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Powiadomienie  

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji były aktualne w dniu publikacji. Producent zastrzega prawo do wprowadzania 
zmian i ulepszeń produktów. W związku z powyższym, wszelkie specyfikacje mogą podlegać zmianom bez 
powiadomienia. 

 

Prawa autorskie  

Na mocy praw autorskich niniejszej instrukcji nie wolno powielać, kopiować, reprodukować, tłumaczyć ani przetwarzać 
na elektronicznych lub innych odczytywalnych nośnikach, w całości lub części, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy 
Sensormatic Electronics, LLC. 

Listę otwartego oprogramowania wykorzystywanego w aplikacji Illustra Connect 3.2 można znaleźć w dokumencie Open 
Source Disclosure Document w witrynie www.illustracameras.com. 

Copyright 2017 Sensormatic Electronics, LLC. 

 

Ograniczenie odtwarzania (inżynierii odwrotnej) i tworzenia produktów pochodnych 
Odtwarzanie, dekompilacja lub dezasemblacja Oprogramowania jest zabroniona, a każde takie działanie spowoduje 
rozwiązanie niniejszej Umowy Licencyjnej, chyba że pomimo tego ograniczenia, działanie takie może być wyraźnie 
dopuszczone przez obowiązujące prawo, bądź przez stosowną licencję w przypadku oprogramowania otwartego. Nie 
wolno wprowadzać zmian ani modyfikacji w żadnej części Oprogramowania ani tworzyć produktów pochodnych. 

 

Korzystanie z otwartego oprogramowania lub oprogramowania osób trzecich 

Fragmenty Oprogramowania mogą podlegać umowom licencyjnym osób trzecich, regulującym ich użytkowanie, 
kopiowanie, modyfikowanie, redystrybucję i gwarancję tych części Oprogramowania, w tym tzw. otwarte 
oprogramowanie.  Te fragmenty Oprogramowania podlegają wyłącznie warunkom wspomnianych innych licencji i nie 
udziela się na nie żadnej gwarancji w ramach licencji na oprogramowanie otwarte.  Korzystanie z Oprogramowania jest 
równoznaczne z akceptacją warunków takich licencji stron trzecich.  O ile licencja osoby trzeciej to przewiduje, 
Licencjobiorca może mieć prawo do odtwarzania lub uzyskania kodu źródłowego tego oprogramowania do użytkowania 
i dystrybucji w dowolnym utworzonym przez siebie programie, pod warunkiem akceptacji warunków licencji osoby 
trzeciej, a programy Licencjobiorcy będą rozprowadzane zgodnie z warunkami tej licencji.  Jeżeli ma to zastosowanie, 
kopię kodu źródłowego można uzyskać bezpłatnie kontaktując się z lokalnym przedstawicielem firmy Tyco.   
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Narzędzie Illustra Connect to aplikacja, która umożliwia użytkownikom wykrywanie i konfigurowanie 

kompatybilnych sieciowych nadajników wizyjnych IP. Lista obejmuje: 
 

• Kamery nieruchome, kamery PTZ i urządzenia kodujące firmy American Dynamics z obsługą 
standardu ONVIF/CGI 

 

• Kamery Illustra obsługujące standard ONVIF/CGI 
 

• Kamery stacjonarne, kamery PTZ, monitory oraz urządzenia kodujące firmy Tyco Security Products 
obsługujące standard ONVIF/CGI 

 

 
Oprogramowanie Illustra Connect jest oparte na standardzie ONVIF i wykrywa urządzenia przy pomocy 

protokołu WS-Discovery. Dzięki temu aplikacja wykrywa dowolne urządzenie, które w pełni obsługuje 

standard WS-Discovery i komunikuje, iż jest sieciowym nadajnikiem wizyjnym (NVT) zgodnym ze 

standardem ONVIF. Jako że standard ONVIF w przypadku tych urządzeń może być jednak 

implementowany w sposób odmienny, funkcje oprogramowania Illustra Connect w przypadku tych 

konkretnych urządzeń mogą być ograniczone. 

