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Täname, et olete ostnud meie toote. Küsimuste või päringute korral palun ärge kahelge oma 

edasimüüjaga ühendust võtmast. 

Käesolev kasutusjuhend kohaldub Milesight H.264&H.265 võrgukaamerate seeriale vastavalt 

alljärgnevale, välja arvatud siis, kui on öeldud teisiti. 

Milesight H.264 võrgukaamera 

Tüüp 
Megapiksel 

1,3 MP 2 MP 3 MP 

Mini Dome kaamera MS-C2181-PA MS-C3581-PA MS-C3586-PA 

IR Mini Dome kaamera MS-C2182-PA MS-C3582-PA MS-C3587-PA 

Vargakindel Mini Dome MS-C2173-PA 

MS-C3373-PA 

MS-C3573-PA 

MS-C3377-PA 

MS-C3577-PA 

Wi-Fi Mini Cube 
kaamera MS-C2191-PWA 

— 

MS-C3596-PWA 

Mini Bullet kaamera MS-C2163-PNA 

MS-C3263-PNA 

MS-C3363-PNA 

MS-C3367-PNA 

MS-C3567-PNA 

Motoriseeritud Mini 
Bullet kaamera MS-C2163-F(I)PNA 

MS-C3263-F(I)PNA 

MS-C3363-F(I)PNA 

MS-C3367-F(I)PNA 

MS-C3567-F(I)PNA 

Motoriseeritud Pro 
Bullet kaamera MS-C2162-F(I)PNA 

MS-C3262-F(I)PNA 

MS-C3362-F(I)PNA 

MS-C3366-F(I)PNA 

MS-C3566-F(I)PNA 

Motoriseeritud Pro 
Dome kaamera MS-C2172-F(I)PNA 

MS-C3272-F(I)PNA 

MS-C3372-F(I)PNA 

MS-C3376-F(I)PNA 

MS-C3576F(I)PNA 

Motoriseeritud Pro 
Dome(M) kaamera MS-C2172-F(I)PMNA 

MS-C3272-F(I)PMNA 

MS-C3372-F(I)PMNA 

MS-C3376-F(I)PMNA 

MS-C3576-F(I)PMNA 

Pro Box kaamera MS-C2151-PA 

— MA-C3356-PA 

MS-C3556-PA 

Milesight H.265 võrgukaamera 

Tüüp 
Megapiksel 

2 MP 2 MP 3 MP 4 MP 5 MP 4K 



 

 

Mini Dome 
võrgukaamera 

— 
MS-C2981- 

PB 
— 

MS-C4481 

-PB 

MS-C5381 

-PB 
— 

IR Mini Dome 
võrgukaamera — 

MS-C2982- 

PB 
— 

MS-C4482 

-PB 

MS-C5382 

-PB 
— 

IR Mini Dome II 
võrgukaamera — 

MS-C2983- 

PB 
— 

MS-C4483 

-PB 

MS-C5383 

-PB 
— 

Vargakindel Mini Dome 
võrgukaamera — 

MS-C2973- 

PB 
— 

MS-C4473 

-PB 

MS-C5373 

-PB 
— 

Mini Bullet kaamera — 
MS-C2963- 

(R)PB 

MS-C3763- 

PB 

MS-C4463 

-PB 

MS-C5363 

-PB 
— 

Motoriseeritud Mini 
Bullet kaamera — 

MS-C2963- 

(R)F(I)PB 

MS-C3763- 

F(I)PB 

MS-C4463 

-F(I)PB 

MS-C5363 

-F(I)PB 
— 

Motoriseeritud Pro 
Bullet kaamera 

MS-C2862 

-(R)F(I)PB 

MS-C2962- 

(R)F(I)PB 

MS-C3762- 

F(I)PB 

MS-C4462 

-F(I)PB 

MS-C5362 

-F(I)PB 

MS-C8262 

-F(I)PB 

Motoriseeritud Pro 
Dome kaamera 

MS-C2872 

-(R)F(I)PB 

MS-C2972- 

(R)F(I)PB 

MS-C3772- 

F(I)PB 

MS-C4472 

-F(I)PB 

MS-C5372 

-F(I)PB 
— 

12x AF motoriseeritud 

Pro Dome kaamera — 
MS-C2962- 

(R)EPB 
— 

MS-C4462 

-EPB 

MS-C5362 

-EPB 
— 

(ABF) Pro Box 
võrgukaamera 

MS-C2851 

-(R)PB 

MS-C2951- 

(R)(E)PB 

MS-C3751- 

PB 

MS-C4451 

-(E)PB 

MS-C5351 

-(E)PB 
— 

Käesolev kasutusjuhend selgitab, kuidas kasutada ja hallata oma võrku kuuluvaid Milesight 

võrgukaameraid. Varasem kogemus võrgustikega tuleb kasuks Milesight võrgukaamerate 

haldamisel. Palun tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga hoolikalt, enne kui hakkate toodet kasutama 

ja jätke kasutusjuhend tulevaseks kasutamiseks alles. 

Käesolev kasutusjuhend võib sisaldada mitmeid tehniliselt ebakorrektseid kohti või printimisvigu. 

Kasutusjuhendi sisu kuulub muutmisele ilma sellest teada andmata. Uuendused lisatakse käesoleva 

kasutusjuhendi uude versiooni. 

Me parandame või uuendame käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud tooteid ja protseduure 

aegsasti. 

Avaldus autoriõiguste kohta 

Käesolevat kasutusjuhendit ei tohi ühelgi kujul ega ühelgi viisil taastoota, see tähendab, et seda ei 

või tõlkida, ümber muuta ega kohendada ilma Milesight Technology Co., Ltd (siin ja edaspidi 

Milesight) eelneva kirjaliku loata. 



 

 

Milesight jätab endale õiguse käesolevat kasutusjuhendit ja spetsifikatsioone ilma eelneva 

etteteatamiseta muuta. Kõigi Milesight toodete uusimad spetsifikatsioonid ja 

kasutusdokumentatsioon on saadaval meie ametlikul veebilehel www.milesight.com 

Industry Canada ICES-003 vastavus: 

Käesolev B-klassi digitaalne aparaat vastab Kanada ICES-003 standardile. 

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. 

Ohutusjuhised 

Käesolevad juhised on mõeldud tagama selle, et kasutaja saab toodet korrektselt kasutada, vältides 

ohtu endale ja oma varale. Ohutusmeetmed on jaotatud „hoiatusteks“ ja „ettevaatusmeetmeteks“. 

Hoiatused: Tõsised vigastused ja surm võivad olla tingitud sellest, et neist hoiatustest ei peeta kinni. 

Ettevaatusmeetmed: Vigastused ja varustuse kahjustamine võivad olla tingitud sellest, kui vastavaid 

meetmeid ei kasutata. 

  

Hoiatused: Palun järgige neid kaitsemeetmeid, 
et vältida vigastusi ja surma. 

Ettevaatusmeetmed: Palun järgige neid 
kaitsemeetmeid, et vältida võimalikke vigastusi 
ja materiaalset kahju. 

 Hoiatused 

 Käesoleva seadme paigaldamine tuleb läbi viia kvalifitseeritud hooldusspetsialisti poolt ja 

järgides rangelt kohaliku piirkonna elektriohutusnõudeid. 

 Vältimaks tulekahju- ja elektrišokiriski, hoidke toode paigaldamisele eelnevalt eemal 

vihmast ja niiskusest. 

 Ärge puudutage komponente nagu radiaatorid, vooluregulaatorid ja protsessorid, mis 

võivad olla kuumad. 

 Vooluallikas kas  DC 12V või PoE 

 Palun veenduge, et pistik on pistikupesasse tugevalt kinnitatud. 

 Kui toode on paigaldatud seinale või lakke, siis peaks see olema tugevalt fikseeritud. 

 Kui toode ei toimi kohaselt, siis võtke palun ühendust oma edasimüüjaga. Ärge kunagi 

üritage kaamerat ise lahti võtta. 

 Ettevaatusmeetmed 

 Enne kaamera kasutamist veenduge, et vooluallika pinge on korrektne. 

 Ärge hoiustage ega paigaldage seadet kohta, kus esinevad äärmiselt kuumad või külmad 

temperatuurid, mis on tolmused või niisked, samuti ärge laske seadmele ligi kõrget 

elektromagnetkiirgust. 

http://www.milesight.com/


 

 

 Kasutage ainult tootja poolt soovitatud komponente ja osasid. 

 Ärge kukutage kaamerat maha ega põhjustage sellele põrutust. 

 Vältimaks kuumuse akumuleerumist, ärge blokeerige kaamera ümber õhuringlust. 

 Laserkiired võivad kahjustada pildisensoreid. Pildisensorite pind ei tohi kokku puutuda 

laservarustuse kiirtega. 

 Kasutage läätsekattelt tolmu eemaldamiseks puhurit. 

 Kasutage kaamera pinna puhastamiseks pehmet, kuiva lappi. Tugevate plekkide 

eemaldamiseks kasutage pehmet lappi, mis on immutatud väikese koguse pesuvahendi 

lahusega, seejärel pühkige pind puhtaks. 

 Ärge kasutage lenduvaid lahusteid nagu alkohol, benseen või vedeldajad – need ained võivad 

pinnaviimistlust kahjustada. 

 Jätke pakend alles, et tagada transpordikonteinerite kasutamise võimalus seadme edasiseks 

transportimiseks. 

EL vastavusavaldus 

2012/19/EU (WEEE-direktiiv): Käesoleva sümboliga märgitud toodetest ei tohi 

Euroopa Liidus vabaneda sorteerimata munitsipaaljäätmena. Kohase jäätmekäitluse 

tarbes viige toode vastava uue varustuse ostmisel tagasi kohaliku tarnija juurde või 

vabanege tootest vastavalt märgistatud kogumispunktis. Rohkem teavet on 

saadaval: www.recyclethis.info. 

2006/66/EC (akudirektiiv): Käesolev toode sisaldab akut, millest ei tohi Euroopa Liidus 

vabaneda sorteerimata munitsipaaljäätmena. Tutvuge spetsiifilise aku kohta teabe 

saamiseks toote dokumentatsiooniga. Aku on märgitud selle sümboliga, mis võib 

tähistada seda, et see sisaldab kaadmiumit (Cd), pliid (Pb) või elavhõbedat (Hg). 

Kohaseks taaskäitlemiseks tagastage aku oma tarnijale või viige aku vastavasse kogumispunkti. 

Rohkem teavet on saadaval: www.recyclethis.info. 
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Peatükk I Tootekirjeldus 

1.1 Ülevaade tootest 

Milesight pakub väljapeetud valikut kuluefektiivseid ja usaldusväärseid võrgukaamerarid, mis 

vastavad täielikult teie nõudmistele. Kasutades sisseehitatud Linuxi operatsioonisüsteemi, on 

Milesight võrgukaameratele võimalik kergesti ligi pääseda ja neid on lokaalselt või ka distantsilt 

võimalik kerge usaldusväärselt hallata. Sisseehitatud kõrgetasemeliste DSP-

videotöötlusmoodulitega pakuvad kaamerad madalat voolutarvet ja kõrget stabiilsust. Kaamerad 

toetavad tipptasemelist H.265/ H.264/ MJPEG videotihendusalgoritmi ja sektori juhtivat HD-

topeltstriimimistehnoloogiat, et saavutada kõrgeima tasemega videokvaliteet piiratud 

võrguressurssidega. Kaamera on täisfunktsionaalne, toetades paindlikku ja kõikehõlmavat 

alarmide linkimise mehhanismi, automaatset ööpäeva vaheldumist. privaatsuse maskeerimist jne. 

Praktilistes rakendustes on võimalik, et Milesight võrgukaamerad töötavad LANis täiesti iseseisvalt 

või osana võimsast jälgimissüsteemist võrku ühendatult. Võrgukaamerad on turvalisuse 

pakkumiseks laialdaselt kasutusel rahandus-, haridus-, tööstus-, tsiviilkaitse- ja 

meditsiinisektorites. 

1.2 Põhiomadused 

 Põhineb kõrge usaldusväärsusega Linux OSil 

 H.265/ H.264/ MJPEG videotihendusvõimekus 

 Toetab Smart Streami 

 Toetab ONVIF Profile S-i ja ONVIF Profile G-d 

 Toetab esmast/sekundaarset/tertsiaarset striimi 

 Toetab PoE-d 

 Toetab videosisu analüüsimist 

 ICR-filter automaatse vahetamise, tõelise ööpäevase režiimiga 

 Sisseehitatud veebiserver, toetab IE/Firefox/Chrome/Safari brausereid 

 UPnP-protokoll IPC kergeks haldamiseks 

 Toetab Milesight DDNS lahendust 

 Liikumise tuvastamine, privaatsuse maskeerimine, võrguvea tuvastamine ja ROI 

 FTP-üleslaadimine, SMTP-üleslaadimine, SD-kaardi kirje ja SIP-telefon 

 G.711/AAC-audiotihendusvõimekus 

 I/O-alarm (sisseehitatud professionaalsete bullet- ja box-kaamerate, valikuliselt dome-

kaamerate jaoks) 

 Sisseehitatud mikrogon (sisseehitatud (IR) Mini Dome ja vargavastase Mini Dome, valikuliselt Pro 

Dome jaoks) 

 Reaalajas toimiv video elektrooniline võimendus 

 Kolm erinevate privileegidega taset kasutajate paindlikuks halduseks 
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 Micro SD/SDHC/SDXC-kaardi lokaalse salvestamise tugi, laiendab salvestamist seadme serval 

 Lokaalne PAL/NTSC-signaali väljund 

1.3 Ülevaade riistvarast 

1. Mini Dome võrgukaamera 

 

Joonis 1-3-1. Mini Dome võrgukaamera 

Märkus: 

1) Vea LED-indikaator: vea LED-indikaator süttib siis, kui seade käivitub või tekib viga. 

