
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iVMS330 platforma 
Naudojimo instrukcija 

 
 
 
 

 
Versija：20.2.45.2 



 

 

 

Turinys 

1 skyriaus Apžvalga................................................................................................................................ 3 

1.1. Aprašymas ........................................................................................................................... 3 

1.2. Įdiegimas ............................................................................................................................. 3 

1.3. Pašalinimas .......................................................................................................................... 8 

1.4. Prisijungti ............................................................................................................................. 9 

1.4.1. Pirmasis prisijungimas ............................................................................................. 9 

1.4.2. Įprastas prisijungimas ............................................................................................ 10 

2 skyrius Pagrindinė funkcija ............................................................................................................... 11 

2.1. Tiesioginis vaizdas ............................................................................................................. 11 

2.1.1. Įrenginių sąrašas .................................................................................................... 12 

2.1.2. Sąrašo peržiūrėjimas ............................................................................................. 13 

2.1.3. Ekrano langas ......................................................................................................... 14 

2.1.4. Įrankių juosta ......................................................................................................... 15 

2.2. Vietinis vaizdo atkūrimas ................................................................................................... 16 

2.2.1. Ekrano langas ......................................................................................................... 17 

2.2.2. Įrankių juosta ......................................................................................................... 18 

2.3. Nuotolinis vaizdo įrašo atkūrimas ..................................................................................... 19 

2.3.1 Vaizdo įrašų paieškos skydelis .................................................................................... 20 

2.3.2. Įrankių juosta ......................................................................................................... 20 

2.3.3. Failų sąrašas ........................................................................................................... 21 

2.4. El. žemėlapio valdymas ..................................................................................................... 22 

2.4.1. Žemėlapių sąrašas ......................................................................................................... 24 

2.4.2. Žemėlapio peržiūra ................................................................................................ 24 

2.4.3. Žemėlapio pridėjimas ............................................................................................ 25 

2.5. Epidemijos prevencija ....................................................................................................... 26 

3 skyrius Prieinamumo savybės .......................................................................................................... 27 

3.1. Įrenginių valdymas ............................................................................................................ 27 

3.1.1. Įrenginio pridėjimas ............................................................................................... 28 

3.1.2 Įrenginio redagavimas ................................................................................................ 30 

3.2. Vartotojo valdymas ........................................................................................................... 30 

3.3. Saugykla ............................................................................................................................. 32 

3.4. Sąrašo eksportavimas ........................................................................................................ 34 

3.5. Pranešimo valdymas .......................................................................................................... 35 

3.6. Sąrankos peržiūra .............................................................................................................. 35 

3.6.1. Rodomo turinio redagavimas ................................................................................ 36 

3.6.2. Rodinio pavadinimo keitimas ................................................................................ 38 

3.6.3. Rodinio ištrinimas .................................................................................................. 39 

3.6.4. „Carousel“ rodinio nustatymas ............................................................................. 39 

3.7. Sistemos nustatymai ......................................................................................................... 40 



 

 

1.1. Aprašymas 

1 skyrius apžvalga 

iVMS330 (Video Manage System 330) yra vaizdo valdymo programinė įranga, specialiai sukurta 
BitVison įrenginiams, remiantis VMSLite. iVMS330 vartotojai gali prijungti įrenginį iš mūsų serverio 
naudojant jo serijos numerį ir valdyti įrenginius naudojant LAN per IP adresą. 

Pagrindinės iVMS330 funkcijos yra tiesioginė vaizdo peržiūra, vietinis vaizdo įrašo atkūrimas, nuotolinis 

vaizdo įrašo atkūrimas ir el. žemėlapis. 
Kitos funkcijos yra įrenginių valdymas, vartotojo paskyros valdymas, saugykla, eksporto sąrašas, 
pranešimų valdymas, rodinio nustatymai ir bendri nustatymai. 
Tiesioginė vaizdo įrašo peržiūra reiškia vaizdo žiūrėjimą realiu laiku. Peržiūros ekrane galite 
rankiniu būdu padaryti ekrano kopijas ir įrašyti vaizdo įrašus, perjungti srautą ir elektroniniu būdu 
priartinti vaizdą. Jei įrenginys palaiko dvipusį garsą, galite įjungti garsiakalbį ir mikrofoną 
nuotolinei domofono funkcijai. Jei naudojate fisheye funkciją palaikantį įrenginį, taip pat galite 
įjungti fisheye režimą. 
Vietinis  vaizdo atkūrima  s skirtas žiūrėjimui  vaizdo įrašo įrenginyje,   vietiniame kompiuteryje. 
Norint išsaugoti  vietinį įrašą jums reikia tai nustatyti   Saugykloje. Kol yra vaizdo įrašas ir 
atitinkama informacija duomenų bazėje, galite padaryti ekrano kopijas, naudoti vaizdo 
priartinimą ir eksportuoti vaizdo įrašus kitais formatais, palaikomus vaizdo atkūrimo 
funkcijos, nepaisant, ar įrenginys yra prisijungęs prie tinklo, ar ne. 
Nuotolinis vaizdo atkūrimas yra skirtas žiūrėjimui  video įrašų iš įrenginio atminties. Ši funkcija yra 
panaši į vietinį vaizdo atkūrimą, bet įrenginys turi būti prijungtas nuotoliniam vaizdo atkūrimui 
peržiūrėti. Taip pat galite padaryti ekrano kopijas, priartinti vaizdą ir eksportuoti vaizdo srautus į 
kitus palaikomus formatus naudodami nuotolinę vaizdo įrašo atkūrimo funkciją. 

El. -žemėlapis naudojamas  žemėlapoo modi fikavimui. Nuvilkite prietaisą į atitinkamą vietą ir 
išsaugokite. Išsaugoję dukart spustelėkite ant įrenginio, kad galėtumėte peržiūrėti vaizdo įrašą 
realiu laiku. 

 

1.2. Įdiegimas 
iVMS330 įdiegimo failas yra paruoštas exe. formatu. Dažniausiai norėdami užbaigti įdiegimą 
turite spustelėti tik „patvirtinti“ arba „kitas“. Konkretūs žingsniai yra šie: 

Gaukite naujausios išleistos versijos įdiegimo failą. Įdiegimo failo piktograma ir pavadinimo 
schema parodyta 1-2-1 paveiksle. 

 
 
 

 
1-2-1 pav. 

