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1. Általános leírás 

 

1.1 Bevezetés 

 

A Defendor Basic a Defendor programcsalád számítógép alapú videó rögzítı és távfelügyeleti 

funkciók ellátására alkalmas tagja. 

 

A program tervezése során különös figyelmet fordítottunk az egyszerő és stabil üzemeltetésre, 

a logikus, felhasználóbarát interfészre, de ugyanakkor biztosítottuk az alkalmazás nagyfokú 

szabad konfigurálhatóságát is. A rendszer az elérhetı legmodernebb technológiákat 

alkalmazza, hogy a legkedvezıbb ár/teljesítmény aránnyal rendelkezzen. Kérjük, figyelmesen 

olvassa el tájékoztatónkat, hogy kihasználhassa a rendszer által nyújtott szolgáltatásokat.  

 

1.2 A rendszer felépítése 

 

A Defendor Basic alapvetıen öt fı komponensbıl áll: 

1. Videó- és hangrögzítı program: feladata a kamerák képeinek megjelenítése, a 

képek és a hang feldolgozása és mentése. A fı programmodul neve DefendorB.exe . 

2. Visszajátszó program: a rögzített kép és hang visszajátszását végzi, segítségével 

lehetıvé válik a keresés az archivált adatokban. A programfájl neve ArchiveViewer.exe . 

3. Eseménynézı program: a program fontosabb üzeneteit és állapotait rögzíti, 

segítségével könnyen kideríthetjük az esetleges hibás beállításokat, nyomon követhetjük a 

program mőködését. A programfájl neve EventViewer.exe. 

4. Képnézı program: segítségével a rögzítı vagy visszajátszó programból kimentett 

egyes képkockákat lehet megnézni. A programfájl neve ImageViewer.exe. 

5. Esemény adatbázis böngészı program: az adatbázis alapú eseménykezeléshez 

biztosít hozzáférési felületet. A programfájl neve ItemViewer.exe. 

6. Digitalizáló kártya (kártyák, opcionális): feladata az analóg kamerák képeinek 

digitalizálása. A kamerák képe a legtöbb esetben analóg jelként érkezik a felvevı 

berendezéshez. Digitális kamerák (USB, FireWire) esetén nincs szükség digitalizáló 

kártyákra. Egy számítógépbe akár több kártya is telepíthetı, így pl. 8-16-20 kamera képe is 

rögzíthetı szükség esetén. 
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A Defendor Basic elsısorban digitalizáló kártyával kerül forgalomba, de megvásárolható 

csupán szoftveres verzió is. Ebben az esetben különbözı digitális kamerákkal (USB és 

FireWire kamerák) lehetséges a program használata. 

Az egyes komponensek mőködéséhez szükség van különbözı driverekre, codecekre. Ezeket a 

telepítı CD (és egy bonusz CD) tartalmazza, a telepítés sorrendjét külön fejezetben 

olvashatja. 

 

1.3 Funkciók rövid ismertetése 

 

A program a következı funkciókat tartalmazza: 

• Képek rögzítése videó fájlokban. 

• A videókhoz hang mentése. (A rögzíthetı hangcsatornák száma nem feltétlenül egyezik 

meg a videó csatornák számával, mivel a hang kezelését, digitalizálását hangkártyák 

végzik.) 

• Idızített rögzítés akár évekre elıre percre pontosan idızítve. 

• Korszerő tömörítési technológia. Nagyfokú tömörítés érhetı el, a képminıség és 

tömörítési arány szabad paraméterezhetıségével. 

• Visszanézı program. 

• Különbségi mentés. 

• Mozgásdetekció: tetszıleges mozgásmaszk, hangriasztás. 

• Riasztás elıtti esemény mentése. 

• Állítható mozgásérzékenység. 

• Intelligens lemezkezelés (pl. körkörös lemeztömb, a legrégebbi felvételek automatikus 

törlése). 

• Tetszılegesen konfigurálható felhasználói csoportok és jogosultságok (elınyös 

többfelhasználós környezetben való alkalmazáskor). 

• Tetszıleges képernyıfelosztás, kinagyítás. 

• Kamera kiesés jelzése. 

• Triplex üzemmód (egyidejő megjelenítés mentés és visszajátszás). 

• Eseménynaplózás. 

• Képgyőjtemény (kattintásra elmentıdik az aktuális kép egy külön csoportba). 

• Alkalmazás elrejtése (háttérben futás). 

• Képrészlet digitális nagyítása. 
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• Élıképek és archív felvételek távoli (Web-es) elérése. 

• Automatikus indulás. 

• Telepítés varázsló a gyors beüzemeléshez. 

• Sérült állományok automatikus helyreállítása 

• Több monitoros környezet támogatása 

• Külsı eszközök vezérlése relé kapcsolók segítségével 

• Esemény adatbázis 

• Sávszélesség kontroll 

 

1.4 Kompatibilitás 

 

Szoftver kompatibilitás 

A Defendor Basic használatát elsısorban Windows 2000 és Windows XP (Professional) 

operációs rendszereken ajánljuk, de Windows 98-on is használható. A program használatához 

szükséges a DirectX 8 (vagy újabb verzió) megléte (Windows XP alapvetıen tartalmazza). A 

szükséges komponensek a telepítı CD lemezen megtalálhatók. 

 

Hardver kompatibilitás 

Számítógép: a program futtatásához minimum Intel alaplapos és processzoros PC ajánlott. A 

pontos szükséges minimális konfiguráció az igényelt funkciók, jellemzık (képfrissítési-, 

mentési sebesség, kamerák száma) függvénye. A beépített eljárások egy része Intel CPU-ra 

van optimalizálva, ezért elsısorban Intel processzor alapú számítógépet ajánlunk. 

 

Digitalizáló kártya: Az opcionálisan a rendszer részét képezı digitalizáló kártya (kártyák) 

32bites PCI slotokba csatlakoztathatók. A kártyák alaplappal való kompatibilitását csak az 

általunk szállított számítógép esetén tudjuk garantálni, de a tapasztalat szerint a PCk 

túlnyomó részénél nem lépnek fel kompatibilitási problémák. (Ellenkezı esetben 

elıfordulhat, hogy a képeken vízszintes csíkok jelentkeznek) A kártyák BNC csatlakozóval 

vannak ellátva. A relé panellel ellátott kártyák a kivezetések miatt 2 PCI foglalatot 

igényelnek. 

 

Kamerák  
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• IP kamerák, video szerverek: legtöbb elterjedt gyártó eszközei illeszthetıek a rendszerhez. 

MJPEG, RTSP kamera szabványoknak megfelelıen a tömörítés lehet JPEG, MPEG4, 

vagy H.264. Jelenleg támogatott gyártók: Sony, AXIS, Mobotix, Vivotek, Arecont, 

HIKVISION, Pixord, Stardot. 

• Digitális (USB) kamerák: elsısorban az Ezonics, Logitech, Creative különbözı termékeit 

ajánljuk, de a program - demo verziójának segítségével - egyéb kamerákkal is ingyenesen 

kipróbálható.  

• Analóg kamerák: PAL és NTSC rendszerő színes és fekete-fehér kamerák. Az analóg 

kamerákat a rendszerrel szállított digitalizáló kártyák segítségével kapcsoljuk a 

számítógéphez.  

 

1.5 Mőszaki specifikáció 

 

Kamerák száma: fıként az alaplap és a CPU típusától és a szükséges egyéb funkcióktól függ, 

maximálisan 20 kamera számítógépenként (egy kártya 4 kamera bemenettel rendelkezik). 

 

Képfelbontás: a felbontás függ a kamerák felbontásától, de általában 320x240, 640x480, vagy 

akár 720x576 is lehet (a beépített interlace szőrı használata ajánlott). 

Valamennyi elérhetı felbontás: 80x60, 88x72, 128x96, 160x120, 176x144, 240x176, 

240x180, 320x240, 352x240, 352x288, 640x240, 640x288, 640x480, 704x576, 720x240, 

720x288, 720x480, 720x576. 

 

Képfrissítési frekvencia: függ a számítógép teljesítményétıl, a képfelbontástól, a digitalizáló 

kártya típusától: 

 

• XECAP50-es kártyával: 16 bemenet, összesen maximum 50fps, 16 kamera egyidejő 

mőködése esetén kameránként maximum 3fps. 

• XECAP100-as kártyával: 16/24/32 bemenet, összesen maximum 100fps, 16/24/32 kamera 

egyidejő mőködése esetén kameránként maximum 6/4/3fps. 

• XECAP200-as kártyával: 16/24/32 bemenet, összesen maximum 200fps, 16/24/32 kamera 

egyidejő mőködése esetén kameránként maximum 12/8/6fps. 

• VCH264: Hardware tömörítéses kártya család. Típustól függıen 6/12/24 fps 

csatornánként 16/24/32 kamera egyidejő mőködése esetén. 
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Színformátum (color space): Mindkét kártya többfajta formátumot támogat, sok kamera 

esetén (12-20) a rendszer teljesítménye nagyban függhet az itt beállítottól. 

• RGB 555: színes kamera esetén optimális, fekete-fehér esetében kvantálási hiba 

jelentkezik a képen, ami esetleg zavaró lehet. Sok kamera esetén is megfelelı választás. 

• RGB 24: minden kameránál az elérhetı legjobb minıséget adja, hátránya. Sok kamera 

esetén nem ajánlott. 

• YV12, YUY2: minden kameránál használható, sok kamera esetén is ajánlott, azonban a 

számítás igénye magasabb, mint az RGB 555-nek. 

 

Beállítások: mindkét kártya rendelkezik az alábbi hangolási lehetıségekkel, melyek 

segítségével az adott környezethez és kamerához tartozó képminıség javítható. 

• Jelformátum (Video Standard): PAL, NTSC, SECAM 

• Fényesség (brightness) 

• Kontraszt (Contrast) 

• Színárnyalat (Hue) 

• Telítettség (Saturation) 

• Élesség (Sharpness) 

• Gamma (Gamma): auto funkció kiválasztásával a digitalizálás folyamatosan 

alkalmazkodik a fényviszonyokhoz és azok változásához. 

• Szín engedélyezése (ColorEnable): fekete-fehér kamera esetén ki kell kapcsolni 

 

Tömörítés: a tömörítés mértéke szabadon skálázható. A program tartalmazza a szükséges 

telepítı modulokat. 

Relé panel: a csatlakozó felület szalagkábelen keresztül csatlakoztatható a kártyához, a kábel 

szimmetrikus, bármely fele csatlakoztatható mindkét oldalra. A ki és bemenetek száma igény 

szerint alakítható. 

 

2. Telepítés 

A telepítés elıtt kérjük, ellenırizze a rendszer kompatibilitását. Felhívjuk figyelmét, hogy a 

telepítést szakemberrel végeztesse, helytelen beavatkozás a számítógépében súlyos hibákat 

okozhat, más esetekben a számítógép megbontása a garancia elvesztését okozza.  
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A program komponensek egyszerő telepítése érdekében a telepítı CD autorun-os, tehát a CD 

behelyezése után automatikusan megjelenı menübıl elvégezheti az programok telepítését. Ha 

nem jelenik meg a menü, akkor manuálisan kell elvégezni a telepítést a felsoroltak szerint. 

 

A telepítés lépései:  

 

1. Digitalizáló kártya telepítése a következı lépésekbıl áll:  

A digitalizáló kártyát csak a számítógép kikapcsolt és teljesen áramtalanított állapotában 

helyezze a gépbe (ATX típusú számítógépház esetén a gép hátulján lévı kapcsolót is 

használja, legbiztosabb a tápfeszültséget biztosító hálózati csatlakozó kihúzása). 

Használjon csavarokat a biztos rögzítés érdekében, mert egyébként a BNC csatlakozók 

zárása során a kártyák a slotokban könnyen elmozdulhatnak. 

A kártya behelyezése után kapcsolja be a számítógépet, majd CANCEL-t nyomva állítsa 

le a Windows automatikus telepítı mechanizmusát. A CD megfelelı könyvtárában 

futtassa a telepítı exe-t. 

A XECAP kártyák esetén a telepítı program automatikusan újraindítja a számítógépet. 

2. A kártya telepítése után csatlakoztathatja a kamerákat. 

3. Rögzítı program telepítése: 

Futtassa a Setup.exe-t, kövesse az utasításokat.A konfiguráció elvégzéséhez olvassa el a 

következı fejezetben leírtakat. 
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3. Konfigurálás 

Sikeres telepítés után következik a rendszer konfigurálása, ehhez indítsa el az alkalmazást, 

amit az asztalon található ikon segítségével tehet meg. A program elsı indítása során az 

Admin „adminisztrátor” jogaival léphet be, ezért az Admin szót gépelje be az elsı belépés 

során, miután a Belépés ikonra kattintott (admin≠Admin). Elsı futáskor az Admin még 

nem rendelkezik jelszóval, de érdemes minél elıbb megadni a jelszót. A konfiguráció fı 

paneljét (Beállító panel) a Beállítások menüpont kiválasztása után érheti el. Majd 

a Felhasználói csoportokban az Adminisztrátorok csoportot választva, az 

Admin-ra kattintva a Módosít gombbal tudja megadni ill. módosítani az Admin jelszavát. 

A telepítést csak egyszer kell elvégezni, de a beállítások bármikor módosíthatók, ha a belépı 

felhasználó rendelkezik a megfelelı jogokkal. A program konfigurációs paramétereit a 

késıbbiekben a Beállító panel-en találja és csak akkor tudja elérni, ha a kamerák 

megjelenítését, feldolgozását a Kamera ikonra kattintva leállítja. 