2) Lähtestusnupp: Vajutage lähtestusnupule 5 sekundiks, seejärel lähtestatakse seadme seaded 

tehaseseadete juurde. 

3) PoE on saadaval vaid voolutarne jaoks. 

Vajutage nupule 

Etherneti port ( PoE ) Lääts 

Vea LED- indikaator 

Voolu LED- indikaator 

Micro SD/SDHC/SDXC Card pesa Lähtestus 
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Reset 

2. IR Mini Dome võrgukaamera 

Vajutage 

nupule 

Etherneti port (PoE) 

Lääts 

IR LEDid 
Vea LED-indikaator 

Valgusindikaator         Voolu LED-indikaator 

  Micro SD/SDHC/SDXC-kaardi pesa 

Joonis 1-3-2. IR Mini Dome võrgukaamera 

Märkus: 

1) Vea LED-indikaator: vea LED-indikaator süttib siis, kui seade käivitub või tekib viga. 



 

 

 

4 

Voolu LED- indikaator Taaskäivitus Micro SD/SDHC/SDXC -kaardi pesa 

2) Lähtestusnupp: Vajutage lähtestusnupule 5 sekundiks, seejärel lähtestatakse seadme seaded 

tehaseseadete juurde. 

3) PoE on saadaval vaid voolutarne jaoks. 

 

3. IR Mini Dome II võrgukaamera 

Valgussensor 

Läätsmikrofon 

Error LED Indicator 

Etherneti port 
(PoE) 

Vajutage 

nupule 

Joonis 1-3-3. IR Mini Dome võrgukaamera 2.0 

Märkus: 

1) Vea LED-indikaator: vea LED-indikaator süttib siis, kui seade käivitub või tekib viga. 

2) Lähtestusnupp: Vajutage lähtestusnupule 5 sekundiks, seejärel lähtestatakse seadme seaded 

tehaseseadete juurde. 

3) PoE on saadaval vaid voolutarne jaoks. 

Vea LED-indikaator 
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4. Vargakindel Mini Dome võrgukaamera 

 

IR 

LEDid 

Valgussensor 

 

 

 

 

 

Micro 

SD/SDHC/SDXC-

kaardi pesa 
Etherneti port (PoE) 

Voolu ja süsteemi LED-indikaator 

Joonis 1-3-4. Vargakindel Mini Dome võrgukaamera 

Märkus: 

1) Vea LED-indikaator: vea LED-indikaator süttib siis, kui seade käivitub või tekib viga. 

Lähtestus 

Kruvi 

Lääts 

Mikrofon 
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Power Connector 

Alarmi sisend/väljund 

2) Lähtestusnupp: Vajutage lähtestusnupule 5 sekundiks, seejärel lähtestatakse seadme seaded 

tehaseseadete juurde. 

3) PoE on saadaval vaid voolutarne jaoks. 

 

5. Wi-Fi Mini Cube võrgukaamera 

     Mikrofon 

 Lääts LED-indikaatorid 

Valgussensor 

 IR LEDid Kõlar 

PIR-sensor või SIP-nupp 

Micro SD/SDHC/SDXC- 

kaardi pesa 

SIP-nupp 

Etherneti port(PoE) 

WPS-/lähtestusnupp 

Joonis 1-3-5. Wi-Fi Mini Cube võrgukaamera  

 

 

Voolukonnektor 
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Märkus: 

1) SIP-nupp: Võimaldage SIP-helistamine selleks puhuks kui alarm käivitub. Pärast selle nupu 

vajutamist helistab kaamera SIP-telefonile. 

2) WPS-nupp: Vajutage nupule ja seejärel vajutage WPS-nupule oma ruuteril, et automaatselt panna 

paika juhtmevaba ühendus. 

3) DC 12V ja PoE on voolutarne jaoks saadaval. 

4) Lähtestusnupp: Vajutage 5 sekundiks lähtestusnupule, seejärel taastab seade tehaseseaded. 

 

6. Mini Bullet võrgukaamera 

 

 

Lääts 

IR LEDid 

Valgus sensor 

Micro SD/SDHC/SDXC-kaardi 

pesa Lähtestusnupp 

Etherneti port (PoE) 
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Joonis 1-3-6. Mini Bullet võrgukaamera 

Märkus: 

1) Vaid PoE on voolutarneks saadaval. 

2) Lähtestusnupp: Vajutage lähtestusnupule 5 sekundiks, see taastab seade tehaseseaded. 

 

7. Motoriseeritud Mini Bullet võrgukaamera 

 

Etherneti port (PoE) 

DC 12V 

Joonis 1-3-7. Motoriseeritud Mini Bullet võrgukaamera 

Note: 

1) DC 12V- ja PoE-ühendused on voolutarneks saadaval. 

2) Lähtestusnupp: Vajutage lähtestusnupule 5 sekundiks, see taastab seade tehaseseaded. 

IR LEDid 

Valgussensor 

Lääts 
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8. (12x AF) motoriseeritud Pro Bullet võrgukaamera 

 
 Micro SD/SDHC/SDXC-kaardi pesa Lähtestus 

  

Joonis 1-3-8. (12x AF) motoriseeritud Pro Bullet võrgukaamera 

Märkus: 

1) DC 12V- ja PoE-ühendused on voolutarneks saadaval. 

2) Lähtestusnupp: Vajutage lähtestusnupule 5 sekundiks, see taastab seade tehaseseaded. 

3) Pro Bulleti jaoks on kaks versiooni: liidese pildid on nähtavad alljärgnevalt. 

PTFE -membraan 

IR LEDid 

Valgus sensor 

Lääts 



 

 

 

1

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1-3-9. Motoriseeritud Pro Bullet võrgukaamera (versioon A) 

 

Joonis 1-3-10. Motoriseeritud Pro Bullet võrgukaamera (versioon B) 

Port 

Etherneti port 

(PoE) 
Audio 

sisend/väljund 

DC 12V Alarm sisse/välja 

Etherneti port (PoE) 

Alarmaudio 

DC 12V 
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Microphone 

Light Sensor 

9. Motoriseeritud Pro Dome võrgukaamera 

Lääts 

IR LEDid 

 Lähtestus Micro SD/SDHC/SDXC-kaardi pesa 

Joonis 1-3-11. Motoriseeritud Pro Dome võrgukaamera 

Märkus: 

1) Lähtestusnupp: Vajutage lähtestusnupule 5 sekundiks, see taastab seade tehaseseaded. 

Mikrofon 

Valgussensor 
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2 

 

DC 12V 

 

 

 

 

Alarmi sisend/väljund ja 

audio väljund / DC 12V 

 

 

 

Etherneti port (PoE) 

 

 

 

 

 

Joonis 1-3-12. Motoriseeritud Pro Dome võrgukaamera mitme liidesega 

Siin on näha üht varustatud kaablit mitmeliideseliseks kasutuseks: 

 

Joonis 1-3-13. Motoriseeritud Pro Dome võrgukaamera mitmeliideseline kaabel 

Ethernet i port 

PoE ) ( 

Ethernet i port 

PoE ( ) 

Alarmi sisend/väljund ja 

audio väljund / DC 12 V 

Audio 
väljund 

DC 12 V 

Alarmi 

sisend/väljund 

Veekindel 

konnektor 
konnektor 
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1.4 Kuidas ühenduda alarmliidesega 

Kaamera väline liides näeb järgnev välja, saate selle pildi poole pöörduda selleks, et paigaldada väline 

alarmseade: 

 

Nõel 1: Alarmi väljund NC/NO 24V DC 1A 

Nõel 2: Alarmi väljund NC/NO 24V DC 1A 

Nõel 3: Alarmi sisend NC/NO ≤12V 

Nõel 4: Alarmi sisend NC/NO ≤12V 

1.5 Kuidas ühendada veekindel konnektor 

 

Samm 1: Vedage võrgukaabel läbi kruvimutri, kummivõre ja kruvipoldi. 

Samm 2: Viige kummivõre kruvipoldi peale. 

Samm 3: Ühendage kruvimutter kruvipoldiga. 

Samm 4: Asetage O-võre võrgupordi konnektorile. 

Samm 5: Ühendage RJ45 võrgupordi konnektoriga ja tihendage kruvipolt ja konnektor. 

Üldine I/O terminali plokk 

Digitaalne väljund 

Nõel1 Nõel2 

Digitaalne väljund 

Nõel3 Nõel4 

Kruvimutter 

Kummivõre 

Kruvipolt 

LAN 

O-võre 

Võrgupordi konnektor 
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1.6 Süsteeminõuded 

Operatsioonisüsteem: Windows XP/Vista/7/8/10/Server 2000/Server 2008 

Protsessor: 1.66GHz või rohkem 

Muutmälu: 1 GB või rohkem 

Graafiline mälu: 128 MB või rohkem 

Internetiprotokoll: TCP/IP (IPv4/IPv6) 

Veebibrauserid: Internet Explorer 8.0 või parem, Mozilla Firefox, Google Chrome,  Safari.  
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Peatükk II Võrguühendus 

2.1 Kaamera ühendamine üle LANi 

Kaamera ühendamine lüliti või ruuteriga on kõige levinum ühendusmeetod. Kaamerale tuleb määrata 

LANiga ühilduv IP-aadress. 

2.1.1 Kaamera ühendamine otse arvutiga 

Sellise meetodi korral saab kaamerat vaadata vaid arvuti, mis on sellega ühendatud. Kaamerale tuleb 

määrata arvutiga ühilduv IP-aadress. Alljärgnev joonis kirjeldab seda täpsemalt. 

 

Joonis 2-1-1. Kaamera ühendamine otse arvutiga 

2.1.2 Ühendamine lüliti või ruuteri kaudu 

Viidake järgnevale joonisele, et seadistada võrgukaamera üle LANi lüliti või ruuteri kaudu. 

 

Joonis 2-1-2. Lüliti või ruuteri kaudu ühendamine 

2.2 Dünaamiline IP-ühendus 

Võrgukaamera ühendamine ruuteri kaudu 

Samm 1: Ühendage võrgukaamera ruuteriga. 

Samm 2: Kaameral määrake LANi IP-aadress, Subneti mask ja värav. 

Samm 3: Ruuteril määrake pordiedastus. Nt 80, 8000 ja 554 pordid. Pordiedastamise sammud 

sõltuvad ruuteri tüübist. Palun tutvuge ruuteri kasutusjuhendiga selleks, et saada abi 

pordiedastuse juures. 

Samm 4: Rakendage domeeninime pakkujalt saadud domeeninimi. 

Võrgukaabel 

Võrgukaabel Võrgukaabel 

Milesight IP-kaamera 

Milesight IP-kaamera 

Arvuti 

Arvuti 

Lüliti Ruuter 

või 
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Samm 5: Konfigureerige DDNS-sätteid ruuteri seadistusliidesel. 

Samm 6: Vaadake kaamerat domeeninime kaudu. 

 

Joonis 2-2. Ühendage võrgukaamera ruuteriga dünaamilist IP-d kasutades  

Võrgukaabel Võrgukaabel Võrgukaabel 

Arvuti 

Domeeninime 

lahendamise server 

Milesight IP-kaamera Dünaamilise IPga ruuter 

Pordikaart 
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Peatükk III Ligipääs võrgukaamerale 

Kaamerale ligipääsemiseks peab sellel olema IP-aadress. 

3.1 IP-aadressi määramine 

Võrgukaamerale tuleb ligipääsemiseks määrata IP-aadress. Milesight võrgukaamera vaikimisi IP-

aadress on 192.168.5.190. Vaikimisi kasutajanimi on „admin“ ja salasõna on „ms1234“. 

Kaamera IP-aadressi on võimalik muuta Smart Toolsi või brauseri kaudu. Palun ühendage kaamera sama 

LANiga, millega on ühendatud teie arvuti. 

3.1.1 IP-aadressi määramine Smart Toolsiga 

Smart Tools on tarkvaralahendus, mis suudab LANis tuvastada mitu Milesight võrgukaamerat, 

määrata IP-aadressid ja hallata tarkvarauuendusi. See on kasutamiseks soovitatav siis, kui IP-

aadresse on tarvis määrata mitmele kaamerale. 

Samm 1: Paigaldage Smart Tools (Tarkvara on allalaaditav meie veebilehelt). 

Samm 2: Käivitage Smart Tools, klikkige IPC Tools lehel, seejärel sisestage seadme teave nagu IP-

aadress, MAC-aadress, pordinumber, netimask ja värav – seejärel kuvatakse kõik samas 

võrgus olevad seotud Milesight võrgukaamerad. Detailselt on see nähtav joonisel 3-1-1. 

 

Joonis 3-1-1. Smart Tools 

Samm 3: Valige MAC-aadressidele vastavalt kaamera või mitu kaamerat. 
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Joonis 3-1-2. Üksiku kaamera valimine 

 

Joonis 3-1-3. Mitme kaamera valimine 

Samm 4: Sisestage kasutajanimi ja salasõna (vaikimisi admin/ms1234, palun vahetage oma salasõna 

selleks, et tagada seadme turvalisus). 