1 



 

 

② Du kartus spustelėkite ant failo, atsidarys dialogo lange, kuriame bus prašoma „Pasirinkti 
įdiegimo kalbą“, kaip parodyta 1-2-2 paveiksle. Numatytoji kalba yra ta pati, kokia yra jūsų 
dabartinės sistemos kalba. Galite spustelėti išskleidžiamąjį laukelį, kad pasirinktumėte kitą įdiegimo 
kalbą. 

 
 
 
 

 

1-2-2 pav. 
③ Pasirinkę norimą įdiegimo kalbą, spustelėkite „Gerai“. Dialogo langas „Sveiki atvykę“ bus 
rodomas kaip pavaizduota 1-2-3 paveiksle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1-2-3 pav. 
④ Spustelėkite Pirmyn, pasirodys dialogo langas „Pasirinkti paskirties vietą“. Numatytoji įdiegimo 
vieta yra C aplankas. Galite pasirinkti įdiegimą atlikti į bet kurį kitą aplanką, kaip parodyta 1-2-4 
paveiksle. 



 

 

 
1-2-4 pav. 

⑤ Spustelėkite „Toliau“, tada pasirodys dialogo langas „Pasirinkti pradžios Menu aplanką“. 
Numatytasis pavadinimas yra „iVMS330“, kaip parodyta 1-2-5 paveiksle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1-2-5 pav. 

⑥ Spustelėkite „Toliau“, tada pasirodys dialogo langas „Pasirinkti papildomas funkcijas“. Jūs 



 

 

galite pasirinkti, ar sukurti darbalaukio piktogramą, kaip parodyta 1-2-6 paveiksle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1-2-6 pav. 

⑦ Spustelėkite „Toliau“, tada pasirodys dialogo langas „Pasiruošta pradėti įdiegimą“, kaip 
parodyta 1-2-7 paveiksle. Galite patikrinti, ar visi jūsų įdiegimo nustatymai yra teisingi. 
Spustelėkite „Atgal“, jei norite peržiūrėti ar pakeisti nustatymus. 
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1-2-7 pav. 

⑧ Patvirtinę aukščiau pateiktus nustatymus, spustelėkite „Įdiegti“, kad tęstumėte įdiegimą. 
Pasirodys dialogo langas, kaip parodyta 1-2-8 paveiksle. 
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1-2-8 pav. 
⑨ Kai įdiegimas bus baigtas, pasirodys dialogo langas, kaip parodytapav. 1-2-9. Paspauskite 
„Baigti“ ir taip sėkmingdai užbaikite įdiegimą. 

 

1-2-9 pav. 
Aukščiau parodytas iVMS330 įdiegimo procesas Win10 sistemoje. Kitose sistemos versijose gali 
būti nedideli dialogo lango stiliaus skirtumai, kurie neturi įtakos naudojimui. Sėkmingai įdiegus, 
darbalaukyje bus sugeneruota sparčioji prieiga (jei funkcijos nebuvo atsisakyta prieš tai), kaip 
parodyta 1-2-10 paveiksle. 

 
 

 

1.3. Pašalinimas 

1-2-10 pav. 

iVMS330 galite pašalinti atlikdami šiuos veiksmus. 
① Atidarykite valdymo skydą \ Programs \ Programs and Features, kaip parodyta 1-3-1 paveiksle. 
Suraskite iVMS330 Uninst ir spustelėkite „Pašalinti“. 
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1-3-1 pav. 

② Pasirodys dialogo langas „Pašalinti programą“, kaip parodyta 1-3-2 paveiksle. 

1-3-2 pav. 
 

1.4. Prisijungti  

1.4.1. Pirmasis prisijungimas 
Baigę įdiegimą, turite sukurti vartotojo paskyrą, kad galėtumėte paleisti iVMS330. Pirmą kartą 
atidarytas prisijungimo langas parodytas 1-4-1-1 paveiksle. 
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1-4-1-1 pav. 
Administratoriui davus leidimą programai veikti, programa automatiškai atidarys pagrindinę 
sąsają. Tada eikite į sąsają „Įrenginio pridėjimas“. Norėdami pridėti įrenginį, žr. Naudojimo 
instrukcijas. 
Pastaba: Pirmasis pridėtas sistemos vartotojas yra pagrindinis vartotojas. Pagrindinis vartotojas 
turi visas teises valdyti kitus vartotojus, tačiau jie negali ištrinti su konfigūracija susijusios 
informacijos. Saugumo sumetimais siūlome nustatyti sudėtingesnį pagrindinio vartotojo 
slaptažodį. 

 

1.4.2. Įprastas prisijungimas 
Pagal skirtingą prieigą vartotojus galima suskirstyti į administratorius ir operatorius. Norint 
prisijungti prie administratoriaus, reikalinga atitinkamas teises turinti paskyra. Dukart 
spustelėkite ant darbalaukyje esančios iVMS330 piktogramos, kad atidarytumėte prisijungimo 
puslapį. Įprastas prisijungimo puslapis parodytas 1-4-2-1 paveiksle. 
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1-4-2-1 pav. 
Įvedę paskyros slaptažodį, spustelėkite mygtuką „Prisijungti“ arba spustelėkite „Enter“ klavišą 
klaviatūroje, kad pradėtumėte prisijungimą. 

 
 
 
 

 

2 skyrius Pagrindinė funkcija 
Žemiau bus išsamiai pristatytos visos valdymo sąsajos funkcijos su instrukcijomis. 
Patarimai: Prisijungus programa grąžins į tą sąsają, kurią paskutinį kartą atidarėte, gali praeiti 
kelios sekundės, kol bus atidarytas pagrindinis puslapis. Prisijungus bus atidarytas pagrindinis 
puslapis, jei bus prisijungta pirmą kartą arba prieš tai nebuvo atidarytos kitos funkcijos. 
Pagrindinė programos sąsaja parodyta 2-1 paveiksle. 

 

2-1 pav. 
① Pavadinimų juostoje yra programinės įrangos logotipas, nurodytas realus laikas, žinynas bei langų 
valdymo mygtukai. 

Meniu naršymo juostoje yra kiekvienos funkcijos atidarymo mygtukas. 

③ Funkcijų puslapyje galite pakeisti ekrano turinį spustelėdami mygtuką ②. 

2.1. Tiesioginis vaizdas 

2 
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Kairiajame naršymo meniu spustelėkite mygtuką „Tiesioginis vaizdas“, kad atidarytumėte 
tiesioginės vaizdo įrašo peržiūros sąsają. Realaus laiko peržiūros sąsają sudaro keli valdikliai, 
pavaizduoti 2-1-1 paveiksle. 