 

Narzędzie obsługuje interfejs CGI, aby umożliwiać komunikację i zarządzanie niektórymi starszymi 

modelami kamer – tymi które nie obsługują standardu ONVIF. 
 
Oprogramowanie Illustra Connect umożliwia użytkownikom bezpośrednią interakcję z ich kompatybilnymi 

urządzeniami i konfigurację daty/godziny, ustawień oraz przydzielanie adresów IP, aktualizacje 

oprogramowania układowego, a także, jeśli dotyczy, uruchamianie sieciowego graficznego interfejsu 

użytkownika danego urządzenia (Graphical User Interface, GUI). Użytkownicy mogą definiować sieci, 

które będą skanowane przez oprogramowanie Illustra Connect, a także dane uwierzytelniające, których 

oprogramowanie Illustra Connect ma używać do komunikacji z urządzeniami. 

 

Wykrywanie może obejmować wiele kontrolerów interfejsów sieciowych i obsługiwać protokoły IPv4 i 

IPv6: 

 

 IPv4 — ONVIF, CGI, określony zakres IP (ONVIF) 

 

 IPv6 — ONVIF 
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Instalacja oprogramowania Illustra Connect 
 

 

Oprogramowanie Illustra Connect można zainstalować z witryny internetowej firmy American 
Dynamics, z witryny internetowej kamery firmy Illustra lub z płyty CD. Wymagany jest system 
operacyjny Windows XP, Windows Vista lub Windows 7. Instalację musi przeprowadzić 
użytkownik posiadający pełne uprawnienia administratora. 

 

Wirtualną wersję oprogramowania Illustra Connect można także pobrać z witryny internetowej 
firmy American Dynamics. Jest to samodzielna wersja oprogramowania Illustra Connect, która 
może być uruchamiana bez żadnych warunków wstępnych. Można ją także zapisać w module 
pamięci USB Flash i stosować w razie potrzeby, podłączając do portu USB danego systemu. 
Ponieważ jednak jest to wersja wirtualna, nie przechowuje żadnych danych dotyczących 
określonych użytkowników, jak na przykład konfiguracji danych uwierzytelniających, ani 
preferencji sieciowych, na użytek przyszłych zastosowań. 

 

Procedura 2-1 
 

Instalacja oprogramowania Illustra Connect z witryny internetowej firmy American  
Dynamics lub z witryny internetowej kamery firmy Illustra 

 

Wstępnie wymagane składniki oprogramowania: 
 

• Microsoft NET Framework 4.0 Full. 
• Oprogramowanie Microsoft Visual Basic Power Pack 10.0 

 

Jeśli są niedostępne, program podpowie użytkownikowi, aby pozyskał te pliki. 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Pobierz plik instalacyjny oprogramowania Illustra Connect na komputer. 
 

2 Znajdź pobrany plik i wyodrębnij lub wypakuj jego zawartość do folderu na komputerze. 
Pojawi się plik Illustra Connect Setup.exe oraz folder z wymaganym do zainstalowania 
oprogramowaniem. 

 

3 Dwukrotnie kliknij ikonę Illustra Connect Setup.exe. Otwarty zostanie instalator. W razie 
potrzeby wyświetlony zostanie komunikat, iż przed kontynuowaniem instalacji należy 
pobrać oprogramowanie Microsoft NET Framework 4.0 Full oraz Microsoft Visual Basic 
Power Packs 10.0. Następnie instalator zostanie zamknięty. Po zainstalowaniu 
wymaganego oprogramowania powtórz czynności od kroku 2. 

 

4 Zapoznaj się z procedurą 2-3. 
 

 

- Koniec - 
 

 
Procedura 2-2 

 

Instalacja oprogramowania Illustra Connect z płyty CD 
 

W procedurze tej zainstalowane zostaną wszystkie elementy niezbędne do obsługi oprogramowania  
Illustra Connect. 