 

 

 

1

9 

 

Joonis 3-1-4. Sisestage kasutajanimi ja salasõna. 

Samm 5: Muutke IP-aadressi või muud võrguväärtust ja seejärel vajutage nupule „Modify“. 

 

Joonis 3-1-5. Muutmine 

Samm 6: Muutke edukalt IP-aadressi. 
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Joonis 3-1-6. IP-aadressi edukas vahetamine 

Samm 7: Vajutades kaks korda valitud kaamerale või soovitud kaamera brauserile, saate veebibrauseri 

kaudu otse ligi kaamerale. Ekraanile ilmub Internet Exploreri aken. 

 

Joonis 3-1-7. Sisselogimisliides 

Kasutamaks rohkem Smart Toolsi lahendusi, tutvuge Smart Toolsi kasutusjuhendiga. 
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3.1.2 IP-aadressi määramine brauseri kaudu 

Kui arvuti ja kaamera võrgusegment on erinevad, siis järgige järgmisi samme IP-aadressi muutmiseks: 

Samm 1: Valige arvuti IP-aadress vastavalt 192.168.5.0 segmendile, on kaks võimalust: 

a. StartControl PanelNetwork and Internet ConnectionNetwork Connection 

Local Area Connection, tehke kahekordne klikk. (joonis 3-1-8); 

 

Joonis 3-1-8. Arvuti võrgusegmendi IP-aadressi määramine 

b. Vajutage „Advanced“, seejärel „IP settings“ “IP address“ “Add” (joonis 3-1-9). 

Sisestage hüpikaknas IP-aadress, mis on samas segmendis Milesight võrgukaameraga (nt 

192.168.5.61, kuid pange tähele, et see IP-aadress ei tohi vastanduda olemasoleva võrgu IP-

aadressile). 
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Joonis 3-1-9. Arvuti IP-aadressi määramine 

Samm 2: Käivitage brauser, aadressiribale sisestage kaamera vaikimisi IP-aadress: 

http://192.168.5.190; 

Samm 3: Sisestage sisselogimislehel kasutajanimi ja salasõna. 

Vaikimisi kasutajanimi: admin 

Vaikimisi salasõna: ms1234 

 
 Joonis 3-1-10. Sisselogimine 

Samm 4: Sisselogimise järel valige palun: “Configuration”“Basic 

Settings”“Network”“TCP/IP”. Ekraanile ilmub võrguseadete lehekülg (nähtav alljärgneval 

joonisel. 

 

Joonis 3-1-11. Kaamera IP-aadress 

http://192.168.5.190/
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Samm 5: Vahetage välja IP-aadress või muud võrguväärtused. Seejärel vajutage „Save“ 

nupule. 

Samm 6: IP-aadressi vahetamine on tehtud. 

 

3.2 Ligipääs veebibrauseri kaudu 

Kaamerat saab kasutada enamike standardseimate operatsioonisüsteemide ja brauseritega. 

Soovituslikud brauserid on Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari. 

Ligipääs IE brauseri kaudu 

Enne brauseri kasutamist kaamerale ligipääsemiseks, peate paigaldama MsActiveX-i. 

Saate juhinduda järgnevaist sammudest: 

Samm 1: Käivitage IE brauser ja sisestage kaamera IP-aadress. 

Samm 2: Sisestage kasutajanimi ja salasõna ning vajutage „Login“. 

(vaikimisi kasutajanimi on „admin“, salasõna on „ms1234“) 

Samm 3: Seadmesse esmasel sisselogimisel suunab brauser Controlsi paigaldama, palun vajutage 

„Click here to download and install controls manually“ nii nagu joonisel 3-2-1. 

 

Joonis 3-2-1. Käskluste allalaadimiseks ja paigaldamiseks 

Märkus: 

1) Käskluste paigaldamise ajal hoidke brauserid suletuna. 

 

Samm 4: Järgige suuniseid Controlsi paigaldamiseks, selle järel ilmub ekraanile aken, mis on kujutatud 

joonisel 3-2-2. Palun vajutage „Finish“ ja värskendage brauserit, seejärel hakkab video 

mängima. 

 

Joonis 3-2-2. Paigalduse lõpetamine 

Kui kasutatakse IE9 või uuemat brauserit, siis soovitatakse Milesight kaamera veebilink lisada 

usaldatud veebilehtede nimekirja. Selle tegemiseks toimige järgnevalt: 
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Samm 1: Käivitage IE9 või uuem brauser ja valige „Tools“ “Internet Options”. 

 

Joonis 3-2-3. Loa lisamine 

Samm 2: Valige “Security” all “Trusted”. 

 

Joonis 3-2-4. Käskluse usaldamiseks 

Samm 3: Sisestage kaamera IP-aadress tühjale väljale ja vajutage „Add“. 

 

Joonis 3-2-5. Veebilehe tsooni lisamine 
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Samm 4: Sisestage IP-aadress. Pärast edukalt võrgukaamera veebi-GUIga ühendumist, saab kasutaja 

vaadata otsevideot järgneval viisil. 

 

Joonis 3-2-6. Otsevaatamise liides 

3.3 Ligipääs Milesight VMS (videohaldustarkvara) kaudu 

Milesight VMS (ONVIF-ühilduv) on käepärane ja usaldusväärne rakendus, mis on mõeldud 

võrgukaameratega toimimiseks, et pakkuda videojälgimisteenust, sätete salvestamist ja 

üritushaldusfunktsioone. Milesight VMS liides on väga kergesti kasutatav, intuitiivne, pakub kerget 

ligipääsu kõige tavalisematele toimingutele nagu otsevideo vaatamine, salvestiste otsimine ja 

videote ning kuvatõmmiste eksportimine. See on ühildatav teiste seadetega ONVIF kaudu. See on 

mõeldud toimimiseks operatsioonisüsteemidega Windows XP/ 7/ 8/ Vista/ Server 2000/ Server 

2008. Tarkvara on võimalik alla laadida meie veebilehelt www.milesight.com. 

Palun paigaldage Milesight VMS, seejärel käivitage programm, et lisada kaamera kanalite nimekirja. 

Detailse teabe jaoks, kuidas tarkvara kasutada, tutvuge Milesight VMS kasutusjuhendiga. 

 

Joonis 3-3-1. Milesight VMS otsevaade 

http://www.milesight.com/
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Peatükk IV Süsteemi kasutamise juhend 

4.1 Otsevideo 

Pärast võrgukaamerasse veebi-GUI kaudu edukalt sisse logimist, saab kasutaja otsevideot näha 

järgneval viisil. 

 

Joonis 4-1-1. Otsevaate liides 

Tabel 4-1-1. Nuppude kirjeldus 

Nr Parameeter Kirjeldus 

1 

 

Pildi reguleerimine 

Eredus: Reguleerige skeene eredust 

Kontrast: Reguleerige värvi- ja valguskontrast 

Küllastus: Reguleerige pildi küllastust. Kõrgem küllastus 

muudab värvid „puhtamaks“, madalam küllastus 

muudab värvid „tuhmimaks“ 

Teravus: Reguleerige pildi teravust. Kõrgem teravus 
teravdab piksli piiri ja muudab pildi „selgemaks“ 

Müravähendustase: Reguleerige müravähendustaset 

Vaikimisi: Taastab teravuse, kontrasti ja küllastuse 
vaikeseaded 

 

 
Klikake konfigureerimislehele ligipääsemiseks 

2  

Valige striim (primaarne/sekundaarne/tertsiaarne), et 
valida, milline striim on nähtav videoaknas 
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3 
 

Saadaval vaid kaamera jaoks, mille tarkvara versioon on 
43 või uuem 

 

  Web Components: Firefoxi, Safari, Chrome’i (Chrome 44 

või vanem) tugi – komponent on tarvis paigaldada vaate 

kuvamiseks. 

MJPEG: Tugi vaate kuvamiseks Firefoxi, Safari, 

Chrome’iga (Chrome’i versioon 45 või uuem). 

(MÄRKUS: IE valib veebikomponentide režiimi vaikimisi 
seade jaoks, sellisel juhul valikuid ei kuvata). 

4 

 
TCP: usaldusväärsem ühendus; 

UDP: kohesem ühendus, kuid kui otsepilti ei ole võimalik 

näha, siis valige TCP-ühendus; 

HTTP: Kiirem ja turvalisem ühendus, eriti Interneti 
keskkonnas. 

5 

 

Least Delay: kiireim režiim; 

Balanced: Balansseeritud režiim vähima nihke ja parima 

sujuvuse vahel, säilitab sujuvuse, kuid samas on olemas 

ka aktsepteeritav nihe; 

Best Fluency: Kõige sujuvam režiim; 

6  

Akna suurus 

Vajutage selleks, et kuvada pilte akna suuruses 

7  

Tegelik suurus 

Vajutage selleks, et kuvada pilte tegelikus suuruses 

8  

Täisekraan 

Vajutage selleks, et kuvada pilte täisekraanil 

9  

Salvestamine 

Salvestamise ajal muutub ikoon punaseks 

10  

Alarm 

Kui Smart Eventi alarm käivitub, siis ilmub ikoon 
ekraanile 

11  

Alarm 

Kui tuvastatakse liikumine, siis ilmub ekraanile ikoon 

12  

Alarm 

Välja arvatud siis, kui esineb üks ülalolevaist 
alarmidest, siis ilmub ekraanile seda tüüpi alarm 
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Läätse suumipikkuse reguleerimine (toimib ainult siis, kui 
kaamera on varustatud motoriseeritud läätsega) 

 

Läätse fookuse reguleerimine (toimib ainult siis, kui 
kaamera on varustatud motoriseeritud läätsega) 

 

Iirise suuruse reguleerimine (toimib ainult siis, kui 
kaamera on varustatud P-Irisega) 

 

 

Abifookus ja läätse käivitamine (toimib ainult siis, kui 
kaamera on varustatud motoriseeritud läätsega) 

 
Iirise automaatne reguleerimine, kui selle kasti ära 
märgite (toimib ainult siis, kui kaamera on varustatud P-
Irisega) 

14 
 

Otsevaate käivitamine/peatamine 

15 
 

Jäädvustamine 

Vajutage selleks, et jäädvustada praegune pilt ja 

salvestada see määratud kohta. Vaikimisi salvestuskoht 

on: 

C:VMS\+-1\ IMAGE-MANUAL 

16 
 

Salvestamise alustamine 

Vajutage selleks, et alustada video salvestamist ja 
salvestada see määratud kohta. Vaikimisi salvestuskoht 
on: 
C:VMS\+-1\MS_Record.  
Vajutage nupule uuesti, et salvestamine peatada 

17  

Audio esitamine 

Võimaldage audio sisend/väljund. Seda on võimalik teha 
ka audio konfigureerimise lehel. 

18  

Salvestusseadete salvestamine 

Määrake salvestusrada otsevaates jäädvustatud piltide ja 
videosalvestiste jaoks. 

19  

Digitaalse suumi võimaldamine 

Kui sisse lülitatud, siis saate oma hiirega suumida 
videopildil kindlasse piirkonda 

20  

Rääkimise alustamine 

Kui sisse lülitatud, siis saate reaalajas rääkida. 

4.2 Taasesitamine 

Käesolev peatükk selgitab, kuidas vaadata SD-kaartidele salvestatud videofaile. 

Samm 1: Vajutage menüüribal [Playback], et siseneda taasesitusliidesesse. 

/ 

/ 
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Joonis 4-2-1. Taasesitusliides 

Samm 2: Vajutage kuupäevanupule, valige kuupäev siis, kui kuupäevaaken ekraanile tuleb. 

 

Joonis 4-2-2-. Video otsimine  

Märkus: 

1) Erkpunaselt märgitud kuupäev näitab tänast kuupäeva. Tumepunaselt valgele taustale märgitud 

kuupäev tähendab nädalavahetuse päeva. Tumepunase numbriga mustale taustale märgitud 

kuupäev tähendab hetkel valitud kuupäeva. 

Samm 3: Vajutage , et mängida sellel kuupäeval leitud videofaile. 

Taasesitusliidese tööriistariba saab kasutada taasesituse juhtimiseks. 

 

Joonis 4-2-3. Taasesitusliidese tööriistariba 

Tabel 4-2-1. Nuppude kirjeldus 

Nupp Toiming 

 Esita 

 Peata 

 Seiska 



 

 

 

3

0 

 Aeglusta 

 Kiirenda 

 
Audio maha/sisse 

 Otsi 

 Mine 

 Aeg kitsalt/laiemalt 

 

Salvestise 
käivitamine/peatamine 

 Kuvatõmmis 

 
Suum sisse/välja 

 Täisekraan 

Märkus: 

1) Kerige hiirega edenemisriba, et tuvastada täpne taasesituspunkt. Saate sisestada ka täpse aja ja 

vajutada , et tuvastada taasesitushetk Set Playback Time. Saate vajutada ka  , et 

edenemisribal sisse/välja suumida. 