2-1-1 pav. 

① Rodinio ir kameros sąrašo blokas išplečia mygtukų juostą, spustelėkite, jei norite sutraukti 
arba išplėsti rodinį, kamerų sąrašą. 
② Peržiūrėkite rodinio ir kamerų sąrašo bloką, pridėtus įrenginius ir kanalus arba išsaugotus 
rodinius, vilkite įrenginio kanalą į 5, kad galėtumėte paleisti tiesioginį vaizdo įrašą, spustelėkite 
ant rodinių sąrašo, kad perjungtumėte rodinius. 

Internetinis kanalas. 
Neprisijungęs 
kanalas. 

⑤ Atidarykite langą, vilkite į 3, jei norite peržiūrėti įrenginio vaizdą realiuoju laiku. 

⑥ Įrankių juosta. 

2.1.1. Įrenginių sąrašas 
Įrenginių sąraše rodomi pridėti įrenginiai. Sąrašas bus išsamiai pristatytas antrinėje įrenginių valdymo 
funkcijoje, įrenginių sąrašas pavaizduotas paveiksle 

2-1-1-1. 

3 

4 
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2-1-1-1 pav. 
① Įrenginio paieškos laukelis: kai įrenginių yra per daug, galite greitai rasti įrenginį įvesdami 
įrenginio kanalo pavadinimą. 

② Įrenginio pavadinimas. 
③ Įrenginio kanalo pavadinimą galima nuvilkti į „Play“ langą, kad būtų pradėta tiesioginė peržiūra. 

④ Ženklas „Prisijungta“. 

④ Ženklas „Neprisijungta“. 

2.1.2. Rodinių sąrašas 
Rodinių sąraše rodomas vartotojo išsaugotas vaizdas. Norėdami atidaryti konkretų rodinį, 
spustelėkite elementą rodinių sąraše. Jei įrenginio kanalas buvo pridėtas prie rodinių, tiesioginė 
peržiūra prasidės tuo pačiu metu, kai vaizdas bus atidarytas. Rodinių sąrašas ir grojimo langas 
parodytas 2-1-2-1 paveiksle. 
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2-1-2-1 pav. 
① Įrenginio paieškos laukelis: kai įrenginių yra per daug, galite greitai rasti įrenginį įvesdami 
rodinio pavadinimą. 

② Vartotojo išsaugotas vaizdas. 

③ Šiuo metu atidarytas vaizdas. 

④ Atidaryti vaizdo efektus. 

2.1.3. Ekrano langas 
Vaizdo atkūrimo langas parodytas 2-1-3-1 paveiksle. Normaliomis sąlygomis ① atkuriamo 
kanalo pavadinimo juosta yra juodos fono spalvos, o ③ ekrano lango įrankių juosta būna 
paslėpta. Pasirinkus grojimo langą, viršuje bus geltona juosta, pavadinimo juosta bus tamsiai 
raudona, taip nurodant, kad šis langas yra šiuo metu pasirinktas, nes kai kuriems įrankių juostos 
mygtukams reikia nurodyti naudojamą langą, pvz., ekrano kopijos mygtukui. Kai pelės žymeklis 
yra virš grojimo lango, kuris buvo nuslinktas į įrenginio kanalą, rodoma grojimo lango įrankių 
juosta. 
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2-1-3-1 pav. 
① Pavadinimo juosta grojimo lange: rodomas įrenginio kanalo pavadinimas, kodo dažnis ir 
įrenginio vaizdo būsena. Trikampis šauktukas rodo, kad prietaisas ekrane aptiko objekto 
judėjimą. 

② Įrenginio kanalo vaizdas realiuoju laiku. 
③ Grojimo lango įrankių juostą su keletu piktogramų: sustabdyti / paleisti tiesioginę peržiūrą, 
ekrano kopija, pradėti / užbaigti įrašymą, įjungti / išjungti mikrofoną, įjungti / išjungti garsiakalbį 
ir kitas funkcijas, pvz., srauto perjungimą, Fisheye režimo perjungimą, vaizdo priartinimas, kaip 
parodyta 2-1-3-2 paveiksle. 

 
 

2.1.4. Įrankių 
juosta 

2-1-3-2 pav. 

 

 

2-1-4-1 pav. 
① Atidaryti / uždaryti rodinio nustatymus: Slenkantis žemyn vaizdas naudojamas automatiškai ir 

pakartotinai atidaryti rodinį, įgalinusį slinkimo funkciją. Rodinio nustatymai bus 
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išsamiai aprašyti 3.6. 

② Paleiskite vaizdo dydžio nustatymus naudodami 5 opcijas. 

③ Peržiūrėkite išdėstymo nustatymus naudodami 9 pateiktus numatytuosius tuščius rodinius. 
④ Ekrano kopijos įrankis naudojamas užfiksuoti dabartinį pasirinkto grojimo langą ir išsaugoti jį 
kaip vaizdą. 

⑤ Sustabdyti visus grojimo langus. 

⑥ Paleisti visus grojimo langus. 
⑦ PTZ valdymas. Saugumo stebėjimo programoje PTZ yra Pan / Tilt / Zoom trumpinys, kuris 
atspindi įvairiakryptį (kairėn / dešinėn / aukštyn ir žemyn) judesį / pakreipimą ir objektyvo 
mastelio valdymą. 

⑧ Rodymas per visą ekraną. 
 

2.2. Vietinis vaizdo atkūrimas 

Vietinio vaizdo atkūrimo sąsajos išdėstymas ir tiesioginės vaizdo peržiūros sąsajos 

išdėstymas yra panašūs. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad vietinio vaizdo atkūrimo įrankių 

juosta turi daugiau funkcijų, kaip parodyta 2-2-1 paveiksle. Tarp jų ① mygtukas „sąrašo 

sutraukimas / išskleidimas“ ② ir „peržiūros įrenginių sąrašas“ visiškai sutampa su 

tiesioginio vaizdo peržiūros sąsaja pagal savo funkciją ir stilių, todėl šiame skyriuje jų išsamiai 

neaprašysime. 

 

2-2-1 pav. 

① Vaizdas, kameros sąrašo bloko išskleidimas / sutraukimas mygtukų juostoje: spustelėkite, jei 

norite sutraukti arba išskleisti vaizdą, 
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kamerų sąrašą. 
② Rodinio ir kamerų sąrašo blokas parodo pridėtus įrenginius ir kanalus arba išsaugotus 
rodinius, vilkite įrenginio kanalą į ⑤, kad galėtumėte paleisti tiesioginį vaizdo įrašą. Norėdami 
perjungti rodinius, spustelėkite ant rodinių sąrašo. 