 

3.1 Telepítı varázsló használata 

A program elsı indítása után automatikusan elindul a telepítést segítı funkció. A listában 

megjelenı üzenetek jelzi a folyamat állapotát és bármely létfontosságú program hiánya esetén 

annak hiányát. Amennyiben minden komponens helyesen telepítve lett, akkor az ellenırzés 

leáll és lehetıséget ad az automatikus beállítás kihagyására. A Tovább gombra kattintva 

valamennyi fontosabb funkciót beállítja, amely egy digitális rögzítı üzemeltetéséhez 

nélkülözhetetlen. Ez a folyamat a kamerák számától függıen hosszabb ideig is eltarthat. 

Sikeres beállítás esetén bezárható az ablak.  

 

Figyelem: A varázsló ismételt elindítása elıtt manuálisan törölni kell az eddig tárolt 

állományokat (lemezegység ürítése). 

 

Az így beállított rendszer csupán a legszükségesebb módosításokat tartalmazza, az egyedi 

igényekhez további finomhangolás szükséges (pl.: felbontás, tömörítés, lemezegységek, 

jogosultságok stb.). Természetesen a telepítı sikeres lefuttatása után a következıkben 

ismertetett beállítások egy része már tartalmazni fog bejegyzéseket illetve változásokat az 

alapértékekhez képest. 
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3.2 Alkalmazás felügyelı 

A programcsomag tartalmazza az úgynevezett ProcessGuard modult. Ennek segítségével a 

videó rögzítı fokozott biztonsággal indítható el, mivel esetleges programhiba, vagy szándékos 

alkalmazás bezárás esetén automatikusan újraindítja a videó rögzítıt. Az alkalmazás felügyelı 

használata szükséges a program távoli újraindításához. Amennyiben az automatikus indítás 

opció (Rendszer beállítások panel) engedélyezve van, a program a felügyelı segítségével fog 

indulni. 

 

3.3 Jelszó beállítása 

A rendszer üzemeltetése felhasználói jogosultságokhoz van kötve. Felhasználói csoportok 

hozhatók létre, az egyes csoportokhoz különbözı jogosultságok rendelhetık, és minden 

felhasználót valamely csoportba kell rendelni. A felhasználói jogokról részletesebben egy 

késıbbi fejezetben olvashat. 

A legmagasabb jogokkal az „Szuperfelhasználók” csoport van felruházva. Telepítés után 

csupán egy felhasználó tagja ennek a csoportnak akinek „Super” a neve. A program elsı 

indításakor Admin-ként, jelszó nélkül indítható, ezért fontos, hogy az Admin felhasználó 

jelszavának a beállításával kezdje a program konfigurációját, különben bárki jelszó nélkül 

hozzáférhet a rendszer kényes részeihez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kis és nagybetők 

egymástól meg vannak különböztetve, tehát pl. az „admin” szó nem felel meg a helyes 

„Admin” kifejezésnek. 

A jelszó megadásához a Beállító panel Felhasználói csoportok menüpontjába 

lépve az Adminisztrátorok csoportot kiválasztva megjelenik a felhasználók listája. Az 

Admin-t kijelölve, majd a Módosít gombot megnyomva adható meg az új jelszó. 

 

3.4 Videó források beállítása 

Videó források alatt a különbözı képbemeneteket értjük. A képbemenetet valamilyen kamera 

szolgáltatja, ezért elıször a lehetséges források közül kell kiválasztani a telepítendıket. 

3.4.1 Videó források hozzáadása 

A Beállító panel menüjén a Videó források-ra kattintva megjelenik a már 

használt bemenetek listája (lásd Hiba! A hivatkozási forrás nem található.). A program elsı 

használatakor itt üres lista látható. A Hozzáad gomb segítségével adhat a programhoz új 

bemeneti eszközt, a Töröl gombbal értelemszerően törölhet egy már elızıleg kijelölt 
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bemenetet. A Beállítások gomb hatására megjelennek az eszköz specifikus opciók: IP 

kamerák esetén timeout paraméterek, kártya esetén az elérhetı hardver közeli kapcsolók. 

 

Figyelem: Mielıtt eltávolít egy digitalizáló kártyát a számítógépbıl, elıbb törölje a 

rendszerbıl, ellenkezı esetben a program hibával állhat meg. 

 

 

Videó eszköz hozzáadása a rendszerhez. 

IP kamerák esetén a kommunikációs idıküszöböket a Beállítások gomb megnyomásával 

lehet módosítani. Valamennyi adat másodpercben értendı. 
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IP kamera kommunikációs idıküszöbei. 

 

3.4.2 Képforrások tulajdonságainak beállítása 

A kamerát hozzáadása után következik azok tulajdonságainak beállítása.  

 

 

Videó forrásokhoz tartozó kamerák beállítása 
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Név: A kamerához tetszıleges nevet választhat, késıbb ezt az azonosítót használhatja a 

program további konfigurációja során és ez lesz látható a kamera képén is. 

Felbontás: itt a kamera bemenet sor/oszlop felbontását és frissítési frekvenciáját lehet 

megadni. Bizonyos kamerák esetén a színkódolást is meghatározhatja. Minimális 

felbontásnak 352x288-et javasolunk, ezt - vagy közel azonos felbontást - gyakorlatilag 

minden kamera támogatja. A maximális felbontást nem csak a kamera felbontása határozza 

meg, hanem a számítógép teljesítménye is korlátozhatja, hiszen ezeket a képeket esetenként 

tömöríteni és menteni is kell.  

Tulajdonságok: itt a kamera képének tulajdonságait lehet beállítani. A beállítások 

függenek az adott kamera, kártya tulajdonságaitól. Ilyenek pl. az analóg kódolás módja (PAL, 

NTSC és SECAM), és a kép láthatóságát meghatározó fényerı, kontraszt, színezet, telítettség, 

stb. Ezeket a tulajdonságokat futás közben is be lehet állítani, az aktuális kamera kép felett a 

jobb egérgomb megnyomásakor feljövı menü segítségével.  

 

Figyelem: Egyes digitális kamerák meghajtó programja esetén a felbontás és egyéb kamera 

paraméterek beállítása nem pontosan a fent megadottak szerint történik.  

 

Kamera bemenet tiltása: ezt a funkciót abban az esetben kapcsolja be, ha nem 

akarja használni az adott kamerát. Ha a kártya valamelyik bemenetén nincsen kamera, vagy az 

ki van kapcsolva, akkor mindenképp szükséges a bemenet tiltása.  

Deinterlace: nagy felbontás esetén a képek két félképbıl állnak, aminek hatása mozgás 

esetén jól látható: tüskék jelennek meg a mozgó részek körül. Az opció bekapcsolása után a 

tüskék zavaró hatása csökken. 

Felirat: Itt megadhatja, hogy a kamera neve ill. az aktuális dátum és idıpont rákerüljön-e 

a kamera képére. A felirat betőinek színét ill. a háttérszínt is megadhatja. Az Átlátszó 

opciót választva a betők nem rendelkeznek színes háttérkerettel. 

Detekciós területek: Az itt látható lista több elemet tartalmazhat. Ezen elemek 

mindegyike akár több képterületet tartalmazó detekciós mezıt ad meg. Ha a bármelyik elem 

által definiált területen mozgást vesz észre a megadott algoritmus, akkor az adott vezérlıjel 

bekapcsol, amit egy riasztási funkció vagy a képmentés érzékel és feldolgoz. A listába újabb 

vezérlı területeket vehetünk fel az Új gomb segítségével, törölhetjük ıket (Töröl), vagy 

megadhatjuk, hogy melyik detekciós módszer figyelje az adott területek változásait.  
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PTZ vezérlés és Eszköz címe: a PTZ vezérlési funkció ezzel engedélyezhetı az egyes 

kamerákhoz. Az eszköz címe a 485-ös buszon a kamera azonosításához szükséges (lásd a 

kamera dokumentációját) 

Privacy maszk: bizonyos képterületek közvetlenül a digitalizálás után kitakarhatók, így 

nem jelennek meg a felvételeken sem. 

Pénztárgép feliratozás: külsı forrásokból érkezı szöveges adat helyezhetı el a 

kamera képeken. 

Videó analízis: fejlett képfeldolgozási eljárások kapcsolhatóak egyes kamerákhoz. 

Jelenleg szabotázs (elmozdulás, letakarás, fókuszvesztés) észlelése és arcok keresése 

lehetséges. Részletes leírás lentebb található. 

 

Figyelem: a kamera jel kiesését a program külön engedélyezés nélkül is érzékeli. Ez egyrészt 

mint hiba esemény jelentkezik, másrészt riasztás rendelhetı hozzá. 

3.4.3 Mozgásérzékelı beállításai 

A rendszer megfelelı mőködésének egyik alappillére a szoftveres mozgásérzékelés helyes 

beállítása. A mozgásérzékelés feladata a képi változások megbízható jelzése. A program 

ennek nagyfokú paraméterezhetıségét biztosítja. 

 

Változás érzékelés paraméterezése 
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Minden mezı esetében a 4 idıszakot lehet definiálni. Ezeket az engedélyezés kiválasztásával 

lehet aktiválni. Az egyes idıszakokra külön-külön lehet az egyedi paramétereket beállítani. 

Megadható a tartomány érzékenysége a hét napjaira bontva, az mozgásérzékelı algoritmus 

érzékenysége (0% a legkevésbé érzékeny), illetve az észlelt változások kitöltése. 

A felbontás állításával az algoritmus pontossága és érzékenysége fokozható (az 1:8 a 

legérzékenyebb). Fontos, az érzékenyebb üzemmód több számítást igényel. Az algoritmus 

frissítési gyakoriságát msec-ben lehet megadni. 

Késleltetés: A késleltetés paraméter által megadott idıintervallum azt határozza meg, 

hogy a detekció indulása után hány másodpercig lesz a rutin érzéketlen. Ezen idı alatt a 

algoritmus alkalmazkodik a környezeti hatásokhoz, illetve arra is felhasználhatjuk ezt az idıt, 

hogy elhagyjuk a megfigyelést végzı kamera látóterét és elkerüljünk egy esetleges téves 

riasztást indításkor.  

 

Figyelem: a beállítások módosítása után az alkalmaz gombbal érvényesíteni kell azokat. A 

hangolás során célszerő a késleltetés értékét 0-ra állítani, hogy a változások hatása azonnal 

látható legyen. A Csak az észlelt mutatása kikapcsolásával ellenırizhetjük az 

algoritmus kimenetét: amennyiben a kéken felvillanó területek láthatóak, viszont az esemény 

mégsem generálódik le valószínőleg valamelyik szőrési feltétel hibásan van beállítva. 

3.4.4 Videó analízis beállításai 

Programba alkalmas a kamera elmozdulását, letakarását és fókuszvesztését észlelni. Ezen 

felül a kamera látóterében megjelenı, felismerhetı mérető frontális arcok észlelésére és 

naplózására. Mindkét funkció a videó analízis beállító felületen érhetı el. 
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Videó analízis beállításai 

Feldolgozás engedélyezése után újra kell indítani a kamerák kezelését (pl. Beállító panel 

bezárásával), hogy a feldolgozást végzı folyamatok is elinduljanak. Szabotázs esetén szükség 

van referencia kép megadására és a gyakran változó, vagy bizonytalan képrészletek 

maszkolására. A referencia kép megadása után a Feldolgozás megjelenítése opciót 
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kiválasztva, majd a változásokat alkalmazva megjelennek a képen a számítás alapját képezı 

stabil képrészletek. A stabil részek sőrősége az Éldetekciós küszöb hangolásával 

változtatható. Gyakoriság a feldolgozás lefuttatását határozza meg század mp-ben 

megadva. Észlelési idıküszöb a prellezés mentesítést szolgálja, legalább ennyi ideig 

(század mp.) stabilan eltérést kell jeleznie az eljárásnak a riasztás kiváltásához. Feldolgozás 

számszerő eredményét a panel felett jelzi ki, majd egy százalékká konvertálja. A százalék 

csökkenéséhez lehet riasztási küszöböt megadni. A százalék a referencia képen és az aktuális 

képen észlelt stabil pontok arányát határozza meg. 

 

Figyelem: a beállítások módosítása során engedélyezett megjelenítés felkerülhet az adott 

idıszakban készített videó felvételekre is. Ezt az opciót a kamerák ismételt inicializálása 

esetén a rendszer automatikusan kikapcsolja. 

Maszkolással elıször a képen megjelenı feliratokat kell kizárni a feldolgozásból, majd azokat 

a részeket amiken elıfordulhatnak hosszabb ideig is változások. A küszöbök beállításakor 

figyelembe kell venni, hogy a kamerakép szürkületben melyik részeket milyen 

megvilágítással látja. Az ellenırzésbe olyan képrészleteket kell bevonni amik napszaktól 

függetlenül jól és élesen láthatóak. 

 

3.5 Audió források beállítása 

A program hangforrásai a Windows által szolgáltatott tetszıleges hang-eszközök lehetnek, a 

hang érkezhet a hangkártya mikrofon vagy line-in bemenete felıl. A hangforrás tulajdonságait 

a Windows hangerıszabályzójával, illetve az eszközhöz (hangkártya) kapcsolódó programok 

segítségével lehet beállítani. 

3.5.1 Hang források hozzáadása 

A Beállító panelon lévı Audió források-at választva a számítógépen lévı hangbemeneti 

eszközök közül választhatja ki a használandó hangforrásokat. Ugyanitt törölheti is a 

rendszerbıl az eddig beállított hangeszközöket.  