 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Zamknij wszystkie aktualnie uruchomione programy. 
 

2 Włóż płytę CD z oprogramowaniem Illustra Connect do stacji dysków CD. Płyta CD 
zostanie uruchomiona automatycznie. Jeśli wyłączono funkcję autostartu, musisz 
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wyszukać napęd CD w systemie Windows, aby zlokalizować plik Setup.exe i kliknąć go 
dwa razy. W razie potrzeby zostanie zainstalowane oprogramowanie Microsoft NET 
Framework 4.0 Full oraz Microsoft Visual Basic Power Packs 10.0 (również dostępne na 
płycie CD) i konieczne będzie ponowne uruchomienie komputera. Po zakończeniu tej 
procedury instalator zostanie wznowiony automatycznie. 

 

3 Zapoznaj się z procedurą 2-3 
 

- Koniec - 

 

 

Procedura 2-3 
 

Instalacja oprogramowania Illustra Connect 
 

Wyświetlony zostanie kreator InstallShield oprogramowania Illustra Connect. 
 

 
Krok Czynność 

 
 

1 Kliknij przycisk Dalej. Wyświetlona zostanie Umowa Licencyjna Użytkownika 
(EULA). Przeczytaj dokładnie umowę licencyjną i wybierz odpowiednio Akceptuję 
lub Nie akceptuję. 

 

2 Kliknij przycisk Dalej. Wyświetlone zostanie okno folderu docelowego. Wyświetlony 
zostanie domyślny katalog. W razie potrzeby można go zmienić. 

 

3 Kliknij przycisk Dalej. Wyświetlone zostanie okno Gotowości do instalacji programu. 
 

4 Kliknij przycisk Zainstaluj. Podczas instalacji oprogramowania Illustra Connect wyświetlany  
 będzie pasek postępu instalacji. 

Po zakończeniu wyświetlone zostanie okno końcowe instalacji. Wybierz polecenie 
Uruchom oprogramowanie Illustra Connect, jeśli chcesz natychmiast rozpocząć pracę z 
programem. 

 

5 Kliknij przycisk Zakończ. 
 

 

- Koniec - 
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Używanie oprogramowania Illustra Connect 
 

 
 

Oprogramowanie Illustra Connect powinno być uruchamiane z 

pełnymi uprawnieniami administratora. Użytkownicy systemów 

operacyjnych Windows 7 oraz Windows Vista: 

• Jeśli włączono ustawienia kontroli kont użytkownika (User Account Control), wyświetlony zostanie  
komunikat, aby uruchamiać oprogramowanie Illustra Connect, używając konta administratora, jeśli  
dany użytkownik takie posiada. Oprogramowanie Illustra Connect nie będzie działać, jeśli taki  
użytkownik nie zaloguje się, używając konta administratora. Jeśli użytkownik nie posiada uprawnień 
administratora, oprogramowanie Illustra Connect będzie działać, jednak w prawym dolnym rogu  
wyświetlane będzie ostrzeżenie. 

 

• Jeśli wyłączono ustawienia kontroli kont użytkownika (User Account Control), o rogramowanie 
Illustra Connect będzie działać niezależnie od uprawnień danego użytkownika, jednak jeśli 
będzie użytkowane przez użytkownika, który nie zalogował się, używając konta administratora, 
w prawym dolnym rogu wyświetlane będzie ostrzeżenie. 

 

• Komenda „Dodaj alias karty sieciowej dla podsieci XXX.YYY.ZZZ.0” menu kontekstowego nie 
będzie dostępna, jeśli użytkownik nie zalogował się, używając konta administratora. Dzieje się 
tak, ponieważ uprawnienia administratora są wymagane do modyfikowania konfiguracji karty 
sieciowej. 

 

Użytkownicy systemu operacyjnego Windows XP: 
 

• Oprogramowanie Illustra Connect obsługiwane przez użytkownika, który nie zalogował się 
jako administrator, będzie działać, jednak wyświetlany będzie symbol ostrzegawczy. 

