen egyszerűen kezelhető a kifinomult beállító felületek segítségével.
Eszközdetektorok:

Mozgás, Szabotázs, Tárgyeltávolítás, Behatolás, Vonalátlépés,
mozgásérzékelő, IO-bemenet, Beépített rendszámtábla-detektor

Irány,

Intelligens

Rendszámtábla, Multi IO-bemenet, Kamera rendelkezésre állás, ONVIF esemény, SITE
Rendszerdetektorok: állapot, VisiScanner arcelemzés, TCP-esemény fogadása, Videó mozgásérzékelő

(általános)

23.1 Detektor hozzáadása
A detektorok beállításai a kliensen keresztül érhetőek el. A detektorok módosítási és hozzáadási
folyamata megegyezik a megfelelő detektor- és kamerapáros kiválasztása után.



Nyomja le a Hozzáadás gombot a Rendszerbeállítás / Riasztás / Detektorok
menüben, majd válassza ki a hozzáadandó detektor típusát (Eszköz vagy Rendszer).
Válassza ki a kamerát amelyen a detektort kívánja használni (ez a lépés
rendszerdetektorok esetében hiányozhat), majd válassza ki a detektor típusát a listából.

Fontos: Ha egy detektor nem szerepel a felsorolásban a választható detektorok között, az azt
jelenti, hogy vagy nem rendelkezik olyan kamerával, amely alkalmas lenne az adott típusú
detektor futtatására, esetleg az ön által birtokolt Intellio Video System nem rendelkezik a
megfelelő kiegészítő modullal (például ANPR-modul)!
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23.2 Detektorok közös jellemzői
A detektorokat nagyfokú hasonlóság jellemzi, mivel minden detektor fő funkciója, hogy felhívja
a figyelmet bizonyos előre meghatározott eseményre, így a beállítás során számos lépés
megegyezik. Az alábbiakban ezek a lépések szerepelnek, a detektorok teljesebb megértése és
áttekintése miatt.

23.2.1 Detektortípusok
Többféle típusú detektor létezik (szabotázs, mozgás, objektum alapú, nyomkövető alapú, IObemenet, forgalom és rendszer), a detektor funkciójától függően. A kategóriák segítségével
találhatja meg a keresett detektort, de a beállításukat illetően lényegében nincs különbség
köztük. Valójában beállítási szempontból három típus különbözethető meg, ezek a
nyomkövető alapú, a rendszer és az egyéb típusok. A rendszerdetektorok és a többi
detektor között a legjelentősebb különbség az, hogy a rendszerdetektorok mindig a szerveren
futnak, és nem veszik igénybe a kamera processzorát, viszont nagyobb sávszélességet
foglalnak le.

23.2.2 Nyomkövető alapú detektorok
A fő ok, ami miatt a nyomkövető alapú detektorok külön kategóriát képeznek (behatolás,
vonalátlépés, irány, intelligens mozgásérzékelő), az az, hogy a detektorok megfelelő
működéséhez kalibrálnia kell a kamerát és konfigurálnia a nyomkövetőjét.

23.2.3 A detektor felépítése
Minden detektor a következő négy fülön található beállításokat tartalmazza:


Általános: A detektor neve és leírása
található itt, valamint a prioritása és
egy további művelet beállítása. A
detektor neve és leírása általános, így
javasolt a megváltoztatásuk a későbbi
könnyű beazonosíthatóság érdekében,
számos más azonos típusú detektor
között (hasznos lehet a név vagy a

leírás során a hozzá tartozó kamera
megadása). A prioritás az élőképen, a
Spot ablakokban való megjelenítést
szabályozza, a magasabb prioritású,
fontosabb
detektorról
érkező
riasztások kiszoríthatják az alacsonyabb rangú, kevésbé fontosak megjelenítését. A
További művelet beállításával pedig megadható, hogy a detektor alapértelmezett
kamerája helyett egy másik, megadott kamera képe jelenjen meg riasztáskor (pl. ha egy

kamera I/O bemenetére olyan érzékelőt kötünk, mely valójában egy másik kamera által
megfigyelt területre vonatkozik.), ill. komplett nézetváltást is beállíthat, ilyenkor több
kamera képét is meg tudja egyszerre jeleníteni az adott detektor riasztásakor.
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Detektor: A detektor maszkja, és a detektorra jellemző egyedi beállítások ezen a lapon



állíthatóak be. Vannak detektorok, melyekről ez a fül hiányzik. Ez azért lehet, mert a
detektor nem igényel semmilyen különleges beállítást, így maga a fül is szükségtelen.
Partíciók: A detektor riasztására aktiválandó partíciók listája adható itt meg. A partíciók
csak normál eseményre reagálnak, a technikai eseményeket figyelmen kívül hagyják.
Fontos: ha minden, egy detektorhoz tartozó partíció inaktív, akkor a detektor
nem továbbít eseményeket és riasztásokat! Ha a detektornak mindig működnie kell,
javasolt felvenni egy mindig aktív, akciókat nem tartalmazó partíciót is a detektorhoz
tartozó partíciók közé.





Üzenetek: Itt beállítható, hogy mely eseményeket engedélyezi, ill. hogy azok
riasztásként vagy egyszerű eseményként jelenjenek meg. Ezek a beállítások
exportálhatóak és importálhatóak, így az azonos üzenet beállítások számos különböző
kamera azonos típusú detektorába importálhatóak.
Felhasználók: Ezen a lapon megadható, hogy a detektor eseményeiről, mely
felhasználók, illetve szerepkörök kapjanak értesítést.
o Csak a partíciónál beállított felhasználók (alapértelmezett): Ebben az
esetben csak a detektorhoz hozzárendelt partícióknál megadott felhasználók, és
szerepkörök kapják meg a detektor eseményeit.
o A partíciónál beállítottak, kiegészítve az itt kiválasztott felhasználókkal: Az
eseményeket megkapják a detektorhoz rendelet partíciók felhasználói és
szerepkörei, kiegészítve az itt megadottakkal.
o A partíciónál beállítottak, kizárva az itt kiválasztott felhasználókkal: Csak
azok a felhasználók és szerepkörök értesülnek az eseményekről, melyek a
detektorhoz rendelt partícióknál megadásra kerültek, de az itteni listában nem
szerepelnek.
o Csak az itt kiválasztott felhasználók, szerepkörök: Ilyenkor a detektorhoz
rendelt partícióknál megadott felhasználók és szerepkörök nem lesznek
figyelembe véve, csak az itteni listában felsoroltak. Üres lista esetén senki nem
kap értesítést a detektor eseményeiről
o Az összes felhasználó, és szerepkör, kivéve az itt beállítottakat: Az itteni
listában felsoroltakon kívül mindenki megkapja az eseményeket. Üres lista esetén
mindenki megkapja az eseményeket.

23.2.4 Maszkok létrehozása
A maszk létrehozása a kamera előnézeti képén történik, ez a detektor a második, Detektor
elnevezésű lapfülén található.
Háromféle maszkolási módot különböztetünk meg: az egyik sokszögeket hoz létre, a második
vonalakat, valamint a harmadikat, ami egy összetett, több részre tagolt vonalat hoz létre.
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Sokszögek
A detektorok közel fele ilyen maszkolási móddal
rendelkezik.
Egy sokszög kijelöléséhez az egérrel kattintson az
egyik kiválasztott sarokpontra, majd a kijelölni
szándékozott terület szomszédos szögét kijelölve
haladjon körbe. A sokszög sarokpontjai később
elmozdíthatóak, viszont eltávolítani, vagy hozzáadni
nem lehetséges, ebben az esetben törölje az adott
sokszöget, és rajzolja újra. A rajzolás lépései:





Példa a poligon típusú maszkolásra

Kattintson a bal egérgombbal az alakzat kezdőpontján.
Válassza ki a következő sarokpontot, majd kattintson ismét a bal egérgombbal.
Ismételje ezt addig, míg minden sarokpontot ki nem jelölt.
Befejezéshez kattintson a jobb egérgombbal.

A sokszög létrehozása után elmozdítható, ha a zöld területen belülre kattint, majd elhúzza azt
az egérrel.
Több különböző sokszöget is kijelölhet a maszkon, a detektor a kijelölt területen belül vagy a
detektor leírásának megfelelően fog funkcionálni.
A mozgásdetektor, valamint a monitorozási és
rögzítési mozgásérzékelő több maszkot is képes
kezelni. Ebben az esetben minden egyes maszk, több
sokszöggel kijelölt területet is tartalmazhat, melyekre
maszkonként eltérő beállítások vonatkozhatnak.
Egyenes vonalak
A maszkolás másik változatában a vonalak egyszerűen
létrehozhatóak a bal egérgomb segítségével, csupán
ki kell jelölni a vonal két végpontját. Ezzel a maszkolási
móddal számos vonal megadható.

Példa az egyenes vonalakból álló maszkolásra

Összetett vonal
Az ilyen típusú maszk beállítása olyan, mint a sokszögből állóé, annyi különbséggel, hogy itt a
töréspontokat kell az egér bal egérgombjával kijelölni. A jobb egérgomb segítségével tudja
lezárni az összetett vonalat. Az összetett vonal sajátossága, hogy a vonalak keresztezhetik
egymást, de erre a gyakorlatban ritkán van szükség.
Egy már létrehozott maszktípus módosításához kattintson rá a kijelölt területre / vonalra. A
terület / vonal sarokpontjai ekkor kékre változnak, jelezve a módosítás lehetőségét. A sokszög
típusú maszk esetén a kijelölt terület közepén megjelenik egy piros pont.
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A
szükséges
változtatásokat
megteheti
a
sarkok / töréspontok / végpontok elhúzásával (bal
egérgombbal). Az élek is mozgathatóak, nem csupán
a sarkok. Ehhez a bal egérgomb lenyomásával húzza
arrébb a kiválasztott élet.
Fontos, hogy sarkokat / éleket nem lehet eltávolítani
egy
maszkról.
Ilyen
esetben
a
kijelölt
területet / vonalat el kell távolítania, majd létrehoznia
a kívánt maszkot.

Példa az összetett vonalból álló maszkolásra

A terület / vonal törléséhez jelölje ki azt, majd nyomja le a Kijelölt terület törlése vagy a
Vonal törlése gombot.

23.2.5 Kamera kalibrálása
A kalibrálás elengedhetetlen ahhoz, hogy a kamera képes legyen kiszámolni a valós térbeli
távolságokat, és ebből a megjelenő objektumok méreteit. Ezek segítségével kategorizálja a
kamera, hogy az észlelt objektum jármű, ember, vagy egyéb, kisméretű objektum-e.
Minden egyes kamerán külön el kell végezni a kalibrációt, hiszen minden kamera más
látószöggel és perspektívával rendelkezik. Ezt kétféleképpen végezheti el:



A Rendszerbeállítás / Eszközök / Kamerák menüben található kamerák közül válassza
ki a kalibrálandó kamerát, majd válassza ki a kamera funkciói közül a Kalibrálás fület, és
nyomja meg a Kalibrálás gombot.
Az élőképen a kalibrálni kívánt kamera kameramenüjéből válassza ki a Kalibrálás
menüpontot.

Az előnézeti képen be kell állítani a koordinátákat (irány, hossz), valamint a nyilak által ábrázolt
hossz valós térben jelzett méretét. A beállítás odafigyelést igénylő művelet, próbálja meg minél
pontosabban végrehajtani. A pontosabb beállítás hatékonyabb detektor működést
eredményez. A kalibrálást segítő megjegyzések:








A bal egérgombot nyomva tartva mozgathatja a koordináta végpontjait.
Ügyeljen rá, hogy a beállító nyilak ne lógjanak ki a látható mezőből (a kalibráció működik

akkor is, ha a koordináták „kilógnak” a látható tartományból, de maga a tengely hossza
és helyzete nem állítható, ha nem tudja megragadni a nyíl végét).
A kalibráció során próbálja meg kihasználni a rendelkezésre álló tárgyak, esetleg
személyek ismert tulajdonságait (méterek, derékszögek, stb.); bár ezek nem mindig
állnak a rendelkezésre, használatuk jelentősen segítheti a pontos beállítást.
Használjon minél nagyobb távolságokat; ez segít minimalizálni a pontatlan kalibráció
okozta hibát (tíz centiméter eltérés nem ugyanannyi egy méteres távolságon, mint tíz

méteren).
Az irányokat mindig a valós irányoknak megfelelően állítsa be; ami a kamera nézeti
képén derékszögnek tűnik, nem minden esetben az a valóságban. Ha nem tudja
pontosan meghatározni a szögeket, helyezzen egy dobozt a látómezőbe és használja
segítségként.
A beállított koordinátáknak a valóságban egymással mindig derékszöget kell bezárniuk.
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A kalibrálás végeztével nyomja
meg az Alkalmaz gombot. Ekkor a

Megjelenítendő eredmények
alatt
található
beállítások
engedélyezésével megjelennek a
kalibráció
hatásai
(minél

pontosabb volt a kalibrálás, annál
kisebb az érvénytelen terület, és
annál pontosabban illeszkedik a
felső rács a nyilak végeihez).
Amennyiben
az
eredmény
kielégítő, nyugtázza a kalibrációt.