Hagyományos hangkártyát használva a Windows operációs rendszerben kell megadnia, hogy 

mi legyen a felvételi eszköz: a hangkártya mikrofon vagy line-in bemenete. A legtöbb esetben 

a mikrofon bemenetet a hangkártya csak mono módban tudja digitalizálni, míg a „line-in”-t 

sztereo módban, külön csatornánként 2 független jel formájában. Tehát a line-in segítségével 

1 hangkártyát használva 2 mono csatorna áll rendelkezésére, amelyeket akár két képhez tud 

csatolni, így hangos videó fájlokat készítve. A line-in esetében viszont elıerısített mikrofon 
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használatára van szükség, különben a hangfelvétel értékelhetetlen lesz. Azt, hogy a Windows 

melyik bementet választja ki a digitalizálás számára a Windows Hangerı 

Szabályzó/Tulajdonságok/Felvétel elérési útvonalon tudja megadni. 

3.5.2 Hangforrások hozzárendelése kamera képekhez 

Az egyes kamerákhoz hozzárendelheti a különbözı hangbemeneteket, így hangos videófájlok 

készíthetık. Ezt a Beállító panel Videó mentések menüpontja alatt találja meg. A 

hangforrások konfigurációja során csak az elnevezését kell megadni (Hangforrás neve). 

Ezen a néven tud a program többi részén hivatkozni erre a hangforrásra. A videófájlokhoz 

való hozzárendelést a Videó mentések menüpontban lehet elvégezni. 

 

Figyelem: A rendszer a hangot 8kHz-en mintavételezve kezeli, mind a mentés, mind pedig a 

hálózati továbbítás során. Ennek következménye, hogy a zene és a nem beszédhangok 

nagymértékben torzulhatnak. 

 

3.6 Lemezegységek konfigurálása 

A Beállító panelen található Lemezegységek menüpont alatt tudja definiálni a 

mentéshez használt lemezterületeket. A Lemezegység valójában egy virtuális lemezterületet 

takar, ami több, tetszıleges elhelyezkedéső könyvtárat tartalmazhat. Célszerő úgy létrehozni 

ezeket a lemezegységeket, hogy az egyes kamerák képeinek mentéséhez külön-külön, egy-

egy lemezegység tartozzon. Ezáltal könnyen tudja kezelni, megkülönböztetni az elkészült 

felvételeket. Akkor sincs gond, ha csak 1 lemezegységet használ, hiszen a mentések külön 

alkönyvtárakba történnek. Akkor is érdemes külön lemezegységeket létrehoznia, ha több 

fizikai (esetleg cserélhetı) lemezzel dolgozik. 

 

3.6.1 Lemezegységek hozzáadása 

A Lemezegységek menüpontot választva megjelenik a már meglévı lemezegységek 

listája. Itt ezek közül törölhetünk, ill. újabb egységet adhatunk a programhoz, ha szükséges. 

 

3.6.2 Lemezegységek konfigurálása 

Adott lemezegység nevére kattintva beállíthatjuk annak sajátosságait. Elıször a lemezegység 

nevét adhatjuk/változtathatjuk meg (Egység neve). 
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 Lemezegység konfigurálása 

A lemezegységek beállítása során a legfontosabb a könyvtárak hozzáadása és törlése. Ezt a 

Könyvtár lista segítségével az Új és Töröl gombokkal tehetjük meg. Törlés során 

természetesen a könyvtárak tartalma is törlıdik. A további paraméterek a következık:  

Diszk kapacitás: a könyvtár listának egy elemét kiválasztva a hozzá tartozó fizikai 

diszk teljes kapacitását jelzi ki. 

Szabad hely: a könyvtár listának egy elemét kiválasztva a hozzá tartozó fizikai diszk 

szabad kapacitását jelzi ki. 

Foglalt hely: a könyvtár listának egy elemét kiválasztva a hozzá tartozó, a program 

által már lefoglalt kapacitást jelzi ki. 

Mentésre fenntartott hely: itt az állítható be, hogy a könyvtár listának egy elemét 

kiválasztva a hozzá tartozó fizikai lemez teljes méretébıl hány százalékot szándékozunk 

mentésre használni. 

Fenntartott üres hely: a program az itt megadott területet mindenképpen szabadon 

hagyja a lemezen. Amennyiben más program is használja a lemezt fennállhat a veszélye, hogy 

elfogy a mentésre használható terület. 

Lemezegység kapacitás: a mentésre fenntartott hely által meghatározott, összegzett 

kapacitás. 

Foglalt hely: a lemezegység által összesen már mentésre használt terület. 

Egység ürítése: ezzel a gombbal az egész lemezegység tartalmát ürítheti (törölheti). 
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Beállítható továbbá hogy a szabad tárhelytıl függetlenül adott napnál idısebb állományokat 

törölje a rendszer. 

 

3.7 Videó és hang mentése 

A digitális videorögzítı alkalmazás egyik legfontosabb funkciója a kép és hang mentése. 

Minden egyes kamera képének mentésére „Videó mentés”-t kell definiálni. Egy mentés esetén 

megadhatjuk azt is, hogy mely audió forrást akarjuk a videó fájlban a képpel szinkronizáltan 

elmenteni. A mentés gyakorisága két értékkel jellemezhetı: állandó esetben, ill. mozgás 

esetén. Gyakori az a módszer, ami szerint, ha a rendszer nem észlel mozgást, akkor csak 

ritkán, pl. másodpercenként menti el a kamerák képeit, míg mozgás észlelése esetén 2-3 fps-el 

(fps: frame per second, azaz képkocka per másodperc), vagy akár gyorsabban történik a 

mentés.  

Ezek alapján minden kamerához külön Videó mentést kell létrehozni és a mentési 

tulajdonságokat egyesével beállítani. Valójában a rendszer szabad konfigurálásának 

köszönhetıen azt is megtehetjük, hogy egy kamera képét többször is elmentjük, de más-más 

gyakorisággal vagy más-más jellel vezérleve (pl. 2 ajtó van egy képen és az egyes ajtók 

forgalmát külön fájlba rögzítjük). Így lehet egy részletes felvételünk és akár egy másik is, 

ritka pillanatképekkel. 

 

3.7.1 Mentési folyamatok hozzáadása 

A Beállító panel Videó mentések pontját kiválasztva a meglévı, már definiált 

mentések listája jelenik meg. Ezeket törölhetık, illetve újabbak hozhatók létre az Új és 

Töröl gombokkal. Amennyiben minden kamera képét menteni kell, akkor mindegyikhez 

egy-egy mentést kell létrehozni. 

3.7.2 Mentési folyamatok konfigurálása 

Valamelyik már létrehozott mentésre kattintva megjelenik annak konfigurációs ablaka. 
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Videó mentés konfigurálása 

Mentés neve: itt egyedi nevet választhatunk a mentéseknek, ami segíteni fog a késıbbiek 

során a felvételek azonosításában. 

Idızítés: a rendszer csak akkor fogja a mentést elvégezni, ha az idızítı által 

engedélyezve van. Az idızítı beállításainak ismertetését a következı fejezetben találja. 

Videó forrás: a már definiált videó források közül itt kell megadni, hogy melyik kamera 

képét akarjuk menteni. 

Codec: a mentést un. videó codec, azaz videó kódoló/dekódoló végzi. Ennek beállítása itt 

található. Ezek a beállítások az adott tömörítı eljárástól függenek és többnyire a rögzítés képi 

minısége valamint a tömörség mértéke közti egyensúly meghatározását jelentik.  

Audió forrás: a már definiált hangforrások közül adhatunk meg egyet, amely majd a 

képpel együtt mentésre kerül.  

 

Figyelem: A hang mentéséhez a hangforrás kiválasztásán túl a neve elıtt szereplı checkbox 

opciót is ki kell választani. 

 

Lemezegység: a mentés helyét kell itt megadni a már korábban definiált lemezegységek 

közül egyet kiválasztva. 
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Fájl beállítások: az elmentett videó fájlok tulajdonságai adhatók meg itt.  

Maximum fájl hossz: a megadott méret elérése után a rendszer újabb fájlt nyit a 

mentésre.  

Mozgástörténet mentése: Adatbázis fájl létrehozása a mozgástörténet 

megjelenítéséhez a visszanézı programban. 

Új állomány nyitása: minden nap a megadott idıpontban új állomány kezdıdik, a 

már elkezdett lezárása után. Ez az opció hasznos amennyiben a mentés során naponta kevés 

kép kerül lementésre és egy állomány akár napokig is tárolni tudná a képeket, azonban 

szükség van a képek elérésére pl. másnap. 

Állandó mentés: Ameddig a program nem detektál mozgást, az állandó mentés van 

érvényben. Ennek képfrissítési frekvenciája adható itt meg. 

Mozgás alapú mentés: Amennyiben mozgást detektál a program, megváltozhat a 

mentés sebessége. A Minimális mentési idı azt határozza meg, hogy a mozgás alapú 

mentés mennyi ideig tartson az utolsó mozgás észlelése után. Ennek lejártakor (ha nem volt 

közben újabb detektált mozgás) a normál (állandó) mentés áll vissza. A mozgás alapú mentés 

tipikus használata során az állandó mentés gyakorisága kisebb, mint a mozgás alapú mentés 

gyakorisága. Így ha nincs érzékelhetı változás a képeken, akkor csak ritkán, pl. 1000msec-

onként, míg mozgás esetén akár 40msec-onként ment el képet a program. 

Vezérlı jel: A mozgás alapú mentés indítását területileg maszkolható mozgásdetekciós 

algoritmusok jelzik. Ezek definíciója, paraméterezése a Videó források menüpont alatt 

történik. Itt azt tudjuk kiválasztani, hogy a már létrehozott detekciós területek, mint vezérlı 

jelek közül melyikek aktivizálják a mozgás alapú mentést. 

Prealarm képmentés: lehetıség van a riasztás elıtti események mentésére. Ennek a 

funkciónak a lényege, hogy akkor is mentsünk képet, ha a mozgásra aktivizálódó mentés 

esetleg túl késın venne észre valamilyen gyenge mozgást. Ha a prealarm mentés opció ki van 

választva, akkor a mozgás észrevétele elıtti pillanatokból is tudunk képeket menteni. A képek 

az aktuális videó állományban tárolódnak, ezért elıfordulhat, hogy a visszanézés során idıben 

visszaugrást látunk a felvételen (ez a jelenség természetes). Az opciót nem lehet a hang 

mentéssel egyidejőleg használni.  

Maximális képszám: a riasztás elıtt mentett képkockák maximális száma. Bizonyos 

esetekben a riasztás elıtti idıtartam másodpercen adható meg. 

Tömörített adatok tárolása: amennyiben a videó forrástól a képek tömörítve is 

rendelkezésre állnak pl. IP kamera, H.264-es kártya, akkor megadható hogy a rendszer ezt 
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áttömörítés nélkül tárolja. Mozgás alapú mentés esetén a megelızı kulcsképig bufferel a 

rendszer. 

 

Figyelem: A tömörített adatok tárolása nagyban csökkenti a gépigényt amennyiben a 

kiválasztott forrás támogatja azt. Olyan forrás esetén ahol ez az adat nem áll rendelkezésre a 

rendszer automatikusan átvált tömörítéses üzemmódra. Tömörített adatok esetén bizonyos 

funkciók (pl. bıvített feliratozás) nem állnak rendelkezésre. 
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3.7.3 Idızítı 

Az idızítı segítségével megadhatjuk, hogy egy mentés mikor legyen aktív. Ellenkezı esetben 

nem történik rögzítés. Az ablak fenti részén lévı kontrol segítségével kiválaszthatja az év 

bármely napját, amin belül percre pontosan tudja megadni az aktív idıpontokat, pontosabban 

intervallumokat. Ehhez nyomja meg az Idızítés gombot. 

 

 

Mentés idızítése. Az példában 6-tól 18-ig aktív a mentési folyamat. 

Ha az Idızítés ablakon a nap kiválasztása után az Alapértelmezett érték ki van 

választva, akkor a hét napjának megfelelı alapbeállítás van érvényben. Az alapbeállítások a 

hét egyes napjaira vonatkoznak. Tehát ha a naptárból pl. egy hétfıi napot választott, akkor a 

hétfıi napokra vonatkozó alapbeállításokat látja és azok érvényesek. Ha kikapcsolja az 

Alapértelmezett érték opciót, akkor tetszıleges idıintervallumokat jelölhet ki a kör 

alakú és a téglalap diagram segítségével. Ha az így beállított értékeket nem csak az év ennek 

az egy napjára akarja beállítani, hanem az összes (alapértelmezett) hétfıre, akkor a 

dialógusablak alsó részén a hétfıt kiválasztva és a Beállít gombot megnyomva az összes 

alapértékő hétfı ezt a beállítást kapja. 



Copyright 2010 

 25

Az Aktív órák beállítása opciót választva a kördiagramon (0-24 óráig) zöld színnel 

az aktív órákat tudja kijelölni, az opciót kikapcsolva pedig piros színnel a tiltott 

idıintervallumokat. Az idı-intervallumok átszínezéséhez miközben mozgatja a kurzort, tartsa 

az egérgombot lenyomva. A jobb egérgombbal egy mutató helyezhetı el a kördiagramon, ami 

segítségével a téglalap diagramon tudja beállítani a jobb és bal egérgomb segítségével a 

mutató által kijelölt óra aktivitását percrıl percre. 

 

3.8 Felhasználói csoportok 

A program használata csak felhasználói bejelentkezés után lehetséges, így jól alkalmazható 

többfelhasználós rendszerekben. A felhasználók csoportokba tartoznak és az egyes csoportok 

tagjaihoz egyazon jogok rendelhetık. Egy felhasználó csak egy csoportnak lehet a tagja. 