 

Jeśli oprogramowanie będzie obsługiwane przez użytkowników nieposiadających pełnych uprawnień 
administratora, niektóre z jego funkcji zostaną ograniczone. 

 

• Nie będzie działać poprawnie funkcja rozwiązywania konfliktów. 
 

• W przypadku urządzeń pozostających w konflikcie, informacje dotyczące urządzeń mogą być 
wyświetlane nieprawidłowo. 

 

• Wszystkie zmiany dokonane na stronie ustawień oprogramowania Illustra Connect nie zostaną  
zapisane na dysku. 

 

• Komenda „Dodaj alias karty sieciowej dla podsieci XXX.YYY.ZZZ.0” menu kontekstowego nie 
będzie dostępna, jeśli użytkownik nie zalogował się, używając konta administratora. Dzieje się 
tak, ponieważ uprawnienia administratora są wymagane do modyfikowania konfiguracji karty 
sieciowej. 

 

Używając strony ustawień oprogramowania Illustra Connect, należy określić sieci, które mają być skanowane.  
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Rysunek 3-1 
 

Ustawienia oprogramowania Illustra Connect 

   
 

Uwaga: Wybrane opcje zostaną zapamiętane dla wszystkich dodatkowych sesji. Można je 
zmienić w menu Narzędzia / Ustawienia. 

 

• Jeśli wybrano protokół „IPv4+IPv6”, wyświetlane będą wszystkie sieci. 
 

• Wykryte zostaną kamery wykorzystujące protokół IPv4 oraz IPv6. 
 

• Jeśli dana kamera używa zarówno protokołu IPv4, jak i IPv6, należy 
zaznaczyć odpowiednie pole wyboru, aby określić adres, który ma być 
używany przez oprogramowanie Illustra Connect. 

 

• Jeśli wybrano protokół „IPv4”, wyświetlane będą wyłącznie sieci wykorzystujące protokół IPv4. 
 

• Wykryte zostaną wyłącznie kamery wykorzystujące protokół IPv4. 
 

• Jeśli wybrano protokół „IPv6”, wyświetlane będą wyłącznie sieci wykorzystujące protokół IPv6. 
 

• Wykryte zostaną wyłącznie kamery wykorzystujące protokół IPv6. 
 

Wybierz protokół, który powinien zostać użyty w czasie wyszukiwania: 
 

• Wszystkie protokoły 
 

• ONVIF 
 

• CGI 
 

• Używaj określonych adresów IP 
  

Uwaga: W przypadku korzystania z ustawienia Używaj określonych adresów IP określone 
adresy IP muszą być wymienione w pliku tekstowym lub CSV. Każdy adres IP musi 
znajdować się w nowym wierszu. Lista adresów IP będzie przeszukiwana po kolei przy 
użyciu protokołów ONVIF i CGI. 

 

Domyślne ustawienie to sieci IPv4+IPv6 oraz protokół ONVIF 
 

Gdy oprogramowanie Illustra Connect jest włączone, wszystkie podsieci są przeszukiwane 
równocześnie pod kątem kompatybilnych urządzeń wideo. 
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Rysunek 3-2 
 

Wstępne skanowanie pod kątem urządzeń kompatybilnych 

                               
 

Illustra Connect wyszuka, a następnie wyśle zapytanie do sieci. 