③ Norėdami paleisti rodinį vilkite jį į ⑤, kad peržiūrėtumėte įrenginio vaizdą realiuoju laiku. 

④ Įrankių juosta. 

⑤ Prijungtas kanalas. 

⑥ Neprijungtas kanalas. 
 

2.2.1. Ekrano langas 
Atidarykite langą, kaip parodyta 2-2-1-1 paveiksle. Normaliomis sąlygomis ① grojimo kanalo 
pavadinimo juosta turi juodą fono spalvą. ③ Grojimo lango įrankių juosta būna paslėpta. 
Pasirinkus grojimo langą bus rodoma geltona juosta, o pavadinimo juosta pasikeis į tamsiai 
raudoną spalvą, taip nurodant, kad šis langas yra šiuo metu pasirinktas. Kai kuriems įrankių 
juostos funkcijų mygtukams, pvz., ekrano kopijos mygtukui, reikia, kad būtų pasirinktas konkretus 
langas. Nuvilkus grojimo langą į įrenginio kanalą, grojimo lango įrankių juosta bus rodoma pelei 
esant ant grojimo 

lango. 

2-2-1-1 pav. 

① Grojimo lango pavadinimo juosta rodo įrenginio kanalo pavadinimą ir kodo dažnį. 

② Įrenginio kanalo įrašymo vaizdas. 

③ Grojimo lango įrankių juosta. Piktogramų funkcijos yra šios: įjungti / išjungti 
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savarankišką vaizdo grojimą (įdėkite grojimo valdiklius į įrankių juostą ir atidarykite 
nepriklausomo grojimo režimą. Kai kurie vaizdo grojimo valdymo mygtukai ir valdymo juostos bus 
įdėtos į grojimo langą, kaip parodyta paveiksle 2-2-1-2). Momentinė nuotrauka, atidaryti / 
uždaryti garsiakalbį, perjungti bitų srautą, perjunkite fisheye režimą, skaitmeninį priartinimas, 
kaip parodyta ankstesnio skyriaus 2-1-3-2 paveiksle. 

 

 

 

2.2.2. Įrankių 
juosta 

2-2-1-2 pav. 

Vietinio vaizdo atkūrimo įrankių juosta parodyta 2-2-2-1 paveiksle. 
 
 
 

2-2-2-1 pav. 
① Įjunkite / išjunkite laiko pasirinkimo režimą. Įjunkite laiko pasirinkimo režimą, norėdami 
pasirinkti laikotarpį cikliškam vaizdo atkūrimui, arba spustelėkite mygtuką Eksportuoti, kad 
eksportuotumėte šio laikotarpio vaizdo įrašą kaip įprastą vaizdo failą. 
② Atidarykite laiko pasirinkimo skydelį ir spustelėkite ant kitos srities. Taip laiko pasirinkimo 
skydelis bus sutrauktas. 

③ Greitai atkurkite vaizdo įrašus. 

④ Vaizdo įrašo greičio valdymo juosta. Numatytasis greitis yra 1X. Patraukite į kairę, kad 

sulėtintumėte greitį, ir į dešinę, pagreitintumėte. 

⑤ Eigos juosta, mastelio valdymo juosta ir kairysis skirtukas rodo laiką, kurį rodo 
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5 

6 

visa eigos juosta. 

⑥ Eigos juosta. Įtraukus įrenginio kanalą į grojimo langą, bus rodoma žalia plona juosta, jei 

kanalas turi išsaugotą įrašą. Aukščiau esanti laiko ašis rodo šiuo metu pasirinkto įrašo laiką, o 

žemiau esanti laiko ašis rodo visų kamerų įrašų laiką dabartiniame rodinyje. Galite vilkti laiko 

ašį ir langas atkurs vaizdo įrašą pagal tai, kur yra geltona vertikali linija laiko juostoje. 

⑦ Vaizdo prasukimas į priekį / vaizdo 
atkūrimo sustabdymas. Pereiti 
prie kito kadro. Leisti pirmąjį įrašą 

Paleisti ankstesnį įrašą. 

⑪ Leisti kitą įrašą. 

⑫ Leisti paskutinį įrašą. 

⑬ Atidaryti vaizdo dydžio nustatymus su 5 opcijomis. 

⑭ Peržiūrėti išdėstymo nustatymus su 9 pasirenkamais numatytaisiais tuščiais rodiniais. 

⑮ Sustabdyti dabartinį kadrą pasirinktame grojimo lange. 

⑯ Eksportuoti laikotarpį pasirinkus ①. 

⑰ Groti visame ekrane. 
 

2.3. Nuotolinis vaizdo įrašo atkūrimas 
Nuotolinio vaizdo atkūrimo sąsajos išdėstymas ir tiesioginio vaizdo peržiūros sąsajos išdėstymas 
yra panašūs į vietinio vaizdo atkūrimo išdėstymą, kaip parodyta 2-3-1 paveiksle. ③ Grojimo 
langas iš esmės yra toks pat kaip ir vietinio vaizdo atkūrimo langas, išskyrus tai, kad nėra 
nepriklausomo vaizdo atkūrimo funkcijos. Taigi šiame skyriuje tai nebus išsamiai aprašyta. 

7 
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2-3-1 pav. 
① Rodinys, kamerų sąrašas, paieškos bloko sutraukimo / išskleidimo mygtukas ir peržiūros 

stiliaus pasirinkimo mygtukų juosta - spustelėkite, jei norite suskleisti ar išskleisti vaizdą, 
fotoaparatų sąrašą arba pakeisti rodinio stilių. 

② Rodinys, kamerų sąrašas, pridėtų įrenginių, kanalų ir išsaugotų rodinių sąrašas. Norėdami 

atkurti vaizdo įrašą realiuoju laiku, galite vilkti įrenginio kanalą į ⑤. Spustelėkite ant 

rodinių sąrašo, jei norite perjungti rodinį. 

③ Vaizdo įrašų paieškos skydelis. 

④Ekrano langas. 

⑤ Įrankių juosta. 

2.3.1 Vaizdo įrašų paieškos skydelis 
Nuotolinis vaizdo atkūrimas ieško ir rodo vienos dienos įrašus automatiškai. Pasirinkite kokio 
tipo ieškosite (įprastas, su pranešimu ar visi), įveskite datą ir paspauskite paieškos mygtuką. Jei 
įrenginio kanalas yra prisijungęs ir turi vaizdo įrašą, įrankių juostos laiko juostoje bus rodoma žalia 
arba raudona juosta. Žalia spalva reiškia įprastą įrašymą, o raudona - pranešimo įrašymą. 
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2-3-1-1 pav. 