Alapvetıen, a telepítés után a rendszer a következı csoportokat tartalmazza: 

Csoport neve Csoport tagjai Jogok 

Szuperfelhasználók Super A rendszer telepítésétıl kezdve bármilyen 

jellegő beavatkozás megengedett. Elsısorban a 

szerviz számára fenntartott. 

Adminisztrátorok Admin A rendszer telepítésétıl kezdve bármilyen 

jellegő beavatkozás megengedett. Bizonyos 

beállításokat nem tud megváltoztatni. 

Operátorok Op Csak a képek megtekintése van számára 

engedélyezve. 

 

Bármelyik csoportba újabb felhasználók vehetık fel, sıt újabb csoportok hozhatók létre, 

illetve a csoportok jogai megváltoztathatók (kivéve az adminisztrátorok jogait, amik 

állandóak és mindenre kiterjednek). Fontos felhívni a programot használók figyelmét, hogy 

több felhasználós környezetben fontos megfelelı felhasználói politika megtervezése és annak 

szabályainak betartása, betartatása. Ezért arra is felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy az 

általuk megadott jelszót egymás között se osszák meg, ne hozzák nyilvánosságra. 

 

Figyelem: a program minden felhasználói és egyéb eseményt naplóz a felhasználó nevével 

együtt. Ezáltal utólag is lehetıség nyílik a beavatkozások nyomon követésére. 
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3.8.1 Csoportok létrehozása 

A Beállító panel segítségével a Felhasználói csoportok menüpontot választva 

megjelenik a már meglévı csoportok listája, ahol ezeket törölhetjük, illetve újabbakat 

hozhatunk létre.  

 

 

Felhasználói csoport konfigurálása 

 

3.8.2 Jogosultságok és felhasználók hozzáadása 

Egy adott csoportot kiválasztva annak neve, a csoport tagjai és a csoport számára 

engedélyezett funkciók jelennek meg. Itt a tagok nevét és jelszavát megváltoztathatjuk, 

törölhetjük ıket ill. újabb felhasználókat adhatunk a rendszerhez a Módosít, Töröl és az 

Új gombok segítségével. A jobb oldalon a funkciók listája látható, innen egyet-egyet 

kijelölve tudunk jogokat adni az adott felhasználói csoportnak. 

 

3.8.3 Jogosultsághoz kapcsolt funkciók listája 

A következı felsorolás tartalmazza valamennyi jogosultsági szinthez kapcsolt funkciót. 

Értelemszerően a funkciókat engedélyezni és tiltani lehet. 
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Megnevezés Funkció leírása 
Eseménynapló indítása Program indítása 
Visszanézı indítása Program indítása 
Képnézı indítása Program indítása 
Nézetek módosítása Nézet módosítása a fıablak gombjával 
Beállítások módosítása Beállító panel elérése menübıl 
Kamerák indítása Kamerák indítása/leállítása a fıablak gombjával 
Felvétel indítása Felvétel indítása/leállítása a fıablak gombjával 
Nézetek elrejtése Kameraképek elrejtése a fıablak gombjával 
Teljes képernyıs nézet Váltás teljes képernyıs módba 
Telepítés varázsló indítása Rendszer újrakonfigurálása menübıl 
Váltás normál nézetre Visszatérés teljes képernyıs módból (ESC gomb) 
Desktop elérése Windows asztal (desktop) elérése 
Minimalizálás Program elrejtése 
Kilépés a programból Leállítás és kilépés 
Kép tulajdonságok hangolása Kijelzın elérhetı menüpont 
Kamera tulajdonságok hangolása Kijelzın elérhetı menüpont 
Kiválasztott kamerakép módosítása Kijelzın elérhetı menüpont 
Rendszer beállítások módosítása Beállító panel alpontja 
Kamera beállítások módosítása Beállító panel alpontja 
Hang beállítások módosítása Beállító panel alpontja 
Lemez beállítások módosítása Beállító panel alpontja 
Mentés beállítások módosítása Beállító panel alpontja 
Felhasználók módosítása Beállító panel alpontja 
Riasztási beállítások módosítása Beállító panel alpontja 
Nézet beállítások módosítása Beállító panel alpontja 
HTTP szerver beállítása Beállító panel alpontja 
Távoli elérés Távoli belépés engedélyezése 
Esemény adatbázis hozzáférése Program indítása 
Képjavítási funkciók elérése Funkciókat tartalmazó ablak megjelenítése 
Felvételek helyi exportálása Felvétel exportálása a helyi visszanézıben 
Monitorok módosítása Méretezés és mozgatás engedélyezése 

 

Figyelem: a fenti lista a program verzió függvényében változhat. Rendszer testreszabása 

során lehetıség van a jogosultsági lista módosítására. A megfelelı txt állományban a 

jogosultság elnevezését tartalmazó sorban a második elem elejére ’-’ jelet kell rakni hogy a 

program ne listázza ki hanem automatikusan engedélyezze a jogosultságot. 
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3.9 Perifériák 

Egyes digitalizáló kártyákhoz relé kapcsolók segítségével külsı eszközök csatlakoztathatók. 

A programban létrehozott és beállított Perifériákat ily módon az egyes kártyákhoz kell 

hozzárendelni, ezt a program automatikus nem teszi meg. 

 

Kártyához kapcsolható IO panel beállításai 

Panel neve: több panel esetén könnyíti a késıbbi kiválasztásokat. 

Digitalizáló kártya: a megadott kártyára integrált relék hozzárendelése a panelhez. 

A program nem érzékeli, ha a kiválasztott kártya nem rendelkezik relékkel. 

Teszt: a megjelenı ablakon keresztül ellenırizhetı a relék, és a hozzájuk csatlakoztatott 

eszközök mőködése. 

 

3.10 PTZ vezérlés 

A kamera mozgatását egyedi vezérlı felületen keresztül lehet elérni, mely a legtöbb 

szabványos utasítást támogatja. 
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PTZ opciók 

A kamera leírásában megadott kommunikációs paraméterek beállítása után szükség lehet a 

kamera úgynevezett „preset” pozícióinak a megadására is. Ez a következı felületen 

lehetséges: 

 

Preset pozíciók megadása 
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Átváltás pásztázásra opció a kamera automatikus mozgását aktiválja. Ebben az 

üzemmódban a kamera a preset pozíciók között lépeget. A program az operátori inaktivitás 

pillanatától számított x másodperc múlva kapcsolja be a léptetést. 

İrárat mód: amennyiben a kamera támogatja a pásztázást nem az automatikus forgatással 

hanem a léptetéssel kapcsolja be. 

Rejtett ablak: grafikus elemek nem jelennek meg, hanem csak a képen közvetlenül 

elérhetı utasítások használhatóak (forgatás, zoomolás) 

Beállítások gomb: vezérlı felületen elérhetı a kamera OSD menüjét elıhívó gomb ami 

a kamera dokumentációjában erre a funkcióra megadott preset behívását végzi el. 

Vezérlı gomb: azonos a Beállítások gombbal, egyes kamerák két fajta menüt 

támogatnak. 

 

Figyelem: több soros port alkalmazásával megvalósítható a csillag topológia. Ilyenkor a 

program az adott kezdıcím után a következı soros porton küldi ki a PTZ parancsokat. A 

kamera sorszámot csökkenti a megadott kezdıcímmel. Például két soros port esetén az alap 

beállítások mellett a 2-es kamera sorszámmal ellátott parancs a második soros portra kerül ki 

0-s kamera sorszámmal. 

 

3.11 Pénztárgép csatlakoztatása 

Soros porttal rendelkezı pénztárgép csatlakoztatása után a program a tételek szöveges 

megjelenítésére alkalmas. Ehhez a megfelelı kamera beállításnál ki kell választani a 

feliratozás opciót is. 

További lehetıség bizonyos fejlett kasszarendszereknél az adóügyi tételek és termék 

lehúzások naplózása. A naplózás segít a visszaélések felderítésében. 

 

 

3.12 Riasztás 

Az operátori munka segítésére a program hangos riasztást adhat, ha valamely kamera képén 

mozgást, vagy a jel elvesztését detektálja, további riasztási lehetıség a csatlakoztatott külsı 

eszköz vezérlése. Hogy ezt elérjük, a Beállító panel Riasztás menüpontja alatt 

riasztásokat kell létrehozni (Új).  
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3.12.1 Riasztás beállítása 

 

Egy riasztás tulajdonságai 

Riasztási folyamat neve: egyedi neveket adhatunk az egyes kamerák által generált 

riasztásoknak. 

Vezérlıjel lista: a lista elemébıl választhatunk (akár többet is) megadva, hogy mi 

indítsa el a riasztást. Ilyen vezérlıjeleket a Videó források Detekciós területek 

listájánál tudunk definiálni. Olyan vezérlıjelet kell lehetıleg választani, ami Riasztási 

detekciót tartalmaz, ellenkezı esetben a lassú képi változások is riasztást generálnak. 

Minimális riasztási idı: beállítható, hogy meddig tartson egy riasztási állapot. 

Amikor elkezdıdik egy riasztás, minimum az itt megadott ideig fog tartani. Ha közben újabb 

mozgást detektált a program, akkor újraindul az itt megadott idı visszaszámlálása. 

Hang riasztás: a kiválasztott események hatására a hangkártyán keresztül hangjelzést 

ad. A Bekapcsolva kapcsolóval engedélyezhetı a mőködése. 

Folyamatos lejátszás: a riasztás teljes idıtartalma alatt folyamatos hangjelzést ad 

(alarm.wav). 

Relé vezérlés: az egyes Perifériáknál beállított relék vezérlése adható meg, a 

mőködéshez a Bekapcsolva kapcsolót engedélyezni kell. 

Parancsok ismétlése: a riasztás idıtartalma alatt a parancslista végére érve újra kezdi 

azokat egészen a riasztási folyamat megszőnéséig. 
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Riasztás végén relék nyitása: amennyiben a parancsok végrehajtása a riasztási 

folyamat megszőnése miatt félbeszakad a behúzva maradt relék ily módon automatikus 

elengedhetıek. 

Beállítás: a relévezérlési parancslista állítható össze, ez relé behúzásából, elengedésébıl és 

adott idejő várakozás megadásából építhetı fel: 

 

Riasztás esetén megadható relé vezérlési szekvencia 

A lista jobb oldalán található nyilak a kiválasztott parancs pozícióját változtatják meg a 

parancslistában. 

 

Például külsı lámpa riasztás idejére történı felkapcsolásához elegendı a megfelelı relé 

behúzását felvenni a listába és engedélyezni a Riasztás végén relék nyitása 

opciót. 

E-mail: riasztási folyamatról e-mailt küld a rendszer, opcionálisan képet is csatol hozzá. 

Riasztási üzenet: megjelenı ablak, melyet az operátornak nyugtáznia kell. 

 

3.13 Képernyı felosztása 

A Beállító panelen található Kijelzık menüpontra kattintva a már definiált kijelzık 

listája jelenik meg. Itt a meglévık közül törölhetünk, és újabbakat hozhatunk létre a Töröl 

és Új gombokkal. Ezeket a beállításokat a kamerák képeinek megjelenítése, feldolgozása 

(felvétel) közben is tudja változtatni, csupán a Kijelzık ikonra kell kattintani. 
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Kijelzı konfigurálása 

3.13.1 Kijelzı paramétereinek beállítása 

Egy már létrehozott kijelzı tulajdonságait akkor állíthatjuk be, ha a Beállító panelen a 

szóban forgó kijelzıt kiválasztjuk. Ekkor megjelenik a lehetséges nézetek grafikus képe, az 

aktuálisan kiválasztott elrendezés kék kerettel van ellátva. Ezen a konfigurációs ablakon 

megadhatjuk a Kijelzı nevét, ill. a megjelenı képek frissítési sebessége is beállítható 

(Max. FPS). Ez a sebesség csak a megjelenítésre van hatással, ha alacsony értékre állítjuk 

(pl. 1fps), a processzor ill. grafikus kártya terhelését tudjuk csökkenteni, ami által más 

alkalmazások futását, vagy magának a mentésnek a lefolyását tudjuk elınyösen befolyásolni. 

Master és Slave cseréje: Azoknál a kijelzıknél, ahol pirossal jelzett „Master” kép 

is van, elérhetjük azt, hogy valamelyik kisebb képre („Slave”) kattintva a nagy és kicsi kép 

kicserélıdjön. Ha nem a „csere” opciót választjuk, akkor a „Slave” „átmásolódik” a 

nagyobb „Master” ablakba. 

A Maximális nagyítás opciót választva a megjelenítı ablak területét legjobban 

kihasználva rajzolódik ki a kamera vagy kamerák képe. Ez a nagyítás azonban jelentısen 

lefoglalhatja a számítógép processzorát, ezért csak megfelelı teljesítménytartalék esetén 

javasoljuk. 
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Teljes képernyıs mód: ezt az opciót választva azt tudjunk engedélyezni, hogy ha egy 

képre kétszer kattintunk (bal egérgombbal), akkor az adott kamera képe a teljes képernyı 

méretére lesz kinagyítva. Ilyenkor az ESC gombbal lehetséges visszalépni. 

Finom nagyítás: a kinagyított kép minıségét ezzel az opcióval lehet javítani, de ez a 

funkció különösen sok processzor erıforrást igényel. 

Kép kimásolása: ha ez az opció engedélyezve van, akkor egy adott kamera képe felett a 

jobb egérgombbal duplán kattintva a pillanatnyi kép kikerül a képgyőjteménybe. A 

képgyőjtemény képei a PickedImages könyvtárba kerülnek és a képnézı program segítségével 

a kezelhetıek (Képek gomb). 

