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1.1. Apraksts 

1. nodaļas pārskats 

iVMS330 (Video Manage System 330, tas pats zemāk) ir video pārvaldības programmatūra, kas īpaši 
izstrādāta BitVison ierīcēm, kuru pamatā ir VMSLite. Programmā iVMS330 programmā lietotāji var 
savienot ierīci no mūsu servera, izmantojot tā sērijas numuru, un pārvaldīt ierīces LAN tīklā, 
izmantojot IP adresi. 

Galvenās iVMS330 funkcijas ir tiešraide, vietējā atskaņošana, attālā atskaņošana un E-karte. 
Citas funkcijas ietver ierīču pārvaldību, lietotāju pārvaldību, krātuvi, eksporta sarakstu, trauksmes 
pārvaldību, skata iestatīšanu un iestatījumus. 
Tiešraide ir reāllaika kameras priekšskatījums. Priekšskatījuma ekrānā varat manuāli uzņemt 
ekrānuzņēmumus un ierakstīt videoklipus, pārslēgt straumi un elektroniski tuvināt. Ja ierīce 
atbalsta divvirzienu audio, tālvadības skaļruni varat ieslēgt skaļruni un mikrofonu. Zivju acs ierīcei 
var arī pārslēgties uz Fisheye Mode. 
Vietējā atskaņošana ir paredzēta video ieraksta skatīšanai no ierīces vietējā datorā. Lai saglabātu 
vietējo ierakstu, tas jāiestata krātuvē. Kamēr datu bāzē ir video ieraksts un atbilstoša informācija, 
Jūs varat atskaņot ekrānuzņēmumus, izmantot elektronisko tālummaiņu un eksportēt video 
straumes uz citiem atbalstītiem formātiem neatkarīgi no tā, vai ierīce ir tiešsaistē vai bezsaistē.  
Attālā atskaņošana ir paredzēta video ieraksta skatīšanai no ierīces atmiņas. Šī funkcija ir līdzīga 
vietējai atskaņošanai, taču ierīcei jābūt tiešsaistē, lai to varētu atskaņot no attāluma. Izmantojot 
attālo atskaņošanu, var arī izveidot ekrānuzņēmumus, izmantot elektronisko tālummaiņu un 
eksportēt video straumes uz citiem atbalstītajiem formātiem. 

E-karte tiek izmantota kartes pielāgošanai. Velciet ierīci uz atbilstošo vietu un saglabājiet to. Pēc 
saglabāšanas, Jūs varat iegūt reāllaika priekšskatījumu, veicot dubultklikšķi uz ierīces. 

 

1.2. Uzstādīšana 
IVMS330 instalācijas fails ir iepakots exe. failā. Parasti, lai pabeigtu instalēšanu, jums 
jānoklikšķina tikai uz “apstiprināt” vai “blakus”. Īpašās darbības ir šādas: 

Iegūstiet jaunākās izlaistās versijas instalācijas failu. Instalācijas faila ikona un nosaukuma 
shēma ir parādīta 1-2-1. attēlā. 

 
 
 

 
Attēls1-2-1 
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② Veiciet dubultklikšķi uz faila, un tas parādīs dialoglodziņu "Izvēlies iestatīšanas valodu", kā 
parādīts 1-2-2. Attēlā. Noklusējuma valoda ir tāda pati kā jūsu pašreizējā sistēma. Varat noklikšķināt 
uz nolaižamā lodziņa, lai instalēšanai izvēlētos citu valodu. 

 
 
 
 

 

1-2-2. attēls 
③ Pēc atbilstošās instalēšanas valodas izvēles noklikšķiniet uz ”Labi”. Dialoglodziņš Welcome 
tiek parādīts kā 1-2-3. attēlā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1-2-3. attēls 
④ Noklikšķiniet uz Tālāk, tas parādīs dialoglodziņu “Izvēlieties galamērķa atrašanās vietu”. 
Noklusējuma instalēšanas vieta ir mapē C. Instalācijas ceļu var mainīt uz jebkuru citu mapi, kā 
parādīts 1-2-4. attēlā. 



 

 

 
1-2-4. attēls 

⑤ Noklikšķiniet uz “Tālāk”, tas parādīs dialoglodziņu “Izvēlieties sākuma izvēļņu mapi”. 
Noklusējuma nosaukums ir “iVMS330”, kā parādīts 1-2-5. attēlā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1-2-5. attēls 

⑥ Noklikšķiniet uz “Tālāk”, tas parādīs dialoglodziņu “Izvēlieties Papildu uzdevumi”. Jūs 



 

 

varat izvēlēties, vai izveidot darbvirsmas ikonu, kā parādīts 1-2-6. attēlā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1-2-6. attēls 

⑦ Noklikšķiniet uz "Next", tas parādīs dialoglodziņu "Gatavs uzstādīšanai", kā parādīts 1-2-7. 
attēlā. Jūs varat pārbaudīt, vai visi instalēšanas iestatījumi ir pareizi. Noklikšķiniet uz "Atpakaļ", ja 
vēlaties pārskatīt vai mainīt iestatījumus. 
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1-2-7. attēls 

⑧ Pēc iepriekš minēto iestatījumu apstiprināšanas, noklikšķiniet uz “Uzstādīt”, lai turpinātu 
instalēšanu. Tas parādīs dialoglodziņu, kā parādīts 1-2-8. attēlā. 
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1-2-8. attēls 
⑨ Kad instalēšana ir pabeigta, tā būs pop dialoglodziņš, kā parādīts attēlā  1-2 - 9. 
Noklikšķiniet uz Pabeigt, un tas pilnībā apstāsies. 

 

1-2-9. attēls 
Iepriekš parādīts iVMS330 instalēšanas process Win10 sistēmā. Citās sistēmas versijās var būt 
nelielas dialoglodziņa stila atšķirības, kas neietekmē lietošanu. Pēc veiksmīgas instalēšanas 
darbvirsmā tiks izveidots saīsne (ja noklusējuma pārbaude nav atcelta), kā parādīts 1-2-10. attēlā. 