23.2.6 Nyomkövető beállítása
A nyomkövető beállítása során a mozgó objektumokra vonatkozó szabályokat határozhatja
meg. Ezek a szabályok segítik az objektumok felismerését, a mozgásuk követését, valamint ezek
segítségével képes a rendszer következtetéseket levonni a mozgó objektum kategóriájáról
méret alapján. A beállításoktól függően kiszűrhetőek a képről az árnyékok generálta téves
riasztások, a kavargó falevelek a szélben, vagy meghatározható, hogy két objektum azonos-e
vagy sem.
A következő három paraméter definiálja a nyomkövetést. Amennyiben e három paraméter
szükséges feltétele nem teljesül, a mozgó objektum nem lesz követett:




A mozgás időtartama a követés kezdete előtt
A mozgó objektum által megtett elmozdulás a követés kezdete előtt
Maximális követési távolság

Ha az ezekben a feltételekben megadott értékeket az objektum mozgása nem teljesíti, az
objektum nem válik követetté, és így a detektorok nem reagálnak ezekre a mozgásokra. Éppen
ezért fontos, hogy ezek a beállítások pontosak legyenek a valóban lényeges mozgások,
objektumok követésének hatékonysága érdekében.
A nyomkövető beállító felületét kétféleképpen is elérheti:



A Rendszerbeállítás / Eszközök / Kamerák menüben található kamerák közül válassza
ki azt, amelyiken be akarja állítani a nyomkövetőt, majd válassza ki a kamera funkciói
közül a Nyomkövető fület és nyomja meg a Nyomkövető beállítása gombot.
Az élőképen a beállítani kívánt kamera kameramenüjéből válassza ki a
Nyomkövető beállítása menüpontot.
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Az ILD VISUS kamerák esetében csak a maszkolást kell beállítani (amennyiben nincs szükség a
teljes látómezőn belüli nyomkövetésre), míg az ILD ORIO kameráknál a következő paraméterek
segítségével lehet a nyomkövető működését beállítani













Mindig bekapcsolva: Engedélyezésével a nyomkövető folyamatosan működni fog,
nem csupán akkor, ha egy detektor működése megköveteli.
Maximális követési távolság: Az a maximális távolság, amekkora két egymást követő
képkockán a mozgó objektum elmozdulása lehet. Ha az elmozdulás ennél nagyobb,
akkor az nem minősül ugyanannak az objektumnak, hanem két különbözőnek. Ha ez az
érték túl magas, előfordulhat, hogy két különböző objektum között nem tesz a
nyomkövető különbséget.
Objektum követetté válásához szükséges minimális idő: Ennyi ideig kell legalább
mozognia egy objektumnak, hogy a nyomkövető elkezdje követni.
Objektum követetté válásához szükséges legkisebb elmozdulás: Az a minimális
elmozdulás, amelyet követően egy objektum követetté válik.
Nappali érzékenység: A nyomkövető nappali érzékenységét szabályozza. Alacsony
értékeken a téves riasztások esélye alacsony, viszont előfordulhatnak nem érzékelt
objektumok. Magas értékeknél ennek az ellenkezője igaz. Ez az érzékenység csak nappali
működési mód esetén érvényes.
Éjszakai érzékenység: Megegyezik a nappali érzékenységgel, de éjszakai módban
érvényes.
Követési szabályok: A legördülő listából kiválasztható követési szabály a szűrés
erősséget állítja, vagyis Szigorú beállítás mellett a kamera a mozgásban bekövetkezett
változásokat összehasonlítja számos statisztikai adattal, és ez alapján dönt, hogy a
bekövetkezett mozgás valódi mozgó objektum vagy csak nyomkövetési hiba. Javasolt
ezt a funkciót csak akkor használni, ha nagyon sok a téves riasztás, mivel valódi mozgó
tárgyakat, személyeket is kiszűrhet.
Környezet: Ez a funkció veszi át a legtöbb ILC funkció szerepét, a megfelelő környezeti
beállításokat alkalmazva a választható helyszíneken.
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23.3 Eszközdetektorok
23.3.1 Szabotázsdetektor
A szabotázsdetektor érzékeli a kamera elforgatását,
eltakarását, vagy éppen az életlen képet.

Megjegyzés: Ez a detektor csak a VISUS kameracsalád
kameráihoz adható hozzá.
Eszközdetektor; Maszktípus: nincs
A detektor minden képminőséget befolyásoló működést
észlel, riasztást viszont csak meghatározott esetekben küld.
A detektor a következő eseteket képes figyelmen kívül
hagyni:


A kép túl sötét: A detektor nem ad riasztást, ha a
kép túl sötét.





A kép túl világos: A detektor nem ad riasztást, ha a kép túl világos.
Életlen kép: A detektor figyelmen kívül hagyja az életlen, homályos képet.
Visszafordítva: A detektor nem ad riasztást, ha a kamera által megfigyelt terület
jelentősen megváltozik.

A detektor riasztást csupán a Türelmi idő lejárta után küld,
a téves riasztások elkerülése érdekében. A riasztás véget ér,
amint eltelik a Visszaállítás előtti várakozási idő.
Amennyiben nincs teljesen tisztában a detektorok
hozzáadásának általános folyamatával, tanulmányozza át
itt: Detektorok közös jellemzői (87. oldal)

23.3.2 Mozgásdetektor
A mozgásdetektor riasztást küld, ha a detektor által érzékelt
mozgás túllépi a küszöbértéket a kijelölt területen belül.
Eszközdetektor; Maszktípus: sokszögek
Ehhez a detektorhoz több maszk is hozzáadható, minden
maszk eltérő beállításokkal rendelkezhet. A beállítás során
két paraméter állítható:


Mozgásdetektor beállítása

Az Érzékenység értéke meghatározza, mekkora
fénybeli, árnyalatbeli eltérést vesz figyelembe. Alacsonyra állított érték esetén
könnyedén előfordulhat, hogy egy hasonló árnyalatú kabátban sétáló ember beleolvad
egy hasonló színű házfalba, anélkül, hogy a szenzor észrevenné. Magas értéknél ez nem
fordul elő, viszont a mozgásérzékelő apró fényviszony-változásra is jelezhet.
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A Mozgás mértéke értelemszerűen a mozgó képpontok számát hasonlítja az összes
maszkolt képpontok számához. Alacsonyra állítás esetén kisméretű mozgó tárgyakat,
vagy akár apró fényviszonyváltozást is mozgásként értékelhet a mozgásérzékelő, ha
viszont túl magasra van állítva, távolabbi mozgó objektumok esetén előfordulhat, hogy
azokat a rendszer azért szűri ki, mert túl kicsik.

23.3.3 Tárgy eltávolítás-/Lopásdetektor
Tárgyak védelmére szolgáló detektor, mely riasztást küld,
ha egy védett objektumot eltávolítanak, vagy
elmozdítanak az eredeti helyéről.
Eszközdetektor; Maszktípus: sokszögek
A detektor beállítása során ügyeljen rá, hogy nem
csupán a védendő objektumot kell letakarnia a maszkkal,
hanem valamelyest a tárgyat körbevevő hátteret is,
amely lehetőleg legyen kontrasztos a tárggyal a
könnyebb észlelhetőség miatt (ideális esetben egy sötét
textúrájú tárgy fehér háttér előtt). Ez jelentősen növeli a
detektor hatékonyságát.
A detektor eltérő beállítási paramétereket igényel ILC és
ILD kamerák esetén.
ILD


Érzékenység: A színárnyalatok közötti eltéréseket, ezek változásait érzékeli, így a



csökkentésével az ebben fellépő változások iránti tolerancia növelhető, illetve
növelésével csökkenthető.
Türelmi idő: A riasztást kiváltó esemény bekövetkezése és a riasztás között eltelt idő.
Amennyiben a kiváltó ok ez alatt az idő alatt megszűnik, a riasztás nem következik be.
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23.3.4 Kitakarásdetektor
Ez egy olyan szabotázsdetektor, amely riasztást küld, ha a kamera látóterét valami kitakarja.

Megjegyzés: Ez a detektor csak az ORIO kameracsalád kameráihoz adható hozzá.
Eszközdetektor; Maszktípus: sokszögek
A kitakarásdetektor a kijelölt területet figyeli (vagy ha nincs ilyen, akkor a teljes látómezőt), és ha
valami eltakarja azt, riasztást küld. A megfigyelést akadályozó tárgy bármi lehet (kamera elé
helyezett doboz, sapka, stb.), a detektor szempontjából nem lényeges. Mivel a detektor az
éleket, kontúrokat figyeli, ezért alacsony megvilágítás esetén a detektor felfüggeszti a
működését és nem ad riasztást. Ez megeshet akkor is, ha a kamera objektívét lefújják, vagyis a
kitakarásdetektorról érkező „alacsony fényviszonyok mellett nem működőképes” üzenet
komoly problémát is jelezhet.


Érzékenység:



Türelmi idő: A riasztást kiváltó esemény

Beállítható, hogy mennyire
érzékenyen reagáljon a detektor a maszkolt
terület változásaira. A magasabb érték azt jelenti,
hogy könnyebb kiváltani a riasztást.

bekövetkezése és a riasztás között eltelt idő.
Amennyiben a kiváltó ok ez alatt az idő alatt
megszűnik, a riasztás nem következik be.


Visszaállítás előtti várakozási idő: Az az idő,
amennyi ideig a detektor vár, mielőtt üzenetet
küldene
a
riasztást
kiváltó
esemény
megszűnéséről. Ezzel megakadályozható a több,
egymást követő riasztás.

Kitakarás-detektor felület
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23.3.5 Kiforgatásdetektor
A kiforgatásdetektor egy olyan szabotázsdetektor, amely a kamera elforgatása esetén küld
riasztást.

Megjegyzés: Ez a detektor csak az ORIO kameracsalád kameráihoz adható hozzá.
Eszközdetektor; Maszktípus: egyenes vonalak
Beállítás során a megadott egyenes vonalakat a
helyszínen lévő, kontrasztos élek mentén helyezze el,
mivel ez a detektor az élek, kontúrok elmozdulását
figyeli. Minél több jól látható élt jelöl ki, a detektor
működése annál stabilabb. Az élek kijelölése után az
Alkalmaz gomb lenyomása után láthatóvá válnak a
valóban kontrasztos élek, valamint azok is, amelyek
nem találtak élre a meghatározott helyeken. Ahol a
beállított vonal nem fekszik él mentén vagy a
kontúrja nem látható, ott a megjelenített vonal vörös
marad. Ahol van érzékelhető él, ott a vonal
színjelzése zöld. Riasztás akkor következik be, ha a
detektor nem talál egyetlen érzékelhető élt sem.
Mivel a kamera elforgatását ezekhez az élekhez
vizsgálja a detektor, ne állítsa olyan tárgyak mentén,
amelyek elmozdulhatnak (pl. autók, dobozok).
ILC kamerák esetében csak az állítható be, hogy a detektor kikapcsoljon-e alacsony
fényerősségnél, és ha igen, akkor azt milyen fényerősség mellett tegye meg.

23.3.6 IO-bemeneti detektor
Riasztást generál, ha egy Intellio kamera bemeneti
portjára jelzés érkezik, vagy megszűnik.
A kamera bemenet működésének beállítása a
Rendszerbeállítás / Eszközök oldalon, I/O portok
fülön végezhető el.
Eszközdetektor
Egyedül a figyelendő portot kell beállítani a
detektoron. Mivel nincs szükség a képek elemzésére,
nem kell maszkot sem beállítani.
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23.3.7 Beépített rendszámtábla-detektor
Eszközdetektor; Maszktípus: sokszög
A kamerába épített rendszámtábla detektor az egysoros magyar forgalmi rendszámok
felismerésére lett kifejlesztve, elsősorban beléptetési célokra (pl. sorompóvezérlés). A
detektornak ugyanazt a rendszámot kétszer egymás után fel kell ismernie, hogy eseményként a
szervernek elküldje. Javasoljuk, hogy a kamerán megjeleníthető OSD-t kapcsolja be a pontos
konfigurálás elősegítésére.