Nagyítás aránya: a képrészlet digitális nagyítását szabályozza, minden lépés az itt 

megadott érték függvényében nagyítja a részletet. 

Visszaállási idı: nagyítási üzemmódból normál mérető megjelenítésig eltelı idı (0 

sec esetén nincs automatikus visszaállás) 

Nagyítási funkció a SHIFT gomb nyomva tartásával és a bal egérgomb lenyomásával érhetı 

el. Az egérgomb egymás utáni többszöri megnyomása további nagyítást eredményez. A 

SHIFT és a jobb egérgomb eredeti méretőre állítja vissza a kijelzést. A nagyítási funkció a 

Nagyítás aránya érték 0-ra állításával kapcsolható ki. 

A Kamerák léptetés engedélyezésével a kiválasztott képernyıfelosztás „Master” 

kijelzıje a Kamerák gomb megnyomása utáni felsorolásból kiválasztott kamerák képein fog 

sorban léptetni. A léptetés paramétere a képváltás sebessége, ezt másodpercben lehet 

megadni. 

Kiválasztható nézetek: a nézetre kattintva kis zöld négyzet jelzi a kiválasztott 

állapotot. A hang visszajátszása során használatos opció. 

Kamera sorszám: a kártya bemenet sorszámának feltüntetése a képen. Telepítés során 

hasznos. 

Aktiválás: lehetıség van a riasztási jel hatására adott kamerák képeit megjeleníteni egy 

külön kijelzı panelon. A megfelelı mőködéshez a funkciót bekapcsolt állapotba kell állítani, 

majd a kamera-esemény összerendeléseket elvégezni. A visszaállási idı a riasztás megszőnése 

utáni várakozást határozza meg. Egy kamerához több esemény is rendelhetı, illetve egy 

esemény több kamerát is aktiválhat.  
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Nézet aktiválás konfigurálása. 

Aktiválás esetén a program automatikusan nézetet vált és a nézet felosztást a beválasztott 

kamerák számához igazítja. A riasztás megszőnése és a visszaállási idı eltelte után leállítja a 

létrehozott nézetet és visszavált az eredeti nézetbe. 

TV Out: amennyiben XECAP kártyával van szerelve a rögzítı lehetıség van a TV OUT2-

es csatlakozóra analóg monitort kapcsolni. Ebben az esetben a nézet a megadott felbontásban 

továbbítódik az analóg kimenetre. Javasolt továbbá a Finom nagyítás opció 

bekapcsolása. További beállítási lehetıség a margók beállítása, melyek hangolására abban az 

esetben van szükség ha a monitoron a kép szélei nem látszanak. 

Overlay: real-time kártyák esetén a monitoron overlay ablak hozható létre, melyben teljes 

sebességgel jelennek meg a kamera képek. 

Élıkép engedélyezése: egyes kártyák támogatják a gyors megjelenítést (nem azonos 

az overlay-el). Az opció engedélyezésével az élıkép valós idıben jelenik meg a processzor 

extrém terhelése nélkül. 

 

Figyelem: hogy egy kijelzın a kamera képe megjelenjen, egyszer a képterület felett a jobb 

egérgombot megnyomva ki kell választani azt. 

3.13.2 Több monitor használata 

Lehetıség van egyidejőleg több monitor használatára a kamerák képeinek megjelenítéséhez, 

ezek beállítását a Kijelzık 2., Kijelzık 3., Kijelzık 4. elnevezések alatt lehet 

elérni. A funkció használatához szükség van egy, vagy több grafikus kártya telepítésére és 

megfelelı konfigurálására.  



Copyright 2010 

 36

A program nem érzékeli automatikusan a monitorok számát, ezért ezt manuálisan kell 

beállítani, oly módon, hogy a megfelelı kijelzık Látható tulajdonságát engedélyezni kell a 

Kamera megjelenítés konfigurációs ablakon. Az egyes kijelzı csoportok egymástól 

függetlenül konfigurálhatóak és pozícionálhatóak. A megfelelı (tényleges) monitor képére 

mozgatva a kijelzıt a maximális méret gombbal teljes képernyınyi méretőre lehet állítani. Az 

egyes kijelzık méretét és pozícióját a program eltárolja és a következı induláskor már 

automatikusan elhelyezi ıket. A méretezést és mozgatást lehetıvé tevı ablak fejlécet a 

Monitorok módosítása jogosultság korlátozásával lehet tiltani. Tiltás esetén a kijelzı 

ablakok fejléc nélkül (továbbra is teljes képernyın) jelennek meg. 

 

Figyelem: több monitor kezelésére alkalmas vezérlı kártya kiválasztása esetén a hangsúlyt a 

megbízhatóságra kell helyezni. Ajánlott a Matrox 2, 3, 4 monitor kezelésére alkalmas kártyák 

használata. 

 

3.13.3 Egyedi felosztások megadása 

Lehetıség van külsı szöveges állományban egyedi nézetfelosztásokat definiálni, melyeket a 

rendszer induláskor betölt és felkínál a nézetek kialakításánál. Ehhez a layouts.txt állományt 

kell létrehozni és a következı minta szerint feltölteni. 

 

4x3-as felosztás 

<<<1920>,<1920>>,<4X3> 

,<<0>,<0>,<33>,<25>> 

,<<0>,<25>,<33>,<25>> 

,<<0>,<50>,<33>,<25>> 

,<<0>,<75>,<33>,<25>> 

,<<33>,<0>,<33>,<25>> 

,<<33>,<25>,<33>,<25>> 

,<<33>,<50>,<33>,<25>> 

,<<33>,<75>,<33>,<25>> 

,<<66>,<0>,<33>,<25>> 

,<<66>,<25>,<33>,<25>> 

,<<66>,<50>,<33>,<25>> 

,<<66>,<75>,<33>,<25>>> 

5x8-as felosztás 

<<<5120>,<2400>>,<5X8> 

,<<0>,<0>,<12>,<20>> 

,<<0>,<20>,<12>,<20>> 
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,<<0>,<40>,<12>,<20>> 

,<<0>,<60>,<12>,<20>> 

,<<0>,<80>,<12>,<20>> 

,<<12>,<0>,<13>,<20>> 

,<<12>,<20>,<13>,<20>> 

,<<12>,<40>,<13>,<20>> 

,<<12>,<60>,<13>,<20>> 

,<<12>,<80>,<13>,<20>> 

,<<25>,<0>,<12>,<20>> 

,<<25>,<20>,<12>,<20>> 

,<<25>,<40>,<12>,<20>> 

,<<25>,<60>,<12>,<20>> 

,<<25>,<80>,<12>,<20>> 

,<<37>,<0>,<13>,<20>> 

,<<37>,<20>,<13>,<20>> 

,<<37>,<40>,<13>,<20>> 

,<<37>,<60>,<13>,<20>> 

,<<37>,<80>,<13>,<20>> 

,<<50>,<0>,<12>,<20>> 

,<<50>,<20>,<12>,<20>> 

,<<50>,<40>,<12>,<20>> 

,<<50>,<60>,<12>,<20>> 

,<<50>,<80>,<12>,<20>> 

,<<62>,<0>,<13>,<20>> 

,<<62>,<20>,<13>,<20>> 

,<<62>,<40>,<13>,<20>> 

,<<62>,<60>,<13>,<20>> 

,<<62>,<80>,<13>,<20>> 

,<<75>,<0>,<12>,<20>> 

,<<75>,<20>,<12>,<20>> 

,<<75>,<40>,<12>,<20>> 

,<<75>,<60>,<12>,<20>> 

,<<75>,<80>,<12>,<20>> 

,<<87>,<0>,<13>,<20>> 

,<<87>,<20>,<13>,<20>> 

,<<87>,<40>,<13>,<20>> 

,<<87>,<60>,<13>,<20>> 

,<<87>,<80>,<13>,<20>>> 

3.14 Rendszer beállításai 

Itt a rendszer általános mőködésére vonatkozó paramétereket lehet elérni: 
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Felhasználó neve: Az itt megadott nevő felhasználó automatikus beléptetését érhetjük 

el ezen funkció segítségével. 

Jelszó: A megadott felhasználó jelszava.  

Kamera indítása: A program indítása után elindítja a már definiált kamerák képének 

betöltését. 

Felvétel indítása: Az elıre definiált mentéseket is elindítja a program külsı 

beavatkozás nélkül. 

Képernyı mód: a következı módok közül lehet választani: 

Normál, Teljes képernyıs, Minimalizált. 

Software watchdog: kisebb hibák esetén többszöri sikertelen kamerakezelés (nem 

kamerajel kiesés) esetén újraindítja a számítógépet. Amennyiben a rendszerben rendelkezésre 

áll a hardwer watchdog, akkor az is aktiválódik. 

Újraindítás: megadott naponta és a jelzett idıpontban újraindítja a számítógépet. 

Toolbar elrejtése: teljes képernyıs mód esetén nem látható a gombokat tartalmazó 

toolbar a program ablak tetején. 
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Állomás zárolása: a program indítása után a rendszer zárolásra kerül, melyet csak 

érvényes felhasználói névvel lehet feloldani. 

Rögzítı indítása: a program automatikus indítása az operációs rendszer egy korai 

szakaszában. 

Rejtett futtatás: az operációs rendszer valamennyi grafikus összetevıjének tiltása 

indulás után. 

Képernyı billentyőzet: amennyiben csak egér van csatlakoztatva a rendszerhez, 

akkor a képernyın megjelenı billentyőzet segítségével lehet bevinni a karaktereket. 

Auto. Élesített állapot: távfelügyelet esetén induláskor azonnal engedélyezi a 

riasztások továbbítását. 

Képminıség állítása: a képminıség hangolását segítı panel engedélyezése. 

Kikapcsolás kilépéskor: a program bezárása a számítógép kikapcsolását vonja maga 

után. 

Hagyományos lejátszók: a helyi visszanézıben az 1.0 verzió lejátszó felületeinek a 

megjelenítése. 

Asztal nélküli mód: felhasználónként engedélyezhetı az operációs rendszer 

felületének elérése. A Rejtett futtatás esetén hatástalan. 

További beállítások 

• Max. egyidejő nézetek a visszanézıben egyidejőleg szinkron lejátszásban 

megnyitható mentések száma. 

• Szinkronizálás: egy dedikált állomáshoz szinkronizálja a felhasználói 

csoportokat a rögzítı. Több eszköz telepítése esetén ajánlott aktiválni. 

 

Figyelem: az újraindítási funkciók engedélyezése esetén gondoskodni kell az operációs 

rendszer automatikus beléptetésérıl. Hasznos lehet az AutoLogon program amit a –setup 

kapcsolóval indítva lehet paraméterezni. 
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3.15  Http szerver, rendszer távoli elérése 

A Http szerver feladata a kamerák élı képeinek és a tárolt felvételek kiszolgálása a Web 

böngészık számára. Ahhoz, hogy ez lehetıvé váljon, a számítógép érvényes IP címmel kell 

hogy rendelkezzen (lokális, a külvilágtól elzárt hálózaton akár tetszıleges IP cím is 

megadható, ez ügyben konzultáljon a rendszergazdával , vagy a hálózat telepítıjével). 

Alapvetıen a program a 80-as porton várja a kéréseket, ez annyit tesz, hogy a böngészıbe az 

IP cím után a :80 jelsorozatot kell beírnia. Amennyiben a böngészı program (Internet 

Explorer) a helyi gépen fut, a címsorba a http://localhost:80 (80-as port esetén a böngészınek 

nem kell a 80-at megadnia) címet írja be, akkor megjelenik a nyitóoldal: 

 

A Web-es felület bejelentkezı oldala 

Itt a BELÉPÉS menüpontra kattintva, majd az azonosító és jelszó megadása után nézhetjük 

meg a képeket.  

 

Figyelem: csak azok a felhasználók léphetnek be távolról akiknek a “Távoli elérés” a 

felhasználói jogoknál engedélyezve van. Vendég felhasználók csak akkor léphetnek be, ha ez 

külön engedélyezve van. 
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Belépés után kiválaszthatja, hogy az aktuális élı képeket kívánja megtekinteni, vagy pedig az 

archív felvételeket akarja letölteni. Elıbbi esetben megadhatja a képernyı felosztását és a 

képfrissítési gyakoriságát. Ennek értéke alapbeállításként a szerver oldalon megadott érték 

tízszerese, de ezt a legördülı lista segítségével módosíthatja. Ebben az esetben a képre a bal 

egérgombbal kattintva lehetıség van az aktuális kép kinagyítására is és elmentésére is. Ha az 

archív felvételeket akarja megtekinteni, akkor a visszanézıhöz hasonló fa-struktúrában találja 

az egyes felvételek videó fájljait. A hierarchikus struktúrát kibontva a linkre bal egérgombbal 

kattintva tudja a fájlokat letölteni (elıfordulhat, hogy egyes böngészık esetén a jobb 

egérgomb, majd pedig a „Save Target As” menüpont kiválasztásával tudja ezt megtenni). 

 

a) 

 

b) 

Az aktuális a) és archív képek b) távoli megtekintését biztosító Web-es felületek 

A távoli elérés további szolgáltatásai az ÉLİKÉP és a FELVÉTELEK menüpontok alatt 

érhetık el. Ezek használata elıtt érdemes elolvasni a SÚGÓ menüpontot és követni az ott 

található beállítási és telepítési útmutatót. 