 
 

 

1.3. Atinstalēšana 

1-2-10. attēls 

Veicot šīs darbības, varat atinstalēt iVMS330. 
① Atveriet Vadības paneli\Programmas\Programmas un Iespējas, kā parādīts attēlā 1-3-1. Atrodiet 
“iVMS330 Uninst” un noklikšķiniet uz “atinstalēt”. 
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1-3-1. attēls 

②Tiks parādīts atinstalēšanas statusa dialoglodziņš, kā parādīts attēlā 1-3-2. 

1-3-2. attēls 
 

1.4. Pieslēgties 

1.4.1. Pirmā Pieteikšanās 
Kad instalēšana ir pabeigta, jums ir jāizveido superlietotāju, lai pirmo reizi atvērtu iVMS330. 
Pirmo reizi atvērtais pieteikšanās ekrāns ir parādīts 1-4-1-1.attēlā. 
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1-4-1-1. attēls 
Pēc tam, kad super administratora lietotājs ir veiksmīgi pievienots, programma automātiski 
ievadīs galveno saskarni. Pēc tam dodieties uz saskarni “Ierīču pievienošana”. Lūdzu, skatiet 
ierīces pievienošanas darbības instrukcijas. 
Piezīme: Pirmais pievienotais sistēmas lietotājs ir superlietotājs. Superlietotājam ir visaugstākās 
pilnvaras darboties ar citiem lietotājiem, taču viņi nevar izdzēst saistīto konfigurācijas 
informāciju. Drošības apsvērumu dēļ ieteicams superlietotājam iestatīt sarežģītāku paroli. 

 

1.4.2. Normāla pieteikšanās 
Lietotājus var iedalīt administratoros un operatoros, pamatojoties uz atšķirīgu piekļuvi. 
Administratora pieteikšanās nolūkā ir nepieciešams konts attiecīgajā iestādē. Veiciet dubultklikšķi 
uz darbvirsmas saīsnes iVMS330, lai atvērtu pieteikšanās lapu. Parastā pieteikšanās lapa ir 
parādīta attēlā 1-4-2-1. 
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1-4-2-1. attēls 
Pēc konta paroles ievadīšanas, noklikšķiniet uz pogas «Savienot» vai noklikšķiniet uz taustiņa 
«Pāriet», lai sāktu pieteikšanos. 

 
 
 
 

 

2. nodaļa Galvenā funkcija 
Zemāk tiks detalizēti iepazīstināts ar katras vadības saskarnes funkcijām un instrukcijām. 
Noderīgi padomi: Programma atgriezīs saskarni atpakaļ tajā, kuru pēc noklusējuma pēdējo reizi 
atvērāt pēc noklusējuma, var paiet dažas sekundes, līdz tā tiek atjaunota, un tā paliks galvenajā 
lapā. Tas paliks mājas lapā, ja tas tiks atvērts pirmo reizi vai ja neesat noklikšķinājis uz citām 
funkcijām. Programmas galvenā saskarne parādīta 2-1. attēlā. 

 

2-1. attēls 
① Nosaukuma joslā ir programmatūras logotips, reāllaika, palīdzības un saistītās, kā arī logu vadības 
pogas. 

Izvēļņu navigācijas josla, katras funkcijas atvēršanas poga. 

③ Funkciju lapā varat mainīt displeja saturu, noklikšķinot uz pogas ②. 

2.1. Tiešraides skats 

2 
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Kreisajā navigācijas izvēlnē noklikšķiniet uz pogas «Tiešraides priekšskatījumu», lai atvērtu 
tiešraides priekšskatījuma saskarni. Reāllaika priekšskatījuma saskarne sastāv no vairākām 
vadības ierīcēm, kā parādīts 2-1-1. attēlā. 

2-1-1. attēls 

① Skata un kameru saraksta bloks paplašina sakļauto pogu joslu, noklikšķiniet, lai sakļautu vai 
paplašinātu skatu, kameru sarakstu. 
② Skata un kameru saraksta bloks, parādiet pievienotās ierīces un kanālus vai saglabātos skatus, 
velciet ierīces kanālu uz 5, lai atskaņotu tiešraides priekšskatījuma video, noklikšķiniet uz saraksta 
skatu, lai pārslēgtu skatus. 

Tiešsaistes kanāls. 
Bezsaistes kanāls. 

⑤ Atskaņojiet logu, velciet 3 šeit, lai priekšskatītu ierīces reāllaika attēlu. 

⑥ Rīkjosla. 

2.1.1. Ierīču Saraksts 
Ierīču sarakstā tiek rādītas pievienotās ierīces. Tas tiks detalizēti ieviests papildu pārvaldības funkcijas 
ierīču pārvaldībā, ierīču sarakstā, kā parādīts attēlā 

2-1-1-1. 

3 

4 
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2-1-1-1. attēls 
① Ierīces meklēšanas lodziņš: ja ierīču ir par daudz, ierīci var ātri atrast, ievadot ierīces kanāla 
nosaukumu. 

② Ierīces nosaukums. 
③ Ierīces kanāla nosaukums, kuru var vilkt uz Atskaņošanas logu, lai sāktu tiešraides priekšskatījumu. 

④ Tiešsaistes atzīme. 

⑤ Bezsaistes atzīme. 

2.1.2. Saraksta skats 
Saraksta skatu tiek parādīts lietotāja saglabāts skats. Lai atvērtu šo skatu, skatu sarakstā 
noklikšķiniet uz vienumu. Ja ierīces kanāls tika pievienots skatam, tiešais priekšskatījums sāksies 
vienlaikus, kad skats tiks atvērts. Skata saraksta un atskaņošanas logs ir parādīts attēlā 2-1-2-1. 
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2-1-2-1. attēls 
① Skatīt meklēšanas lodziņu: ja skatu ir pārāk daudz, ierīci var ātri atrast, šeit ievadot skata 
nosaukumu. 

② Lietotāja saglabāts skats. 

③ Pašlaik atvērtais skats. 

④ Atvērta skata efekts. 