Rendszám mérete képpontokban: Minimum és Maximum értékek. A minimálisnál
kisebb rendszámokat a rendszámfelismerő motor nem ismer fel, mint ahogy
maximálisnál nagyobbat sem.
Irányszűrés: A nem kívánt, érkező vagy távozó autók rendszámait lehetséges ezzel a
beállítással szűrni, de ha ilyen nincs, le is tilthatjuk ezt a funkciót.
Maszk: Egy darab sokszög maszk állítható be, melynek segítségével a rendszámtábla
keresést korlátozhatjuk a maszk által kijelölt területre.

A beépített rendszámtábla detektor nem ismer fel színeket, és a kötőjelet is eltávolítja a
rendszámból, ezért a színekkel és / vagy kötőjellel megadott rendszámokat a detektor nem
fogja a megfelelően csoporthoz rendelni. A beépített rendszámtábla-detektorral használt
rendszámokat az adatbázisba színek, és kötőjel nélkül kell megadni, így a detektor által
végrehajtott műveletek megfelelően fognak lefutni.
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23.4 Nyomkövető alapú eszközdetektorok
Nyomkövető alapú detektor a behatolásdetektor, az iránydetektor, a vonalátlépés-detektor és
az intelligens mozgásérzékelő. A nyomkövető alapú detektorok az észlelt objektumokat méret
és szín szerint azonosítják és figyelemmel követik azok pályáját.
A detektorok rendeltetésszerű működéséhez be kell kalibrálni a kamerát, valamint be kell
állítani a nyomkövetőt. Ezek nélkül működésük hibás riasztásokat, téves eredményeket
okozhatnak.

23.4.1 Behatolásdetektor
A behatolásdetektor akkor ad riasztást, ha egy objektum a maszkolt területre kerül. Nem küld a
detektor riasztást abban az esetben, ha a mozgás a területen belül vagy kívül történik, sem
akkor, mikor egy objektum elhagyja a kijelölt területet.
Nyomkövető
alapú;
Maszktípus: sokszögek










Eszközdetektor;

Türelmi idő: A riasztást kiváltó esemény
bekövetkezése és a riasztás között eltelt idő.
Amennyiben a kiváltó ok ez alatt az idő alatt
megszűnik, a riasztás nem következik be.
Riasztáshoz szükséges sebesség*: Ha a
követett objektum lassabban mozog, akkor
nem történik riasztás, még akkor sem, ha az
objektum a védett területen belülre kerül.
Objektumszín szűrő*: Engedélyezésekor
riasztás akkor keletkezik, ha a követett tárgy
leginkább jellemző színe az egyik kiválasztott
szín.
Árnyékszűrés*: A detektor igyekszik
eldönteni, hogy az objektum, amely a kijelölt
területen mozog, árnyék-e, vagy sem. Árnyék
esetén nem történik riasztás.
Objektum típusok*: A kamera akkor küld
riasztást, ha a bejelölt típusú objektum lép be
a kijelölt területre. Más típusú mozgó
objektum területen belülre lépésére a detektor nem fog riasztást küldeni.

*: az objektum szűrési lehetőségek kamera típustól, és firmware-től függően változhatnak.
Az ILC kamerák beállító felületén csak az objektum kategorizálás és az alacsony fényerősség
esetén, a detektor kikapcsolása állítható be.
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23.4.2 Iránydetektor
Az iránydetektor riasztást küld, ha egy objektum a beállított tiltott irányba mozog a kijelölt
területen. Ez hasznos lehet egyirányú utcák megfigyelése esetén.
Nyomkövető alapú; Eszközdetektor; Maszktípus: sokszögek
A detektor beállítása során csupán egyetlen sokszög hozható létre. A tiltott irány
meghatározása a beállítási ablakban megjelenő nyilak segítségével történik, a nyilak feje
megfogható és mozgatható. A piros nyíl mutatja a tiltott irányt, míg a legyezőszerűen mozgó
kék nyilak a mozgás „tűrését” adják. Alacsony szögben a detektor csak akkor riaszt, ha az
objektum mozgásának iránya majdnem tökéletesen megegyezik a beállított piros nyíl
irányával. Nagy nyílásszög esetén (maximálisan 90°) a riasztás már közelítő irányok esetén is be
fog következni.








Türelmi

idő:

A riasztást kiváltó ok
bekövetkezése és a riasztás között eltelt idő.
Amennyiben a kiváltó ok ez alatt az idő alatt
megszűnik, a riasztás nem következik be.
Objektumszín szűrő*: Engedélyezésekor
riasztás akkor keletkezik, ha a követett tárgy
leginkább jellemző színe az egyik kiválasztott
szín.
Árnyékszűrés*: A detektor igyekszik
eldönteni, vajon az objektum, ami a kijelölt
területen mozog, árnyék-e, vagy sem. Árnyék
esetén nem történik riasztás.
Objektum típusok*: A kamera akkor küld
riasztást, ha bejelölt típusú objektum mozog
a tiltott irányba. Más típusú mozgó objektum
tiltott irányú mozgására a detektor nem fog
riasztást küldeni.

*: az objektum szűrési lehetőségek kamera típustól,
és firmware-től függően változhatnak.

http://www.intellio.eu

99

Intellio Video System 4

IVS
23.4.3 Vonalátlépés-detektor
Ez a detektor akkor ad riasztást, ha a tiltott irányban történik a beállított vonal átlépése.
Nyomkövető alapú; Eszközdetektor; Maszktípus: összetett vonal
A detektor beállítása előtt alaposan gondolja végig, melyek azok a helyek, melyek átlépésekor
riasztást szeretne kapni, illetve hogy melyik irányból tiltott a vonalon való áthaladás.
Előfordulhat, hogy egyetlen detektor elégséges, de könnyen elképzelhető, hogy többre van
szükség (esetleg más helyen való áthaladáskor más jellegű riasztási üzenetet kíván

megjeleníttetni).









Tiltott irány: Az az irány, amely felé való
vonalátlépéskor a detektor riasztást küld. Balról
jobbra és Jobbról balra irányok az először
lehelyezett ponttól nézve értendő, a másodjára
lehelyezett pont felé nézve.
Megtekintés: Ezzel az előnézeti ablakban
megtekinthető a tiltott irány.
Objektumszín
szűrő*:
Engedélyezésekor
riasztás akkor keletkezik, ha a követett tárgy
leginkább jellemző színe az egyik kiválasztott
szín.
Árnyékszűrés*: A detektor igyekszik eldönteni,
vajon az objektum, ami a kijelölt területbe került,
árnyék-e, vagy sem. Árnyék esetén nem történik
riasztás.
Objektum típusok*: A kamera akkor küld
riasztást, ha a követett objektum a bejelölt
típusok egyike.

*: az objektum szűrési lehetőségek kamera típustól, és firmware-től függően változhatnak.
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23.4.4 Intelligens mozgásérzékelő
Az intelligens mozgásérzékelő működése hasonló a mozgásdetektorhoz, viszont ez a detektor
már nyomkövető alapú, vagyis képes méret és szín alapján különbséget tenni az objektumok
között. Ez egy kültéri helyszínen igen hasznos lehet, amikor a növényzet folyamatos mozgása
gyakorlatilag folyamatos riasztásokat jelentene a nem nyomkövető alapú változathoz képest.
Nyomkövető alapú; Eszközdetektor; Maszktípus: sokszögek










Türelmi idő: A riasztást kiváltó esemény
bekövetkezése és a riasztás között eltelt idő.
Amennyiben a kiváltó ok ez alatt az idő alatt
megszűnik, a riasztás nem következik be.
Riasztáshoz szükséges sebesség*: Ha a
követett objektum lassabban mozog, akkor
nem történik riasztás, még akkor sem, ha az
objektum a védett területen belülre kerül.
Objektumszín szűrő*: Engedélyezésekor
riasztás akkor keletkezik, ha a követett tárgy
leginkább jellemző színe az egyik kiválasztott
szín.
Árnyékszűrés*: A detektor igyekszik
eldönteni, vajon az objektum, ami a kijelölt
területen mozog, árnyék-e, vagy sem. Árnyék
esetén nem történik riasztás.
Objektum típusok*: A kamera akkor küld
riasztást, ha a követett objektum a bejelölt
típusok egyike.

*: az objektum szűrési lehetőségek kamera típustól,
és firmware-től függően változhatnak.
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23.5 Rendszerdetektorok
23.5.1 Kamera
rendelkezésre
detektor

állás

Ez a detektor akkor küld riasztást, ha valamelyik
beregisztrált kamera elérhetetlenné válik, bármilyen
okból kifolyólag (áramkimaradás, meghibásodás,
károkozás, stb.). A detektor a hiba okát nem ismeri,
csupán a kapcsolat megszűnésére hívja fel a
figyelmet. Ugyancsak jelez a detektor, ha egy
kamera elérhetővé válik, és jelzi azt is, ha minden
rendszerbe tartozó kamera elérhető.
Egyetlen beállítási lehetősége van a detektornak


Kamera elvesztésének ideje: Az az idő,
amely elteltével a detektor riasztást küld, ha a
kamera még mindig nem válaszol a szervernek. Ez alapértelmezésben egy perc

(60 000 ms).

23.5.2 Site állapot detektor
Ez a detektor magát a SITE-ot figyeli, és azonnal riasztást küld, ha a SITE egy szervere nem
elérhető. Mivel a detektor automatikusan működik, a Detektor fül teljes mértékben hiányzik.
A detektor ugyancsak jelzi, ha kapcsolat épül ki két szerver között. Mivel a SITE számos
szerverből állhat, ez meglehetősen sok üzenetet is jelenthet, mivel minden egyes
szerverkapcsolatról egy új üzenetben értesít.
Több szerveres SITE esetén a „SITE állapot detektor”, nagy segítséget jelenthet egy esetleges
szerverhiba korai észlelésében. A redundáns működésből adódóan az operátorok – beállítástól
függően – egy rövidebb szerverleállást nem biztos, hogy észlelnek, de a detektorral a
rendszergazda ezekről az eseményekről is értesülhet.

23.5.3 Videó mozgásérzékelő (általános)
Gyakorlatilag a kamera tárolási mozgásérzékelőjének
jelzéseit alakítja eseményekké. A keletkező
események a továbbiakban felhasználhatók a riasztási
rendszerben különböző műveletek végrehajtására.


Visszaállási idő: Az az idő, amennyit a
detektor vár, mielőtt elküldené a visszaállítási
jelet. Amennyiben a megfigyelt területen
jelentős mennyiségű mozgás van, érdemes az
értéket alacsonyra állítani, míg ha a mozgás
észlelése ritka, állíthatja magasabbra. Ezzel
elkerülhető az ismételt riasztási jelzés.
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23.5.4 Rendszámtábla-detektor
A rendszámfelismerést egy Windows rendszereken
futó szoftver, a Carmen FreeFlow végzi.
A detektor fül teljes mértékben hiányzik, a
felismerési tulajdonságok beállítását a detektorhoz
tartozó kameránál kell elvégezni, az ANPR fejezet

Rendszámfelismerés

beállítása

(110.

oldal)

alfejezete szerint.

23.5.5 VisiScanner arcelemzés
Ez egy összetett, és igen pontos nem- és arcfelismerő detektor, amely képes az arcfelépítés
alapján megbecsülni egy személy nemét és korát. A valós idejű szűrésre ez a detektor nem
alkalmas, viszont statisztikai adatgyűjtéshez ideális eszköz.
Beállítási opciói:





Keresési mélység: Azt a méretet állítja, amelyen belül arcokra jellemző karakterisztikákat
keres a detektor. A pixelben megadott méretek az i szimbólum fölött jelennek meg.
Minél kisebb a keresendő arc (és minél kevesebb pixelből áll), annál több időt vesz
igénybe egy arc felismerése, és annál pontatlanabb lesz az eredmény.
Irány kiválasztása: Az elhaladó emberek irányának beállítása. Megfelelő beállítások
mellett a detektor nem fogja minden egyes látótérben elhaladó személy arcát vizsgálni,
csupán a megfelelő irányba közlekedőkét.
Esemény frontális idejének jelölése: Ezzel az opcióval megjelenik az arcfelismeréshez
tartozó azon idő is az eseményjelzések között, amikor a megfigyelt személy egyenesen a
kamera felé nézett (és ezzel a pontosabb eredményt segítette elő).