A távoli hozzáférés fejlettebb felülete ActiveX technológia használatán alapszik, ezeket a 

komponenseket a biztonság érdekében külön telepíteni kell a távoli gépre is. A telepítéshez 
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szükséges állományok megtalálhatók a mellékelt CD-n és a Web-es felületen keresztül is 

letölthetık. Elıfordulhat, hogy telepítés után szükséges a böngészıt (Internet Explorer) 

újraindítani. A telepített komponensek elınye, hogy a szerver oldalon megszokott felületet 

biztosítják azonos funkciókkal. A távoli hozzáférés használata során elvégzett beállítások a 

szerveren tárolódnak, így bárhonnan kapcsolódva betöltıdnek. 

 

3.15.1 Szerver konfigurálása 

 

 

Http szerver beállításai a távoli eléréshez 

Start szerver: Amennyiben bekapcsolja ezt a funkciót, akkor a webkiszolgáló 

mőködik. Ez szükséges ahhoz, hogy a kamerák képét ill. a weblapokat távolról meg tudjuk 

tekinteni.  

 

Figyelem: amennyiben biztonságtechnikai megfontolások miatt fontos a rendszer 

elszigetelése, ellenırizze a Http szerver kikapcsolt állapotát. A programba épített szerver 

semmifajta script futtatatását nem engedélyezi és csak a Web alkönyvtár tartalmát engedi 

lekérni. 
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Vendég hozzáférés: Ez az opció ahhoz szükséges, hogy jelszó nélkül is meg lehessen 

nézni a képeket, ilyenkor a böngészıben felhasználónévnek a HTTP_GUEST szöveget kell 

megadni. 

Hálózati port: A szerver (rögzítı) és kliens (böngészı) kapcsolódása az itt megadott 

porton keresztül történik, alapértéke 80. Ha ez más programmal ütközik, akkor az 

eseménylistában hibabejegyzés jelenik meg. Hiba esetén ez az érték tetszılegesen 

módosítható, azonban nem szabad elfelejteni megadni a böngészı címsorában: pl.: 

http://111.43.11.21:89 , címet kell megadni, ha a gép IP címe 111.43.11.21 és 

a beállított port 89. 

Webkamerák: Itt engedélyezheti az egyes kamerák webes elérhetıségét.  

Kamerák engedélyezése: Válassza ki ezt az opciót is ha a távoli megjelenést 

engedélyezi.  

Eredeti méret: Ebben a pontban a szerver által szolgáltatott képek méretét definiálhatja.  

Képfrissítés: Alacsony sávszélességő hálózaton érdemes minél nagyobb értéket 

megadni, ilyenkor lassú lesz a képek frissítése. A kliens oldalon a szerver által megadott érték 

és annak többszöröse közül lehet a tényleges képfrissítési frekvenciát beállítani.  

Minıség: Ez a paraméter a tömörítés mértéke és a képminıség egyensúlyát befolyásolja. 

Kis áteresztı képességő hálózaton inkább válasszunk alacsonyabb értéket.  

Kérések naplózása: valamennyi beérkezı kérés a c:\http_log.txt állományba kerül 

tárolásra.  

Események: külsı rendszerhez történı integrációs során belépési pontot biztosít az 

események számára  

Http POST: script segítségével feltölti a szerverre a webkamerák képeit, így egy 

weboldalba biztonságosabban beágyazhatóak azok. 

 



Copyright 2010 

 44

4. Stream szerver 

Az úgynevezett stream szerver nagy sebességő kétirányú adatkommunikációs felület. A távoli 

elérést biztosító program valamennyi mőveletet ezen a kapcsolaton keresztül végzi el. Az 

engedélyezésen túl szükség van az átvitel során használt videó tömörítés megadására is.  

 

 

Folyamatos adatátvitelt biztosító stream szerver beállításai 

 

Valamennyi adatforgalom egyetlen hálózati porton keresztül bonyolódik. A rendszer 

finomhangolását a következı opciókkal lehet elvégezni: 

 

Watchdog használata: a szerver mőködését is ellenırzi a watchdog. 

 

4.1 Felvételek szerver oldali átkódolása 

Vékony kliens engedélyezése: alacsony sávszélesség esetén a felvételek 

átkódolását a szerver végzi. Ennek erıforrásigénye a rögzítıt terheli, viszont rendkívül 

alacsony sávszélességen is visszanézhetıek a felvételek akár osztott nézetben is. 
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Lekérdezések max. száma: egyidejőleg kapcsolatonként az engedélyezett vékony 

lekérdezések száma. Sok lekérdezés jelentısen terhelheti a szervert. 

Lekérdezés timeout: a létrehozott lekérdezés inaktivitása esetén felszabadítja az 

erıforrásokat. 

Frissítési periódus: általános életjel küldése a lekérdezés folyamán. A kliens oldali 

felület idınkénti frissítését segíti. 

 

Figyelem: az átkódolást engedélyezni kell a kliens oldalon is, ellenkezı esetben áttömörítés 

nélkül tölti le a felvételeket. 

 

4.2 Sávszélesség korlát beállítása 

A sávszélesség korlátozás a kimenı adatforgalom hálózati terhelését maximalizálja. Ennek 

során 4 fajta adatforgalmat különböztet meg a szerver: élıkép, felvétel visszajátszása, 

adatletöltés és egyéb. Az adatletöltés alatt elsısorban a felvételek letöltését értjük, azonban 

ide tartoznak azok a lekérések is melyek nagy adatmennyiséget érintenek. Az egyéb 

kategóriába tartoznak a kommunikáció során használt protokollok és a beállítások lekérése 

stb. 
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Sávszélesség korlátozás beállításai 

A korlátozást napszakhoz lehet kapcsolni, illetve az egyéb kategóriát az alapértelmezett 

kiválasztásával lehet megadni. A részletek gomb a finomhangoláshoz szükséges 

paramétereket teszi elérhetıvé: 

 



Copyright 2010 

 47

 

Sávszélesség korlátozás finomhangolásához használható paraméterek 

Mérési idıablak: a sávszélesség becsléséhez használt idıablak mérete. Növelésével a 

kiugró tüskék elkerülhetıek. Javasolt érték: 2000-5000 

Küldési idıablak: az egyes átviteli típusok állapotának fenntartása. Lecsökkentve a 

sávszélesség folyamatosan váltakozni fog az egyes típusok között. Javasolt érték: 2000-5000 

Frissítés: az átviteli reakcióidıt befolyásolja. Túlzott csökkentése esetén a szerver 

lassan reagál az utasításokra, túlnövelés esetén a CPU jelentıs terhelésével kell számolni. 

Javasolt érték: 10-30 

Csomagméret: Az átvitel során használt tényleges adatmennyiség. 0 az alapértéket, 512 

byte-ot jelent. Rendkívül alacsony sávszélességen ajánlott csökkenteni: sávszélesség/frissítés 

értékre. Ajánlott érték: 256-1024 

Túltöltés: a fel nem használt sávszélesség kihasználását szabályozza. Bekapcsolt 

állapotban elıfordulhat hogy a megengedett korlátot kis métékben túllépi. Ezért javasolt 0-án 

tartani. 

Hálózati buffer: a hálózati meghajtó bufferelési kapacitását befolyásolja. 0 esetén az 

alapértelmezett 6000 byte lesz beállítva. A buffer mérete a csomagok kiküldésének 

késleltetését befolyásolja. Alacsony sávszélességen javasolt a bufferméret csökkentése. 

Azonban nagy sávszélesség esetén a kis bufferméret nem teszi lehetıvé a rendelkezésre álló 

teljes sávszélesség kihasználását. 

 



Copyright 2010 

 48

5. Távoli elérés 

A Remote a rögzítı program teljes körő távoli elérését és menedzselését biztosító asztali 

alkalmazás, mely telepítést igényel. Az elsı indítás után a felhasználói belépés az Admin 

névvel lehetséges: 

 

5.1 Rendszer beállítások 

A beállítások panelem ajánlott az automatikus beléptetést aktiválni és a sávszélesség 

függvényében a stream vezérlési opciókat kiválasztani. 

 

Kliens program rendszer szintő beállításai 

Automatikus belépés: a Basic-el azonos módon indítás után belépteti az adott 

felhasználót. 

Automatikus indítás beállításai: lehetıség van a képernyı méret, alkalmazás 

indítási és automatikus kapcsolódási opciók kiválasztására. 

Általános: A Toolbar elrejtésével a program felsı gombsora láthatatlan lesz 

teljes képernyıs üzemmód esetén. A Nevek hierarchikus megjelenítése több 
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szerver egyidejő kapcsolódása esetén praktikus, ekkor több szintő menüben jelennek meg a 

kamera nevek és nem egyetlen listába ömlesztve. A Kapcsolódási timeout módosítása 

a gyakori hálózati kapcsolat megszakadása esetén ajánlott. A Belépési profilok 

aktiválásával a program indítás után egy listát jelenít meg melyek más-más konfigurációkat 

takarnak. Ez lehetıséget ad pl. több partner több rendszerének csoportokba osztására: 

 

Profil kezelési lehetıségek a több konfigurációs környezethez 

Kommunikációs idıküszöb: a szerver felé továbbított parancsokra érkezı válasz 

idıtúllépési paramétere. Amennyiben ez túl alacsony, akkor több funkció nem fog mőködni, 

illetve az adatok nem teljesen töltıdnek le (pl. táv-beállíáts). 

Kapcsolódási idı: a kapcsolódáskor megjelenı elıugró ablak idıtartama.  

Nevek hierarchikus listázása: több szerver esetén a kamerák neveit 

hierarchikusan listázza a rendszer. 

Szerverlista kapcsolódáskor: kapcsolódás kezdeményezését követıen megjelenít 

a szerverlista, melybıl tetszılegesen lehet választani. 

Kamera stream vezérlés: az élıkép kijelzık elrejtése, megjelenése esetén a kliens 

utasítja a szervert az adatfolyam szüneteltetésére, illetve folytatására. 

Leállítás visszanézéskor: az élıképek leállítása a visszanézı fül aktiválásakor. 

Hangcsatorna vezérlése: a hang átvitelét is a kliens vezérli, hasonlóan az élıképhez. 

Ablakok behúzása a több monitoros rendszer esetén hasznos segítség amennyiben a 

monitorok koordináta kiosztása összekeveredik és az egyes ablakok nem látható részre 

kerülnek. A gomb megnyomásával a következı indulásnál minden ablak az alapértelmezett 

monitoron (0,0) fog megjelenni. 

A További beállítások gombot megnyomva az alábbi párbeszédablak jelenik meg: 
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Felhasználói felület összeállítása 

Lehetıség van kialakítani csak vékonykliens nézeteket tartalmazó rendszert, illetve olyan 

felületet mely csak felvételek visszanézésére ad lehetıséget. A módosítások a program 

újraindítása után lépnek érvénybe. 

Átviteli képméret nézethez igazítása: nem vékonykliens esetén a 

megjelenítéshez használható képmérethez illeszkedı méretben küldi át a szerver a kamerák 

képét. Ennek állítása automatikusan, menet közben történik. 

Letöltési adatcsomag és idıablak a felvételek exportálásakor alkalmazott hálózati darabolást 

befolyásolja. Alacsony sávszélesség esetén, pl. 128 kbit 10000byte ajánlott. 

A Szinkronizáció révén megvalósítható a felhasználói csoportok központi menedzselése 

és a változások automatikus kiküldése. 

5.2 Képátviteli módok 

Rendszer kétfajta képátviteli módot támogat, lehetıség van vegyes üzemmód beállítására is. 

5.2.1 Kameránkénti átvitel 

Ez a normál átviteli üzemmód. Ebben az esetben minden kamera külön adatfolyamon (stream-

en) továbbítódik. Alapestben a megapixel kamerák képei is teljes felbontásban kerülnek 

tömörítésre ami jelentıs sávszélességet igényel. További hátránya, hogy az eltérı 

felbontásokból adódóan a nagyobb felbontású kamerák elfoglalhatják a sávszélességet az 

alacsonyabb felbontásúak elıl. Ezek a hiányosságok a finomhangolással korrigálhatóak. 

Normál átvitel esetén az állapotkijelzın látható a kamerák teljes listája: 
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Átviteli képméret konstans módon csökkenthetı a felbontást meghatározó % beállításával. 

Felvételek visszanézését áttömörítés nélkül valósítja meg az üzemmód. Ez esetben a teljes 

videó képkockák letöltıdnek a klienshez, ami alacsony sávszélesség és megapixel kamerák 

esetén használhatatlan visszanézési funkciót eredményez. Ezt a vékony lekérdezés 

alkalmazásával lehet korrigálni. 

5.2.2 Vékony lekérdezés 

Szerver oldali engedélyezés után elérhetı átviteli üzemmód. Valamennyi kamerakép és 

felvétel a szerveren kerül áttömörítésre olyan minıségen, mely alkalmazkodik az átviteli 

körülményekhez. Kameraképek esetén a szerver állítja össze a kliensen beállított nézetnek 

megfelelı kötegelt képet. Visszanézés esetén a felvételeket a szerver áttömöríti. Az 

áttömörítésnek és képek kötegelésének jelentıs teljesítmény (CPU, RAM) igénye lehet, ezért 

fontos felmérni a felhasználói igényeket. 