2.1.3. Displeja Logs 
Atskaņošanas logs ir parādīts attēlā 2-1-3-1. Normālos apstākļos, ① atskaņošanas kanāla 
virsraksts ir melnā fona krāsā, un ③ displeja loga rīkjosla ir paslēpta. Kad ir atlasīts atskaņošanas 
logs, reālajam atskaņošanas logam būs dzeltena apmale, virsraksta josla mainīsies uz tumši 
sarkanu, norādot, ka logs ir pašlaik izvēlētais logs, un dažām rīkjoslas joslas funkciju pogām ir 
jānorāda logu, piemēram, ekrānuzņēmuma pogu. Kad pele atrodas virs atskaņošanas loga un 
atskaņošanas logs ir ievilkts ierīces kanālā, tiek parādīta atskaņošanas loga rīkjosla. 
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2-1-3-1. attēls 
① Atskaņošanas loga virsrakstjosla: parāda ierīces kanāla nosaukumu, koda ātrumu un ierīces 
attēla statusu. Trijstūra izsaukuma zīme norāda, ka ierīce uz ekrāna ir atklājusi objekta kustību. 

② Ierīces kanāla reāllaika attēls. 
③ Atskaņojiet loga rīkjoslu, vairākas ikonas šādi: apturēt / sākt tiešraides priekšskatījumu, 
ekrānuzņēmumus, sākt / aizvērt ierakstīšanu, ieslēgt / izslēgt mikrofonu, ieslēgt / izslēgt skaļruni 
un citas funkcijas, piemēram, straumes pārslēgšanu, Fisheye režīma pārslēgšanu un Digital 
tālummaiņa, kā parādīts 2-1-3-2 attēlā. 

 
 

2.1.4. Rīkjosla 
2-1-3-2. attēls 

 

 

2-1-4-1. attēls 
① Atvērt/aizvērt skata aptauju: Ritošais skats tiek izmantots, lai automātiski un atkārtoti atvērtu 

skatu, kas ir iespējojis slīdošos iestatījumus. Skata iestatījumi būs 
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sīki aprakstīti 3.6. 

② Atskaņojiet attēla lieluma iestatījumus ar 5 papildu iestatījumiem. 

③ Skatiet izkārtojuma iestatījumus ar 9 izvēles noklusējuma tukšiem skatiem. 
④ Ekrānuzņēmuma rīku izmanto, lai tvertu pašreiz izvēlētā atskaņošanas loga pašreizējo kadru 
un saglabātu to kā attēla formātu. 

⑤ Pārtrauciet visus atskaņošanas logus. 

⑥ Atskaņot visus logus. 
⑦ PTZ vadība. Drošības uzraudzības lietojumprogrammā PTZ ir stenogramma Pan/Tilt/Zoom, 
kas attēlo panorāmas / slīpuma daudzvirzienu (pa kreisi/pa labi/uz augšu un uz leju) kustību un 
objektīva tālummaiņas vadību. 

⑧ Pilnekrāna displejs. 
 

2.2. Vietējā atskaņošana 

Vietējā atskaņošanas saskarnes izkārtojums un tiešraides priekšskatījuma saskarnes 

izkārtojums ir līdzīgi. Galvenā atšķirība ir tā, ka vietējā atskaņošanas rīkjoslā ir vairāk 

funkciju, kā parādīts 2-2-1. Starp tiem, ① saraksta locīšanas/atlocīšanas poga un ② ierīču 

saraksta skata funkcijās un stilā ir tieši tāda pati kā tiešraides priekšskatījuma saskarne, 

tāpēc mēs šo sadaļu sīkāk neaprakstīsim. 

 

2-2-1. attēls 

① Skats, kameru saraksta bloka salocīšana/atlocīšana pogu joslā: noklikšķiniet, lai salocītu vai 

atlocītu skatu, 
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kameru sarakstu. 
② Skata un kameru saraksta bloks: parādiet pievienotās ierīces un kanālus vai saglabātos skatus, 
velciet ierīces kanālu uz ⑤, lai atskaņotu tiešraides video priekšskatījumu. Noklikšķiniet uz 
saraksta skatu, lai pārslēgtu skatus. 

③ Atskaņojiet logu, varat vilkt ⑤, lai priekšskatītu ierīces reāllaika attēlu. 

④ Rīkjosla. 

⑤ Tiešsaistes kanāls. 

⑥ Bezsaistes kanāls. 
 

2.2.1. Displeja logs 
Atskaņošanas logs, kā parādīts 2-2-1-1 attēlā. Normālos apstākļos, ① atskaņošanas kanāla 
virsrakstjoslā ir melna fona krāsa. ③ Atskaņošanas loga rīkjosla ir paslēpta. Kad atskaņošanas 
logs ir atlasīts, atskaņošanas logā tiks parādīta dzeltena apmale, un virsraksta josla mainīsies uz 
tumši sarkanu, norādot, ka logs ir pašlaik izvēlētais logs. Dažām rīkjoslas funkciju pogām, 
piemēram, ekrānuzņēmuma pogai, ir jānorāda logs. Pēc tam, kad atskaņošanas logs ir ievilkts 
ierīces kanālā, atskaņošanas loga rīkjosla tiks parādīta, kad pele pārvietojas virs atskaņošanas 

loga. 

2-2-1-1. attēls 

① Atskaņojiet loga virsrakstjoslu, tiek parādīts ierīces kanāla nosaukums un koda ātrums. 

② Ierīces kanāla ierakstīšanas attēls. 

③ Atskaņojiet loga rīkjoslu. Ikonu funkcijas ir šādas: ieslēdziet/izslēdziet 
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neatkarīgas atskaņošanas režīmu (Ievietojiet atskaņošanas vadīklas rīkjoslā un atveriet 
neatkarīgās atskaņošanas režīmu. Dažas atskaņošanas vadības pogas un atskaņošanas vadības 
progresa joslas tiks ievietotas atskaņošanas logā, kā parādīts attēlā  2-2-1-2). Uzņemiet 
momentuzņēmumu, atveriet/aizveriet skaļruni, pārslēdzot bitu plūsmu, pārslēdzot zivju acs 
režīmu un digitālo tālummaiņu, kā parādīts 2-1-3-2.attēlā iepriekšējā sadaļā. 