 

Joonis 4-2-4. Taasesitusaja valimine 

4.3 Põhiseaded 

4.3.1 Video 

Striimi parameetrid on selle mooduli kaudu määratavad, need on kohandatavad erinevatele 

võrgukeskkondadele ja -nõuetele. 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
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Peamise striimi seaded 

 

Joonis 4-3-1. Peamise striimi seaded 

Teisese striimi seaded 

 

Joonis 4-3-2. Teisene striim 

Tertsiaarse striimi seaded 

 

Joonis 4-3-3. Tertsiaarne striim 

Tabel 4-3-1. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

Videokoodek 

Kaamera juures esinevad erinevused „-A“ ja „-B“ 

-A: H.264/MJPEG on saadaval 

-B: H.265/H.264/MJPEG on saadaval 
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Raami suurus 

Valikud on: 8M(3840×2160), 6M(3072×2048)(ainult 4K Pro Bullet kaamera), 

5M(2560*1920), 4M(2592*1520), 3M(2304*1296), 3M(2048*1536), 

1080P(1920*1080), 2M(1600 *1200), 1.3M(1280*960), 720P(1280*720), 

D1(704*576). 

Teisese striimi jaoks: 704*576, 640*480, 640*360, 352*288, 320*240, 320*192, 

320*176. 

Tertsiaarse striimi jaoks: 1920*1080, 1280*720, 704*576, 640*480, 640*360, 
352*288, 320*240, 320*192, 320*176. 

Maksimaalne 
kaadrisagedus 

Maksimaalne kaadri värskendamise sagedus sekundis 

Bitikiirus Andmebittide edastamine sekundis, see on valikuline vaid H.265/H.264 valimisel 

Smart Stream 

Smart Stream-režiim vähendab märkimisväärselt ribalaiuse kasutamist ja 

võrgukaamerate andmesalvestusvajadusi, tagades samaaegselt piltide kõrge 

kvaliteedi. Tegemist on 10 tasemel reguleeritava koodekiga. 

Smart Stream-režiimi saab sisse/välja lülitada. 

Tase: Tasemed 1~10 on teie vajaduste rahuldamiseks saadaval. 

Bitikiiruse 
reguleerimine 

CBR: konstantne bitikiirus. CBR-väljundi määr on konstantne. 

VBR: muutuv bitikiirus. VBR-failid erinevad aja kohta väljundkuupäeva koguse 
segmendis 

Pildi kvaliteet Valikud on madal/keskmine/kõrge, selline valik on vaid VBR-režiimis. 

Profiil Valik on olemas H.264 jaoks. Peamine/kõrge on valitav vastavalt teie vajadustele. 

I-raami intervall 
Määrake I-raami intervall vahemikus 1~120, vaikimisi seade on 50. See valik on 
tehtav vaid H.265/H.264 kasutamisel. Number peab olema raamide arvu kordarv.  

JPEG-kvaliteet 
Saadaval on valikud madal/keskmine/kõrge/kõrgeim, see valik on tehtav vaid 
MJPEG valimisel. 

Märkus: 

     1)  [Frame Size] valikud on erinevad vastavalt valitud mudelile. 

4.3.2 Pilt 

Kuva teave, pildi parandamine ja ööpäeva seade on selles moodulis reguleeritavad. OSD (ekraanikuva) 

sisu ja video aeg on pildi teabe rikastamiseks kuvatavad. 
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Kuva 

 

Joonis 4-3-4. Kuva 

Tabel 4-3-2. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

Voolusagedus 60HZ värelus NTSC-režiimi jaoks ja 50HZ värelus PAL-režiimi jaoks 

 

Ööpäevarežiim 

On mitu parameetrit nagu kokkupuutemäär, maksimaalne kokkupuutemäär ja IR-

CUT intervall jms, mis on selle režiimiga seotud. 

Öine režiim: Kuvatud otsevaates öörežiimi seadete põhiselt 

Päevane režiim: Kuvatud otsevaates päevarežiimi seadete põhiselt 

Automaatne režiim: Kuvatud otsevaates keskkonnapõhiselt, määratud päevasest 

öisesse režiimi vahetamise tundlikkuse põhiselt või vastupidi 

Kohandamine: Kuvatud otsevaates teie enda seadete põhiselt, vastavalt 
öörežiimi algamisele/lõppemisele 

Päevasest režiimist 
öisesse režiimi väärtus 

See on tundlikkus päevasest režiimist öisesse režiimi vahetumisel. Kui IR-
valgussensori hetkväärtus on sellest väärtusest madalam, siis vahetub päevane 
režiim öisesse režiimi 

 

Öisest režiimist 
päevasesse režiimi 

väärtus 

See on tundlikkus öisest režiimist päevasesse režiimi vahetumisel. Kui IR-
valgussensori hetkväärtus on sellest väärtusest kõrgem, siis vahetub öine režiim 
päevasesse režiimi 

 

IR-valgussensori 
väärtus 

IR-valgussensori hetkväärtus 
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Tark IR-režiim 

Kõrge ja madala kiire kombinatsioonina on IR LEDide tehnoloogiat parendatud, et 

see pakuks kõrgemat pildiselgust ja -kvaliteeti hoolimata eseme kaugusest. 

Samuti on võimalik madala ja kõrge kiire eredust reguleerida manuaalselt või 

automaatselt suumi suhte põhiselt. Veel enam, IR peegeldumisvastase paneeliga 

tõstetakse oluliselt infrapunavalguse edastamist. 

Toetage IR tugevust automaatses režiimis või kohandage seadeid parima efekti 
saavutamiseks. 

Lähivaate tase Reguleerige madalkiirelise LED-valguse taset skaalal 0 kuni 100. 

Kaugvaate tase Reguleerige kõrgkiirelise LED-valguse taset skaalal 0 kuni 100. 

IR Strength Value Praegune madalkiirelise ja kõrgkiirelise LED-valguse väärtus 

Väli-/siserežiim Valige oma vajadustele vastavalt väli- või siserežiim 

Koridorirežiim 

Saadaval on kolm võimalust, saate valida enda jaoks sobiliku 

Väljas: Pilt püsib tavalises suunas 

90° kellaosuti suunas: Pöörake pilti 90° kellaosuti suunas 

90° kellaosutile vastupidises suunas: Pöörake pilti 90° kellaosutile vastupidises 
suunas 

Pildi pööramine 

Vastavalt oma vajadustele saate valida nelja võimaluse vahel 

Väljas: Pilt püsib tavalises suunas 

Pööramine 180° võrra: Pilt on ümberpööratud 

Horisontaalne pööre: Pilt pööratakse horisontaalselt ümber 

Vertikaalne pööre: Pilt pööratakse vertikaalselt ümber 

Kohalik kuvamine Valige NTSC või PAL kohalikuks kuvamiseks 

Teravustamine 

 

Joonis 4-3-5. Tervaustamine (H.264 seeria) 
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Joonis 4-3-6. Teravustamine (H.265 seeria) 

Tabel. 4-3-3 Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

IR-tasakaalurežiim 

On olemas võimalus IR LED sisse/välja lülitada. 

IR-tasakaalurežiim väldib liigse kokkupuute ja pimeduse probleemi, IR LED 
muutub vastavalt tegelikule valguse tasemele. 

Valge tasakaal 

Valgete objektide taastamiseks eemaldatakse keskkondlikust valgusest 

tingitud värvimoonutus 

Automaatne valge tasakaal: See võimalus tagab automaatselt valge 
tasakaalu 

 

 Tasakaalufunktsioon 

Manuaalne valge tasakaal: See võimalus on olemas vaid H.265 seeriale. 

Määrake käsitsi punase ja sinise juurdekasv. 

Hõõglamp: Valige see võimalus, kui valgus sarnaneb hõõglambile 

Sooja valguse lamp: Valige see võimalus, kui valgus sarnaneb sooja valguse 

lambile 

Looduslik valgus: Valige see võimalus, kui ei ole muud valgust kui looduslik 

valgus 

Luminofoorlamp: Valige see võimalus, kui valgus sarnaneb 
luminofoorlambile 

Kavarežiim: Valige see võimalus, et muuta ajakava ülalmainitud režiimide 
kasutamisel 

Liikumishägu vähendamine 
See funktsioon on saadaval vaid H.264 seeria jaoks. Parem pilt liikuvaist 
objektidest võib tähendada halvemat kvaliteti paigalseisvate objektide 
jäädvustamisel 
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Digitaalne uduvastane režiim 
See funktsioon on saadaval vaid H.265 seeria jaoks. Parem pildikvaliteet 
uduse ilmaga, tutvuge joonisega 4-3-10 

Digitaalne pildi 
stabiliseerimine 

See funktsioon on saadaval vaid H.265 seeria jaoks. Pildi udusus ja värelus 
väheneb 

Kokkupuuterežiim 

Saadaval on automaatne, käsitsi ja planeeritud režiim. 

Automaatne režiim: Kaamera reguleerib eredust automaatselt vastavalt 

valguskeskkonnale; 

Käsitsi režiim: Kaamera reguleerib eredust vastavalt määratud 
väärtusele. Mida kõrgem väärtus, seda eredam on pilt; 
Planeeritud režiim: Ajakava on võimalik muuta, et automaatne ja käsitsi 
režiim sisse/välja lülitada. 

Üksikrežiim Üksikrežiimi määramine BLC/WDR/HLC jaoks. 

Ööpäevarežiim BLC/WDR/HLC toetamine päise/öise parenduse režiimis. 

Planeeritud režiim Planeeritud režiimi määramine BLC/WDR/HLC jaoks. 

BLC regioon 

Saadaval on võimalused see välja lülitada, seda muuta ja seda tsentreerida 

(üksikrežiimis, ainult siis, kui WDR on välja lülitatud) 

Väljas: Kalkuleerib vaate täieliku ulatuse ja pakub vastavat 

valguskompensatsiooni 

Muutmine: See võimalus võimaldab teil muuta käsitsi kaasatavat või 

väljajäetavat piirkonda 

Tsentreerimine: See võimalus lisab automaatselt kaasava piirkonna akna 
keskele ja tagab vajaliku valguskompensatsiooni 

Lai dünaamiline ulatus 

See funktsioon on suuteline kinni püüdma ja kuvama eredaid ja tumedaid 

piirkondi sama võttega, võimaldades esemete detailset nägemist nii 

pimedates kui eredates piirkondades. 

Väljas: WDR-funktsioon on välja lülitatud 

Sees: WDR-funktsioon on sisse lülitatud, on madal/kõrge/automaatne 
tasemed 

Isikupärastatud: Isikupärastage ajakava, et WDR-funktsioon sisse/välja 
lülitada ja määrata madal/kõrge/automaatne tasemed 

Lai dünaamiline tase Määrake WDR madal/kõrge/automaatne tasemega 

Värelusvastane tase 
Vähendab värelust, mis ekraanil mõnes valgustingimuses näha on, olemas 
on 10 värelusvastase reguleerimise taset 

Rohke valguse 
kompenseerimine 

See funktsioon on saadaval ainult H.265 seeria jaoks, et reguleerida eredust 

tavaulatuses, kui valgus on tugev, tutvuge joonisega 4-3-11 

Väljas: HLC-funktsioon on välja lülitatud 

Üldine režiim: HLC-funktsioon on üldiselt sisse lülitatud, HLC-taseme jaoks 
on seade 

Võimestatud režiim: HLC võimestatud režiim on sisse lülitatud, HLC-taseme 
jaoks on seade 

HLC-tase Valige HLC jaoks tase 

Päevane tugevdusrežiim BLC/WDR/HLC on saadaval. 
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Öine tugevdusrežiim BLC/WDR/HLC on saadaval. 

Ajakava seade Muutke ajakava, et lubada/keelata BLC/WDR/HLC režiim 

Märkus: 

1) Te saate ajakava muuta, et lubada/keelata valge tasakaalustamise režiimid. 

 

Joonis 4-3-7. Valge tasakaalu ajalised seaded 

2) Te saate ajakava muuta, et lubada/keelata diferentsi esiletõstmise režiimid. 

 

Joonis 4-3-8. Esiletõstmise režiimi ajalised seaded 

3) Saate muuta ajakava, et lubada/keelata BLC/WDR/HLC-režiimid. 

 

Joonis 4-3-9. BLC/WDR/HLC režiimi ajalised seaded 

4)    WDR/HLC on samal ajal kõrgema tähtsusega kui kokkupuuteseaded 

5) Uduvastane pilt. 
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Joonis 4-3-10. Uduvastane pilt 

6) HLC-pilt. 

 

Joonis 4-3-11. HLC-pilt 

Ööpäevane režiim 

 

Joonis 4-3-12. Ööpäevane režiim 
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Tabel 4-3-4. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

Kokkupuutetase Tasemed 0~10 on saadaval vastavalt teie vajadustele 

Minimaalne säriaeg 
Minimaalne säriaeg tähendab maksimaalset kokkupuuteaega. Määrake 
minimaalne säriaeg vahemikus 1/5~1/100000 

Maksimaalne säriaeg 
Maksimaalne säriaeg tähendab maksimaalset kokkupuuteaega. Määrake 
maksimaalne säriaeg vahemikus 1/5~1/100000 

IR-CUT latentsus Intervall ühest režiimist teise vahetumisel 

IR-CUT Lülitage IR-CUT sisse või välja 

IR LED Lülitage IR-LED sisse või välja 

Värvirežiim Valige B/W või värvirežiim ööpäevases režiimis 

Ajakavarežiim 
Siin saate vastavalt ajale määrata kindlaks oma vajadused, seejärel lülitud 
ööpäevane režiim vastavalt teie seadetele. 