A detektor beállításához segítséget
http://arh.hu/index.php/en/support.html
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23.5.6 TCP-esemény fogadása
A TCP-esemény fogadása-detektor figyeli,
hogy egy külső forrásból érkezik-e a
szabványos porton (53541) a megfelelő
szöveges üzenet egy eseménykóddal
párosítva. A megjelenítendő üzenet a
beérkező
eseménykód
függvényében
változhat.
Lehetőség van a detektoron keresztül üzenet
megjelenítésére is a kamera élőképén.
A detektor működéséhez be kell állítania:


Forrás: Ez az az üzenet, amelyre a
detektor várni fog.

A TCP üzenet pontos formátumáról a

IVS4 TCPEventReceiver HUN.pdf
dokumentumból tájékozódhat.

23.5.7 Multi IO-bemenet
Működése hasonló az előbb leírt TCP-esemény
fogadása-detektorhoz,
de
míg
az
egy
meghatározott szöveges üzenetre vár, ez a
detektor azonnal riasztást küld, ha a meghatározott
bemeneti Multi I/O (106. oldal) vagy Modbus TCP
I/O eszköz hozzáadása (26. oldal) eszköz
port(ok)on aktivitást észlel.
A figyelendő portokat állítsa be a megfelelő
eszközön. Egy detektor több különböző port
figyelésére is képes.
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23.5.8 Eszközesemény detektor (ONVIF, Samsung)
Jelzést küld, ha az általa megfigyelt ONVIF vagy Samsung kamerán egy meghatározott riasztási
esemény bekövetkezik.
A detektor működéséhez be kell állítani az ONVIF
vagy Samsung kamerán figyelt eseményt.






Késleltetett visszaállás: Az esemény vége
után ennyi idővel áll vissza a detektor
nyugalmi állapotba.
Automatikus visszaállás:
A
riasztási
esemény kezdete óta eltelt idő, amely után a
detektor nyugalmi állapotba áll vissza. Mivel
elképzelhető, hogy az adott időtartam alatt
folyamatosan éles állapotban van a detektor
újabb riasztás nélkül is (pl. folyamatos mozgás
a kamera előtt), célszerű magas értéket
beállítani.
Forrás szűrése: A riasztási esemény forrás és
adat szerinti, szerver oldali szűrését teszi lehetővé. A detektor csak a beállított értékeknek
megfelelő eseményeket fogja jelezni. Az üresen hagyott mezőkre szűrés nem történik.

24 Rejtett detektorok
A rejtett detektorok a rendszer hatékonyabb működésében segítik a felhasználót, normál
esetben a felhasználónak a rejtett detektorokkal tennivalója nincs. A rejtett detektorokat a
rendszer automatikusan hozza létre. A rejtett detektorok paraméterei a normál detektorokhoz
hasonlóan beállíthatók, jelzéseik a riasztási rendszerben felhasználhatók. A rejtett detektorok a
Rendszerbeállítás / Riasztás / Detektorok oldalon a Rejtett csoport alatt találhatók.

24.1 Rejtett beépített intelligens mozgásérzékelő
A rejtett, beépített intelligens mozgásérzékelő a rendszer ún. „Smart playback” funkcióját
támogatja. Segítségével a felhasználó a „Smart playback” funkciókat akkor is tudja használni, ha
nem hozott létre külön intelligens mozgásérzékelőt. Az érzékelőt törölni csak akkor lehet, ha az
érzékelőhöz tartozó kamera már eltávolításra került.

24.2 Rejtett PTZ preset detektor
A rejtett PTZ preset detektor, a preset alapú visszajátszás támogatásához szükséges. A PTZ
preset detektor minden létrehozott presethez automatikusan létrejön (manuálisan létrehozni
nem lehet), egy preset törlésével pedig a hozzá tartozó detektor is törlődik. A kamera
eltávolításakor a hozzá tartozó összes PTZ preset detektor is törlésre kerül.
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25 Virtuális detektorok
A virtuális detektorok egy meghatározott esemény visszakeresésére használatosak, amelyet az
addig létrehozott detektorok nem észleltek, esetleg túl sok hasonló jellegű észlelés történt a
hatékony visszakereséshez. Ebben az esetben létrehozható egy olyan virtuális detektor, amely a
kívánt eseményt észlelte volna, valamint kiszűrhetőek azok az egyéb észlelések, melyek
feleslegesek (jó példa egy vonalátlépés detektor az ablak elé, amelyen keresztül a betörő
behatolt valamikor a hétvége folyamán). A detektor létrehozása szempontjából nem számít,
hogy az esemény bekövetkezése után jön létre, hiszen utólagos keresésre lettek megalkotva.
Virtuális detektor az Intelligens Mozgáskereső felületen hozható létre, valamint a
Rendszerbeállítás / Riasztás / Virtuális detektorok
menüpont
alatt.
Jogosultság
szempontjából az IVS-SPB licensz alá tartozik. A létrehozható detektorok ILD kamerákon a
nyomkövető alapú detektorok és a mozgásdetektor, ONVIF kamerákon csak a mozgásdetektor,
amennyiben a kamera szerver oldali mozgásérzékelőt használ (kamera oldalival nem
létrehozható). Csak ezeken a kameratípusokhoz lehet virtuális detektort létrehozni. Ezen típusú
detektorok segítségével egy múltban történt esemény gyorsan és könnyedén visszakereshető.
Működésük megegyezik a hagyományos detektorokéval, eltekintve attól, hogy rögzített
felvételeket vizsgál.
Használatakor a detektor megvizsgálja a kiválasztott időszakaszt és miniatűr képekkel
megjeleníti a riasztást kiváltó eseményeket. Ehhez ki kell választani a virtuális detektort, és a
kívánt időszakra lefuttatni a lekérdezést (a virtuális detektorok lekérdezhetőek az

Eseménylekérdezés felületen
beazonosíthatóság miatt).

is,

itt

dőlt

betűvel

vannak

jelölve

a

könnyebb

Fontos: A nyomkövető alapú virtuális detektorok csak abban az esetben adnak vissza
eredményt, ha a kamerán a kérdéses időszakban működött a Nyomkövető, valamint a
felvételekkel együtt a mozgásinformáció is letárolásra került! ONVIF kamerák esetében szerver
oldali mozgásérzékelővel kell rendelkezniük.

26 Kiegészítők
26.1 Multi I/O
A Multi I/O egy speciális, a szerver RS-232
portjára csatlakoztatható eszköz, 8 független
bemenettel és 8 független relé kimenettel
rendelkezik. Az egy szerverre csatlakoztatható
Multi I/O számát csak a szerver RS-232
portjainak száma korlátozza.
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26.1.1 Specifikáció
Az ábrán jól látható a Multi IO eszköz ki- és bemeneteinek kiosztása. Az eszköz táplálásához 12V
DC
tápfeszültség
szükséges.
Az eszköz bal oldalán nyolc darab
relé
(terhelhetőségük: 24V DC / 1A) relé, a jobb oldalán a bementek találhatók. A NYÁK-on lévő
jumperek segítségével lehet beállítani a relé nyugalmi állapotát, ami NO, ha a jumper fent van,
NC, ha nincs.

26.1.2 Beállítás


Adjon hozzá a rendszerhez egy Multi I/O portot a



Rendszerbeállítás / Kiegészítők / Multi
IO / Hozzáadás gomb segítségével.
Az IO eszköz hozzáadása ablakban adja meg az




eszköz nevét és leírását.
A szerverek közül válassza ki azt, amelyikhez a
Multi IO eszköz csatlakozik.
Válassza ki azt a kommunikációs portot, amelyhez
az eszköz csatlakozik.

A hozzáadás után az eszköz további beállításokat igényel. Válassza ki a hozzáadott eszközt,
majd pontosítsa a beállítást:



Engedélyezze az aktiválni kívánt portokat.
Adja meg a leírást, valamint a kimeneti jel típusát. Amennyiben ez Impulzus, állítsa be
ennek időtartamát.

Az eszköz hozzáadása és beállítása végeztével a Multi IO-bemenet detektor hozzáadható

(hozzáadás esetén, a működéshez szükség lehet a szerver újraindítására).
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27 ANPR
27.1 A Carmen FreeFlow engine
Amennyiben az Intellio által forgalmazott szerver számítógépet használ, és ANPR licenszet is
rendelt, az Intellio szakemberei az ANPR USB kulcs és az ANPR engine telepítését az Ön által
kért szerverre elvégezték. Önnek csak a kamera megfelelő
beállítását, és az ANPR engine finomhangolását kell
elvégezni a környezetnek megfelelően.

27.1.1 A Carmen FreeFlow telepítése
Amennyiben már telepítve van a Carmen FreeFlow
7.2.7.-22-nél korábbi verziója, a telepítés előtt javasolt a
korábbi verzió eltávolítása.







Állítsa le a szerveren az Intellio Video Watchdog szolgáltatást!
Állítsa le a szerveren az Intellio Video Server szolgáltatást!
Helyezze be a hardverkulcsot a szerver egyik szabad USB-slotjába!
Indítsa el a letöltött telepítő (SETUP) mappában a setup.exe fájlt.
A végfelhasználói licenc elfogadása után, válassza ki a CARMEN Typical telepítés
módot, majd a Next gombbal indítsa el a telepítést.
A telepítés ettől a ponttól kezdve beavatkozás mentes. A Carmen az operációs
rendszertől függően (32 / 64 bit) kerül telepítésre (64-bites operációs rendszer esetén a

32-bites, és a 64 bites verzió is telepítésre kerül).
o

o

A telepítés
rendelkezésre
indítsa
el

végeztével, amennyiben
áll keresőmotor frissítés,
a
Start
menüből
a

CARMEN GX / 32 bit version / Engine man
ager programot és telepítse fel a frissítést!
Az Engine(s) package mezőben adja meg a

letöltött engine fájl elérhetőségét.
A bal oldali listában megjelennek a fájlban
található keresőmotorok.
o Válassza ki a telepítendő keresőmotorokat,
majd nyomja meg az Install engines
gombot!
o A telepített motorok a jobb oldalon jelennek
meg. Jelölje ki az alapértelmezetten
használni kívánt motort, és nyomja meg a
Change gombot! A régi motort ugyancsak
itt távolíthatja el (amennyiben az új megbízható működéséről meggyőződött).
A telepítés, után a működés ellenőrzéséhez, a start menüből indítsa el a
CARMEN GX / 32 bit version / ANPR Demo for Images (32-bit)
alkalmazást!
Amennyiben a megjelenő rendszámot a program felismeri, a telepítés sikeres volt.
Indítsa el az Intellio Video Watchdog szolgáltatást (ezáltal az Intellio Video Server
o





szolgáltatás is automatikusan elindul)!
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A FreeFlow program telepítését végezze el a SITE összes szerverén, mely rendelkezik
hardverkulccsal, és ügyeljen rá, hogy minden szerveren a program ugyanaz a változata fusson a
problémák elkerülése végett!

27.2 Kamera
elhelyezése,
beállítása
A
rendszámok
felismerésének
pontossága
és
időtartama
nagymértékben függ a kamera
pozíciójától. Az optimális pozíció az,
ahol a kamera hosszanti tengelye és a
jármű haladási irányának tengelye
között bezárt szög minimális.
A kamera és a rendszám közötti
távolság szintén fontos. Ha a kamera túl messze van, akkor a rendszám karakterei túl kicsik
lesznek, alacsony felbontást eredményezve. Ha a kamera túl
közel van, akkor a karakterek túl nagyok lesznek.
A rendszámfelismerés szempontjából a legfontosabb, hogy
mekkora a karakterek mérete a képen.




A latin karaktereknél ajánlott úgy beállítani a kamerát,
hogy a rendszámok min. 16, átlagosan 20 pixel magasak
legyenek
Az arab karaktereknél ajánlott úgy beállítani a kamerát,
hogy a rendszámok min. 20, átlagosan 30 pixel magasak
legyenek.