 

 

 

2.2.2. Rīkjosla 
2-2-1-2. attēls 

Vietējā atskaņošanas rīkjosla ir parādīta 2-2-2-1 attēlā. 
 
 
 

2-2-2-1. attēls 
① Ieslēdziet/izslēdziet laika izvēles režīmu. Ieslēdziet laika izvēles režīmu, lai atlasītu laika 
periodu cilpas atskaņošanai, vai noklikšķiniet uz pogas «Eksportēt», lai šī laika perioda videoklipu 
eksportētu kā parastu video failu. 
② Atveriet laika atlases paneli un noklikšķiniet uz citu zonu. Laika atlases panelis būs salocīts. 

③ Ātri izgūstiet videoklipus. 

④ Spēlējiet ātruma vadības joslu. Noklusējuma ātrums ir 1X. Velciet pa kreisi, lai palēninātu, 

un pa labi, lai ātri uz priekšu. 

⑤ Progresa josla, tālummaiņas vadības josla un kreisā cilne parāda laiku, ko apzīmē 
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5 

6 

visu progresa joslu. 

⑥ Progresa josla. Kad ierīces kanāls tiek ievilkts atskaņošanas logā, būs zaļa plāna josla, ja 

kanālā ir saglabāts ieraksts. Laika ass parāda pašreiz izvēlētā loga ierakstīšanas laika asi, un 

zemāk redzamā laika ass parāda visu kameras ierakstīšanas laika asu savienojumu pašreizējā 

skatā. Jūs varat vilkt laika asi, un logs atskaņos brīdi, kur atrodas dzeltenā vertikālā līnija. 

⑦ Pārsūtīt atskaņošanu uz 
priekšu/apturēt atskaņošanu. 
Pāriet uz nākamo kadru. 
Atskaņojiet pirmo ierakstu 

Atskaņojiet iepriekšējo ierakstu. 

⑪ Atskaņojiet nākamo ierakstu. 

⑫ Atskaņojiet pēdējo ierakstu. 

⑬ ② Atskaņojiet attēla lieluma iestatījumus ar 5 papildu iestatījumiem. 

⑭ ③ Skatiet izkārtojuma iestatījumus ar 9 izvēles noklusējuma tukšiem skatiem. 

⑮ Pārtveriet pašreiz atlasītā atskaņošanas loga pašreizējo rāmi. 

⑯ Eksportējiet laika periodu, kas atlasīts ①. 

⑰ Atskaņojiet pilnekrāna režīmā. 
 

2.3. Attālā atskaņošana 
Attālās atskaņošanas saskarnes izkārtojums un tiešraides priekšskatījuma saskarne ir līdzīgi 
vietējās atskaņošanas izkārtojumam, kā parādīts 2-3-1. attēlā. ③ atskaņošanas logs būtībā ir 
tāds pats kā vietējā atskaņošanā, izņemot to, ka tam nav neatkarīgas atskaņošanas funkcijas. 
Tātad šajā sadaļa sīkāk neiedziļināsimies detaļās. 

7 
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2-3-1. attēls 
① Skats, kameru saraksts, meklēšanas bloku saraksta salocīšanas/atlocīšanas poga un skata stila 
izvēles pogas josla, noklikšķiniet, lai salocītu vai atlocītu skatu, kameru sarakstu vai mainītu skata 

stilu. 

② Skatīt, bloķēt kameras sarakstu, parādīt pievienotās ierīces un kanālus vai saglabātos 

skatus. Ierīces kanālu varat vilkt uz ⑤, lai atskaņotu reāllaika priekšskatījuma video. 

Noklikšķiniet uz 

saraksta skatu, lai pārslēgtu skatu. 

③ Video meklēšanas panelis. 

④ Displeja logs. 

⑤ Rīkjosla. 

2.3.1 Video meklēšanas panelis 
Attālināta atskaņošana pēc noklusējuma meklē un parāda ierakstīšanu dienās. Izvēlēties video 
veidu, kuru vēlaties sameklēt (normālu, trauksmes vai visu), un meklēšanas datumu tipu, un pēc 
tam noklikšķiniet uz meklēšanas pogas. Ja ierīces kanāls ir tiešsaistē un tajā ir video, rīkjoslas laika 
skalā tiks parādīta zaļa vai sarkana josla. Zaļš apzīmē normālu ierakstu un sarkans apzīmē 
trauksmes ierakstu. 
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2-3-1-1. attēls 

① Video veida izvēles nolaižamajā lodziņā var izvēlēties (visu, parasto vai trauksmes) 
ierakstīšanu. 

② Datuma izvēles lodziņš. Noklikšķiniet uz kalendāra ikonas labajā pusē, parādīsies datuma 

izvēles panelis. Noklikšķiniet uz jebkuru datumu, datums rediģēšanas lodziņā tiks 

atjaunināts. Lūdzu, ņemiet vērā 

ka datuma manuāla modificēšana rediģēšanas lodziņā nestāsies spēkā. 

③ Sākt meklēšanas pogu. 

2.3.2. Rīkjosla 
Attālās atskaņošanas rīkjosla ir parādīta attēlā 2-3-2-1. 

2-3-2-1. attēls 
① Ieslēdziet/izslēdziet sinhronizācijas vadības režīmu un ieslēdziet sinhronizācijas vadības 
režīmu, lai sinhronizētu visus atskaņošanas logus. 
② Ieslēdziet/izslēdziet laika izvēles režīmu, ieslēdziet laika izvēles režīmu, lai izvēlētos laika 
periodu cilpas atskaņošanai, vai noklikšķiniet uz pogas «Eksportēt», lai eksportētu šī laika perioda 
videoklipu kā parastu video failu. 
③ Atskaņojiet ātruma vadības joslu. Noklusējuma ātrums ir 1X. Velciet pa kreisi, lai palēninātu, 
un pa labi, lai ātri uz priekšu. 

④ Atskaņojiet uz priekšu. 
⑤ Apturiet atskaņošanu. Progresa joslas tālummaiņas vadības josla. Kreisajā cilnē tiek parādīts 
laiks, ko attēlo visa progresa josla. 

⑥ Pārtrauciet atskaņošanu. 

