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Program ćwiczenia.

1. Wykonanie  instalacji  monitoringu  dla  jednej  kamery

bezprzewodowej  IP  z  konfiguracją  profesjonalnego  systemu

rejestracji nuuo.

1.1. Wykorzystując dostępne na stanowisku przewody sieciowe oraz switch podłącz kamerę
BCS SDIP1212 do lokalnej sieci komputerowej istniejącej na pracowni (zasilanie kamery
poprzez dedykowany zasilacz).

1.2. Wykorzystując program ConfigTool określ adres IP kamery.

1.3. Uruchom system rejestracji  NUUO używając loginu  admin i  hasła  admin,  a  następnie
w menu  Ustawienia/Kamera (str.  74  –  75  instrukcji  NUUO)  zainstaluj  w  systemie
rejestracji NUUO kamerę BCS. Ponieważ system NUUO nie obsługuje kamer BCS, należy
użyć protokołu ONVIF wpisując go w polach  Producent i  Model kamery. Login i hasło
kamery: admin. Port ONVIF: 80 TCP.

1.4. Podłącz do sieci monitoringu IP kamerę bezprzewodową Pixord PL621 (zasilanie kamery
poprzez Power over Ethernet).

1.5. Wykorzystując  program  IP Installer określ  adres IP kamery  i  zainstaluj  kamerę Pixord
w systemie NUUO. Login i hasło kamery: admin.

1.6. Podłącz do sieci monitoringu IP kamerę Hikvision DS-2CD2020F-I zasilaną z portu PoE
oraz wykorzystując program SADP określ adres IP kamery.

1.7. Zainstaluj w systemie NUUO kamerę Hikvision używając loginu admin i hasła admin123.
Ponieważ  system  NUUO  nie  obsługuje  tego  modelu  kamery  Hikvision,  należy  użyć
protokołu ONVIF wpisując go w polach Producent i Model kamery. Port ONVIF: 80 TCP.

1.8. Wykorzystując  przeglądarkę  zaloguj  się  do  poszczególnych  kamer  i  skonfiguruj  ich
parametry wideo tak, aby całkowity strumień wideo nie przekraczał 3Mb/s.

1.9. Skieruj  kamerę  BCS tak,  aby  obejmowała  drzwi  wejściowe,  a  następnie  według  stron
53 – 55  instrukcji  skonfiguruj  harmonogram  nagrywania  wyzwalanego  detekcją  ruchu
(drzwi jako obszar detekcji ruchu) ustawiając jako dzień nagrywania dzień wykonywania
ćwiczenia w godzinach od 8 do 16 oraz czas nagrywania przed i po detekcji równy 10
sekund, a następnie uruchom harmonogram (str. 24).

1.10. Wywołaj ruch w obszarze detekcji i odtwórz zapisane nagranie.

1.11. Udostępnij w sieci CKZ dostęp do podglądu obrazu na żywo i odtwarzania nagrań oraz
skonfiguruj oprogramowanie do podglądu obrazu oraz odtwarzania nagrań w komputerze
klienckim (laptop) i ewentualnie własnym smartfonie połączonym z siecią CKZ za pomocą
rutera bezprzewodowego.

Przykładowe zadanie zaliczeniowe.
wskazówki niezbędne podczas zaliczenia.

 Podłącz kamery BCS i Hikvision do sieci komputerowej na pracowni.
 Skonfiguruj program NVR NUUO do rejestracji obrazu tak, aby umożliwić podgląd obrazu

z kamer BCS i Hikvision.
 Skieruj  kamerę BCS tak,  aby obejmowała drzwi  wejściowe i  zaprogramuj  harmonogram

nagrywania  wyzwalanego  detekcją  ruchu  (drzwi  jako  obszar  detekcji)  ustawiając  czas
nagrywania przed i po detekcji równy 5 sekund.

 Odtwórz zapisane nagranie z detekcji ruchu.
 Udostępnij  w  sieci  CKZ  dostęp  do  podglądu  obrazu  na  żywo  oraz  skonfiguruj

oprogramowanie  do  podglądu  obrazu  w  komputerze  klienckim  (laptop)  lub  własnym
smartfonie.