A pixelmagasság megméréséhez sokféle
képszerkesztő programot használhat,
például a Paint-et, vagy az IrfanView
programot (http://www.irfanview.com/).
Annak érdekében, hogy a legpontosabb
eredményt kapjuk a képeken, a
rendszámnak:





jó felbontásúnak kell lennie,
élesnek kell lennie,
magas
kontrasztaránnyal
kell
rendelkeznie,
jó fényviszonyok mellett látszódnia
kell.
Egy jó példa, 20 pixel magas karakterek a képen, a rendszám jól van
megvilágítva
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27.3 Videokép beállítása ANPR használatához
A rendszámfelismerés esetében rendkívül fontos, hogy a képbeállítások megfelelőek legyenek.
Egy tipikus alkalmazás esetében a rendszámfelismerésnek éjjel és nappal is működnie kell,
változó fényviszonyok között. Irányadásként a következő beállításokat javasoljuk, melytől
természetesen az egyedi körülményektől függően eltérhet:




Az Írisz legyen mindig nyitva.
Az Exponálás fülön a Villogásmentesítés legyen bekapcsolva.
Az Exponálás fülön a Maximális expozíció ne legyen hosszabb, mint 1/500.

27.4 Rendszámfelismerés
A rendszámfelismerés beállítása nem a Rendszámtábla-detektor (103. oldal) beállítási
felületén történik, hanem a detektálást végző kamera Rendszámfelismerés fülén hajtsa végre
(Eszközök / Kamerák/ a kiválasztott kamerán / Rendszámfelismerés fül).
A felismert rendszámok lekérdezéséről a Felhasználói útmutató Eseménylekérdezés /
Rendszám fejezete alatt találhat bővebb információt.

A Rendszámfelismerés fülön belül három gomb található, ezek beállításai és funkciójuk
sorban…

27.4.1 Rendszámfelismerés beállítása
A gomb megnyomásával megnyíló ablakon négy fül található, valamint a kamera által
megjelenített kép. A képen létrehozható egy maszk, ebben az esetben a rendszámok keresése
csak a kijelölt területen belül történik. Javasoljuk, hogy ha lehetséges, minél jobban korlátozza
le a rendszámok keresésének területét, ezáltal gyorsítva a felismerést.
Alap
Az alapértelmezetten megjelenő Alap fülön engedélyezhetjük az adott kamerára a
rendszámok felismerését.
Fontos: A rendszámkeresés egy adott kamerán csak azokon a képeken fog lefutni, amelyeken
az adott kamera mozgásérzékelője (tárolási) mozgást jelez!
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Felismeréshez szükséges találatok száma: Megadja, hogy hány képkockán szükséges
az adott rendszámot megtalálni a biztos felismeréshez. Minél nagyobb ez az érték, a
felismerés annál lassabb, de biztosabb lesz.
Keresés sebességének korlátozása: Meghatározza, hogy egy másodpercen belül hány
képkockán keressen a rendszámfelismerő motor rendszámokat. Az Keresés
sebességének korlátozása idő alapú. Azaz pl. 5 fps-re állítva, a motornak átadott képek
között eltelt idő legalább 200ms lesz. Ha pl. a kamera pont 5 fps-sel üzemel, de a képek
között időnként kevesebb, mint 200ms telik el, akkor az adott kép eldobásra kerül. Így ha
kis fps-sel működő kamerán minden képkockán szeretne ANPR-t futtatni, kapcsolja ki a
Keresés sebességének korlátozása opciót, vagy az fps limit értékét a kamera FPS
értékénél magasabbra kell állítani. Vegye figyelembe, hogy a Keresés sebességének
korlátozása értéket még kis fps-sel működő kamera esetén is érdemes beállítani, hogy
az fps esetleges későbbi megnövelése ne akadályozza az ANPR folyamat megfelelő
működést (pl. késleltetési idő megnövekedése).
Keresőmotor választása: Itt állítható be a használt rendszámfelismerő motor. Az
országkódokat felismerő motor használatával lehetővé válik ezek felismerése és
megjelenítése az eseménykódban, viszont ezzel nem működik a rendszámok színének
felismerése. Továbbá kevésbé gyors a felismerés egy általános felismerő motorhoz
képest.
Színfelismerés engedélyezése: Engedélyezésével megállapítható a rendszámok
háttér- és feliratszíne. Ez egyes arab országok esetén szükséges, ahol a rendszám színe
tesz különbséget két ugyanolyan feliratú rendszámtábla között. A Színfelismerés
adatbázis által, opcióval a keresőmotor a saját színadatbázisát használja, mely
többnyire jobb eredményt ad, de nem felkészített szín felismerése esetén téves értéket
adhat.
Elválasztó jel beillesztése a rendszámba: Könnyebben olvashatóvá teszi a
megjelenített rendszámot, a felismerésre nincs hatással. Maga a jel tetszőlegesen
beállítható.

Haladó


Képkicsinyítése a felismeréshez: A felismeréshez használt képméret. Minél kisebb ez a



kép, annál gyorsabb a rendszámfelismerő motor futása, de annál rosszabb eredményt is
adhat.
Időtúllépés: Ha a felismerés futási ideje túllépi ezt az időt, az esemény nem jelenik meg.

Megjegyzés: a beállított értéket a motor megpróbálja minden esetben betartani. A
működéséből adódóan időnként azonban előfordul, hogy minimálisan túlfut rajta, így a
statisztika oldalon a maximális felismerési idő az itt beállított értéknél nagyobb is lehet.
Megjegyzés: Országkód-felismerő algoritmust tartalmazó keresőmotor esetében az
alapértelmezett értékeket meg kell növelni minimum 500 ms-ra. Érdemes összhangba
hozni a keresőmotorra küldött kamerák számával és a Találati sebesség korlátozása
beállítással.
 Megbízhatósági minimum: A keresőmotor a karakterek felismerése során csak azokat a
találatokat veszi figyelembe, melyek kellően beazonosíthatóak, vagyis megbízhatóak

(megfelelő mértékben hasonlítanak a karakterek a saját adatbázisában tároltakhoz).
Főként a téves találatok kiszűrésére szolgál, de a talált rendszámok pontosságát is
segítheti. 30%-ig csökkenthető le az értéke, ha a felismert rendszámok megbízhatósága
nagyon alacsony.
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Rendszám mérete képpontokban: Az átlagos, a minimális és a maximális értékek.



Minimálisnál kisebb rendszámokat a rendszámfelismerő motor nem ismer fel, mint
ahogy maximálisnál nagyobbat sem. A méreteket az eredeti (original) képméretnek
megfelelően kell beállítani. Az OSD felületeken (detektor, és LPR réteg) mindig az eredeti
képméretnek megfelelő méretek lesznek megjelenítve, még abban az esetben is, ha a
felismerés felezett, vagy negyedelt képen történt.
Karakterek száma: A felismert rendszámok minimális és maximális karakterszámai
állíthatóak itt be. Ha egy rendszám több karakterből áll, mint a maximális érték, a
keresőmotor nem fogja azt rendszámként felismerni.
Többszöri találat kiszűrése: Segítségével kivédhető az, hogy ugyanaz a rendszám
felismerése többször is megjelenjen adott időn belül.



Iránymeghatározás és irányszűrés
Rendszám alapján detektálhatja a jármű haladási irányát (közeledés vagy távolodás).





Letiltva: Letiltja az iránymeghatározást.
Alap: A rendszám karakterméret-változása alapján működik. Gyorsabb, de kevésbé
pontos. Ehhez a funkcióhoz a Felismeréshez szükséges találatok száma beállítás
értékét 1-nél nagyobbra kell állítani (a megbízhatóbb iránymeghatározás érdekében
érdemes ezt az értéket 3-4-re állítani). Az itt beállított találatnál összeveti a
karakterméretet az első felismerés karakterméretével, és a változás alapján próbálja
meghatározni az irányt.
Fejlett: Pontosabb, de esetenként késhet az eredmény. A Maximális késleltetés
segítségével csökkenthető a késés ideje. A három nyíl közül válassza ki a kamera felé
közeledő járművek kameraképen látszódó hozzávetőleges mozgási irányát. Az
iránymeghatározás a rendszám elmozdulása alapján történik, és csak akkor adja be a
rendszámot, ha az irány az elmozdulás alapján már biztosan meghatározható, vagy az
első leolvasás óta már eltelt a maximális késleltetési idő.

Irányszűrés: Ha van iránydetektálás, az adott irányú (érkező vagy távozó) autók
rendszámeseményeit lehet ezzel a beállítással kiszűrni.
Statisztika
A Statisztika fül a motor által elvégzett feldolgozások statisztikai információit tartalmazza, mint
maximális és átlagos várakozási idő, felismerések száma, időtúllépések száma, és újraindítások
száma, valamint a nem megbízható felismerések száma.
A statisztika értékei minden módosítás (Alkalmaz / Ok) után nullázódnak.

27.4.2 Rendszámfelismerés működésének ellenőrzése
A rendszámfelismerés megfelelő működésének ellenőrzéséhez, az adott kamerához tartozó
statisztikai adatok, az LPR OSD réteg, illetve a Rendszámtábla detektor OSD információ
használhatók.
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Statisztikai adatok
Recognized plates (unfiltered): XXXX

Az felismert rendszámok száma (összes).

Recognition
Count: XXXX

A képkockák száma melyen a felismerés lefutott.

Time (min/max/avg): XX/ XXX / XX ms

A felismerések minimális, maximális, és átlagos
ideje.

Timed out XX

Időtúllépés miatt megszakított felismerések.

Character size
Size (min/max/avg): x / x / x px

A felismert karakterek minimális, maximális és
átlagos mérete.

Delay
Time (max/avg): xxx / xxx ms

A késleltetési idő maximális, és átlagos értéke.

Drop Counts
By low confidence: x

Alacsony megbízhatóság
rendszámok száma.

miatt

eldobott

Késleltetési idő
A késleltetési idő az adott képkocka teljes feldolgozási idejét jelenti (kitömörítés, CARMEN-re
várakozás, felismerés stb.). Amennyiben a késleltetés eléri a 3000ms-ot, az újabb képkockák
eldobásra kerülnek – addig amíg, a késleltetés ismét 3000ms alá nem csökken -, így azokon a
felismerés nem lesz lefuttatva (nem is lesz LPR OSD réteg az adott képkockán). Megfelelő
beállítás mellett a késleltetési idő folyamatosan alacsony értéken van (100-300ms) és csak
időszakosan, akkor is csak rövid időre növekszik meg, de akkor is 3000ms alatt marad az értéke.

Megjegyzés: a kamera oldali rendszámtábla felismerés, a szerver oldalon gyakorlatilag az
összes képkocka kitömörítését eredményezi. Nagyfelbontású, nagy FPS-sel működő kamerák
esetében a folyamatos mozgás mellett, ez olyan mértékű késleltetési időt okozhat, mely az
ANPR hatékony működését lehetetlenné teszi, még abban az esetben is, ha a Találati
sebesség korlátozása engedélyezve van. Ilyen esetekben a Találati sebesség korlátozása
helyett vagy mellett, javasolt a kamerák FPS beállításainak a csökkentése is.
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A LPR OSD réteg információi
RUN

A képkockán lefutott a rendszámtábla felismerés, az
utána következő sorokban az eredmény látható.

Skipped by FPS limit, last result:

A képkocka ki lesz hagyva a beállított fps limit miatt.

DROP! Reason: Plate position

A képkockán lefutott a rendszámtábla felismerés, de az
eredmény a rendszám pozíciója miatt eldobásra kerül. A
kép széle és a felismert rendszám között legalább 1
karakternyi helynek lennie kell (a felismert

karakterméretnek megfelelően).
LPR DROP! Reason: Timeout(> XXX)

A képkockán a motor a beállított idő alatt nem talált
rendszámot, így az eldobásra kerül.

LPR DROP! Reason: Engine is busy A képkocka eldobásra kerül, mert a motor még az előző
(since XXX ms)
kép feldolgozását végzi. Akkor fordulhat elő, ha a motor
a beállított timeout.-on belül nem fejezi be a
feldolgozást, és így a következő kép eldobásra kerül.
Zárójelben az idő amióta a motor a feldolgozást végzi.
Plate: ABCxyz (XX)

A talált rendszám, zárójelben a megbízhatóság
értékével (confidence).

Country: HUN

Országkódos motor esetén a felismert ország.