⑦ Pārejiet uz nākamo kadru. 

⑧ Atskaņojiet pirmo ierakstu. 
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⑨ Atskaņot iepriekšējo ierakstu. 

⑩ Atskaņojiet nākamo ierakstu. 

⑪ Atskaņojiet pēdējo ierakstu. 

⑫  Atskaņojiet attēla lieluma iestatījumus ar 5 papildu iestatījumiem. 

⑬ Pārtveriet pašreiz atlasītā atskaņošanas loga pašreizējo rāmi. 
⑭ Eksportējiet izvēlētā laika perioda failu ② vai failu sarakstā atlasīto failu. 

⑮ Atskaņojiet pilnekrāna režīmā. 

⑯ Tuviniet laika skalu. 

⑰ Samaziniet laika skalu. 

⑱ Pašreiz izvēlētais logs. 
⑲ Ierakstīšanas laika skala. Kad atskaņošanas logā tiek ievilkts ierīces kanāls ar saglabātu 
ierakstu, parādīsies bieza zaļa vai sarkana josla. Pārvietojiet peli virs tā, un zem kursora tiks 
parādīta dzeltena vertikāla josla. Noklikšķiniet uz apgabala ar ierakstu, lai sāktu video 
atskaņošanu, un dzeltenā vertikālā josla virzīsies uz priekšu kustības laikā. 

2.3.3. Failu Saraksts 
Failu saraksts ir parādīts attēlā 2-3-3-1. Zaļš video ir normāls ieraksts, sarkanais - trauksmes 

ieraksts. 

2-3-3-1. attēls 

① Kanāla 

nosaukums. 

② Videoieraksta garums. 

③ Ierakstīšanas sākuma laiks. 

④ Ierakstīšanas beigu laiks. 
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⑤ Faila izvēles lodziņš. 
 

2.4. E-kartes pārvaldība 
Elektroniskās kartes rediģēšanas statuss ir parādīts  2-4-1.attēlā, un displeja statuss ir 

parādīts 2-4-2.attēlā. Šajā sadaļā galvenokārt ir aprakstīts rediģēšanas statuss, kā pielāgot karti 
skatīšanai un kā pārvaldīt karti. 

2-4-1. attēls 

① Rīkjosla. 

② Kartes, ierīces un citi ieraksti. 

③ Kartes priekšskatījuma apgabals. 

④ Elementa atribūtu rediģēšanas zona. 

⑤ Iestatījumu saglabāšanas poga. 

⑥ Atcelšanas poga. 
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2-4-2. attēls 

① Kartes elementi. 

② Mezglu elementi. 

③ Kartes pārvietošanas poga. 

④ Kartes tālummaiņas lineāls. 

⑤ Elementa mezgla atrašanās vieta, veiciet dubultklikšķi, lai priekšskatītu tiešo skatu. 
 

2.4.1. Karšu saraksts 
Rediģējamo karšu saraksts parādīts 2-4-1-1. attēlā. 
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2-4-1-1. attēls 

① Kartes elementi, pirmais līmenis, velciet un nometiet kameras un citus saraksta elementus 
priekšskatījuma kartē. 
② Pēc vilkšanas uz priekšskatījuma karti tiks parādīti mezglu elementi, kameru saraksta elementi. 
③ Karstās zonas un apakšgrupas elementus var iegult kartē. Pārējie saraksti tiks parādīti pēc 
vilkšanas uz priekšskatījuma karti. 
④ Apakšmapes mezglu elementi tiek parādīti pēc tam, kad kameru saraksta elementi tiek vilkti uz 
priekšskatījuma karstajām zonām. 

⑤ Pievienojiet jaunu kartes pogu. 

2.4.2. Kartes priekšskatījums 
Rediģējamā stāvoklī kartes priekšskatījums ir parādīts 2-4-2-1. Attēlā. 
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2-4-2-1. attēls 

① Kartes pārvietošanas poga. 

② Kartes tālummaiņas lineāls. 

③ Kameras mezglu, rediģējami un mobili elementi. 

④ Karstā zona, rediģējama un pieejama vilkšanai, veiciet dubultklikšķi, lai rediģētu. 
 

2.4.3. Pievienojiet karti 
Izveidojiet jaunu kartes mezglu. Noklikšķiniet uz kartes saraksta pogu ⊕; parādīsies dialoglodziņš 
jaunas kartes pievienošanai. Ievadiet nosaukumu un attēla ceļu, noklikšķiniet uz Pievienot, lai 
izveidotu karti. 
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2-4-3-1. attēls 
Ja nepieciešams, varat vilkt un nomest kameru sarakstu un citus saraksta elementus 
priekšskatījuma kartē. Pēc rediģēšanas noklikšķiniet uz saraksta pogas «Saglabāt», lai pabeigtu 
kartes rediģēšanu. 

 
 

2.5. Epidēmija Novēršana 
Noklikšķiniet uz epidēmijas novēršanas un kontroles pogas, kas atrodas izvēlnes augšējā 

labajā stūrī, lai atvērtu epidēmijas novēršanas un kontroles saskarni, kā parādīts 2-5-1. attēlā. 

 

图 2-5-1 

Atvērt pogu epidēmijas novēršanas un kontroles saskarnē. 1 
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Epidēmijas novēršanas un kontroles saskarne galvenokārt sastāv no vairākām kontrolēm, kā 
parādīts 2-5-2.attēlā. 

图 2-5-2 

① Izvērsiet un sakļaujiet pogu joslu kameru saraksta bloka pogu joslu, noklikšķiniet, lai sakļautu 
vai paplašinātu kameru sarakstu. 
② Kameru saraksta bloks, kas parāda pievienotās ierīces un kanālus. Varat vilkt ierīces kanālu uz 
③Play reāllaika priekšskatījuma video, un varat noklikšķināt uz skatu saraksta, lai pārslēgtu 
skatus. 

