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Program ćwiczenia.

U
1. Konfiguracja zdarzeń alarmowych w menu kamery BCS.

1.1. Wykorzystując  dostępny  na stanowisku przewód sieciowy  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 i zaloguj się do kamery za
pomocą przeglądarki internetowej w celu jej konfiguracji  używając loginu  admin i  hasła
admin.

1.3. Skonfiguruj w sekcji Magazyn/Lokalizacja/FTP parametry serwera FTP do uploadu zdjęć
wykorzystując konto FTP o parametrach:
adres serwera: ftp.ubuntu.P31.local
nazwa użytkownika: eftep
hasło: trewerty
port serwera: 21
zdalny katalog: Alarm_IP
W  sekcji  Magazyn/Terminarz zaznacz  aktywność  dla  zdarzeń  alarmowych  na  dzień
wykonywania  ćwiczenia,  a  w  sekcji  Magazyn/Lokalizacja/Ścieżka dla  nagrań  i  zdjęć
zaznacz FTP tylko przy zdarzeniach alarmowych.

1.4. Skonfiguruj w sekcji  Sieć/TCP/IP adres bramy i serwer DNS obowiązujące w sieci CKP
oraz  w  sekcji  Sieć/SMTP(E-mail) parametry  niezbędne  do  powiadomień  przez
e-mail wykorzystując skrzynkę pocztową o parametrach:
e-mail: 
nazwa użytkownika: 
hasło: 1trewerty
nazwa serwera SMTP: 
port serwera SMTP: 
autoryzacja: SSL

1.5. Sprawdź poprawność konfiguracji  e-mail za pomocą przycisku  Email Test,  a następnie
zaloguj się do skrzynki i sprawdź wiadomość testową.

1.6. Skonfiguruj  nowe  zdarzenie  w  sekcji  Zdarzenie/Alarm aktywne  w  dniu  wykonywania
ćwiczenia od godziny 8:00 do godziny 20:00, wyzwalane za pomocą sygnału na wejściu
alarmowym kamery Alarm1 typu NO, z akcją zdarzenia w postaci  aktywowania wyjścia
przekaźnikowego  kamery  na  czas  20  sekund.  UWAGA:  WYŁĄCZ  DOMYŚLNIE
AKTYWNE  INNE  ZDARZENIA  ALARMOWE:  DETEKCJA  RUCHU,  ZASŁONIĘCIE
KAMERY.

1.7. Podłącz wejście alarmowe do symulatora stanu wejścia (przełącznik ON/OFF). Podłącz
wyjście  alarmowe  kamery  do  dodatkowego  wysokoprądowego  (16 A)  przekaźnika
sterującego  napięciem  przemiennym  230  V,  a  do  wyjścia  przekaźnika  dołącz  lampkę
z klipsem.  Sprawdź  działanie  układu  (załączenie  lampki)  przełączając  przełącznik
w odpowiednią pozycję: ON lub OFF.

1.8. Przekonfiguruj zdarzenie tak, aby inicjowane było za pomocą rozwarcia styków na wejściu
alarmowym wyzwalając akcje w postaci aktywacji wyjścia alarmowego, zdjęcia (upload) na
serwer FTP, powiadomienia pocztą elektroniczną,  włączenia nagrywania przez czas 15
sekund po zdarzeniu oraz uruchomienia trasy patrolowej składającej się z dwóch presetów.

1.9. Sprawdź działanie zdarzenia logując się na serwer FTP i konto pocztowe.



2. Konfiguracja zdarzeń alarmowych w rejestratorze nuuo.

2.1. Uruchom system rejestracji  NUUO używając loginu  admin i  hasła  admin,  a  następnie
w menu Ustawienia/Kamera (str. 75 instrukcji) zainstaluj w systemie NUUO kamerę BCS
oraz wykorzystując program SADP w celu określenia adresu IP, kamerę Hikvision. (użyj
loginu admin i hasła admin123 oraz protokołu ONVIF, port: 80 TCP).

2.2. W menu  Ustawienia/Urządzenia we/wy (str. 77 instrukcji) sprawdź czy zainstalował się
moduł wejść/wyjść kamery BCS (jeżeli nie, dodaj ręcznie), a następnie podłączając wejście
i wyjście alarmowe kamery BCS jak w punkcie  1.7 sprawdź działanie wejścia i  wyjścia
w monitorze (lampki kontrolne).