① Vaizdo įrašo tipo pasirinkimo išskleidžiamajame laukelyje galite pasirinkti (visą, įprastą ar 
pranešimo) įrašymą. 

② Datos pasirinkimo laukelis. Dešinėje spustelėkite kalendoriaus piktogramą, pasirodys 

datos pasirinkimo skydelis. Spustelėkite bet kurią datą, data redagavimo laukelyje bus 

atnaujinta. Atkreipkite dėmesį 

kad rankinis datos keitimas redagavimo laukelyje neveiks. 

③ Starto paieškos mygtukas. 

2.3.2. Įrankių juosta 
Nuotolinio vaizdo atkūrimo įrankių juosta parodyta 2-3-2-1 paveiksle. 

2-3-2-1 pav. 
① Paspauskite įjunkti / išjunkti sinchronizavimo valdymo režimą, kad įjungtumėte 
sinchronizavimo valdymo režimą, taip susinchronizuodami visus vaizdo atkūrimo langus. 
② Paspauskite įjunkti / išjungti laiko pasirinkimo režimą, norėdami įjungti laiko pasirinkimo 
režimą ir pasirinkti laikotarpį cikliškam vaizdo atkūrimui, arba spustelėkite mygtuką Eksportuoti, 
kad eksportuotumėte šio laikotarpio vaizdo įrašą kaip įprastą vaizdo failą. 
③ Vaizdo greičio valdymo juosta. Numatytasis greitis yra 1X. Patraukite į kairę, kad 
sulėtintumėte greitį, ir į dešinę, kad pagreitintumėte. 

④ Prasukimas į priekį. 
⑤ Grojimo sustabdymas. Eigos juostos mastelio valdymo juosta. Kairiajame skirtuke rodomas 
laikas, kurį rodo visa eigos juosta. 

⑥Sustabdymas. 

⑦ Perėjimas prie kito kadro. 

⑧Pirmojo įrašo paleidimas. 
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⑨Ankstesnio įrašo paleidimas. 

⑩Kito įrašo paleidimas. 

⑪Paskutinio įrašo paleidimas. 

⑫Vaizdo dydžio nustatymų su 5 opcijomis atidarymas. 

⑬ Dabartinio pasirinkto grojimo lango kadro perimimas. 
⑭Pasirinkto laikotarpio failo eksportavimas į ② arba failo pasirinkimas iš failų sąrašo. 

⑮Grojimas per visą ekraną. 

⑯Laiko juostos priartinimas. 

⑰Laiko juostos sumažinimas. 

⑱Šiuo metu pasirinktas langas. 
⑲Įrašo laiko juosta. Kai į vaizdo atkūrimo langą įtraukiamas įrenginio kanalas su išsaugotu įrašu, 
pasirodys stora žalia arba raudona juosta. Pastumkite pelę virš jos ir po žymekliu bus rodoma 
geltona vertikali juosta. Spustelėkite sritį su įrašymu, kad pradėtumėte groti vaizdo įrašą, o 
geltona vertikali juosta pradės judėti kartu į priekį. 

2.3.3. Failų sąrašas 
Failų sąrašas parodytas 2-3-3-1 paveiksle. Žalias vaizdo įrašas yra įprastas įrašymas, o raudonas 

- pranešimo įrašymas. 

2-3-3-1 pav. 

① Kanalo 

pavadinimas. 

② Vaizdo įrašo trukmė. 

③ Įrašymo pradžios laikas. 

④ Įrašymo pabaigos laikas. 
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⑤ Failo žymės laukelis. 
 

2.4. El. žemėlapio valdymas 
Elektroninio žemėlapio redagavimo būsena parodyta 2-4-1 paveiksle, o rodymo būsena - 2-

4-2 paveiksle. Šiame skyriuje daugiausia pristatoma redagavimo būsena, kaip modifikuoti 
žemėlapį, kad jis būtų rodomas, ir kaip jį valdyti. 

2-4-1 pav. 

① Įrankių 

juosta. 

② Žemėlapiai, įrenginiai ir kiti sąrašai. 

③ Žemėlapio peržiūros sritis. 

④ Elemento atributų redagavimo sritis. 

⑤ Nustatymų išsaugojimo mygtukas. 

⑥ Atšaukimo mygtukas. 
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2-4-2 pav. 

① Žemėlapio elementai. 

② Sankirtos elementai. 

③ Judėjimo žemėlapyje mygtukas. 

④ Žemėlapio mastelio liniuotė. 

⑤ Elementų susikirtimo vieta - dukart spustelėkite, jei norite peržiūrėti tiesioginį vaizdą. 
 

2.4.1. Žemėlapių sąrašas 
Redaguojamų žemėlapių sąrašas parodytas 2-4-1-1 paveiksle. 
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2-4-1-1 pav. 

① Žemėlapio elementai, pirmasis lygis - nuvilkite kameras ir kitus sąrašo elementus į peržiūrimą 
žemėlapį. 
② Nuvilkus į peržiūrimą žemėlapį bus rodomi susikirtimo elementai, kamerų sąrašas. 
③ Žemėlapyje galima įterpti svarbias zonas ir papildomus kitus elementus. Kiti sąrašai bus rodomi 
nuvilkus juos į peržiūrimą žemėlapį. 
④ Sankirtos elementai papildomoje schemoje rodomi, kai kamerų sąrašo elementai yra nuvilti į 
peržiūrimas svarbias zonas. 

⑤ Mygtukas pridėti naują žemėlapį. 

2.4.2. Žemėlapio peržiūra 
Redaguojamoje būsenoje žemėlapio peržiūra parodyta 2-4-2-1 paveiksle. 
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2-4-2-1 pav. 

① Judėjimo žemėlapyje mygtukas. 

② Žemėlapio mastelio liniuotė. 

③ Kamerų elementai: redaguojami ir mobilūs. 

④ Svarbi zona, kurią galima redaguoti ir kurią galima vilkti, dukart spustelėkite, jei norite redaguoti. 
 