③ Atskaņošanas logs, velciet ② šeit, lai priekšskatītu ierīces reāllaika ekrānu 

④ Nosakiet sejas displeja laukumu 

⑤ Ķermeņa temperatūras sadalījuma statistiskā zona 

⑥ Eksportējiet šodienas testa ierakstus uz Excel tabulas pogas 

⑦ Notīriet ierakstīšanas pogu 

Displeja zona neparastu personu noteikšanai 

⑨ Rīkjosla 
 

3. nodaļa Pieejamības īpatnības 
Šī nodaļa galvenokārt iepazīstina ar šo funkciju lietojumiem un izmantošanu. 

3.1. Ierīču Pārvaldība 
Ierīču pārvaldība tiek izmantota ierīču pievienošanai, dzēšanai, modificēšanai un skatīšanai. Jūs 
varat pievienot tiešsaistes ierīces ar ierīces sērijas numuru vai arī varat pievienot ierīces LAN, 
izmantojot kanāla ierīces IP. Ierīces pārvaldības lapa ir parādīta 3-1-1. attēlā. 

8 
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3-1-1. attēls 

① Pievienoto ierīču pārvaldība. 
② Visas izvēles lodziņi, pēc partiju pārbaudes varat noklikšķināt uz pogas «Dzēst» ⑤ un pēc 
tam pa daļām izdzēst pievienotās ierīces informāciju. 
③ Noklikšķiniet uz pogas «Pievienot», lai atvērtu dialoglodziņu «Pievienot ierīci», lai manuāli 
ievadītu ierīces LAN IP vai ierīces sērijas numuru un pievienotu ierīci. 
④ Lai rediģētu ierīces informāciju, varat ar peli noklikšķināt uz pievienotās ierīces saraksta, 
atlasītais vienums tiek parādīts dzeltenā fonā un pēc tam noklikšķiniet uz pogas «Rediģēt», lai 
parādītu ierīces informācijas rediģēšanas dialoglodziņu. 
⑤ Noklikšķiniet uz ierīces ieraksta vai atzīmējiet ieraksta izvēles rūtiņu un noklikšķiniet uz pogas 
«Dzēst», lai izdzēstu izvēlēto ierakstu. 
⑥ Lai skatītu ierīces informācijas sarakstu LAN tīklā, varat atzīmēt izvēles lodziņi pirmajā slejā un 
noklikšķināt uz pogas «Pievienot» ⑧ un ievadīt paroli, lai pievienotu datu bāzi. 
⑦ Atzīmējiet visas izvēles lodziņi, LAN tīklā esošās ierīces var pārbaudīt partijās, un pēc tam 
noklikšķiniet uz Pievienot pogu, lai ievadītu paroli un pievienotu datu bāzi. 
⑧ Pievienojiet datu bāzes pogu, pārbaudiet ierīci LAN un noklikšķiniet uz šīs pogas, parādīsies 
dialoglodziņš «Pievienot ierīci». Dialoglodziņā ir aizpildīti ierīces tīkla parametri, vienkārši ievadiet 
ierīces lietotāja vārdu un paroli, pēc pārbaudes varat pievienot datu bāzei. 

⑨ Atsvaidziniet ierīces LAN tīklā. 

3.1.1. Pievienot ierīci 
Šo dialoglodziņu var uznirst, noklikšķinot uz pievienoto ierīču saraksta pogas «Pievienot» vai 

LAN ierīču saraksta pogas «Pievienot». Atšķirība ir tāda, ka pēdējie automātiski aizpildīs 
pārbaudītos ierīces tīkla parametrus un būs tikai nepieciešami 
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lai papildinātu ierīces lietotājvārdu un paroli. Sāciet nākamo darbību, lai pārbaudītu ierīces 
informāciju. Dialoglodziņš parādīts attēlā 3-1-1-1. 

3-1-1-1. attēls 
① Iestatiet noklusējuma lietotājvārdu un paroli, lietotājs var iestatīt vairākus parastos 
lietotājvārdus un paroles, lai nav nepieciešams aizpildīt ierīces lietotājvārdu un paroli katru reizi, 
kad pievienojat ierīci un tieši pārbaudīt nākamo darbību, kā parādīts 3-1-1-2. attēlā. 
② Pievienojiet ierīces apgabalu ar IP: IP, ports, kanālu numuri un protokols pēc noklusējuma tiks 
aizpildīti, ja ievadīsit no LAN ierīču saraksta; Jums jāaizpilda visi šie dati, ja ierīces apgabalu 
pievienojat manuāli. 
③ Sērijas numurs pievieno ierīces apgabalu, kur visu informāciju lietotājs manuāli pievieno. 
④ Nākamās darbības verifikācijas poga, sāciet pārbaudīt pievienoto ierīci, ja ir pārbaudīta ierīce, 
tā kļūs par apstiprinājuma pievienošanas pogu, noklikšķiniet uz Pievienot, lai pabeigtu ierīces 
pievienošanu. 

⑤ Atcelt ierīces pievienošanu, lai aizvērtu dialoglodziņu Pievienot ierīci, to pašu funkciju kā ⑥. 

⑥ Aizveriet «Pievienot ierīci» dialoglodziņu. 
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3.1.2 Rediģēt 
ierīci 

3-1-1-2. attēls 

Rediģējiet ierīces informāciju, vispirms izvēlieties modificējamo ierīci, noklikšķiniet uz pogas 
«Rediģēt», parādīsies dialoglodziņš Ierīces informācijas rediģēšana, pelēkais rediģēšanas lodziņš 
nav rediģējams, pārējie ir rediģējami, noklikšķiniet uz pogas «Labi», lai saglabātu modifikāciju. 
Mainiet darbības, kā parādīts 3-1-2-1 attēlā. 

3-1-2-1. attēls 
 

3.2. Lietotāju pārvaldība 
Lietotāju pārvaldība tiek izmantota, lai pievienotu, dzēstu, pārveidotu un skatītu lietotājus. 
Vispārīgi lietotāji var modificēt tikai savas paroles. Administratori var skatīt un modificēt savu un 
operatoru informāciju, pievienot un dzēst operatora lietotājus. Super administratoriem ir visas 
atļaujas. Lietotāju pārvaldības lapa ir parādīta 3-2-1. attēlā. 
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3-2-1. attēls 
① Lietotāju informācijas sarakstā noklikšķiniet uz izvēlētās ierīces, piemēram, ② ar peli, un pēc 
tam noklikšķiniet uz ④, lai rediģētu lietotājus un ⑤ izdzēstu lietotājus. 