2.3. W  menu  Ustawienia/Infolinia (str.  79  instrukcji)  skonfiguruj  e-mail  i  FTP  używając
parametrów kont jak w punktach 1.3 i 1.4, wykonaj test i sprawdź poprawność działania
powiadamiania logując się w skrzynce pocztowej i serwerze FTP.

2.4. W menu  Ustawienia/Książka adresowa (str. 80 instrukcji) wpisz adres własnej skrzynki
pocztowej w celu otrzymywania powiadomień mailowych.

2.5. Korzystając  z  systemu  Smart  Guard (str.  57  –  69  instrukcji)  skonfiguruj  następujące
zdarzenia alarmowe.

2.6. W  momencie  kiedy  kamera  Hikvision  zostanie  zasłonięta,  pojawia  się  informacja  na
ekranie, wysyłane są do Was powiadomienia e-mail i włącza się nagrywanie z kamery BCS
10 sekund przed zdarzeniem i 3 sekundy po (str. 55).

2.7. Skieruj kamerę BCS na kosz stojący w rogu sali. W momencie kiedy ktoś zabiera kosz, na
ekranie pojawia się informacja: „SKRADZIONO KOSZ!”, wysyłane jest zdjęcie na serwer
FTP i włącza się nagrywanie 5 sekund przed zdarzeniem i 10 sekund po (str. 55).

2.8. Skieruj kamerę BCS na szafkę ze zlewem. W momencie pozostawienia pudełka w polu
widzenia kamery, na ekranie pojawia się informacja: „NIEZIDENTYFIKOWANY OBIEKT!”
oraz włącza lampka z klipsem.

2.9. W momencie aktywacji wejścia typu NC kamery, włącza się lampka z klipsem, wysyłane są
do Was powiadomienia e-mail oraz zdjęcie na serwer FTP.

2.10. Skieruj kamerę BCS na wprost sali w kierunku tablicy i w menu Konfiguracja/Aplikacja
licząca skonfiguruj aplikację liczącą (str. 84) tak aby liczyła uczniów przechodzących w
kierunku  drzwi  do  zaplecza.  Przejrzyj  wyniki  liczenia  za  pomocą
Konfiguracja/Przeglądarka/Aplikacja licząca(diagram).

Przykładowe zadanie zaliczeniowe.
wskazówki niezbędne podczas zaliczenia.

 Podłącz kamerę BCS do lokalnej sieci komputerowej istniejącej na pracowni i zaloguj się do
kamery BCS za pomocą przeglądarki.

 Skonfiguruj nowe zdarzenie aktywne w dniu zaliczenia od godziny 8:00 do 15:00 inicjowane
za pomocą rozwarcia styków na wejściu alarmowym kamery. Zdarzenie powinno wyzwalać
akcję w postaci aktywacji wyjścia alarmowego na czas 15 sekund.

 Podłącz  wejście  alarmowe  kamery  do  zacisków  przełącznika  symulującego  stany
wejściowe,  a  wyjście  alarmowe kamery do dodatkowego wysokoprądowego przekaźnika
sterującego  napięciem  przemiennym  230  V,  a  do  wyjścia  przekaźnika  dołącz  lampkę
z klipsem.

 Sprawdź działanie układu wyzwalając wejście alarmowe.
 W programie  NUUO skonfiguruj parametry serwera FTP i skrzynki pocztowej oraz podaj

własny e-mail do otrzymywania powiadomień alarmowych.
 Korzystając z systemu  Smart Guard programu  NUUO skonfiguruj następujące zdarzenie

alarmowe:  w  momencie  kiedy  gaśnica  zostanie  skradziona,  pojawia  się  informacja  na
ekranie, następuje  upload zdjęcia na serwer FTP oraz powiadomienie o zdarzeniu przez
pocztę elektroniczną i włącza się nagrywanie 10 sekund przed zdarzeniem i 3 sekundy po.

 Sprawdź działanie układu zasłaniając kamerę,  zaloguj  się  na serwer FTP i  swoje konto
pocztowe w celu sprawdzenia powiadomień o alarmie.