2.4.3. Žemėlapio pridėjimas 
Sukurkite naują žemėlapio tašką. Spustelėkite žemėlapių sąrašo mygtuką ⊕; pasirodys naujo 
žemėlapio pridėjimo dialogo langas. Įveskite pavadinimą ir atvaizdo trajektoriją, spustelėkite 
pridėti, kad sukurtumėte žemėlapį. 
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2-4-3-1 pav. 
Jei reikia, galite nuvilkti kamerų sąrašą ir kitus sąrašo elementus į peržiūrimą žemėlapį. Po 
redagavimo spustelėkite sąrašo mygtuką išsaugoti, kad baigtumėte žemėlapio redagavimą. 

 
 

2.5. Epidemijos prevencija 
Spustelėkite epidemijos prevencijos ir kontrolės mygtuką viršutiniame dešiniajame meniu 

kampe, kad atidarytumėte epidemijos prevencijos ir kontrolės sąsają, kaip parodyta 2-5-1 
paveiksle. 

 

图 2-5-1 

Paspausti ant mygtuko epidemijos prevencijos ir kontrolės sąsajoje. 1 



28 

 

 

Epidemijos prevencijos ir kontrolės sąsają pagrinde sudaro kelios priemonės, kaip parodyta 2-5-2 
paveiksle. 

图 2-5-2 

① Išskleiskite ir sutraukite kamerų sąrašo bloko mygtukų juostą, spustelėkite, jei norite 
sutraukti arba išplėsti kamerų sąrašą. 
② Fotoaparatų sąrašo blokas, kuriame rodomi pridėti įrenginiai ir kanalai. Galite vilkti įrenginio 
kanalą į ③ Atkurti vaizdo įrašą realiuoju laiku ir spustelėti rodinių sąrašą, kad galėtumėte 
perjungti rodinius. 

③ Grojimo langą vilkite į ②, norėdami peržiūrėti įrenginio ekraną realiuoju laiku 

④ Nustatyti veido sritį 

⑤ Statistiniai duomenys apie kūno temperatūros pasiskirstymą 

⑥ Mygtukas eksportavimui šios dienos testų įrašams į Excel lentelę 

⑦ Išvalyti įrašymo mygtuką 

Sritis neįprastiems žmonėms aptikti 

⑨ Įrankių juosta 
 

3 skyrius Prieinamumo savybės 
Šiame skyriuje daugiausia pristatomos šių funkcijų taikymo ir naudojimo galimybės. 

3.1. Įrenginių valdymas 
Įrenginių tvarkymas naudojamas įrenginiams pridėti, ištrinti, modifikuoti ir peržiūrėti. Galite 
pridėti internetinius įrenginius su įrenginio serijos numeriu arba galite pridėti prietaisus su LAN 
per kanalo įrenginio IP. Įrenginių valdymo puslapis parodytas 3-1-1 paveiksle. 

8 
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3-1-1 pav. 

① Pridėtų įrenginių valdymas. 
② Pažymėjus visus laukelius galite paspausti mygtuką ištrinti ⑤ arba patikrinti informaciją 
grupėmis ir ją taip pat ištrinti. 
③ Mygtukas Pridėti - spustelėkite, kad atsirastų dialogo langas pridėti įrenginį, kurį galite pridėti 
rankiniu būdu įvesdami įrenginio LAN IP arba įrenginio serijos numerį. 
④ Norėdami redaguoti įrenginio informaciją, galite spustelėti pele elementą pridėtų įrenginių 
sąraše, pasirinktas elementas rodomas geltoname fone, tada spustelėkite mygtuką Redaguoti, 
kad pasirodytų įrenginio informacijos redagavimo dialogo langas. 
⑤ Spustelėkite ant įrenginio įrašo arba pažymėkite įrašo langelį ir spustelėkite mygtuką Ištrinti, 
kad ištrintumėte pasirinktą įrašą. 
⑥ Norėdami rasti įrenginio informaciją LAN tinkle, galite pažymėti žymimąjį langelį pirmame 
stulpelyje ir spustelėti mygtuką Pridėti prie ⑧, įvesti slaptažodį, kad pridėtumėte duomenų 
bazę. 
⑦ Pažymėkite visus žymimuosius langelius, galite grupėmis patikrinti LAN tinkle esančius 
įrenginius, ir tada spustelėkite mygtuką Pridėti prie ⑧, kad įvestumėte slaptažodį ir pridėtumėte 
duomenų bazę. 
⑧ Pridėti prie duomenų bazės mygtukas - patikrinkite įrenginį LAN ir spustelėkite šį mygtuką, 
pasirodys dialogo langas Pridėti įrenginį. Užpildę įrenginio tinklo parametrus dialogo lange, 
tiesiog įveskite įrenginio vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos galite pridėti prie duomenų bazės 
po patikrinimo. 

⑨ Perkrauti įrenginius, esančius LAN. 

3.1.1. Pridėti įrenginį 
Šis dialogo langas gali iššokti spustelėjus pridėtų įrenginių sąrašo mygtuką Pridėti arba LAN 

įrenginių sąrašo mygtuką Pridėti. Skirtumas yra tas, kad pastarasis automatiškai užpildys 
patikrintus įrenginio tinklo parametrus ir jums reikės tik 
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įrašyti prietaiso vartotojo vardą ir slaptažodį. Pradėkite kitą veiksmą, kad patvirtintumėte 
įrenginio informaciją. Dialogo langas parodytas 3-1-1-1 paveiksle. 

3-1-1-1 pav. 
① Nustatykite numatytąjį vartotojo vardą ir slaptažodį - vartotojas gali nustatyti kelis įprastus 
vartotojo vardus ir slaptažodžius, kad nereikėtų kiekvieną kartą pridedant įrenginį užpildyti 
įrenginio vartotojo vardą ir slaptažodį, kaip parodyta 3-1-1-2 pav. 
② Pridėti įrenginio sritį su IP: IP, port‘as, kanalo numeriai ir protokolas bus užpildyti pagal 
numatytuosius nustatymus, jei įvesite iš LAN įrenginių sąrašo; visus šiuos laukelius turite 
užpildyti, jei įrenginio sritį pridėsite rankiniu būdu. 
③ Serijos numeris prideda įrenginio sritį, kur vartotojas rankiniu būdu prideda visą informaciją. 
④ Kitas žingsnis patvirtinimo mygtukas - pradėkite tikrinti pridėtą įrenginį, jei yra patvirtintas 
įrenginys, atsiras ir patvirtinimo mygtukas, spustelėkite Pridėti, kad baigtumėte įrenginio 
pridėjimą. 

⑤ Atšaukite įrenginio pridėjimą uždarydami dialogo langą Pridėti įrenginį, ta pati funkcija kaip ir ⑥. 