② Izvēlieties lietotāja vienumu, noklikšķiniet uz ④, lai rediģētu lietotājus, un ⑤, lai izdzēstu 

lietotājus. 
③ Pievienojiet jaunu lietotāju (operatoram nav šīs atļaujas), noklikšķiniet, lai atvērtu 
dialoglodziņu «Pievienot lietotāju», kā parādīts 3-2-2. attēlā. 

④ Rediģēt lietotāja informāciju. 

⑤ Dzēst lietotāja informāciju. 
Noklikšķiniet uz pogas «Pievienot», lai atvērtu dialoglodziņu Pievienot lietotāju, kā parādīts 3-2-1-
1. attēlā. Lietotāja rediģēšana būtībā ir tāda pati kā lietotāja pievienošana. Rediģējošajam 
lietotājam būs lietotāja sākotnējā informācija, un lietotāja vārdu nevar mainīt, un tas netiks 
aprakstīts. 
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3-2-2. attēls 

① Pievienotā lietotāja tips. 

② lietotājvārds. 

③ parole. 

④ Atkārtojiet paroli, lai izvairītos no nepareizas rakstzīmes. Iesniedziet veiksmīgi, ja tā 

atbilst ③. 

⑤ Tiešraides atļauja, ja tā tiek atcelta, lietotājs nevar iekļūt tiešraides priekšskatījuma lapā. 
⑥ Vietējās atskaņošanas un attālās atskaņošanas atļaujas, ja tās nav atzīmētas, lietotājs nevar 
ievadīt šīs divas lapas. 
⑦ Skatīt pārvaldības atļauju. Ja atcelts, lietotājs nevar iekļūt skata pārvaldības lapā. 

⑧ Visas izvēles lodziņi «Visas kameras» opcijā varat atlasīt visas vai atcelt, piemēram, 

⑨ un jūs varat izvēlēties citas ierīces. 

⑨ Ierīces kanāla līmeņa atļaujas. 
 

3.3. Uzglabāšana 
Krātuve tiek izmantota, lai izstrādātu krātuves plānu kanāla līmenim. Lietotāji var iestatīt katras 
ierīces kanāla krātuves plānu. (Ierīce, kas pievienota ar sērijas numuru, īslaicīgi neatbalsta 
krātuves plānu, aizmugures ierīce ir NVR, un XVR ierīce neatbalsta kustības noteikšanu.) 
Izkārtotais plāns tiks saglabāts tikai lokālajā datorā; tas neietekmēs ierīces sākotnējos 
iestatījumus. Pēc noklusējuma tas tiks saglabāts C diskā. Ja nepieciešams, varat atkārtoti atlasīt 
saglabāšanas ceļu uz citiem diskiem. Uzglabāšanas plāna saskarne ir parādīta 3-3-1. attēlā. 
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3-3-1. attēls 
① Veidnes iestatījumi, rediģējiet iestatījumus šeit un pēc tam atzīmējiet ierīces kanāla izvēles 
rūtiņu, piemēram, ③, vai izvēlieties visu opciju, piemēram, ②. Pēc tam noklikšķiniet uz pogas 
«Lietot veidni», lai iestatītu, ka atlasītās ierīces kanāls ir tāds pats kā veidnei. 

② Izvēlieties / atceliet visas izvēles. 

③ Atzīmējiet izvēles rūtiņu. 

④ Izvēles plāns, noklusējuma izvēle nekad. 
⑤ Video ierakstīšana, vienmēr pēc noklusējuma, ja ④ ir atlasīta kustības noteikšana vai video 
ierakstīšana, varat izvēlēties rediģēt plānu, noklikšķiniet uz Rediģēt, un tas parādīs plāna 
rediģēšanas dialoglodziņu, kā parādīts 3-3-2. attēlā. 
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3-3-2. attēls 

⑥ Ierakstīšanas saglabāšanas laiks, ievades diapazons ir 1–365 dienas. 

⑦ Straumes iestatījums, lai saglabātu ierakstu, varat izvēlēties galveno straumi, apakšplūsmu un 

trešo straumi. 

⑧ Ceļš uz vecāku mapi, kurā tiek saglabāts videoklips. 

⑨ Lietot veidni, veidnes iestatījums ① tiek iestatīts uz pārbaudīto ierīces kanālu. 

⑩ Saglabājiet izmaiņas. 
 

3.4. Eksportēt Sarakstu 
Eksporta saraksts tiek izmantots, lai skatītu informāciju par eksportēšanas uzdevumu. Šeit tiek 
parādīti visi eksportēšanas uzdevumi. Lietotājs var atcelt notiekošo eksportēšanas uzdevumu, 
pārbaudīt kļūdas cēloni un veiksmīgi skatīt eksportēšanai saglabāto adresi. Eksporta saraksts 
parādīts 3-4-1. attēlā. 
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3-4-1. attēls 
① Pāriet uz saiti uz eksporta sarakstu, noklikšķiniet, lai pārietu uz eksporta sarakstu, un pēc tam 
ziņojumu josla automātiski aizveras. 

② Aizveriet ziņojumu joslu. 

③ Uzdevuma statuss. 
④ Sīkāka informācija par uzdevumu, noklikšķiniet, lai skatītu uzdevuma kļūdas cēloni, vai 
saglabājiet adresi, kā parādīts attēlā 3-4-2, noklikšķiniet uz saglabāšanas adreses uz ceļu, lai 
saglabātu video ierakstu. 

 
 
 

 
3-4-2. attēls 

 

3.5. Trauksmes pārvaldība 
Trauksmes pārvaldība tiek izmantota, lai skatītu IPC trauksmes informāciju. Pašlaik tikai IPC 
ierīces atbalsta trauksmes funkciju, galvenokārt objektu kustības noteikšanai, kad kamera atklāj, 
ka kāds objekts pārvietojas, tā nosūta trauksmi uz darbības sākumu un, kad darbība beidzas, tā 
arī dod trauksmi, varat izvēlēties ②, lai pārtrauktu trauksmes informācijas atsvaidzināšanu. 
Trauksmes lapa ir parādīta 3-5-1. attēlā. 
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3-5-1. attēls 

① Kopējais trauksmju skaits. 