Vékony lekérdezés esetén az állapotkijelzın nem láthatóak a kamerák: 

 

 

 

Élıkép esetén az üzemmód hátránya, hogy átviteli csatornánként hozható létre csak kamera 

nézet a kamerák csoportosításával. Nem lehetséges tehát tetszılegesen csoportosítani a 

kameraképeket. Hálózati kapcsolatonként 4 nézet létrehozására van lehetıség, de ezekben 

nem javasolt azonos kamera képet beválasztani. 
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5.3 Kapcsolatok beállításai 

A program képes több szerver egyidejő elérésére, ehhez a kapcsolatok lista feltöltése 

szükséges: 

 

Szerver paraméterei a kapcsolat felépítéséhez 

 

Az Új gombra kattintva a bal oldali paraméterek ablakban kell megadni a kapcsolat 

jellemzıit. Az paraméterek beírása, illetve azok módosítása után a Tárol gombra kell 

klikkelni, hogy a módosítások tárolódjanak. 

Az alap beállításokon túl lehetıség van a Kapcsolódás tiltására is, ekkor a program nem 

próbál kapcsolódni ehhez a szerverhez. A JPG formátum alacsony sávszélesség és 

alacsony szerver oldali tömörítés esetén ajánlott. Alap esetben a szerveren tárolt felvételek az 

eredeti minıségben töltıdnek le, ami esetenként nagyon lassú lehet. Ezekben az esetekben a 

szerverrıl a videók visszanézéséhez érdemes a szerver oldalon áttömörített JPG formátumot 

alkalmazni. Az Cím feloldása opció aktiválásához videó távfelügyeleti szolgáltató 

szükséges. 

További hangolási lehetıségek: 

 

Hálózati buffer: a hálózati meghajtó bufferelési kapacitását befolyásolja. 0 esetén az 

alapértelmezett 6000 byte lesz beállítva. A buffer mérete a csomagok kiküldésének 
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késleltetését befolyásolja. Alacsony sávszélességen javasolt a bufferméret csökkentése. 

Azonban nagy sávszélesség esetén a kis bufferméret nem teszi lehetıvé a rendelkezésre álló 

teljes sávszélesség kihasználását. 

Vékony kliens lekérdezés: alacsony sávszélességő, áttömörítéses lekérdezési 

felület. 

Normál élıkép: Élıképek átvitelét normál módban, míg a felvételeket áttömörítve tölti 

le a szerverrıl. Ez ötvözi az üzemmódok elınyeit, legalább közepes kb 256-512 kbit-es átvitel 

esetén ajánlott. A kamera képek tetszılegesen csoportosíthatóak lesznek, a felvételek 

megapixel kamera esetén is visszanézhetıek. 

Codec vezérlés tiltása: szerver oldalon tiltja a tömörítınek, hogy a képtartalom 

elızetes elemzésével dinamikusan befolyásolja a tömörítés hatásfokát. A vezérlésre akkor van 

szükség ha állandó frissítési sebességre van szükség a minıség rovására.  

 

Képméret X, Y: a kliens által kezelt kép felbontását határozza meg. Ajánlott a 

sávszélességhez igazítani, 0-án hagyva  monitor felbontását veszi alapul ami nagy felbontás 

esetén problémát okozhat. 

Max. egyidejő nézet: a visszanézıben engedélyezett egyidejő, szinkronizált 

visszanézéshez adható kamerák maximális száma. 

Vékony nézetek száma: virtuális kijelzık száma, melyeken kamera nézetek 

alakíthatóak ki. Szerver oldali terhelésnövekedést jelent. 

1-4 Nézet neve: felhasználói felületen az egyes virtuális nézetek elnevezése. 

Egyszerősített nézet: vékonykliens üzemmód esetén a nézet nem tartalmaz plusz 

vezérlıket, a képátvitel hangolására egy beúszó ablak ad lehetıséget. 

Lebegı nézet: vékonykliens üzemmód esetén a kijelzı nem a fülek között jelenik meg, 

hanem egy önálló ablakban, mely másik monitorra helyezhetı. 

Szerver oldali zoom: vékonykliens üzemmód esetén a digitális zoom funkció a szerver 

oldalon valósul meg. Ezáltal a nagy felbontású képbe belenagyítva valóban jobb minıségő 

kép lesz látható. A hálózati sávszélességtıl függıen okozhat késleltetést a méretváltás. 

5.4 Képátvitel hangolása 

Vékony átviteli mód esetén a szerver nézet fül alatt láthatóak a bekapcsolt nézetek. A nézetek 

felosztását a kijelzık gombbal lehet megadni. Az átvitelt szabályozó paramétereket a bal felsı 

sarokban megjelenı gombot megnyomva: 
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A képátvitel az Indítás gombbal kezdeményezhetı. A Leállítás gombot benyomva a 

szerver oldali képfrissítési folyamat áll csupán le, az átvitel nem. Ezáltal a képminıség 

fokozatosan javul miközben a kép nem változik. Teljes felbontású képet bármelyik 

kamerához le lehet kérni, ennek letöltési a sávszélesség függvényében több másodpercet is 

igénybe vehet. 

Hasonló beállító panel érhetı el a vékony lekérdezés (visszanézés) ablakon: 

 

 

5.5 Állapotkijelzı panel 

A távoli szerverekhez történı kapcsolódás a fıablak kapcsolódás gombjával 

kezdeményezhetı. A folyamat nyomon követhetı az Állapotkijelzı panelen: 
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A panel az egyes szerverek állapotát mutatja a hálózati forgalmat is feltüntetve. Az átviteli 

opciókkal az egyes kamerák, vagy teljes szerverek hálózati kommunikációja tiltható. 

Alacsony sávszélesség esetén a visszanézés elıtt ajánlott az élıképeket továbbító kamerákat 

ezen a panelen tiltani. A felbontás és a frissítés a tér és idıbeni felbontását változtatja az egyes 

kameráknak, így lehetıség van a képminıséget a rendelkezésre álló sávszélességhez igazítani. 

A panelen végzett beállításokat a program kilépés után megjegyzi. 

 

5.6 Szerverek távkonfigurálása 

A távoli kliens teljes körő távbeállítási lehetıséget biztosít. Ennek aktiválásához az egérrel a 

módosítani kívánt szerver sorára kell klikkelni, ennek hatására aktiválódik a felsı gombsor. A 

szerver belsı folyamatához az Elérés gombbal lehet csatlakozni: 

 

 

 

Sikeres zárolás esetén valamennyi gomb aktív lesz és tükrözik a szerver aktuális állapotát. 

Zárolás esetén a szerveren az alábbi ablak jelenik meg: 
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Szerver oldali kijelzés távkonfigurálás idejére 

 

Távolról valamennyi szerver modul beállításait a már megszokott felületen lehet módosítani. 

További lehetıségek az események letöltése, Élesített állapot megváltoztatása és a program 

távoli újraindítása. Ez utóbbi esetén körültekintıen kell eljárni, mert az újraindítás csak a 

ProcessGuard-al indított program lehetséges. 

5.7 Felvételek visszanézése 

A felvételek visszanézése során tetszıleges lekérdezések létrehozására van lehetıség, ideértve 

a több géprıl egyidejőleg történı visszanézést is. 
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Hagyományos visszanézı felület 

 

Alapvetıen kétfajta visszanézési elrendezés lehetséges. 

A. Napi áttekintés egyetlen kamerára: 

Tetszıleges napot beállítva, vagy a kijelölést a listában az adott napot tartalmazó sorra kell 

állítani. A Napi áttekintés részen belüli Lekérdezés gombra kattintva lehet a napi 

mozgástörténetet letölteni. Ez lényegesen gyorsabb áttekintést ad a napi történésekrıl, mint a 

következı, a részletes lekérdezés. A jobb oldali panelrészen alul található csúszkával lehet 

idıtartományt kijelölni, illetve kinagyítani. Az itt kiválasztott idıtartomány automatikusan 

átmásolódik a részletes lekérdezés intervallumába. 

 

B. Idıintervallumos lekérdezés osztott nézeten: 
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Ebben az esetben több kamerát is kijelölhetünk, amik a visszajátszás során osztott nézetben 

idıszinkronosan lesznek láthatóak. A visszajátszás során a kerettel jelölt mester (master) 

kijelzın lehetıség van mozgás alapú keresésre is. Ehhez a bal egérgombot lenyomva tartva 

lehet a keresendı mozgásmaszkot a képre rajzolni, majd a rajzolás befejeztével a dupla bal 

gombbal a lenti intenzitás sávban jelennek meg a szőrésnek megfelelı intervallumok. A 

szőrés a dupla jobb gombbal törölhetı. 

 

A visszanézés során lehetıség van a kezdeti markerhez ugrani, az 1x,2x,4x,8x sebességő 

lejátszást választani, illetve a csak kulcsképek lejátszását választani. A legutolsó gombbal a 

mozgásérzékelés maszkját lehet megjeleníteni a felvételen. 

 

Figyelem: Több kamera egyidejő visszanézése esetén a sebesség növelése a lejátszás 

megakadását eredményezheti. 

5.8 Felvételek letöltése 

Egyes felvételek, vagy egész napok kijelölhetıek a listában a sor elıtt található választó 

gombbal. A kijelölt állományok az export funkció segítségével letölthetıek (exportálhatóak) a 

szerverrıl/szerverekrıl. 
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Felvételek exportálási lehetıségei 

 

A letöltött és avi formátumúra konvertált állományok a megadott elérési útba kerülnek, ahol a 

videó mentéseknek megfelelı könyvtárstruktúra is kialakításra kerül. Az Index 

állományok letöltése opció a videókhoz tartozó mozgásinformációkat is letölti, így 

lehetıvé válik a bıvített visszanézés és mozgás alapú keresés használata. A Visszanézı 

program másolása az állományok lejátszásához használható belsı visszanézıt is a 

célkönyvtárba másolja, így a kimentett állományok könnyen hordozhatóak lesznek és bárhol 

lejátszhatóak. 

Az Archiválás gomb használatával lehetıség van a felvételek darabolására is. Ebben az 

esetben az Idıablak mezıt a rendszer automatikusan kitölti. A Szinkronizált 

letöltést választva a hálózaton keresztül az egyes kamerák felvételeit a program 

idıszinkronosan, azaz párhuzamosan tölti le. Ez az üzemmód esetenként lassabb mint a 

hagyományos, azonban a kapcsolat megszakadásakor valamennyi mentésbıl rendelkezésre 

fog állni letöltött adat. A Buffer mérete az egyidejőleg letöltésre kerülı adatmennyiséget 
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határozza meg (állítása alacsony sávszélesség esetén indokolt az idıtúllépés elkerülése 

végett), az Idılépés pedig a párhuzamos letöltés lépésközét határozza meg. 

 

6. Távfelügyeleti funkciók 

A Basic verzió együttesen a Standard verzióval alkalmas IP alapú videó és mőszaki 

távfelügyelet üzemeltetésére. A szerver és ügyfél beállításokkal kapcsolatosan a távfelügyelet 

üzemeltetıjét keresse. 

 

Videó távfelügyeleti funkció beállításai 

A szolgáltatás indítása és a kapcsolat paramétereinek megadása után lehetıség van a 

beállítások érvényességét tesztelni. A teszt gombra kattintva sikeres kapcsolódás esetén az 

alábbi üzenetet olvashatja: 

 

 

A riasztást kiváltó esemény beállításaihoz (Zónák, Riasztások és Partíciók ablakok) vegye 

igénybe szakember segítségét. 
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Figyelem: a távfelügyeleti szolgáltatást élesíteni kell, amit a fıablak Élesít gombjával 

manuálisan, vagy a Rendszer beállítások között az Automatikus élesítés 

aktiválásával lehetséges. Nem élesített állapotban nem fog riasztást küldeni a központba. 

 

6.1 Esemény felügyelet 

Az esemény felügyelet szemben a videó távfelügyelettel nem küldi a képi tartalmat a 

riasztással együtt. A részletes esemény leíró szerverhez történı beküldése után az operátor 

feladata a szükséges intézkedéseket megtenni. 

 

Esemény felügyeleti szolgáltatás beállításai 

Engedélyezés elıtt a fogadó oldalon ellenırizni kell a beállításokat: hálózati elérést és a 

regisztrált azonosítót. Szolgáltatás alapját az Üzenetek panelen kiválasztható eseménylista 

adja. A kiválasztott események bekövetkezése esetén a teljes esemény leíró továbbításra kerül 

a fogadó szerver felé, kiegészítve az eseményhez kapcsolódó kamera képek azonosítóival. 

Sikertelen üzenetküldés esetén az üzenetek átmeneti tárba kerülnek (amely kikapcsolás estén 

is megırzi tartalmát). Az Újraküldési idı határozza meg a sikertelen küldést követı 

ismételt próbálkozást. Üzenetek érvénytelenítését azok törlésére megadott idı határozza meg. 

Így a régi üzenetek zavaró módon nem kerülnek továbbításra a szerver felé. 
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Fogadó oldali eseménylistában az üzenetek a bekövetkezés dátumával kerülnek listázásra, 

ezért különösen fontos az idıszinkronizálás alkalmazása. 

Esemény tároló ürítése gomb valamennyi tárolt esemény törlését elvégzi.  

 

6.2 Esemény fogadó szerver 

Az esemény fogadó szerver a hálózati kliens programba (Remote) van integrálva. Annak 

elindításával a beállító panelen érhetı el a szerver konfigurációs felülete. 

 

Esemény fogadó szerver a kliens programban 

Az engedélyezésen túl csupán egy szabad TCP portot kell megadni ahova a hálózat is enged 

szabvány HTML kéréseket. A riasztások HTML formátumban érkeznek a rögzítıktıl. 