⑥ Uždaryti Pridėti įrenginį dialogo langą. 
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3.1.2 Įrenginio 
redagavimas 

3-1-1-2 pav. 

Redaguokite įrenginio informaciją: pirmiausia pasirinkite modifikuojamą įrenginį, spustelėkite 
mygtuką Redaguoti, pasirodys dialogo langas Redaguoti įrenginio informaciją, pilkas redagavimo 
laukelis nėra redaguojamas, kiti yra redaguojami, spustelėkite mygtuką Gerai, kad išsaugotumėte 
pakeitimą. Redagavimas pavaizduotas 3-1-2-1 paveiksle. 

3-1-2-1 pav. 
 

3.2. Vartotojo valdymas 
Vartotojų valdymas naudojamas vartotojams pridėti, ištrinti, modifikuoti ir peržiūrėti. Bendrieji 
vartotojai gali keisti tik savo slaptažodžius. Administratoriai gali peržiūrėti ir keisti savo bei 
operatorių informaciją, pridėti ir ištrinti operatorius. Pagrindinis administratorius turi visus 
leidimus. Vartotojo valdymo puslapis parodytas 3-2-1 paveiksle. 
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3-2-1 pav. 
① Vartotojo informacijos sąraše spustelėkite pasirinktą įrenginį, pvz., ②, tada spustelėkite ④, 
jei norite redaguoti vartotojus ir ⑤ ištrinti vartotojus. 

② Pasirinkite vartotoją, spustelėkite ④, norėdami redaguoti vartotojus ir ⑤, norėdami ištrinti 

vartotojus. 
③ Pridėkite naują vartotoją (operatorius neturi šio leidimo): spustelėkite, kad atsirastų dialogo 
langas Pridėti vartotoją, kaip parodyta 3-2-2 paveiksle. 

④ Redaguoti vartotojo informaciją. 

⑤ Ištrinti vartotojo informaciją. 
Spustelėkite mygtuką Pridėti, kad atsirastų dialogo langas Pridėti vartotoją, kaip parodyta 3-2-1-1 
paveiksle. Vartotojo redagavimas yra beveik toks pat kaip vartotojo pridėjimas. Redaguojantis 
vartotojas turės pirminę vartotojo informaciją, vartotojo vardo pakeisti ir aprašyti nebus galima. 
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3-2-2 pav. 

① Pridėto vartotojo tipas. 

② Vartotojo vardas. 

③ Slaptažodis. 

④ Pakartokite slaptažodį, kad išvengtumėte neteisingo simbolio įvedimo, pateikimas sėkmingai, jei jis 

atitinka ③. 

⑤ Tiesioginio vaizdo peržiūros leidimas - jei jis nepriskirtas, vartotojas negali patekti į tiesioginio 

vaizdo peržiūros puslapį. 
⑥ Vietinio vaizdo atkūrimo ir nuotolinio atkūrimo leidimai - jei nepriskirti, vartotojas negali 
patekti į šiuos du puslapius. 
⑦ Peržiūrėti valdymo leidimą. Jei nepriskirta, vartotojas negali patekti į rodinio tvarkymo 
puslapį. 

⑧ Pažymėdami langelį Visos kameros, galite pasirinkti visus arba atžymėti visus, pvz., 

⑨ , galite pasirinkti kitus įrenginius. 

⑨ Prietaiso kanalo lygio leidimai. 
 

3.3. Saugykla 
Saugykla naudojama kuriant kanalo lygio saugyklos planą. Vartotojai gali nustatyti kiekvieno 
įrenginio kanalo saugojimo planą. (Prietaisas, pridėtas su serijos numeriu, laikinai nepalaiko 
saugyklos plano, vidinio programavimo įrenginys yra NVR, o XVR įrenginys nepalaiko judesio 
aptikimo.) Nustatytas planas bus išsaugotas tik vietiniame kompiuteryje; tai neturės įtakos 
originaliems prietaiso nustatymams. Pagal numatytuosius nustatymus jis bus saugomas C diske. 
Jei reikia, galite iš naujo pasirinkti įrašymą į kius diskus. Saugojimo plano sąsaja parodyta 3-3-1 
paveiksle. 
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3-3-1 pav. 
① Šablono parametrai: redaguokite nustatymus čia ir pažymėkite įrenginio kanalo laukelį, pvz., 
③, arba pažymėkite visus laukelius, pvz., ②. Tada spustelėkite mygtuką Taikyti šabloną, kad 
pasirinkto įrenginio kanalas būtų toks pat kaip ir šablonas. 

② Pasirinkti visus / atšaukite visus pasirinkimus. 

③ Pasirinkti žymimąjį laukelį. 

④ Pasirenkamas planas, netaikomas numatytasis pasirinkimas. 
Vaizdo įrašymas numatytas veikti visada, jei ④ pasirinktas judesio aptikimas ar vaizdo įrašymas, 
galite pasirinkti redaguoti planą, spustelėkite Redaguoti ir pasirodys dialogo langas plano 
redagavimui, kaip parodyta 3-3-2 paveiksle. 
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3-3-2 pav. 

⑥ Įrašymo saugojimo laikas, įvesties diapazonas yra 1-365 dienos. 

Srauto nustatymas įrašymui išsaugoti - galite pasirinkti pagrindinį, antrinį ir trečiąjį srautus. 

⑧ Kelias į pirminį aplanką, kuriame išsaugotas vaizdo įrašas. 

⑨ Taikyti šabloną, šablonas ① nustatomas pagal pažymėtą įrenginio kanalą. 

⑩ Išsaugoti pakeitimus. 
 

3.4. Eksportuoti sąrašą 
Eksporto sąrašas naudojamas eksporto informacijai peržiūrėti. Čia rodomi visi įvykdyti 
eksportavimai. Vartotojas gali atšaukti vykdomą eksportavimą, patikrinti gedimo priežastį ir 
sėkmingai peržiūrėti išsaugoto eksporto adresą. Eksporto sąrašas parodytas 3-4-1 paveiksle. 
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3-4-1 pav. 
① Pereikite prie eksporto sąrašo nuorodos, spustelėkite, jei norite pereiti prie eksporto sąrašo, 
tada pranešimų juosta automatiškai uždaroma. 

② Uždarykite pranešimų juostą. 

③ Užduoties būsena. 
④ Išsami užduoties informacija: jei norite peržiūrėti užduoties klaidos priežastį arba išsaugokite 
adresą, kaip parodyta 3-4-2 paveiksle, spustelėkite įrašymo adresą, kuris nukreips į išsaugoto 
vaizdo įrašo vietą. 