② Pārtrauciet / atsāciet trauksmes ziņojuma atsvaidzināšanu. 

③ Trauksmes informācijas ievadīšana. 
 

3.6. Skata Uzstādīšana 
Skata pārvaldība tiek izmantota rediģēšanas skata pielāgošanai. Lietotāji var izvēlēties atbilstošo 
attēla mērogu un skata stilu, lai pievienotu ierīces kanālu skatam, tāpēc tiešraides 
priekšskatījuma vai vietējās atskaņošanas laikā varat pārslēgties uz šo skatu, izmantojot skatu 
sarakstu, lai atskaņotu vajadzīgos kanālus, nevis tos velk pa vienam. vienu, var ievilkt ierīces 
kanālā, kā arī ievilkt URL, attēlā un Karuseļveida ierīcē. Ja skatā ir ieslēgta Karuseļa funkcija, 
reāllaika priekšskatījuma saskarnē var ieslēgt Karuseli un pārslēgties starp šiem skatiem, 
iespējojot Karuseļa funkciju. Šajā sadaļā ir vairāk satura, un tas tiks aprakstīts grafiski. 

Noklikšķiniet uz pogas  lai izvēlētos vēlamo skata izkārtojuma veidu, kā parādīts 3-6-1. 
attēlā. 



38 

 

 

 
 

3.6.1. Rediģēt satura 
skatu 

3-6-1-1. attēls 

Ir 4 satura skata veidi: ①Kamera, ②Image, ③HTML lapa, ④Video karuselis, izvēlieties rediģējamo 
skatu, kā parādīts 3-6-1-1. attēlā. 

 

3-6-1-1. attēls 
① Iestatiet skata logu, lai pievienotu video ierīci, izvēlieties kameru, velciet to uz mērķa logu un 
pabeidziet ierīces kanāla pievienošanu, kā parādīts 3-6-1-2. attēlā. 



39 

 

 

 

3-6-1-2. attēls 

② Iestatiet skata logu, lai pievienotu teksta lapu 

a. Noklikšķiniet uz citiem vienumiem 

b. Atzīmējiet HTML lapu 

c. Velciet uz norādīto logu 
d. Ievadiet tīmekļa adresi, kā 
parādīts 3-6-1-3. attēlā. 

 

3-6-1-3. attēls 

③ Iestatiet skata logu, lai pievienotu attēlu 

a. Izvēlieties "Attēls" 

b. Velciet uz norādīto logu 

c. Izvēlieties attēlu 

Kā parādīts 3-6-1-4. attēlā. 
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3-6-1-4. attēls 

④ Iestatiet skata logu, lai pievienotu logu Karuselis. 

a. Izvēlieties “ Karuselis ”. 

b. Velciet uz norādīto logu 

c. Izvēlieties aprīkojumu, kuram nepieciešams logs Karuselis. 

d. Iestatiet loga video karuseļa laiku. 
e. Iestatiet video straumēšanas veidu . Kā 
parādīts 3-6-1-5. attēlā. 

 
 

3.6.2. Mainīt skata 
nosaukumu 

3-6-1-5. attēls 

Veiciet dubultklikšķi uz rediģējamā skata, lai ievadītu rediģēšanas stāvokli un modificētu skata 
nosaukumu, kā parādīts 3-6-2-1. attēlā. 
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3-6-2-1. attēls 
 

3.6.3. Dzēst skatu 
Izvēlieties uznirstošo izvēlni ar peles labo pogu noklikšķiniet un izvēlieties Dzēst skatu. 
Noklikšķiniet uz Dzēst, kā parādīts attēlā 3-6-3-1. 

 
 

3.6.4. Iestatiet skata 
karuseli 

3-6-3-1. attēls 

Karuseļa iestatīšanas procedūra atskaņošanas logam, kas parādīta 3-6-4-1. attēlā. 
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3-6-4-1. attēls 

① Izvēlieties ieslēgt karuseli. 

② Iestatiet karuseļa laiku (SEC), kas ir skata karuseļa laika intervāls. 
Noklusējuma karuseļa laiks dialoglodziņā, kas ir laika intervāls ierīces kanāla karuselim. 

③ Izvēlieties karuseļa iestatīšanu. 

④ Iestatiet video karuseļa straumi. 
 

3.7. Sistēmas iestatīšana 
Sistēmas iestatījumus izmanto, lai saglabātu lietotāja noklusējuma iestatījumus, piemēram, 
atcerētos paroles un automātisko pieteikšanos utt. Saglabātie iestatījumi ir derīgi tikai pēc 
programmatūras restartēšanas. Sistēmas iestatījumu lapa ir parādīta 3-7-1. attēlā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3-7-1. attēls 
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① Atcerieties paroli. Nākamreiz, kad piesakāties, lietotājvārds un parole tiks automātiski 
aizpildīti. 

② Automātiskā pieteikšanās - piesakieties tieši, izmantojot pēdējo pieteikšanās lietotājvārdu un 

paroli. 

③ Valodas opcija - programmatūra atbalsta vairākas valodas, jūs varat izvēlēties pareizo 

valodu. Lai jaunā valoda būtu efektīva, jums ir jārestartē programma, piemēram, uzvedne ④. 

④ Modificējiet programmatūras valodas uzvednes. 

⑤ Programmatūras darbības rezultātā izveidotā faila saglabāšanas ceļš 

⑥ Servisa vadības poga 

⑦ Importējiet un eksportējiet datus no datu bāzes, lūdzu, pievērsiet lielāku uzmanību, 

importējot datus. Pēc tam, kad dati ir veiksmīgi importēti, iepriekšējie iestatījumi tiks pilnībā 

pārklāti. 

⑧ Kā redzams uz etiķetes: "Automātiska pārslēgšanās uz galveno bitu straumi, kad tiek palielināts 
video logs 

". 

⑨ Kā redzams uz etiķetes: "Rādīt bitu pārraides ātrumu video logā". 