Felhasználói felületet lehet több monitorra kiterjeszteni  

Esemény adatbázis karbantartás automatikus, a megadott idınél régebbi események 

törlésével. A Töröl gombbal ez a karbantartás végezhetı el azonnal, míg az Ürít gomb 

valamennyi eseményt törli. Az események fogadásához szükség van a rögzítı regisztrálására 

a Szerver lista felületen keresztül: 
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Esemény felügyeletbe bekapcsolt rögzítık hozzáadása 

A listában szereplı és engedélyezett rögzítıkrıl a megadott azonosítóval érkezı események 

bekerülnek az adatbázisba és az operátori felületbe. 

Egyes eseménytípusok testre szabásával színkódot és automatikus kapcsolódást lehet társítani. 

 

Események testre szabása színkóddal 
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7. Üzemi beállítások 

Amennyiben az alkalmazott eszköz lehetıvé teszi elérhetıvé válnak a hardver felügyeleti 

események, paraméterek. 

 

Üzemi paraméterek és rendszer szintő események 

Kijelzık lehetıvé teszi az egyes adapterek kimeneti formátumának beállítását. Az itt 

beállított érték a rendszer indulásakor ismét érvénybe lép. Kijelzési hiba esetén a scroll lock 

gomb nyomva tartásával lehet a kijelzıket alapértékre, felbontásra állítani. 

Idı szerver beállításával a szabvány NTP (UDP 123-as port) szolgáltatás vehetı igényben a 

dátum és idı karbantartásához. Ellenırzési periódus percben megadva a 

szinkronizálási gyakoriságot határozza meg. Rendszeridı megváltoztatása bekerül az 

eseménylistába. Az idı kézi beállítására a Helyi idı csoport biztosít lehetıséget. 

Rendszerbe telepített hálózati csatolók beállításai módosíthatóak, ezek szintén a rendszer 

indulásakor kerülnek rendszer szinten is beállításra. Az IP cím 0.0.0.0 értéke a beállítás 

kikapcsolását jelenti, míg az átjáró 0.0.0.0 címe az átjáró hiányát. 

 

Amennyiben a rendszer támogatja elérhetıek a hardver felügyeleti értékek is. 
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Hardver felügyeleti lehetıségek 

A hımérséklet szenzorokhoz riasztási küszöb definiálható. Ennek átlépése eseményt generál 

ami bekerülhet az adatbázisba, vagy a központba riasztás formájában. A berendezés nyitás 

érzékelıje szintén alkalmas riasztás generálására. A karbantartás elvégzése után a Nyitás 

törlése opcióval lehet a riasztott állapotot törölni. Nyitási esemény minden újrainduláskor 

keletkezni fog egészen addig amíg az állapot törlésre nem kerül. 
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8. Felvételek visszanézése 

Az elkészült felvételeket a Visszanézı ikonra kattintva tudja lejátszani, amikor is az 

ArchiveViewer.exe alkalmazás fut le. Másik módja a lejátszásnak, ha az elmentett fájlokat 

kívülrıl, magában a Windows-ban böngészve nézi végig valamilyen külsı program 

segítségével. A felvételek törlését az adott lemezegységnél az Ürít gombbal lehet elvégezni 

( ami a Beállító panelen az adott lemezegységnél található). 

A visszanézı programban két nézet szerint böngészhetünk a felvételek között: 

(Az 1.0 visszanézı lehetıségei opcionálisan, külön engedélyezés után érhetıek csak el: 

Teljes: ebben a nézetben az ablak bal oldalán kinyíló struktúra az egyes archív mentéseket 

napra lebontva mutatja.  

Idı szerint: itt tetszıleges intervallum szerint szőkíthetjük le a kilistázandó 

felvételeket.) 

 

 

A fastruktúrában kiválasztott felvételt a Play gombbal tudjuk lejátszani, a fájl végeztével a program 

automatikusan a következı felvételre ugrik és azt kezdi lejátszani. 

További funkciók: 

• Gyorsított lejátszás és képenkénti léptetés 

• Visszatekerés 

• Kép kimásolása a jobb egérgomb dupla megnyomásával. 



Copyright 2010 

 67

• Kép kinagyítása a bal egérgomb dupla megnyomásával. 

• Állomány kezelı menü megjelenítése a jobb egérgomb megnyomásával a kiválasztott 

idıtartam (tárolt állomány) felett  

• Mozgás alapú keresés és mozgásmaszk rajzolása 

• Idıablakos lekérdezés osztott nézetben is 

• Napi áttekintés lekérdezése mozgástörténettel 

 

A visszanézı ezeken túl alkalmas önálló mőködésre is, mely során egy célkönyvtár 

alkönyvtárait kilistázva lehetıséget biztosít azok tartalmának visszanézésére. Ezen az elven 

mőködik a felvételek exportálása során átmásolt visszanézı program is. 

 

Lekérdezési felületek: 

 

Teljes: az egyszerősített felület egy kamera képnek megjelenítését támogatja. Ezen belül fix 

felbontásban 5 perces idıintervallumig bonthatóak le a napok a gyors keresés és a gépelés 

elkerülése érdekében. Napra kattintva a napi áttekintés lesz látható. 

Bıvített: valamennyi funkció elérhetı, az idı szerinti bontás az állományok idıtartománya 

szerint listázódik. A napi áttekintést gombokkal is lehet léptetni. Az idıtartományos 

lekérdezésnél több kamera is kijelölhetı, melyek szinkronizálva kerülnek lejátszásra. A 

felvételek exportálása során az állományok nem kerülnek darabolásra a gyors letöltés 

érdekében. A felvételek darabolását (a megadott idıintervallum alapján) az Archiválás 

gombbal lehet kezdeményezni. 

 

Az Erıforrások felszabadítását a Lekérdezés lezárása végzi, illetve 

automatikusan felszabadulnak új lekérdezés indításakor, vagy a fülek váltásakor. 

 

9. Események megtekintése 

A rendszer mőködése során elmenti a fontosabb állapotait, üzeneteit. Ezeket az Események 

ikonra kattintva tudja végignézni. Ezzel a segédprogrammal régebbi eseménylistákat is be 

lehet tölteni. A rendszer például ezekben a fájlokban rögzíti a kamerajel vesztését (és újbóli 

megjelenését is). Ha a rögzítı használata során arra leszünk figyelmesek, hogy az 

Eseménynézı ikonja villog, akkor ez azt jelenti, hogy valamilyen hibaesemény történt, ezért 

ilyenkor érdemes az események listáját az ikonra kattintva megvizsgálni. 
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Az eseménylista elsı oszlopa tartalmazza a bejegyzés jellegét, ennek a következı típusai 

vannak: 

• E (Error, Hiba): valamilyen rendszerhiba történt melyet minden esetben orvosolni kell. 

• W (Warning, Figyelmeztetés): kamera jel kiesése, vagy visszatérése és sérült állomány 

helyreállítása esetén generálódik. 

• U (User, Felhasználó): valamilyen felhasználói cselekmény történt, ide tartozik a 

gombok, menüpontok aktiválása, felhasználó be és kilépése stb. 

• R (Remote, Távoli): a távoli kapcsolódási eseményeket tárolja. 

 

Hiba és figyelmeztetés esetén a fıablakon található események gomb villogni kezd. 

Figyelem: a Súlyos rendszerhiba üzenet többszöri megjelenése és a rendszer 

instabilitása esetén lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. 
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10. Kimentett képek kezelése 

Amennyiben egy adott nézetnél engedélyezve van (Beállító panel/Kijelzık/Kép 

kimásolása), egy kép felett a jobb egérgombbal kettıt kattintva az aktuális kamera képe 

kimentıdik a PickedImages könyvtárba. Ez a képkocka kimentési funkció az archív videó 

visszanézıben is mőködik. Ez így kigyőjtött képeket az ImageViewer.exe programmal tudja 

visszanézni, ami a fıablakon a Képek ikonra kattintva indítható. A program használata 

magától érthetı. A segédprogramban a floppy ikonra kattintva tudja az adott képeket lemezre 

kimenteni. A Bıvített gomb hatására a teljes ablakban a kicsinyített képek lesznek 

láthatóak a jobb áttekinthetıség érdekében. Ebben a módban a képen duplán megnyomva a 

bal egérgombot visszatér normál nézetre és kirajzolja nagyban is a kiválasztott képet. 

 

Képvisszanézı program felülete. 

 

Figyelem: a képgyőjtemény nem alkalmas több száz kép tárolására. Ezért alkalmanként 

szükség van a képek rendezésére, átmásolására, majd törlésére. Valamennyi kép a 

PickedImages alkönyvtárban található szabvány JPG formátumban. 

 

10.1.1 Képek nyomtatása 

A nyomtatás gombra kattintva a következı beállítási lehetıségek érhetıek el: 
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Nyomtatandó képek: választható, hogy csak az elızıleg a CTRL, vagy a SHIFT gomb 

lenyomásával kijelölt képek, vagy a teljes képgyőjtemény nyomtatásra kerüljön. 

Elrendezés: a Sorok és Oszlopok számával állítható az egy oldalon megjelenı képek 

száma és ezek elrendezése. A Nagyítás opció hatására a képek a lap teljes területét 

(maximális nagyításban) kitöltik, ellenkezı esetben a képek kisebb méretben kerülnek 

nyomtatásra. A Fájl név nyomtatása kiválasztása esetén a képek alá odakerül a fájl 

teljes neve.  

Nyomtató gomb a nyomtató beállításainak módosítását teszi lehetıvé, ezek a módosítások 

csak egy nyomtatás idejére maradnak meg. 

 

Figyelem: nyomtatás során a program a lehetı legjobb minıségre törekszik, ezért a nyomtató 

nagy felbontásra állítása jelentısen lassíthatja a nyomtatást (pl.: hálózati nyomtató esetén) és 

nagy memória használatot okozhat. 

 

11. Esemény adatbázis 

A rendszerhez kapcsolódó esemény adatbázis a fenti eseménynaplótól függetlenül rögzíti az 

eseményeket és a hozzájuk tartozó leírókat. A szolgáltatás indítása és konfigurálása 

telepítéskor esedékes. A tárolt eseményeket a rendszer automatikusan törli amennyiben azok 

idısebbek a beállított határnál. Az adatbázisba kerülı események adattartalma általános, 

igény szerint bıvíthetı. Az egyes adatmezık elnevezésére az adatok listázása során a 

sablonok beállításai alapján kerül sor. 
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Esemény adatbázis beállításai 

 

Az utolsó események lista csupán tájékoztató jellegő, segítségével ellenırizhetı hogy a 

naplóba érkeznek e a kívánt események. 

Az adatbázisba kerülı események kiválasztására szolgáló panel: 
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Adatbázisba kerülı események és a hozzájuk rendelt kameraképek kiválasztása 

Az eseményhez rendelt kamera a visszanézést segíti, mert az adott kamera adott idıszakra 

vonatkozó képe automatikusan megjelenik amennyiben a felhasználó az eseményre klikkel. 

Az események beállításai során a prellezést és az esemény viselkedését lehet szabályozni 

(felfutó-lefutó él, szinten tartási idı). Az elnevezés a késıbbi keresési feltételek megadása 

miatt lényeges. Ezt azonban csak a rendszer üzembe helyezıjének kell tudnia, a felhasználó 

fele valamennyi adat szövegesen, érthetı formátumban fog megjelenni. 

 

Az esemény adatbázis rugalmasságát a nagyfokú paraméterehetısége adja. Ez egyrészt 

tartalmazza az adatmezık igény szerinti bıvítését, másrészt a lekérdezési és megjelenítési 

vezérlık tetszıleges konfigurálását. Az eseményekre lekérdezési sablonok alapján lehet 

szőrni. Ezeket a sablonokat a Lekérdezések panelen lehet definiálni: 
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Lekérdezési sablonok beállítása 

Ennek beállítása alapos rendszerismeretet és adatbázis SQL ismereteket igényel, ezért ez 

minden esetben szakember végezze el. A program alapból két egyszerő lekérdezést hoz létre. 

 

11.1 Operátori események 

Rendszer fejlett verziói támogatják az operátori esemény bejegyzést. Ehhez az operátornak a 

CTRL gombot lenyomva tartva duplán kell klikkelnie a kamera képén: 

 

Az esemény hálózaton keresztül is továbbítódik a szervernek ahol opcionálisan az 

eseménynaplóba mentıdik. 

 

11.2 Hozzáférések naplózása 

Az esemény adatbázis További beállítások gombjának megnyomva kiválaszthatóak azok az 

adathozzáférési esetek amikrıl részletes naplózásra van szükség. 
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Adathozzáférési esemény típusok 

 

 

11.3 Keresés az adatbázisban 

Az esemény adatbázis böngészı program indítása (Napló gomb) után lehetıség adódik az 

egyes lekérdezési sablonok szerinti szőrésekre és a felvételek megtekintésére: 
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A sablon kiválasztása után létrejön a hozzá tartozó adatbekérési mezı. Az adatok bevitelét 

követıen a Lekérdezés gombbal küldhetı kérés a szerver felé. A szerver elvégzi a keresést 

az adatbázisban és a sablonban megadott adatmezıket kilistázza. A listában a gyorskeresı 

mezık segítségével lehet további szőkítéseket elvégezni a szöveg gépelése során (ezek szintén 

a sablonban definiálhatóak). 

Az eseményre duplán klikkelve a lenti lejátszó felületen megjelenik az eseményhez tartozó 

kamerakép. 

Lehetıség van az események gyors megjelölésére is a Megjelöl gombbal. A megjelölt 

események más színnel jelennek meg és késıbb rövid idı alatt visszakereshetıek. 

Egyidejőleg több lekérdezés is futtatható más-más sablonok és paraméterek alapján. 

 

Azonos funkciók érhetıek el a távoli hozzáférés alatt is. 
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