Ekraanikuva (OSD) 

 

Joonis 4-3-13. OSD 

Tabel 4-3-5. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

Videostriim 
Võimaldage selle kasutamine, et määrata OSD primaarse ja sekundaarse striimi 
jaoks 
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Kirja suurus 
Väikseim/väike/keskmine/suur/suurim/automaatne on saadaval pealkirja ja 
kuupäeva jaoks 

Kirja värv Võimaldage erineva värvi valimine kuupäeva ja kellaaja jaoks 

Video pealkirja 
kuvamine 

Tehke kasti märge, et näidata video pealkirja 

Video pealkiri Muutke OSD sisu 

Teksti asend OSD kuva asend pildil 

Ajatempli kuvamine Tehke kasti märge, et kuvada pildil kuupäev 

Kuupäeva asend Kuupäeva kuvamise asend pildil 

Kuupäeva formaat Kuupäeva formaat 

Teistesse striimidesse 
kopeerimine 

Kopeerige seaded teistesse striimidesse 

Privaatsusmask 

Privaatsusmask võimaldab kindlad piirkonnad otsevideos kinni katta, et vältida kindlate kohtade 

nägemist ja salvestamist jälgimisalas. Saate maksimaalselt määrata neli maskeeritavat piirkonda. 

 

Joonis 4-3-14. Privaatsusmask 

Tabel 4-3-6. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

Võimaldamine Märgistage see kast, et võimaldada privaatsusmaski kasutamine 

Kõigi eemaldamine Eemaldage kõik varasemalt joonistatud piirkonnad 

Tüüp 
Valige privaatsuspiirkondade jaoks kasutatav värv, saadaval on kaheksa värvi: 
valge, must, sinine, kollane, roheline, pruun, punane ja lilla 
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ROI 

Huvipiirkond (tihti lühendatud kui ROI) on näidiste alamkomplekt andmekomplektis, mis on kindla 

eesmärgi jaoks tuvastatud. Kasutajad saavad valida kuni 3 stseeni võtmepiirkonda, mida eraldi 

striimide kaudu edastada suuantud eelvaate ja salvestamise jaoks. 

Kasutades Milesight ROI tehnoloogiat on võimalik salvestada rohkem kui 50% bitikiirusest ja seega 

kasutada vähem ribalaiust, vähendades mälukasutust. Sellele vastavalt saate kõrgema resolutsiooni 

jaoks vähendada bitikiirust. 

 

Joonis 4-3-15. ROI seaded 

  

Tabel 4-3-7. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni kirjeldus 

Võimaldamine Tehke kasti märge, et võimaldada ROI-funktsioon 

Kõigi eemaldamine Eemaldage kõik varasemalt joonistatud piirkonnad 

Videostriim Valige videostriim 

Märkus: 

Saate määrata madala bitikiiruse. Näiteks saate määrata bitikiiruseks 512 Kbps ja resolutsiooniks 

1080 P, seejärel saate näha, et ROI pildikvaliteet on palju selgem ja sujuvam kui muus piirkonnas. 

4.3.3 Audio 

See audiofunktsioon võimaldab teil kuulda kaamera heli või edastada heli kaamera poolele. Selle 

omadusega on võimalik ka kahepoolne suhtlus. Alarm käivitub siis, kui audio sisend ületab kindla 

määratud taseme, konfigureeritud audiot on võimalik alarmi tekkides esitada. 
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Joonis 4-3-16. Audio 

Tabel 4-3-8. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

Audio lubamine Märgistage see kast, et lubada audio 

Audio sisend 

Müra vähendamine: Lülitage see sisse/välja. Kui lülitate funktsiooni sisse, siis on 

tuvastatud müra võimalik filtreerida 

Kodeerimine: Saadaval on G711-ULaw, G711-ALaw ja AAC LC 

Valimikiirus: Saadaval on võimalus valida 8 KHz või 16 KHz 

Sisendi võimendus: Sisendaudio võimenduse tase, 0-100 

Alarmtase: Alarm käivitub siis, kui helialarm on lubatud ja sisendaudio saavutab 
helitaseme, mis on alarmtasemest kõrgem, 1-100 

Audio väljund 

Automaatse võimenduse kontroll: See funktsioon on saadaval vaid H-265 seeria 

jaoks, parandab audio kvaliteeti 

Väljundtugevus: Reguleerige väljundi tugevust 
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Saate Audio veebilehel käsitsi mälukaardile või SD-kaardile üles laadida kuni 3 audiofaili ja samuti 

uuendada audiofaili nime, kui selle üles laadite. 

 

Joonis 4-3-17. Audiofail 

Märkus: 

1) Audiorežiim ja audio väljund on vaid kindlate moodulite jaoks. 

2) Toetatud on vaid .wav-audiofailid koodekiga PCM/PCMU/PCMA, 64kbps või 128 kbps, mis ei ületa 

500k. 

4.3.4 Võrk 

TCP/IP 

 

 Joonis 4-3-18. TCP/IP 

Tabel 4-3-9. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

Automaatne IPv4 aadress 
IP-aadressi DHCP-serverist automaatne kättesaamine 
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Fikseeritud IP-
aadressi kasutamine 

IPv4 aadress: Aadress, mida kasutatakse võrgus võrgukaamera tuvastamiseks 

IPv4 alamvõrgu mask: See on kasutusel selleks, et tuvastada alamvõrk, kus 

võrgukaamera asub 

IPv4 vaikimisi värav: Vaikimisi ruuteri aadress 

Eelistatud DNS-server: DNS-server tõlgib domeeni nime IP-aadressiks 

IPv6-režiim: Valige IPv6 jaoks muu režiim: manuaalne / tee suunamine /DHCPv6 

IPv6-aadress: IPv6-aadress on kasutusel selleks, et tuvastada võrgus 
võrgukaamera 

IPv6-prefiks: Määrab IPv6-aadressi prefiksi pikkuse 

IPv6 vaikimisi värav: Vaikimisi ruuteri IPv6-aadress 

Märkus: 

Testimisnupp on kasutusel selleks, et testida kas IP-aadress vastab õigele aadressile. 

HTTP 

 

Joonis 4-3-19. HTTP-pordi seaded 

Tabel 4-3-10. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

HTTP lubamine Alustage või lõpetage HTTP kasutamine 

HTTP-port Veebi-GUI sisselogimisport, vaikimisi seade on 80, sama kui ONVIF-pordil 

HTTPS lubamine Alustage või lõpetage HTTPS kasutamine 

HTTPS-port Veebi-GUI sisselogimisport HTTPS kaudu, vaikimisi seade on 443 
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HTTP seaded Laadige üles ja määrake SSL-sertifikaat. 

HTTP URL on alljärgnevad: 

Striim URL 

Peamine striim http://username:password@IP:port/ipcam/mjpeg.cgi 

Teisene striim http://username:password@IP:port/ipcam/mjpegcif.cgi 

Tertsiaarne striim http://username:password@IP:port/mjpegthird.cgi 

Märkus: 

Te peate muutma striimide koodeki tüübi MJPEG-ks, välja arvatud H.264 kaamerate peamise striimi 

puhul, kus mudelid on „-A“. 

RTSP 

 

Joonis 4-3-20. RTSP seaded 

Tabel 4-3-11. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

RTSP-port RTSP port, vaikimisi on 554 

Taasesitusport Taasesitusport, vaikimisi 555 

RTP-pakett 
On kaks võimalust: parem vastavus või parem sooritus, kui kaamera pilt on segane, 
siis muutke valikut 

Multisaategrupi 
aadress Toetab multisaatefunktsiooni 

QoS DSCP DSCP kehtiv väärtusvahemik on 0-63. 

RTSP URL on järgnevad: 
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Striim URL 

Peamine striim rtsp://username:password@IP:port/main 

Teisene striim rtsp://username:password@IP:port/sub 

Tertsiaarne striim http://username:password@IP:port/third 

Märkus: 

1) RTSP URLi formaat on kättesaadav, vajutades „ “ RTSP-pordi paremal pool. 

2) Taasesitusnipp on kättesaadav, vajutades „ “ taasesituspordi paremal pool. 

3) DSCP tähendab diferentseeritud teenusekoodi punkti, DSCP väärtust kasutatakse IP pealkirjas, et 

näidata andmete tähtsust. 

4) Seadete kasutamiseks on tarvis seade taaskäivitada. 

5) Tertsiaarne striim on saadav vaid kaameraga, mille mudelil on „-A“ või „-B“. 

UPnP 

Universal Plug and Play (UPnP) on võrguarhitektuur, mis toetab võrguvarustuse, tarkvara ja 

riistvaraseadete ühilduvust. UPnP-protokoll võimaldab seadmetel teineteisega märkmatult 

ühilduda, lihtsustades nii võrkude kasutamist kodus ja ärikeskkonnas. Kui see funktsioon on 

kasutuses, siis ei ole tarvis porte ümber konfigureerida iga pordi jaoks, kaamera on ühendatud laia 

piirkonna võrguga (WAN) ruuteri kaudu. 

 

Joonis 4-3-21. UPnP seaded 
Tabel 4-3-12. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 
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Lubamine Märkige kast ära, et võimaldada UPnP funktsiooni kasutamine 

Pordi kaardistamise 
lubamine 

Märkige kast ära, et võimaldada pordi kaardistamine 

Nimi Seadme internetis tuvastatud nime on võimalik muuta 

Tüüp 

Automaatne: Saage automaatselt kätte vastavad HTTP- ja RTSP-pordid. 

Manuaalne: Tarvis on manuaalselt valida sobivad HTTP- ja RTSP-pordid. Valides 

manuaalselt, saate ise muuta pordi numbri väärtust. 

DDNS 

DDNS võimaldab teil kaamerale IP-aadressi asemel ligi pääseda domeeninimedega. See muudab 

IP-aadressi ja uuendab domeeni teavet dünaamiliselt. Peate kasutajakonto teenusepakkuja juures 

registreerima. 

 

Joonis 4-3-22. DDNS seaded 

Saate DDNS teenusepakkujaks valida „ddns.milesight.com“. Pärast seda saate seadmele ligi URLi 

http://ddns.milesight.com/MAC address kaudu. 

Tabel 4-3-13. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

DDNS lubamine Märkige see kast, et lubada DDNS-teenus 

Teenusepakkuja 
Saage tuge DDNS-teenusepakkujalt: ddns.milesight.com, freedns.afraid.org, 
dyndns.org, www.no-ip.com, www.zoneedit.com. DDNS-teenusepakkujat on 
võimalik muuta. 

Räsi Sõne, mida kasutatakse kinnituse saamiseks, ainult „freedns.afraid.org“ puhul 

Kasutajanimi DDNS-teenusepakkujalt saadud kasutajanimi, v.a. „freedns.afraid.org“ puhul 

http://ddns.milesight.com/MAC%20address
http://freedns.afraid.org/
http://freedns.afraid.org/
http://freedns.afraid.org/
http://www.dyndns.com/
http://www.no-ip.com/
http://www.zoneedit.com/
http://freedns.afraid.org/
http://freedns.afraid.org/
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Salasõna Kasutajakonto salasõna, v.a. „freedns.afraid.org“ puhul 

Hostinimi Kasutajakonto lubatud DDNS-nimi 

Märkus: 

1）Palun ärge forvardige HTTP-porti või RTSP-porti enne Milesight DDNS kasutamist. 

2）Veenduge, et RTSP sisemine ja väline pordinumber on samad. 

E-post 

Alarmvideo failid saab edastada kindlale meilikontole SMTP-serveri kaudu. Enne selle võimaluse 

kasutamist tuleb kindlaks määrata korrektsed e-posti seaded. 

 

Joonis 4-3-23. SMTP seaded 

Tabel 4-3-14. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

Kasutajanimi Saatja nimi. See on tavapäraselt sama nagu kasutajanimi 

Saatja e-postiaadress E-postiaadress, millele saata videofailidega e-kirjad 

Salasõna Saatja salasõna 

SMTP-server SMTP-serveri IP-aadress või hostinimi (nt smtp.gmail.com) 

SMTP-port 
Vaikimisi TCP/IP-port SMTP jaoks on 25 (mitteturvaline). SSL/TLS-pordi jaoks sõltub 
see teie kasutatavast e-postiaadressist. 
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Vastuvõtja e-
postiaadress 1 

E-postiaadress, mis võtab videofailid vastu 

Vastuvõtja e-
postiaadress 2 

E-postiaadress, mis võtab videofailid vastu 

Krüpteering 
Märkige see kast ära, kui soovite SSLi või TLSi kasutada, kui seda nõuab SMTP-
server. 

FTP 

Alarmvideo faile saab saata spetsiilisele FTP-serverile. Enne selle võimaluse kasutamist tuleb paika 

panna kohased FTP-seaded. 

 

Joonis 4-3-24. FTP seaded 

Tabel 4-3-15. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

Serveri aadress FTP-serveri aadress 

Serveri port FTP-serveri port. Üldiselt on see 21 

Kasutajanimi FTP-serverisse sisselogimiseks kasutatav kasutajanimi 

Salasõna Kasutaja salasõna 

Salvestamisrada 

Rada, millele salvestatakse video ja pildid, mis FTP-serverisse üles laaditakse. 
Saadaval on kolme tüüpi FTP-salvestusradasid, sealjuures juurkataloog, 
vanemkataloog, lapskataloog. 
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Vanemkataloog 
Valige IP-aadress / seadme nimi / kuupäev vanemkataloogi kausta nimeks või 
muutke kausta nime. 

Lapskataloog 
Valige IP-aadress / seadme nimi / kuupäev lapskataloogi kausta nimeks või muutke 
kausta nime. 

Alarmtegevuse faili 
nimi Valige vaikimisi (YYYY-MM-DD) või muutke alarmtegevuse faili nime. 