 
 
 

 
3-4-2 pav. 

 

3.5. Pranešimo valdymas 
Pranešimo valdymas naudojamas IPC pranešimo informacijai peržiūrėti. Šiuo metu tik IPC 
įrenginiai palaiko pranešimo funkciją, pagrinde objektų judėjimui aptikti, kai kamera nustato, kad 
yra judantis objektas, ji išsiunčia pranešimą, o kai judėjimas baigiasi, taip pat išsiunčia pranešimą, 
todėl galite pasirinkti ② informacijos atnaujinimo pranešimų sustabdymui. Pranešimo puslapis 
parodytas 3-5-1 paveiksle. 



37 

 

 

 

3-5-1 pav. 

① Bendras pranešimų skaičius. 

② Sustoti / pradėti atnaujinti pranešimus. 

③ Pranešimo informacijos įrašas. 
 

3.6. Vaizdo nustatymai 
Vaizdo tvarkymas naudojamas rodinių redagavimui. Vartotojai gali pasirinkti tinkamą vaizdo 
mastelį ir peržiūros stilių, galite perjungti tokį rodinį per rodinių sąrašą tiesioginės vaizdo 
peržiūros ar vietinio vaizdo atkūrimo metu, norėdami leisti norimus kanalus. Jei rodinyje įjungta 
„Carousel“ funkcija, „Carousel“ galima įjungti realiojo laiko vaizdo peržiūros sąsajoje. Daugiau 
turinio šiame skyriuje bus pateikta grafiškai. 

Spustelėkite mygtuką  norimam rodinio išdėstymo tipui pasirinkti, kaip parodyta 3-6-1 
paveiksle. 
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3.6.1. Redaguoti rodinio 
turinį 

3-6-1 pav. 

Yra 4 peržiūros turinio tipai: ①Kamera, ②Vaizdas, ③HTML puslapis, ④Vaizdo Carousel - pasirinkite 
redaguojamą rodinį, kaip parodyta 3-6-1-1 paveiksle. 

 

3-6-1-1 pav. 
① Nustatykite vaizdo langą, kad pridėtumėte vaizdo įrenginį, pasirinkite kamerą, vilkite ją į tikslinį 
langą ir užbaikite įrenginio kanalo pridėjimą, kaip parodyta 3-6-1-2 paveiksle. 
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3-6-1-2 pav. 

② Nustatykite rodinio langą, kad pridėtumėte teksto puslapį 

a. Spustelėkite ant kitų elementų 

b. Pažymėkite „HTML puslapis“ 

c. Vilkite į nurodytą langą 
d. Įveskite interneto adresą kaip 
parodyta 3-6-1-3 paveiksle. 

 

3-6-1-3 pav. 

③ Nustatykite rodinio langą, kad pridėtumėte paveikslėlį 

a. Pasirinkite „Vaizdas“ 

b. Vilkite į nurodytą langą 

c. Pasirinkite paveikslėlį 

kaip parodyta 3-6-1-4 paveiksle. 
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3-6-1-4 pav. 

④ Nustatykite rodinio langą, kad pridėtumėte „Carousel“ funkciją. 

a. Pasirinkite „Carousel“. 

b. Vilkite į nurodytą langą 

c. Pasirinkite įrangą, kuri reikalinga „Carousel“ funkcijai. 

d. Nustatykite „Carousel“ funkcijos laiką. 
e. Nustatykite vaizdo įrašo srauto tipą. kaip 
parodyta 3-6-1-5 paveiksle. 

 
 

3.6.2. Keisti rodinio 
pavadinimą 

3-6-1-5 pav. 

Dukart spustelėkite norimą modifikuoti rodinį, kad atidarytumėte redagavimo būseną ir 
pakeistumėte rodinio pavadinimą, kaip parodyta 3-6-2-1 paveiksle. 
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3-6-2-1 pav. 
 

3.6.3. Rodinio ištrinimas 
Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite rodinį ir pasirinkite Ištrinti rodinį. Spustelėkite Ištrinti, kaip 
parodyta 3-6-3-1 paveiksle. 

 
 

3.6.4. „Carousel“ 
rodinio 
nustatymas 

3-6-3-1 pav. 

Vaizdo atkūrimo langui „Carousel“ funkcijos nustatymo procedūra pavaizduota 3-6-4-1 paveiksle. 



42 

 

 

 
3-6-4-1 pav. 

① Pasirinkite įgalinti 

„Carousel“. 

② Nustatykite „Carousel“ laiką (SEC), kuris yra rodinio laiko intervalas. 
Numatytasis „Carousel“ laikas dialogo lange yra įrenginio kanalo laiko intervalas. 

③ Pasirinkite „Carousel“ pajungimą. 

④ Nustatykite vaizdo srautą. 
 

3.7. Sistemos nustatymai 
Sistemos nustatymai naudojami numatytiems vartotojo nustatymams išsaugoti, pvz., 
slaptažodžių atsiminimui, automatiniam prisijungimui ir kt. Išsaugoti nustatymai galioja tik iš 
naujo paleidus programinę įrangą. Sistemos nustatymų puslapis parodytas 3-7-1 paveiksle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3-7-1 pav. 



43 

 

 

① Prisiminkite slaptažodį. Kitą kartą prisijungus, vartotojo vardas ir slaptažodis bus automatiškai 
užpildyti. 

② Automatinis prisijungimas - prisijunkite tiesiogiai naudodami paskutinio karto prisijungimo vardą ir 

slaptažodį. 

③ Kalbos parinktis - programinė įranga palaiko kelias kalbas, galite pasirinkti tinkamą kalbą. 

Kad naujoji kalba būtų įjungta, turite iš naujo paleisti programą ④. 

④ Redaguokite programinės įrangos pranešimus. 

⑤ Failo, išsaugoto programinės įrangos operacijos metu, išsaugojimas 

⑥ Paslaugų valdymo mygtukas 

⑦ Importuokite ir eksportuokite duomenis iš duomenų bazės, atkreipkite dėmesį importuodami 

duomenis, sėkmingai importavus duomenis ankstesni nustatymai bus pakeisti. 

⑧ Kaip parodyta etiketėje: „Automatinis perėjimas prie pagrindinio bitų srauto, kai vaizdo įrašo langas 
yra maksimalus 

“. 

⑨ Kaip parodyta etiketėje: „Rodyti bitų greitį vaizdo įrašo lange“. 