CharSize: xx; RecogTime: xxx; Delay: Karakterméret, felismerési idő, késleltetési idő.
xxx

27.4.3 Rendszámlista
Meghatározott rendszámok csoportokba rendezhetőek, mely csoportokhoz eltérő riasztási
beállítások rendelhetőek. A rendszámlista importálható és exportálható, így nem szükséges
minden esetben begépelni ezeket. Az egyes rendszámok és csoportok visszakeresését szűrők
könnyítik meg.
Egy rendszám egyidejűleg több csoportban is szerepelhet: a rendszám felismerésekor minden
rendszámcsoportra ki fog váltódni a megfelelő detektoresemény (azonban a detektoroknál

lehet még további szűréseket beállítani).
Az elévülési idő beállításával a rendszám az idő leteltével automatikusan törlődik a csoportból.
A megadott rendszámok kis- és nagybetű-érzékenyek, így minden rendszámot nagybetűkkel
kell megadni.
A Csoport szerkesztése gomb a Rendszámcsoportokat nyitja meg.
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27.4.4 Rendszámcsoportok
A rendszámcsoportok segítségével különböző szabályokat lehet felállítani az adott
csoportokba tartozó rendszámokra, pl. a fehér listában található autókat automatikusan
átengedi a vezérelt sorompó, míg a fekete listás autók esetén riasztást küld a rendszer a
portaszolgálat felé (ehhez szükséges egy Multi I/O (106. oldal) a rendszerben,

Rendszámtábla-detektor (103. oldal), valamint Multi IO-művelet (81. oldal), amelyen
keresztül a sorompót vezéreljük).
A rendszámcsoportok tetszőlegesen létrehozhatóak és törölhetőek, a hozzájuk rendelt
színekkel együtt. Egy csoport törlése esetén a hozzá tartozó rendszámok nem törlődnek a
rendszámlistáról.
A rendszám csoportok listája a SITE-ra nézve globális. A lista bármely kamera
Rendszámfelismerés oldalán szerkeszthető a Rendszámcsoportok gomb segítségével.

27.4.5 Kézi beléptetés
Előfordulhat, hogy az automatikus rendszámfelismerés bizonyos rendszámokra egyáltalán
nem, vagy csak téves felismerést ad. Ilyenkor az operátornak lehetősége van a helyes
rendszámot kézzel megadni. Az ilyen módon megadott rendszámokra a rendszámdetektor egy
„Kézi beléptetés” eseményt fog kiváltani, amit a riasztási rendszer már a többi eseményhez
hasonló módon tud kezelni.
A Kézi beléptetés funkció Élőkép módban a kameramenüből érhető el, és használata
külön jogosultsághoz kötött.
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28 Térkép
A térkép funkció eléréséhez a SITE minden szerverének rendelkeznie kell IVS-MAP modullal.
A térképen megtekinthető a SITE minden kamerája, tetszőleges látószögből.
A térképen az egér segítéségével mozoghat. A megfelelő irányba való mozgáshoz tartsa
lenyomva a bal egérgombot, a forgatáshoz a jobb egérgombot. Az egér görgőjét használva
közelíthet vagy távolodhat.
A térkép négy alapvető gombbal rendelkezik:



Vissza: Visszalépést jelent, vagyis mindig egy szinttel közelebb kerül a kiindulási
állapothoz, vagyis a helyszínek megjelenítéséhez.



Nézetváltás: Vált az axonometrikus és a függőlegesen lefelé néző megjelenítési
mód között.



Képek cseréje: Az adott helyszínhez/épülethez/szinthez tartozó hátteret cseréli le.
Ha az adott helyhez csak egyetlen háttér tartozik, nem történik semmi.



Feliratok elrejtése/mutatása: A kamerák, épületek és helyszínek neveinek
megjelenítését, illetve elrejtését állítja.

Minden egyes objektum a térképen rendelkezik egy saját menüvel. Ez akkor jelenik meg, ha a
jobb egérgombbal rákattintunk az adott objektumra. A megjelenő menüben számos, az
objektumhoz köthető funkció található, mint Törlés, Mozgatás, Forgatás, Méretezés és
Tulajdonságok. Ha a kiválasztott objektum egy kamera, megjelenik a Videokép állítása és a
Kalibrálás is. Egy épületszint kiválasztásakor megjelenő funkciók száma mindössze kettő, a
Törlés és a Tulajdonságok, mivel a többi funkciónak egy épületszint esetén nincs értelme.
A funkciók leírása:


Törlés: A kiválasztott objektumot eltávolítja a
térképről.







Mozgatás: A lehelyezett objektum helye a
térképen megváltoztatható (pl. a kamera
átmozgatható a szoba másik sarkába).
Forgatás: Az objektum elforgatható (pl. az
előbb áthelyezett kamera beforgatható úgy,
hogy ismét a szoba közepe felé nézzen).
Méretezés: Az objektum megjelenített mérete
változtatható meg, hogy méretarányosabb
legyen a többihez (egy térképen elhelyezett irodaház jóval nagyobb, mint a mellette



található melléképület).
Tulajdonságok: Ugyanazt az ablakot nyitja meg, mint a Kamera vagy a Detektor
gomb megnyomása.
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Videokép beállítása: Megnyitja a Videokép
beállítása ablakot.
Kalibrálás: Beállítja a kamera által látható területet a
térképen. Használja a Tippek mutatása / elrejtése
gombot további segítségért.

28.1 Beállítás
A térkép megjelenítési beállításait lehet ebben az ablakban
állítani, elérhető a Térkép felületen található Beállítás gomb
megnyomásával.

Egyéni modellkezelő: Ez a fül lehetővé teszi egyedi
épületek hozzáadását, ezáltal azok megjelenését a
térképen. A hozzáadott modellek el is távolíthatóak. (Az

egyedi
modellek
hozzáadásával
kapcsolatos
információk érdekében vegye fel a kapcsolatot az
Intellio support részlegével, az ATSS rendszeren
keresztül: http://arh.hu/index.php/en/support.html)
Dinamikus kamera-előnézet: Engedélyezése után minden kamera fölött megjelenik az általa
látható élőkép alacsony fps számmal. Az, hogy ez az élőkép a kamerától milyen távolságból
jelenik meg és mekkora, a beállításoktól függ. Az, hogy egyidejűleg hány kamera fölött jelenhet
meg ez a kép, ugyancsak a beállítástól függ, de túl sok kép egyidejű megjelenítése
teljesítményromláshoz vezethet.

Általános: Az ugrás / animálás funkció engedélyezhető
ezen a fülön. A Riasztás esetén ugrás a kamerához
funkció észleli, ha egy kamera riasztást küldött, és azonnal
megjeleníti a térképen a kérdéses kamerát. Az
Ugrás repüléses animációval alpont bejelölésével ez az
ugrást a rendszer egy animációval helyettesíti, és „berepüli”
az oda vezető utat. Ez egy rövid animáció az aktuális, és a
megjelenítendő kamera közötti útról. Az animáció képes
mozogni épületek és szintek között is.
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28.2 Helyszín
A helyszíneket a Térkép kezdőoldalán adhatja hozzá. A helyszín egy olyan területet szimbolizál,
ahol egy SITE-hoz tartozó épületek, kül- és beltéri kamerák kapnak helyet, egy jól
meghatározható földrajzi hely. A helyszínt szimbolizáló modell ennek a megjelenítése. A
Képfájlok a helyszín hátterét jelentik, többnyire egy térképet. A megfelelő távolság
megjelenítése érdekében a képeket be kell kalibrálni. Ehhez nyomja meg a Képkalibrálás
gombot, és kövesse az ott leírt utasításokat.

Megjegyzés: A kalibráció során nem lehetséges a vetületi képek beállítása, csak felülnézeti
képet lehetséges pontosan kalibrálni.
A helyszínre való kattintással beleléphet az adott helyszínre, ahol épületeket, kamerákat adhat
az adott helyszínhez.

28.3 Épület
Egy épület hozzáadásakor az adott épület legalább legalsó szintjének rendelkezésre kell állnia.
Az első szint hozzáadása után (ez mindig a legalacsonyabb szint, nem feltétlen a földszint,
vagyis parkolóház esetén lehet szó -1, -2 szintekről is) a hozzáadott képet pontosan úgy kell
bekalibrálnia, mint a helyszín esetén. Ezek után már csak az épülethez tartozó modell
kiválasztása szükséges (ha van, használhatja a saját modelljét is).

Mivel az épületeken kívül is elhelyezhetőek kamerák, itt már lehetőség van kültéri kamerák
elhelyezésére is, ennek módja a következő oldalon kerül leírásra.
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Lehetőség van az épület alapértelmezett szintjének megváltoztatására is az épület
Tulajdonságok menüpontjának kiválasztásakor megnyíló ablakban, viszont szinteket csak és
kizárólag a már hozzáadott szintek fölé lehetséges létrehozni.

28.4 Szint
Egy épület szintjének létrehozásához mindenképpen szükség van az adott szint alaprajzára,
melyet annak hozzáadása után kalibrálnia kell a már említett módon.

Szint

Tulajdonságok / Kalibrálás

Szintek

28.5 Kamera
Miután az összes épületet és szintet létrehozta, következhet a kamerák elhelyezése. Kattintson a
kiválasztott szintre, majd adja hozzá az ott található kamerákat a Kamera gomb segítségével. A
megjelenő ablakban található három ablakfül segítségével állíthatja be a megjelenési
tulajdonságokat.





Kamerák: A hozzáadandó kamera kiválasztása. Alapértelmezés szerint a hozzáadható
(de még nem elhelyezett) kamerák szerepelnek itt, de engedélyezhető a hozzáadott
kamerák listázása is. Ezeket természetesen nem lehetséges még egyszer elhelyezni a
térképen.
Modell: A kamera térképen megjelenített modellje.
Kivetítés: A kamerára jellemző egyéni konfigurációk. Beállítható, hogy a kamera
vetítsen-e ki képet vagy sem, jelenítsen-e meg mozgásinformációkat, stb. A lehetőségek:
o Kamerakép kivetítése: Engedélyezésével a kalibrált kamera látómezejére vetíti
az általa észlelt élőképet, a beállításoknak megfelelő átlátszósággal.
o Kamera látóterének mutatása: A kamera látóterét jeleníti meg egy kiválasztott
színnel. Szükségtelen funkció, ha a kamerakép kivetítése opciót engedélyezte.
o Levágási távolság: Akkor javasolt alkalmazni, ha a megjelenített kép túlnyúlna a
szomszédos helységekbe. Ezzel a funkcióval a kamerától mért megjelenítési
távolság beállítható. Az ennél nagyobb távolságban található részei a képnek
nem jelennek meg a térképen.
o Kiválasztott mozgásinformáció megjelenítése: Ha az alatta található
mozgásinformáció típusát kiválasztja, az meg fog jelenni a kivetített képen.

Megjegyzés: ennek a funkciónak a működéséhez nyomkövető használata
szükséges a kamerán.
o Lefelé néző kamera: Ha a hozzáadott kamera nem dómkamera, viszont lefelé
néz, állítsa be ezt az opciót.
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A kamera hozzáadása után be kell kalibrálni annak elhelyezkedését a térképen, a kamera
(objektum) menüjében található Kalibrálás gomb segítségével. A kalibráció során az
egérgörgő segítségével állítható a látótér, a bal egérgombot nyomva tartva állítható a kamera
magassága, míg a jobb egérgomb lenyomva tartásával illeszthető össze a térkép és a látható
terület. A kamera magassága és a kamera látószöge a kalibráció során végig feltüntetésre kerül.

28.6 Detektor
Detektor éppúgy hozzáadható a térképhez,
mint egy kamera. Tekintve, hogy a kamerák
feltüntetik a hozzájuk kapcsolódó detektorok
riasztásait, jelen esetben csak a kamerákhoz
nem köthető, rendszerhez kötődő detektorok
adhatóak hozzá a térképes megjelenítéshez,
melyek saját modelleket kaptak.
Az adott detektorhoz tartozó modell a
Detektor gomb lenyomásakor felugró ablak
második fülén található, ennek kiválasztása
javasolt, de a kiválasztott megjelenítés
bármikor
megváltoztatható
a
modell
Tulajdonságok menüpontjában.
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29 Panoráma
A panorámakép több kamera képének egymáshoz illesztésével kapott nagyméretű kép.
Leggyakrabban szorosan egymás mellé és/vagy alá helyezett kamerák képéből állítható össze,
ahol a kamerák képei egy adott területet fednek le, és a kamerák képei között kisebb átfedések
vannak. Az így telepített kamerákhoz létrehozhat egy panorámanézetet az Intellio Video
System szoftverben, hogy azt később egyetlen nagy, összefüggő képként tudja kezelni a kliens
programban.