Videofaili nimi 
Kui otsustate alarmtegevuse faili nime muuta, siis saadaval on: Lisa prefiks/ YYYY-
MM-DD/ MM-DD-YYYY/ DD-MM-YYYY. 

Pildifaili nimi 
Kui otsustate alarmtegevuse faili nime muuta, siis saadaval on: Lisa prefiks/ YYYY-
MM-DD/ MM-DD-YYYY/ DD-MM-YYYY. 

Kuvatõmmise failinime 
ajastamine 

Saadaval on: Vaikimisi (YYYY-MM-DD) /MM-DD-YYYY/ DD-MM-YYYY/ Lisa 
prefiks/Kirjuta üle baasfaili nimega. 

Märkus: 

Vanemkataloog asub juurkataloogi all, lapskataloog asub vanemkataloogi all. 

VLAN 

Virtuaalne LAN (VLAN) on ükskõik milline edastav domeen, mis on jagatud ja isoleeritud arvutivõrgus 

andmelingi kihiga (OSI-kiht 2). LAN on lühend kohtvõrgu jaoks. VLANid võimaldavad 

võrguadministraatoritel grupeerida hoste kokku isegi siis, kui hostid ei ole sama võrgulülitiga. See 

võib oluliselt lihtsustada võrgu ülesehitust ja kasutamist, sest VLANi liikmelisust on võimalik tarkvara 

kaudu muuta. Ilma VLANideta nõuab hostide grupeerimine nende ressursivajadustest lähtuvalt 

sõlmede ümbertõstmist või andmelinkide ümberühendamist. 

 

Joonis 4-3-25. VLANi seaded 

Märkus: 

Selleks, et saada teada, kuidas VLANi seadistada lülititega, tutvuge oma lülituste kasutusjuhendiga. 

PPPoE 

See kaamera toetab PPPoE automaatse valimise funktsiooni. Kaamera saab ADSL valimise teel 

avaliku IP-aadressi, pärast seda, kui see on modemiga ühendatud. Te peate konfigureerima 

võrgukaamera PPPoE-parameetreid. 
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Joonis 4-3-26. PPPoE seaded 

Märkus: 

1) Saadud IP-aadress on dünaamiliselt PPPoE kaudu määratud, et IP-aadress pärast kaamera 

taaskäivitamist alati muutuks. Dünaamilise IP-ga seotud ebamugavuse vältimiseks peate DDNS-

pakkujalt saama domeeninime (nt DynDns.com). 

2) Kasutajanimi ja salasõna tuleks määrata teie ISP poolt. 

SNMP 

Saate määrata SNMP-funktsiooni, et saada paika kaamera staatus, parameetrid ja alarmiga seotud teave 

ning hallata kaamerat kaugelt, kui see on võrku ühendatud. 

Enne SNMP määramist laadige palun alla SNMP tarkvara ja saage kaamera teave SNMP-pordi kaudu 

kätte. Määrates kindlaks lõksaadressi, saab kaamera edastada alarmsündmuse ja eranditeated 

jälgimiskeskusesse. 

 

Joonis 4-3-27. SNMP seaded 
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Tabel 4-3-16. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

SNMP v1/2/3 

SNMP versioon, palun valige oma SNMP-tarkvara versioon. 

SNMP v1: Ei paku kaitset 

SNMP v2: Nõuab ligipääsu saamiseks salasõna 

SNMP v3: Pakub krüpteeringut ja lubatud peab olema HTTPS-protokoll 

Kommuuni kirjutamine Sisestage kommuuni kirjutamise nimi 

Kommuuni lugemine Sisestage kommuuni lugemise nimi 

Turvanime lugemine Sisestage turvakommuuni lugemise nimi 

Kaitsetase Saadaval on kolm kaitsetaset: (auth, priv), (auth, no priv) ja (no auth, no priv) 

Turvanime kirjutamine Sisestage turvakommmuuni kirjutamise nimi 

Kaitsetase Saadaval on kolm kaitsetaset: (auth, priv), (auth, no priv) ja (no auth, no priv) 

SNMP-port SNMP port, vaikimisi 161. 

Märkus: 

1) SNMP-tarkvara seaded peaksid vastama teie siinkohal konfigureeritud seadetele;  

2) Taaskäivitamine on seadete kasutamiseks vajalik. 

802.1x 

Võrgukaamerad toetavad IEEE 802.1X-standardit, omaduse lubamisel on kaamera andmed 

turvatud ja kasutaja autentimine on vajalik kaamera ühendamiseks IEEE 802.1X-kaitsega võrku. 

 

Joonis 4-3-28. 802.1x seaded 
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4.3.5 Wi-Fi (valikuline) 

Wi-Fi 

Leht on järgnev: 

 

 

Joonis 4-3-29. Wi-Fi 

Tabel 4-3-17. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

Wi-Fi lubamine  Wi-Fi funktsiooni lubamine/keelamine 

Wi-Fi seaded 

Wi-Fi staatus: Ühendatud/mitteühendatud 

SSID: Wi-Fi allikas 

Võrgurežiim: Wi-Fi valik haldamiseks ja ad-hoc režiimiks  

Kaitserežiim: Valige Wi-Fi ühenduse kaitserežiim 

Krüpteeringu tüüp: Saadaval on Auto/TKIP/AES 

Võti: Sisestage Wi-Fi võti ühendamiseks 

Wi-Fi IP-aadressi 
konfigureerimine 

DHCP lubamine: Märkige kast ära, et lubada DHCP-funktsioon 

IPv4-aadress: Aadress, mida kasutatakse võrgukaamera võrgus tuvastamiseks 

IPv4 alamvõrgu mask: Kasutusel alamvõrgu tuvastamiseks võrgukaamera 

asukohas 

IPv4 vaikimisi värav: vaikimisi ligipääsuaadress 

Esmane DNS: DNS-server tõlgib domeeninime IP-aadressiks 
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WPS(Wi-Fi kaitstud seadistus) 

Algselt oli Wi-Fi Simple konfiguratsioon võrgustandard, mis võimaldas kasutajatel kergelt saada ligi 

juhtmevabale koduvõrgule. Protokolli eesmärk on võimaldada juhtmevabast turvalisusest 

väheteadvatel kodukasutajatel, kes võivad Wi-Fi Protected Access seadistamist karta, kergesti 

lisada olemasolevasse võrku uusi seadmeid, ilma pikki salasõnasid sisestamata. 

PIN-meetod 
Personaalset identifitseerimisnumbrit (PINi) tuleb lugeda kleebiselt või uue juhtmevaba seadme 

ekraanilt. Saate lisada PIN-koodi ruuterile või ruuteri PIN-koodi sellele kaamerale. 

Nupuvajutamise meetod 
Kasutaja peab kõigest vajutama nupule, tegelikule või virtuaalsele, nii ligipääsupunktis kui uuel 

juhtmevaba kliendi seadmel. Selle režiimi tugi on kohustuslik ligipääsupunktide jaoks, valikuline 

ühendavate seadmete jaoks. 

 

Joonis 4-3-30. WPS  

Tabel 4-3-18. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

WPSi lubamine Lubage või keelake WPS 

PIN-kood Vajutage „Genereeri“, et saada kood, te peate selle PIN-koodi ruuterile lisama 

PBC-ühendamine 
Ühendage PBC-nupu kaudu, vajutage ruuteri PBC-nupule, seejärel uuesti 
ühendusnupule 

Kasutage ruuteri PIN-
koodi 

Sisestage siin ruuteri PIN-kood, samuti ka SSID puhul 

Märkus: 

1) Wi-Fi funktsioon rakendub vaid Cube kaameratele, WPS vajab tuge Wi-FI ruuterilt. 

2) Kui kasutate fikseeritud IP-aadressi, siis palun määrake sama IP-aadress kui on Wi-Fi ruuteri 

segmendis. 
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4.3.6 Kuupäev ja kellaaeg 

 

Joonis 4-3-31. Kuupäeva ja kellaaja seaded 

Süsteemi praegune aeg 

Praegune kuupäev ja kellaaeg süsteemis 

Süsteemiaja muutmine 

Tabel 4-3-19. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

Ajavöönd Valige oma asukohale vastav ajavöönd 

Suveaeg Lülitage suveaeg sisse 

NTP-
sünkroniseerimine 

Uuendage oma aega regulaarselt, vastavalt intervalille 

Arvutiajaga 
sünkroniseerimine Sünkroniseerige aeg oma arvuti ajaga 

NTP-server Sisestage NTP-serveri aadress 
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Käsitsi Süsteemiaja käsitsi määramine 

4.4 Keerulisemad seaded 

4.4.1 Alarm 

Liikumise tuvastamine 

Samm 1: Märkige kastis see, et liikumise tuvastamine on sisse lülitatud. 

Samm 2: Märkige ära piirkond, milles liikumine tuvastatakse. 

 

Joonis 4-4-1. Liikumise tuvastamise seaded 

Tabel 4-4-1. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

Liikumise tuvastamise 
lubamine Märkige kast ära, et lubada liikumise tuvastamine. 

Onvif liikumise 

ActiveCells seaded 

Selle valiku jaoks on saadaval: tavapärane ja ühilduv. Kui kolmanda poole tarkvara 
liikumispiirkonna seade erineb meie omast, siis valige ühilduvusseade. 
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Vali kõik Klikates sellele nupule tuvastatakse piirkonnas liikumine 

Puhasta kõik Klikates sellele nupule kustutatakse joonistatud piirkond 

Tundlikkus Tundlikkustase on 1~10 

Samm 3: Määrake liikumise tuvastamise ajakava. 

 

Joonis 4-4-2. Ajakava seaded 

Samm 4: Määrake alarmtegevus. 

 

Joonis 4-4-3. Alarmtegevus 

Tabel 4-4-2. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

SD-kaardile 
salvestamine 

Salvestage alarmi salvestusfailid SD-kaardile 
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Salvestage NASile Salvestage alarmi salvestusfailid NASile 

Laadige FTP kaudu üles Laadige salvestise failid FTP kaudu üles 

Laadige SMTP kaudu 
üles 

Laadige failid SMTP kaudu üles 

Väline väljund 
Kui kaameral on väline väljund, saate sisse lülitada tegevuse pärast ajendi kestuse 
määramist 

Audio mängimine 
Kui kaameral on kõlar, siis saate audiokõlari konfigureerimise järel selle tegevuse 
lubada 

Sumisti mängimine Kui kaameral on sumisti, siis saate selle tegevuse lubada 

Alarm SIP-telefonile Toetab SIP-telefonile helistamist pärast SIP-funktsiooni lubamist. 

HTTP-teavitus Toetab hüpikakna ekraanile tekkimist märgitud HTTP URLil. 

MÄRKUS: 

1) HTTP teavitus on vaid üks võimalus kaameraga VMS-tarkvarale sõnumeid edastada. VMS määrab 

selle, mida sõnumid tähendavad, otsustades selle, mida teha sõnumi kättesaamise järel. Seega, 

me saame HTTP teavituse funktsiooni kasutada oma kaamerate jaoks ainult siis, kui VMS toetab 

seda sõnumiformaati. 

Siinkohal võtame Digiforti näiteks, millal HTTP teavitust kasutada. Järgnevalt kirjeldame 

detailselt HTTP teavituse seadistamist Digifort VMS ja meie kaamerate jaoks. 

Samm 1: Lülitage sisse alarm, määrake kindlaks liikumispiirkond ja tuvastamise ajakava. 

Samm 2: Kontrollige HTTP teavitust alarmtegevusena ja täitke ära väljad. Seejärel 

salvestage alarmseade. 

 

HTTP kasutajanimi: admin (teie kaamera kasutajanimi)  

HTTP Password: ms1234 (teie kaamera salasõna)  

HTTP teavitus-URL: 

http://IP:8601/Interface/Cameras/MotionDetection/Notify?Camera=CameraNam

e  

IP viitab selle arvuti IP-le, kuhu Digifort paigaldatud on. 

           8601 on liikumissignaali port Digifortis. 

CameraName on Digifort VMSis määratud kaamera nimi, nii nagu alljärgneval pildil näidatud. 

http://ip:8601/Interface/Cameras/MotionDetection/Notify?Camera=CameraName
http://ip:8601/Interface/Cameras/MotionDetection/Notify?Camera=CameraName
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Näide: 

http://192.168.8.75:8601/Interface/Cameras/MotionDetection/Notify?Camera=annie, 

see URLi formaat on Digifort VMSi poolt täpselt toetatud, nii saame selle oma kaamerate 

jaoks paika panna ja hästi toimima saada. 

Samm 3: valige liikumise tuvastamine välise teavituse kaudu. 

 

Samm 4: Edu korral näete, et seadme ikoon muutub Jälgimise all kollaseks, kui kaameras on 

liikumise tuvastamise alarm sees. 

 

Seega on VMS tarkvara see, mis otsustab, kas saate funktsiooni edukalt kasutada. 

Samm 5: Tehke kindlaks alarmi seaded. 

http://192.168.8.75:8601/Interface/Cameras/MotionDetection/Notify?Camera=annie
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Joonis 4-4-4. Alarmi seaded 

Tabel 4-4-3. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

Videolõikude 
salvestamine 

Saadaval on kuus erinevat perioodi (5, 10, 15, 20, 25, 30 sekundit) 

Eelsalvestamine Eraldage alarmile eelnevalt salvestusaeg, 0~10 sekundit 

Kuvatõmmis Kuvatõmmiste hulk, 1~5 

Kuvatõmmiste intervall Seda ei saa muuta, kui ei tehta rohkem kui 1 kuvatõmmis 

Välise väljundtegevuse 
aeg 

Alarmi kestuse aeg, seda ei saa muuta, kui pole lubatud väline väljund alarmi 
kõlamisel. 

Audiotegevuse seaded 
Määrake kindlaks audiokava, et vallandada erinevad audiofailid ja tegevusajad, 
mis vastavad alarmi kõlamisele. 

Audio mängimise intervall Saadaval on: Auto/ 10 sekundit/ 30 sekundit/ 1 minut/ 5 minutit/ 10 minutit. 

Märkus: 

Saate muuta audiotegevuse ajakava. 

 

Joonis 4-4-5. Audiotegevuse ajalised seaded 
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Audioalarm 

Lülitage audio sisse enne audioalarmi kasutamist. 

 

Joonis 4-4-6. Ajalised seaded 

 

Joonis 4-4-7. Alarmseaded 
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Esemete tähenduse jaoks tutvuge tabeliga 4-4-2 ja 4-4-3, siinkohal ei korrata neid uuesti. 

Väline väljund 

 

Joonis 4-4-8. Ajalised seaded 

 

Joonis 4-4-9. Alarmseaded 



 

 

 

6

3 

Esemete tähenduse jaoks tutvuge tabeliga 4-4-2 ja 4-4-3, siinkohal ei korrata neid uuesti. 

Muu alarm 

 

 

Joonis 4-4-10. Muu alarm 

 

Tabel 4-4-4. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

Alarmi tüüp 
Saadaval on: ühenduse kadu, moonutamine ja mittevastav IP-aadress. 

Märkige kast ära, et valitud alarmi tüüp kasutusele võtta. 

Alarmtegevus 

SD-kaardile salvestamine: Salvestage alarmsalvestiste failid SD-kaardile 

Väline väljund: Kui kaameral on väline väljund, siis see võimaldab tegevuse pärast 

ajendi kestuse konfigureerimist 

Audio esitamine: Kui kaameral on kõlar, siis pärast audiokõlari konfigureerimist 

saab võimaldada tegevuse 

Sumisti esitamine: Kui kaameral on sumisti, siis saate selle kasti ära märkida 
funktsiooni lubamiseks 
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Alarmseade 

Videolõikude salvestamine: Saadaval on kuus erinevat perioodi (5, 10, 15, 20, 25, 

30 sekundit) 

Eelsalvestamine: Eraldage alarmile eelnev salvestusaeg, 0~10 sekundit 

Kuvatõmmist: Kuvatõmmiste hulk, 1~5 

Kuvatõmmise intervall: Seda ei saa muuta, kui pole valitud rohkem kui 1 

kuvatõmmist 

Välise väljundi tegevusaeg: Alarmi kestmise pikkus, seda ei saa muuta, kui pole 

enne lubatud alarmtegevuse väline väljund 

Audiotegevuse seaded: Määrake audiokava erinevate audiofailide esitamiseks ja 

tegevusajad vastavalt alarmtegevusele 

Audio esitamise intervall: Saadaval: Auto/ 10 sekundit/ 30 sekundit/ 1 minut/ 5 
minutit/ 10 minutit 

Väline väljund 

 

Joonis 4-4-11. Välise väljundi seaded 

Palun määrake esmalt tavapärane staatus, siis kui praegune staatus erineb tavapärasest staatusest, 

siis esitatakse alarm. 

4.4.2 Salvestamine 

Enne alustamist: 

Salvestiste seadete muutmiseks veenduge, et võrgusalvestusseade on võrgus või SD-kaart on 

kaamerasse sisestatud. 

Saate kontrollida „tsüklilise salvestamise lubamist“, see kustutab failid siis, kui vaba kettamaht saavutab 

kindla väärtuse. Valige salvestusrežiim vastavalt oma vajadustele. 

SD-kaart 

 

 Joonis 4-4-12. SD-kaart 
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Tabel 4-4-5. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

Formaat Formaatige SD-kaarti, SD-kaardil olevad failid kustutatakse 

Sisestamine/eemaldamine Sisestage/eemaldage SD-kaart 

Tsüklilise salvestamise 
võimaldamine 

Lubage/keelake tsükliline salvestamine 

Kustutamine 
Lubage tsükliline salvestamine, kui vaba kettamaht jõuab kindla väärtuseni, siis 
kustutatakse failid kindla protsendi juures, vastavalt teie seadetele 

NAS 

Võrguketas peaks olema võrgus saadaval ja salvestatavate failide hoiustamiseks kohaselt 

konfigureeritud jne. 

NAS (võrguga seotud salvestamine) ühendab slavestusseadmed olemasolevasse võrku, pakub andme- 

ja failiteenuseid. 

 

Joonis 4-4-13. NAS seaded 

 

 Tabel 4-4-7. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni kirjeldus 

Serveri aadress NAS-serveri IP-aadress 

Failirada Sisestage NAS failirada, nt „\rada“. 

Paigaldusviis 
Saadaval on NFS ja SMB/CIFS. Saate määrata kasutajanime ja salasõna, et tagada 
turvalisus SMB/CIFS valimisel. 

Märkus: 

Kaameraga on võimalik ühendada kuni 5 NAS-ketast. 
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Salvestamise ajakava 

 

 

Joonis 4-4-14. Salvestamise ajakava 

Tabel 4-4-6. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

Salvestiste seaded 

Failisuurused: määrake salvestatavate failide suurus, (10-256)M 

Salvetise raami tüüp: kõik/võtmeosa 

(kõik: salvestage kogu raam 

võtmeosa: salvestage ainult I-raam) 

Ajakava seaded Vajutage muutmisnupule, et muuta salvestamise ajakava. 
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Märkus: 

Saadaval on SD-kaart ja NAS. 

SD-kaardi lehitseja 

Siin on failid näha siis, kui neid konfigureeritakse SD-kaardile salvetamiseks. 

Saate iga päev määrata ajakava videote salvestamiseks ja videofailide soovitud kohta salvestamiseks. 

(Märkus: Failid on nähtavad siis, kui SD-kaart on sisestatud. Ärge sisestage ega eemaldage SD-kaarti 

siis, kui kaamera on sisse lülitatud.) 

SD-kaardil on videofailid järjestatud kuupäeva järgi. Iga päeva gailid kuvatakse vastava kuupäeva all, 

sealt on võimalik faile kopeerida, kustutada jne. Faile on võimalik SD-kaardil vaadata ftp kaudu, 

näiteks: ftp://username:password@192.168.5.190 (kasutajanimi ja salasõna on vastavad kaamera 

kontole ja järgnev IP vastab teie seadme IP-aadressile). 

 

Joonis 4-4-15. SD-kaardi lehitseja 

ftp://username:password@192.168.5.190/
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Kuvatõmmis 

 

Joonis 4-4-16. Kuvatõmmise seaded 
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Tabel 4-4-8. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

Kuvatõmmise seaded 

Kuvatõmmise ajastamise lubamine: Märkige kast ära, et võimaldada kuvatõmmise 

ajastamine. 

Intervall: Määrake kuvatõmmiste intervall, sisestage number ja valige vastav ühik 

(millisekund, sekund, minut, tund, päev) 

SD-kaardile salvestamine: Salvestage kuvatõmmised SD-kaardile ja valige faili nimi, 

et lisada ajasufiks või kirjutada üle baasfaili nimi. 

NAS-ile salvestamine: Salvestage kuvatõmmised NAS-ile, valige failinimi, et lisada 

ajasufiks või kirjutage üle baasfaili nimi 

FTP kaudu üleslaadimine: Laadige kuvatõmmised FTP kaudu üles 

SMTP kaudu üleslaadimine: Laadige kuvatõmmised SMTP kaudu üles 

Palun täheldage: 

Kui valite ajasufiksi lisamise, siis iga kuvatõmmis salvestatakse, kuid kui valite 
baasfaili nime ülekirjutamise, siis ainult viimane pilt salvestatakse. Valides baasfaili 
nime ülekirjutamise SD-kaardil või NASis, siis see loob faili nimega „Snapshot“ 
kuvatõmmise asendamiseks. 

Ajakava seaded Vajutage muutmisnupule, et salvestamise ajakava muuta 

4.4.3 Turvalisus 

Kasutaja 

 

Joonis 4-4-17. Kasutaja seaded 
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Tabel 4-4-9. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

Privileegi haldamine 
Anonüümse vaatamise lubamine. Märkige see kast ära, et võimaldada külastused 
neilt, kellel seadme kontot ei ole 

Kontohaldus 

Kasutajanimi: Sisestage kasutajanimi konto loomiseks 

Salasõna: Sisestage salasõna konto jaoks 

Salasõna kinnitamine: Kinnitage salasõna 

Privileeg: Määrake konto privileeg 

Administraator 
Administraator saab hallata kõiki seadme konfiguratsioonilehti, sealhulgas muuta 
kasutaja salasõna, lisada ja kustutada kasutajaid (vaikimisi kasutajat „admin“ ei saa 
kustutada) 

Operaator Operaator saab hallata kõiki konfiguratsioonilehti peale Kasutaja lehe 

Vaataja Vaataja ei saa ühtegi seadet muuta 

Märkus: 

1) Versioonidele pärast 54, on Operaatori ja Vaataja kasutajad vaikimisi suletud. Neid 

saab Kasutaja lehelt siiski lisada. 

2) Saate lisada kuni 20 kasutajat. 

Ligipääsunimekiri 

 

 Joonis 4-4-18. Ligipääsunimekiri 
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Tabel 4-4-10. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

Üldseaded 
Maksimaalne samaaegsete striimide hulk. Valige maksimaalne samaaegsete 
striimide hulk. Valikud: piiramatu, 1~9. 

IP-ligipääsunimekiri 
Reegel: Saadaval: üksik, võrk ja ulatus. 

IP-aadress: Sisestage aadress, et saada seadmele ligi. 

Lubage 
ligipääsunimekirja 

filtreerimine 
Võimaldab luua või piirata mõne IP-aadressi ligipääsu. 

Filtri tüüp Ligipääs või ligipääsupiirang 

Turvateenus 

 

Joonis 4-4-19. Turvateenus 

Table 4-4-11 Description of the buttons 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

SSH seaded 
Secure Shell (SSH) on mitmete funktsioonidega: see on suuteline Telneti 
asendama ja pakub samas ka turvalist kanalit FTP, POP, isegi PPP jaoks. 

4.4.4 SIP 

Sessiooni algatamise protokoll (SIP) on signaalsideprotokoll, mis on laialdaselt kasutusel 

multimeediasidesessioonide nagu hääl- ja videkonede juhtimiseks üle internetiprotokolli (IP) 

võrkude. See leht võimaldab kasutajal konfigureerida SIPiga seotud parameetreid. Milesight 

kaameraid on võimalik SIP lõpp-punktina konfigureerida, et helistada välja alarmi kõlamisel või 

selleks, et lubada keelatud numbril helistada video kontrollimiseks, kui video IP-telefoni kasutatakse. 

Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb kohaselt konfigureerida SIP-lehe seadeid. SIPi kaudu video 

edastamiseks on kaks võimalust. Esiteks on võimalik otse valida IP-aadress, teiseks on võimalik 

registreerida konto, järgnev kirjeldab seda detailselt: 

Meetod 1: IP-otserežiim 

Valige kaamera IP-aadress otse SIP-telefoni kaudu, et näha videot. 

(Märkus: SIP-telefon ja kaamera peaksid olema samas võrgusegmendis). 

Meetod 2: Konto registreerimise režiim 

1) Enne SIPi kasutamist peate registreerima SIP-serveri kaudu kaamera jaoks konto. 

2) Registreerige teine kasutajakonto samas SIP-serveris SIP-seadme jaoks. 

3) Helistage kaamera kasutaja-IDga SIP-seadmelt, SIP-seadmel kuvatakse video.



 

 

 

7

2 

SIP seaded 

 

Joonis 4-4-20. SIP seaded 

Tabel 4-4-12. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

Registreerimata / 
registreeritud SIP-registreeringu staatus. Kuvatakse „registreerimata“ või „registreeritud“ 

Lubamine Alustage SIPi kasutamist või lõpetage see 

Registreerimisrežiim 
Valige, kas režiim lubada või keelata. Lubamine tähendab SIPi kasutamist 
registreeritud kontoga. Keelamine viitab SIPi kasutamisele ilma registreeritud 
kontota, kasutades IP-aadressi lihtsalt helistamiseks. 

Kasutaja-ID SIP ID 

Kasutajanimi SIP kasutajanimi 

Salasõna SIP-konto salasõna 

Serveri aadress Serveri IP-aadress 

Serveri port Serveri port 

Ühendusprotokoll 
UDP/TCP 
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Video striim Valige video striim 

Max kõne kestus Maksimaalne kõne kestus SIPi kasutamisel 

Märkus: 

1) SIP toetab IP-kõne otsetegemist. 

2) SIP toetab teist striimi ainult H.265/H.264 või MPEG4 videotihendusega. 

Alarmtelefoni nimekiri 

 

Joonis 4-4-21. Alarmtelefoni nimekiri 

Tabel 4-4-13. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

Telefoni tüüp 
Telefoninumber (kõne telefoninumbri järgi) ja otsene IP-kõne (märkige ära selleks, 
et aktsepteerida peer-to-peer IP-kõnesid). 