29.1 Panoráma létrehozása
Minden panorámanézet a térkép egy helyszínéhez kötődik, így panorámanézetet a térképen
lehet
létrehozni
a
kamerákhoz
és
a
detektorokhoz
hasonlóan.
A
Rendszerbeállítások / Térképen belül válasszon egy helyszínt, majd nyomja meg a
Panoráma hozzáadása gombot. A megnyíló dialógusablakban nevezze el a
panorámanézetet, és válasszon neki modellt, amivel a térképen be fogja tudni azonosítani.
Ezután nyomja meg a Panoráma szerkesztése gombot.
A megnyíló szerkesztőablak két részből áll: a
felső részen található a kameralista, ahonnan
a domain tetszőleges kameráit elhelyezheti az
alsó részen található szerkesztőmezőben. Az
alsó rész panelekből áll, melyek egy vagy
több sorban helyezkednek el, ebből fog
összeállni a panorámakép.
Itt lehetősége van tetszőleges számú sort
létrehozni Új sor gombbal ill. a sor bal
oldalán található eszköztárral eltávolítani,
kiüríteni, és a többi sorhoz képes eltolni vagy épp visszaállítani a vízszintes pozíciót. A vízszintes
eltolás akkor lehet hasznos, ha a szomszédos sorok kamerái a valóságban el vannak csúszva
egymástól, és ezt egyszerűen ki tudja vele kompenzálni.
A kamerákat a felső részből húzhatja be a panelekre. Az élőképen a teljes panorámakép a bal
felső kamerához rendezett átfedésben fog megjelenni. Az elhelyezett kameraképeket a
következő módokon illesztheti a szomszédos kameraképekhez:





Valamelyik sarokpont mozgatásával
Valamelyik oldal mozgatásával
A teljes kép mozgatásával (jobb egérgomb lenyomva tartása mellett)
Automatikus illesztéssel (lásd következő oldal)

Minden, kamerát tartalmazó panelhez tartozik egy eszköztár, ennek megjelenítéséhez menjen
az egérkurzorral a panel fölé. Az itt található nyomógombok:



Kamera eltávolítása: kiüríti a panelt, eltávolítva róla a kamerát.
Sarkok visszaállítása: az alappozícióba, vagyis a kiinduló állapotba állítja vissza a négy
sarokpontot.

http://www.intellio.eu

121

Intellio Video System 4

IVS



Terület kitöltése: akkor hasznos, ha több sorban különböző képarányú kamerákat kell
elhelyezni egymás alá. Ekkor a keskenyebb képarányú panelre alkalmazva igazodni fog a
szélesebb képarányú panelhez, kitöltve az eltérő képarányok miatti üres területet.
PTZ preset hozzárendelése: ha beállított valamely PTZ kamerán olyan presetet, amely
a kiválasztott kamera által megfigyelt területet nézi, akkor itt megadható, hogy ha az
élőképes panorámán belül az adott kamerakép területére Shift+bal egérgombbal
kattint, akkor azt a PTZ kamerát az adott preset pozícióba vezérelje. A nyomógomb
megnyomása után a PTZ kamerát és a megfelelő presetet kell kiválasztani.

29.2 Automatikus illesztés
Lehetőség van a szomszédos képek számítógéppel segített összeillesztésére is. Ehhez
mindössze néhány referenciapontot kell megadnia, ami alapján a szoftver már kiszámolja és
elvégzi a szükséges transzformációkat. Referenciapont alatt a képnek egy olyan pontját értjük,
ami a szomszédos kameraképen is megtalálható, vagyis a két kamerakép közös, egymást
átfedő területén helyezkedik el.
Két szomszédos kép összeillesztéséhez 2-2 ilyen pontot kell megadni mindkét kameraképen a
közös, átfedésben lévő terület mindkét végénél. Minél távolabb van a két pont egymástól (a
kameraképen belül) ill. minél pontosabban sikerül bejelölni a referenciapontokat a képen, annál
pontosabb lesz a kapott illesztés.
Az automatikus illesztés megkezdéséhez jelölje ki az összeillesztendő kameraképeket a képek
jobb alsó sarkában található Auto illesztés gombbal. Az Auto illesztés gomb csak azokon a
kameraképeken érhető el, amelyek szomszédosak egy már kijelölt kamerával.
A kijelölt kameraképeken megjelenik egy két gombból álló eszköztár, melynek segítségével
törölheti az eddig felvett referenciapontokat, illetve kiveheti az adott kameraképet az
automatikus illesztésből. Megjelenik továbbá egy elsötétített terület, ahová nem helyezhet
referenciapontokat, illetve ezen a területen belül megjelennek szöveges üzenetek, amelyekkel
a rendszer segít, hogy milyen teendői vannak még a helyes beállításhoz.
Referenciapont megadásához egyszerűen klikkeljen a kamerakép engedélyezett területére,
módosításhoz pedig ragadja meg a pontot, majd mozgassa a kívánt pozícióba. A szoftver
azokat a referenciapontokat, amelyeket megpróbál majd egymáshoz illeszteni, azonos színnel
fog jelölni.
Miután az összes kiválasztott képen megadta a szükséges referenciapontokat, a rendszer az
érvénytelen mező körüli piros illetve zöld kerettel jelzi, hogy sikeres volt-e a beállítás vagy sem.
Sikertelen beállítás esetén a keretben található hibaüzenet segít a probléma megoldásában. Ha
minden keret zöld, akkor nyomja meg az ablak jobb felső sarkában található Auto illesztés
gombot, aminek hatására a rendszer elvégzi a kameraképek illesztését.
Ha nincs megelégedve az eredménnyel, akkor kézzel, a fenti módszerek egyikével végezhet
további finomhangolásokat, illetve az ablak tetején található eszköztáron lévő Sarkok
visszaállítása gombbal visszatérhet az illesztés előtti állapotra.
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30 RTSP
Az Intellio Video System 4 rendelkezik RTSP (való idejú folyam protokoll) szerver funkcióval,
melyet az Intellio Gateway szolgáltatáson keresztül lehet elérni. Az RTSP felhasználókat külön
kell felvenni és az IVS felhasználóktól teljesen függetlenek. Minden felhasználónál megadható,
hogy mely kamerákhoz férhet hozzá.
Ehhez a funkcióhoz IVS-RGW licensz szükséges.
Minden felhasználóhoz egyedi Bejelentkezési név és Jelszó tartozik. RTSP felhasználói
jogosultság az adott felhasználó információinál, az RTSP felhasználó hozzáadása ablakban
található lent a listában. Alapértelmezettként a Kamera hozzáférés: ÖSSZES engedélyezése.

30.1 RTSP Gateway beállítása
konfiguráció
a
c:\Program Files (x86)\Intellio Video System\Intellio
Server\IntellioGateway.ini helyen található. Ugyanezen a helyen található egy minta
beállítási fájl IntellioGateway_default.ini néven. Ha módosítani szeretné, akkor a beállítás
alkalmazásához IntellioGateway.ini néven mentse el, majd indítsa újra a Intellio Video
Gateway szolgáltatást.
A

Az alapértelmezett konfiguráció:
[Options]
Port=53560
[Servers]
Server1=localhost:53540
[RtspServer]
Port=8554
HttpPort=80
TranscodeKbps=1024

Intellio Video Gateway szolgáltatás ujraindítása:
 Start menü / Futtatás..., vagy Windows + R gombok.
 Gépelje be, hogy"services.msc" utána kattintson az OK gombra.
 Keresse meg az Intellio Video Gateway
–t és kattintson az Újraindítás –ra.

30.2 Új felhasználó
hozzáadása
Új RTSP felhasználó hozzáadásához tegye a
következőt:


Menjen



menüponthoz.
Kattintson a Hozzáadás gombra és
töltse ki az adatokat.

Rendszerbeállítás /
Jogosultság / RTSP felhasználók
a
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Kattintson az OK gombra a mentéshez.

Itt tudja megváltoztatni az adott felhasználó Kamera hozzáférését, ami alapértelmezettként
engedélyezi az összes kamerához.
Meglévő RTSP felhasználók szerkesztéséhez kattintson a Szerkesztés gombra, illetve törléshez
a Törlés gombra.

30.3 RTSP adatfolyamhoz csatlakozás
Csatlakozáshoz használja az alábbi URL formátumok közül az egyiket, ahol az IP az
IntellioGateway-t futtató gép IP-címe, az RtspPort pedig az IntellioGateway.ini fájlban az
[RtspServer] alatt megadott RtspPort szám. Router/NAT használata esetén ezt a TCP-portot át
kell irányítani.

rtsp://IP:RtspPort/CameraID


CameraID az adott kamera azonosítója, amit a Rendszerbeállítás / Eszközök /
Kamerák oldalán tudja megnézni (ki lehet jelölni és a vágólapra másolni).

rtsp://IP:RtspPort/CameraName



CameraName az adott kamera neve URL enkódolásban. A kamera nevét a
Rendszerbeállítás / Eszközök / Kamerák oldalán tudja megnézni. URL enkódoláshoz
használja pl. a következő oldalt: https://www.urlencoder.org/
Különböző speciális karaktereket nem lehet enkódolni, ilyenkor használja az első féle
URL formátumot.

Alapértelmezett beállítások mellett a következő példa alapján a két URL cím a következő lesz:

rtsp://localhost:8554/7bae273e-0123-4614-8d72-13990a2be649
rtsp://localhost:8554/rtsp

30.4 Támogatott videó formátumok
Az alábbi videó formátummal rendelkező kamerák képét lehet elérni RTSP-n keresztül:
H.264: A kamerából érkező eredeti stream kerül kiküldésre.
MJPEG és Intellio IVC: A Gateway áttömöríti H.264-re a beállított bitrátának megfelelően

(TranscodeKbps).
A többi videó formátum (pl. MPEG-2 ill. MPEG-4) jelenleg nem támogatott.
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31 Biztonsági mentés, rendszer visszaállítás,
dokumentálás
Miután elvégeztük a szükséges beállításokat és a rendszer az elvárásoknak megfelelően
működik, célszerű egy biztonsági mentést készíteni a beállításokról, hogy egy esetleges
rendszerösszeomlás esetén könnyedén visszaállítható legyen a rendszer az eredeti állapotába.

31.1 Biztonsági mentés
Az Intellio Server 4 a lent olvasható rendszerbeállításokat az úgynevezett SystemConfig.rce és
a LocalConfig.rce konfigurációs fájlokban tárolja, úgymint:


Kameranevek



Nyomkövető és kalibrációs beállítások



Kamera azonosítók



Mozgásérzékelő és detektor beállítások



IP címek



Tárolási szabályok



Videokép beállítások



Site és Domain beállítások

A konfigurációs fájlok mentéséhez a következőt kell tennünk. Az Intellio Client 4-ben menjünk
a következő menüpontba:

Rendszerbeállítások / Site / Szerverek / Konfig letöltése gomb / Kiválasztott szerver
Ezután megjelenik egy ablak, amelyben kiválaszthatjuk, hogy hová kívánjuk menteni a
konfigurációs fájlokat. A fent említett két konfigurációs fájl tömörített formátumban kerül
mentésre a megadott helyre. Győződjünk meg róla, hogy a fájlok biztonságosan vannak
eltárolva.
Amennyiben az IVS4-ben használjuk a 3D térkép funkciót, szintén javasolt egy biztonsági
mentést készíteni a MapData.rce állományról és a MapStore könyvtárról is. Ez a fájl illetve
mappa tartalmazza a 3D térkép összes beállítását. Ezt a fájlt az Intellio Server könyvtárában
találjuk meg (keressük meg melyik mappába telepítettük, az alapértelmezett: c:\Program

Files (x86)\Intellio Video System\Intellio Server\)

31.2 Visszaállítás


Telepítse fel az Intellio Server-t alapértelmezett beállításokkal.



A telepítés végeztével ÁLLÍTSA LE az Intellio Server szolgáltatást.



Másolja az elmentett állományokat az Intellio Server könyvtárába, ezáltal felülírva az ott
található konfigurációs állományokat.



INDÍTSA EL az Intellio Server szolgáltatást.
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31.3 Dokumentálás
A Rendszerbeállítás / Site / Site oldalon a Rendszerdokumentáció mentése… gomb
segítségével archiválhatja a rendszer beállításait MHTML formátumban. A megjelenő ablakban
válassza ki a dokumentáció helyét, és adja meg a fájl nevét. A Jelszavak megjelenítése
opcióval szabályozható a kamerák jelszavainak megjelenítése (a felhasználói jelszavakat nem

tartalmazza a dokumentáció).
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32 Rendszermonitor
*A Rendszermonitor funkció csak bizonyos kiadásokban érhető el.

32.1 Teljesítmény monitorozás
A teljesítmény monitorozás segítségével folyamatos képet kaphatunk a SITE működéséről,
teljesítmény mutatóiról, megkönnyítve a rendszer megfelelő működésének ellenőrzését, az
esetleges hibák gyors felderítését. A funkció használata jogosultsághoz kötött (Sitekezelő /

Rendszermonitor jog).
A valós idejű adatok másodperces felbontással kerülnek megjelenítésre, míg az adatok tárolása
5 másodperces időközönként történik. Az adatok elérhetősége a rendelkezésre álló tárhely
függvényében változhat, de maximálisan az utolsó 40 nap érhető el.
A teljesítmény monitor alapértelmezetten tartalmaz egy Áttekintés nevű felületet, ahol a
rendszer legfontosabb mutatói láthatók. Lehetőség van saját monitorozó lapok létrehozására,
melyekre kategóriánként különféle teljesítményszámlálók helyezhetők. A rendelkezésre álló
kategóriák a következők:


Szerverek: az egyes szerverekre vonatkozó teljesítményszámlálók (pl. CPU, RAM,
szerverenkénti tárolási mutatók, sávszélességek stb.)
 Globális: a teljes SITE-ra vonatkozó összesített teljesítményszámlálók (pl. összesített
tárolási sebességek, összesített hálózati sávszélesség adatok).
 Eszközök: az egyes eszközökhöz tartozó teljesítményszámlálók (pl. eszköz kapcsolat
elvesztése).
 Kamerák: az egyes kamerákhoz tarozó teljesítményszámlálók (pl. különféle kamera
sávszélességek és képsebesség adatok).

32.1.1 Új teljesítmény monitorozó lap létrehozása
Új lapot az Áttekintő fülön található Új lap gombbal hozhatunk
létre.
Válasszuk ki a lapon megjelenítendő számlálók kategóriáját, majd
az Elérhető számlálók listából kijelölve elemeket a >> gombra
kattintva (vagy fogd-és-húzd módszerrel) vigyük át azokat a
Kiválasztott számlálók listába.
Ezután válasszuk ki, hogy mely szerverek/eszközök/kamerák
számlálóját akarjuk megjeleníteni (egyszerre legfeljebb 6 db).
A lap alján található Elrendezés ábra mutatja az aktuális
elrendezést. Az egy sorban elhelyezkedő számlálók számát az
Oszlopok száma értékének módosításával tudjuk beállítani, míg
az számlálók sorrendjét a Kiválasztott számlálók listában szereplő elemek sorrendjének
átrendezésével lehet megadni (fogd-és-húzd módszerrel).
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A már létrehozott lapot az eszköztáron található Módosítás gombbal tudjuk módosítani.

32.1.2 A teljesítményszámláló felületen található kezelőszervek
A grafikonokon megjelenített számláló példányok (adott szerverek, eszközök ill. kamerák)
megjelenítését az eszköztáron található gombokkal lehet ki/bekapcsolni. A valós idejű érték
megjelenítése az Valós idejű adatok megjelenítése/elrejtése gombbal szabályozható.
A grafikonokon időben az egér jobb gombjának lenyomásával egyidejűleg az egeret
balra/jobbra mozgatva pozícionálhatunk, a bal egérgombbal pedig kinagyíthatunk részletet
(balról jobbra húzva) ill. visszakicsinyíthetjük azt (jobbról balra húzva). Az alapértelmezett
nagyítást és pozíciót az eszköztáron található Nagyítás alaphelyzetbe gombbal állíthatjuk
vissza.

32.2 Állapot információ
A Rendszermonitor menüpont alatt található Állapot oldalon a SITEról kapunk egy áttekintő
helyzetképet, mely a fő rendszerkomponenseket és azok működőképességét mutatja. Ezek:




A SITEban lévő szerverek és azok elérhetősége
Az egyes szerverekre regisztrált eszközök és azok kapcsolódási állapota
A szerverekhez tartozó tárolási bufferek és azok elérhetősége

A rendben működő elemek állapotát a zöld szín jelöli, míg a hibás állapotok pirossal jelennek
meg. Az egérmutatót az adott elem fölé húzva megjelenik a részletes állapot információ,
rákattintva pedig átugorhatunk az adott elem beállítófelületére.
Ezen kívül a bejelentkezett SITE-ok állapota az Intellio Client
állapotsorában is megjelenik, így bejelentkezéstől kezdve azonnali visszajelzést kapunk róluk.
Az egyes állapotikonra kattintva közvetlenül az adott SITE Állapot felületére juthatunk.
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33 Javasolt telepítési sorrend
Kamerák telepítése, IP címek beállítása (21. oldal)



Amikor csak lehetséges, használjon a kamerákhoz fix IP címeket.
Több szerveres SITE esetén ügyeljen arra, hogy a kameraátvétel megfelelő működéséhez a SITE
összes szerverének el kell tudnia érni a kamerákat.

ANPR USB kulcs és ANPR engine telepítése a megfelelő
szerverre (108. oldal)


o ANPR jellemzők beállítása, finomítása

Szerverek telepítése (10. oldal)



Amennyiben az Intellio által forgalmazott szerver számítógépet használ, a szerver program
telepítését az Intellio szakemberei elvégezték Ön helyet, így Önnek csak a beállításokat kell
elvégeznie. Az operációs rendszer bejelentkezéséhez használja a következő
felhasználó név / jelszó párost Rendszergazda / Intellio1234.
o Szerver IP-cím ellenőrzés

Az Intellio által szállított szerverek dinamikus IP-cím (DHCP) beállítást használnak. Telepítéskor
javasolt a szervereknek statikus IP-címeket kiosztani.
o

Szerver telepítése, licenc megadása, aktiválás (10. oldal)



Szervertelepítés előtt ellenőrizze a számítógép órájának beállításait.



Szervertelepítés előtt ellenőrizze, hogy a számítógépről a kamerák elérhetők-e a
korábban beállított IP-címeken (ping, IntellioDeviceExplorer.exe).



Szervertelepítés után, ellenőrizze a tűzfal beállításait, bekapcsolt tűzfal esetén az
Intellio Video Server (RCServerSvc.exe) és az Intellio Video Gateway
(IntellioGatewaySvc.exe) programoknak hozzáférést kell biztosítani a megfelelő
hálózathoz.



Ne felejtse el, hogy a szerver telepítésétől számítva 15 napja van az aktiválásra. 15 nap
elteltével, a nem aktivált szerver az aktiválásig felfüggeszti a működését. Aktiváláshoz és
az ellenőrzéshez használja az IntellioActivationTool.exe programot.
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o A többi szerver telepítése, licenc megadása, aktiválás


Telepítse fel az összes szervert az előző lépés szerint, ellenőrizze, hogy az egy SITE-ban
található szerverek képesek elérni egymást (ping).

Kliensek telepítése (13. oldal)



Mivel a szerver beállítása a kliens program segítségével lehetséges, a beüzemelést nagyban
megkönnyíti, ha a kliens alkalmazás minden szerver számítógépre is telepítésre kerül.


Csatlakozás (18. oldal)



SITE kialakítása (70. oldal)



Tárolási helyek megadása (36. oldal)



Tárolási csoportok kialakítása (38. oldal)

Kamerák hozzáadása (21. oldal), regisztrálása (33.
oldal)


ANPR-es kamera az ANPR kulcsot tartalmazó szerverre kerüljön!
Csak működő kamerát lehet a rendszerhez hozzáadni. Hiába ismert a kamerák IP címe, a
rendszer addig nem engedi regisztrálni a kamerákat, amíg nem képes kommunikálni velük.

Intellio kamerák beállítása (Orio, Visus)



o Általános beállítások


Képjellemzők (46. oldal)



Képtömörítő / szenzorbeállítás (Orio: 54. oldal, Visus: 55. oldal)



Alap mozgásérzékelő beállítása (60. oldal)

o

Orio kamerák:



Kalibrálás (90. oldal)



Tracker bekapcsolás (91. oldal). Csak ha szükség van rá, illetve nem gond a kevesebb fps.
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o Visus kamerák:


Kalibrálás (90. oldal), ha később virtuális detektorokkal is szeretne visszakeresni



Tracker bekapcsolása (91. oldal)

o

Detektorok felvétele, beállítása (86. oldal)

ONVIF kamerák beállítása (56. oldal)



A Rendszerbeállítás / Site / Site résznél a hibajelentés
beállítása (68. oldal)


Riasztási rendszer kialakítása (77. oldal)



A következő két detektort minden SITE-on javasolt létrehozni!
o

A Kamera rendelkezésre állás detektor (102. oldal)

o

A Site állapot detektor (102. oldal)

o Ha szükséges, további detektorok, partíciók, műveletek felvétele (77. oldal)

Szerepkörök / Felhasználók létrehozása, beállítása (65.
oldal)




Internetes elérés beállítása (73. oldal)



Ellenőrzés

A következő lépések rendszeresen elvégzendők!


Rendszernapló szerverenkénti áttekintése. A beüzemelés végeztével nem lehetnek
aktuális hiba bejegyzések.



A Rendszerbeállítás / Tárolás oldalon, szerverenként ellenőrizni az írási sebességet. A
tényleges és az elvárt sebesség között nem lehet nagy eltérés. Amennyiben az elvárt
nagyobb, mint a tényleges, akkor a program nem tud abban a sebességben írni, mint
ahogy szükséges lenne. Ebben az esetben hozzon létre több tárolási csoportot azonos
beállításokkal, és azok között ossza szét a kamerákat egyenletesen. Illetve ellenőrizze a
tárolási mappák írási sebességét, NAS esetén annak terheltségét.
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Rendszerbeállítás / Eszközök oldalon, állapot ellenőrzés. A regisztrált kamerák Online



állapotot mutassanak.
A Rendszerbeállítás / Tárolás oldal Összefoglaló és Grafikonok lapjain ellenőrizheti
a kamerák eseményeinek számát, és méretét. A megjelenített grafikonok nagy
segítséget jelenthetnek pl. egy esetleg rosszul beállított detektor felderítésében.





Biztonsági mentés, dokumentálás (125. oldal)

34 Függelék
34.1 Táblázat hexadecimális konvertáláshoz
A táblázat használata: keresett bájt első karakteréhez tartozó sor, illetve a második karakteréhez
tartozó oszlop metszéspontjában található a keresett hexadecimálisan ábrázolt bájt decimális
megfelelője.

Első számjegy

pl: 0x42 = 66, 0x7B = 123

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

0
0
16
32
48
64
80
96
112
128
144
160
176
192
208
224
240

1
1
17
33
49
65
81
97
113
129
145
161
177
193
209
225
241

2
2
18
34
50
66
82
98
114
130
146
162
178
194
210
226
242
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3
3
19
35
51
67
83
99
115
131
147
163
179
195
211
227
243

4
4
20
36
52
68
84
100
116
132
148
164
180
196
212
228
244

Második számjegy
5
6
7
8
9
5
6
7
8
9
21 22 23 24 25
37 38 39 40 41
53 54 55 56 57
69 70 71 72 73
85 86 87 88 89
101 102 103 104 105
117 118 119 120 121
133 134 135 136 137
149 150 151 152 153
165 166 167 168 169
181 182 183 184 185
197 198 199 200 201
213 214 215 216 217
229 230 231 232 233
245 246 247 248 249

132

A
10
26
42
58
74
90
106
122
138
154
170
186
202
218
234
250

B
11
27
43
59
75
91
107
123
139
155
171
187
203
219
235
251

C
12
28
44
60
76
92
108
124
140
156
172
188
204
220
236
252

D
13
29
45
61
77
93
109
125
141
157
173
189
205
221
237
253

E
14
30
46
62
78
94
110
126
142
158
174
190
206
222
238
254

F
15
31
47
63
79
95
111
127
143
159
175
191
207
223
239
255
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