Telefoninumbrile / IP-
aadressile Kõne telefoninumbri või IP-aadressi alusel. 

Märkige nimi Kuva nimi. 

Kestus SIPi kasutamise ajakava 

Kinnitatud nimekiri 

 

Joonis 4-4-22. Kinnitatud nimekiri 
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Tabel 4-4-14. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

Telefoni tüüp Telefoninumber (kõne numbri koht) ja otsene IP-kõne 

Telefoninumber / 

IP-aadress 
Kinnitatud nimekirja märgitav telefoninumber või IP-aadress 

Lubage kinnitatud 
nimekirjas numbrite 

filtreerimine 

Kui seade on lubatud, siis saab vaatamisõiguse vaid määratud telefoninumber 
või IP-aadress 

4.4.5 Tark sündmus 

Tark sündmus kasutab Milesight video sisulise analüüsimise tehnoloogiat. See tehniline võimekus on 

kasutusel mitmetes valdkondades, nagu meelelahutus, tervishoid, jaekaubandus, autotööstus, 

transpordisektor, kodu automatiseerimine, ohutus ja turvalisus. Milesight VCA pakub 

kõrgetasemelist, täpset videoanalüüsiteenust Milesight võrgukaamerate jaoks. See parandab 

võrgukaamerate sooritusvõimet 8 tuvastusrežiimi kaudu, mis on jagatud põhifunktsioonideks ja 

kõrgemateks funktsioonideks, nii võimaldatakse jälgimistegevust ja kiiremat kaamerate vastamist 

erinevatele jälgitavatele sündmustele. 

Piirkonda sisenemine 

Piirkonda sisenemise jälgimine aitab kaitsta kindlat piirkonda kahtlase isiku või objekti piirkonda 

sisenemise võimaliku ohu eest. Alarm käivitub, kui objektid sisenevad valitud piirkondadesse. 

 

Joonis 4-4-23. Piirkonda sisenemine 

Samm 1: Tuvastatud objekti suuruse määramine. 

Samm 2: Sisenemise tuvastamise piirkonna määramine. 
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Joonis 4-4-24. Sisenemise tuvastamise piirkonna määramine 

Samm 3: Tuvastusajakava määramine. 

Samm 4: Alarmtegevuse määramine. 

Samm 5: Alarmseadete määramine. 

Märkus: 

„Objekti suurus“ võib määrata, kas objekt on piirkonda sisenemisel piisavalt suur alarmi 

käivitamiseks. 

Piirkonnast väljumine 

Piirkonnast väljumise jälgimine on oluline selleks, et veenduda, et ükski isik ega objekt, mida ei jälgita, 

ei saaks piirkonnast väljuda. 

Inimeste või objektide piirkonnast väljumine käivitab alarmi. 
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Joonis 4-4-25. Piirkonnast väljumise määramine 

Samm 1: Tuvastatud objekti suuruse määramine. 

Samm 2: Väljumispiirkonna määramine. 

Samm 3: Tuvastamise ajakava määramine. 

Samm 4: Alarmtegevuse määramine. 

Samm 5: Alarmseadete määramine. 

Kõrgtasemeline liikumise tuvastamine 

Erinevalt tavapärasest liikumise tuvastamisest, on Milesight suuteline liikumist tuvastama ka „müra“ 

nagu valguses esinevate muutuste, looduslike puuliikumiste jms filtreerimise kaudu. Kui objekt liigub 

valitud piirkonnas, siis käivitub alarm. 

 

Joonis 4-4-26. Kõrgtasemelise liikumise tuvastamine määramine 

Samm 1: Tuvastamise intensiivsuse määramine. 

Samm 2: Kõrgtasemelise liikumise tuvastamise piirkonna määramine. 

Samm 3: Tuvastamise ajakava määramine. 

Samm 4: Alarmtegevuse määramine. 

Samm 5: Alarmseadete määramine. 

Märkus: 

Tundlikkust on võimalik konfigureerida, et tuvastada erinevad liikumised vastavalt erinevatele 

nõuetele. Madala tundlikkuse korral ei käivita kerge liikumine alarmi. 

Võltsimise tuvastamine 

Võltsimise tuvastamine on oluline selleks, et tuvastada kaamera tegevuse häirimine fookuse 

nihutamise, pildi takistamise või kaamera liigutamise kaudu. See funktsionaalsus võimaldab 

turvapersonalil kohe märagata eelnevalt mainitud tegevuste esinemist. 
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Joonis 4-4-27. Võltsimise tuvastamise seadistamine 

Samm 1: Tuvastamise intensiivsuse määramine. 

Samm 2. Tuvastamise ajakava määramine. 

Samm 3: Alarmtegevuse määramine. 

Samm 4: Alarmi seadete määramine. 

Joone ületamine 

Joone ületamine on mõeldud toimima enamikes sise- ja välitingimustes. Juhtum esineb iga kord, kui 

kaamera tuvastab selle, et objekt ületab kindlaksmääratud virtuaalse joone. 

Samm 1: Valige tuvastusjoone number ja määrake selle suund. 

 

Joonis 4-4-28. Tuvastusjoonte määramine 
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Joonis 4-4-29. Tuvastusjoone suuna määramine. 

Samm 2: Tuvastusjoonte määramine. 

Samm 3: Tuvastamise ajakava määramine. 

Samm 4: Alarmtegevuse määramine. 

Samm 5: Alarmi seadete määramine. 

Märkus: 

Milesight võimaldab üheaegselt määrata neli joont. Alarmi käivitamiseks saab valida kolme 

liikumissuuna vahel. „A→B“ tähendab, et objekt ületab joone küljelt „A“ küljele „B“ ja alarm käivitub. 

„B→A“ toimib vastupidi. „A ↔ B“ tähendab, et alarmi käivitab see, kui objekt emmaltkummalt 

poolelt teisele poole läheb. 

Pikaaegne viibimine 

Kui objektid viibivad kindlaksmääratud piirkonnas kinda ajaperioodi, siis käivitab see alarmi. 

 

Joonis 4-4-30. Piirkonnas viibimise tuvastamise seadistamine 

Samm 1: Minimaalse pikaaegse viibimise aja määramine. 

Samm 2: Objekti suuruse määramine. 
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Samm 3: Pikaaegse viibimise tuvastamispiirkonna määramine. 

Samm 4: Tuvastamise ajakava määramine. 

Samm 5: Alarmtegevuse määramine. 

Samm 6: Alarmi seadete määramine. 

Märkus: 

Pärast pikaaegse viibimise miinimumaja määramist vahemikus 3 kuni 300 sekundit, käivitavad alarmi 

kõik objektid, mis üle minimaalse aja piirkonnas viibivad. Samuti võimaldab Milesight panna paika 

„objekti suuruse“, see tähendab, et ainult objekti, mis on määratud valikust suurem, käivitab alarmi. 

Inimese tuvastamine 

Inimese tuvastamine on kasutusel selleks, et saada aru, kas objekt on inimene või mitte. Kui inimese 

tuvastamine on lubatud, siis kui tuvastuspiirkonda siseneb objekt, siis kuvatakse raamil ID. Kui objekt 

on inimene, siis tekib juurde märge „inimene“. Kui jälgede näitamine on lubatud, siis kuvatakse 

ekraanile liikuva objekti jäljed. 

 

Joonis 4-4-31. Inimese tuvastamise seadistamine 

Inimeste lugemine 

Inimeste lugemise funktsioon võimaldab kokku lugeda, kui palju inimesi on sisenenud või väljunud 

kindla perioodi jooksul. 
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 Joonis 4-4-32. Tuvastusjoone määramine. 

Samm 1: Tuvastusjoone määramine. 

Samm 2: Tuvastamise ajakava määramine. 

Samm 3: OSD lugemise määramine. 

 

 Joonis 4-4-33. OSD lugemise määramine. 

Samm 4: Alarmi ajendi määramine. 

 

 Joonis 4-4-34. Alarmi ajendi määramine 

Samm 5: Alarmtegevuse määramine. 

Samm 6: Alarmseadete määramine. 

Märkus: 

1) Inimeste lugemise võimaldamiseks peab esmalt lubama inimeste tuvastamist. 

2) Joone ületamine noole suunas tähendab „sisse“ minemist ja vastassuunas liikumine „väljumist. 

3) Alarmi käivitab see, kui loendur jõuab kindla väärtuseni vahemikus 1 kuni 9999. 
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Taust 

Milesight VCA pakub peamise tausta kõigile VCA-funktsioonidele. „Minimaalne suurus“ on selleks 

tarvis, et määrata kindlaks, kas objekt on piisavalt suur, et teisi seadeid ajendada. Raam, mille 

ekraanile tõmbate tähendab seda, et kui objekt on raamist suureb, siis teiste VCA-funktsioonide 

seaded käivituvad. Maksimaalne suurus tähendab vastupidist nähtust – raam, mille ekraanile 

tõmbate, näitab, et objekt peab olema raamist väiksem selleks, et muud VCA-funktsioonid 

käivituksid. 

 

Joonis 4-4-35. Tarkade sündmuste seaded 

 
Tabel 4-4-15. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

Protsessi FPS Protsessi fps jaoks on viis erinevat perioodi: 5, 10, 15, 20, 25 fps. 

Stsenaariumirežiim Vastavalt vajadustele sisetingimused või välitingimused. 

Kaamera paigaldamine 
Valige kaamera paigaldamise vaade, sh nurkvaade, horisontaalne vaade või 
pealtvaade. 

Analüüsi tüüp Valige analüüsi tüübiks: standardne või kõrgtasemeline 

Litsents Kaamera teabe poolt loodud 

Litsentsi staatus Näitab praegust litsentsi staatust, sh: kehtiv, kehtetu, aegunud, deaktiveeritud 
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4.4.6 Logid 

Logid sisaldavad teavet kaamerale veebi kaudu ligipääsemise aja ja IP kohta. 

 

Joonis 4-4-36. Logid 
Tabel 4-4-15. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

Peamine tüüp 
On olemas viis peamist logitüüpi: kõik, üritusepõhine, tegevuspõhine, 
teabepõhine, erandipõhine. 

Alamtüüp 
Eeldades, et peamine tüüp on valitud, on olemas alamtüübid, et logide vahemikku 
kitsendada 

Algusaeg Logi alustamise aeg 

Lõppaeg Logi lõpetamise aeg 

Logi eksportimine Logide eksportimine 

Salvestusperiood 
Määrake logi salvestamise periood, olemas on kaheksa võimalust: püsiv ja  

30/60/120/180/240/300/360 päeva 

Mine Logide lehe numbri sisestamine 
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4.5 Süsteem 

Kogu teave kaamera tark- ja riistvara kohta on olemas sellel lehel. 

 

Joonis 4-5-1. Süsteemiteave 

Tabel 4-5-1. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

Seadme nimi Seadme nime on võimalik muuta. See on nähtav videofailide nimedes. 

Toote mudel Kaamera mudel 

Riistvara verioon Kaamera riistvara versioon 

Tarkvara versioon Kaamera tarkvara versiooni on võimalik täiustada 

MAC-aadress Meediumipöörduse juhtimise aadress 

Seadme teave Seadme teave, sh teave alarmi I/O ja kiibi kohta 

Alarmsisend Alarmsisendi liidese number 

Alarmväljund Alarmväljundi liidese number 

Töö kestvus Aeg, mis on möödunud seadme viimasest taaskäivitamisest 

Märkus： 

Alarmsisend/-väljund ilmuvad ekraanile ainult siis, kui kaameral on alarmsisendi/-väljundi liides. 
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4.6 Hooldus 

4.6.1 Süsteemi hooldus 

Tarkvara on võimalik täiustada järgnevalt: 

Samm 1: Täiustatava faili otsimine ja valimine. 

Samm 2: Vajutage „täiustamise“ nupule pärast seda, kui faili üleslaadimine on edukas. Pärast 

süsteemi edukat taaskäivitamist on uuendus tehtud. 

Märkus: 

Ärge ühendage seadet vooluvõrgust lahti uuenduse ajal. Seade taaskäivitatakse uuenduse 

lõpetamiseks. 

 

Joonis 4-6-1. Süsteemi hooldus 
Tabel 4-6-1. Nuppude kirjeldus 

Parameetrid Funktsiooni tutvustus 

Süsteemi täiustamine 

Riistvara versioon: Kaamera riistvara versioon 

Tarkvara versioon: Kaamera tarkvara versioon 

Kerneli versioon: Kerneli versioon 

Püsivara fail: Valige täiustamiseks kasutatav püsivara 

 
 
 
 

Hooldus 

Seadme taaskäivitamine: Vajutage taaskäivitusnupule, et seade kohselt 

taaskäivitada. 

Seadete lähtestamine: Vajutage lähtestusnupule, et taastada kaamera 

tehaseseaded. 

IP-konfiguratsiooni säilitamine: Valige see võimalus IP-konfiguratsiooni 

säilitamiseks kaamera lähtestamise järgselt. 

Konfiguratsioonifaili eksportimine: Vajutage sellele nupule konfiguratsioonifaili 
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eksportimiseks. 

Konfiguratsioonifaili importimine: Vajutage sellele nupule vana 

konfiguratsioonifaili importimiseks. 

 

4.6.2 Automaatne taaskäivitamine 

Määrake kuupäev ja kellaaeg automaatse taaskäivitamise funktsiooni kasutamiseks. 

 

Joonis 4-6-2. Automaatne taaskäivitamine 

 