 
Rysunek 3-3 

 

Zapytywanie kompatybilnych urządzeń 

 
 

Po zakończeniu skanowania w oknie głównym wyświetlona zostanie lista urządzeń dostępnych 
w sieci. W przypadku każdego urządzenia udostępnione zostaną niżej wyszczególnione 
informacje (jeśli będą dostępne). 
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Informacje o urządzeniu Opis 

Status Patrz załącznik 

Nazwa urządzenia Łatwa do zapamiętania nazwa kamery. 
Każde urządzenie posiada domyślną 
nazwę, którą można modyfikować 

Nazwa hosta (Hostname) Określana przez urządzenie 

Adres IP Adres transmitowany przez urządzenie (jeśli 
nie został ustawiony przez protokół DHCP, 
może powodować konflikty z innymi 
urządzeniami danej sieci. Oprogramowanie 
Illustra Connect umożliwia rozwiązanie tego 
problemu) 

Model Unikalny w przypadku każdego modelu 
urządzenia 

Kod produktu Unikalny kod każdego modelu 

Producent Specyficzny dla każdego producenta 

Wersja oprogramowania 
układowego 

Aktualna wersja oprogramowania 
układowego urządzenia (może być 
aktualizowana) 

MAC Unikalny w przypadku każdego urządzenia 

 

Tabela 3-1 
 

Informacje o urządzeniu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Narzędzie do filtrowania 
 

Oprogramowanie Illustra Connect umożliwia filtrowanie listy urządzeń, które są wyświetlane w 
oknie głównym. Funkcja ta jest przydatna do wybierania różnych urządzeń podczas grupowej 
konfiguracji. Dostępne jest filtrowanie w oparciu o następujące kryteria: 

 
Tabela 3-2 

 

Kryteria filtrowania 
 

Kryteria filtrowania Opis 

Nazwa urządzenia Filtrowanie na podstawie całej nazwy 
urządzenia lub jej części 

Nazwa hosta (Hostname) Filtrowanie na podstawie całej nazwy hosta lub 
jej części 

Adres IP Filtrowanie na podstawie całego adresu IP lub 
jego części 

Model Filtrowanie na podstawie całej nazwy modelu 
lub jej części 

Kod produktu Filtrowanie na podstawie całego kodu produktu 
lub jego części 

Producent Filtrowanie na podstawie całej nazwy 
producenta lub jej części 

Wersja oprogramowania 
układowego 

Filtrowanie na podstawie całej nazwy wersji 
oprogramowania układowego lub jej części 
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Filtr urządzenia jest domyślnie włączony. Jest to wskazywane zaznaczeniem obok opcji 
Pokazywania filtra rozwijanego menu Widoku. Funkcję tą można wyłączać i włączać według 
potrzeb. Oprogramowanie Illustra Connect zapamiętuje preferencje użytkowników.  

 
Procedura 3-1 

 

Wyłączanie filtra urządzenia 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Na pasku menu wybierz pozycję Widok. Wyświetlone zostanie rozwijane menu Widok. 
 

2 Z rozwijanego menu wybierz pozycję Pokaż filtr. Po wyłączeniu filtra obok opcji 
Pokazywania filtra zaznaczenie nie będzie wyświetlane. 

- Koniec - 3 
 

 

Procedura 3-2 
 

Włączanie filtra urządzenia 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Na pasku menu wybierz pozycję Widok. Wyświetlone zostanie rozwijane menu Widok. 
 

2 Z rozwijanego menu wybierz pozycję Pokaż filtr. Po włączeniu filtra obok opcji 
Pokazywania filtra wyświetlane będzie zaznaczenie. 

 

 

- Koniec - 
 
 

Procedura 3-3 
 

Używanie filtra urządzenia 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Kliknij pole tekstowe Filtr. 
 

2 Wpisz część tekstu lub cały tekst, na podstawie którego chcesz przeprowadzić filtrowanie. 
 

3 Kliknij strzałkę rozwijanego menu Filtr na pasku menu. Wyświetlona zostanie rozwijana lista  
 Filtr. 

 

4 Z rozwijanego menu wybierz kolumnę, którą chcesz filtrować. 
 

5 Kliknij przycisk Zastosuj filtr. Twoje urządzenia są teraz filtrowane zgodnie z poddanymi  
 kryteriami. 

 
Uwaga 

Aby wyczyścić kryteria filtra, kliknij przycisk Wyczyść. 
 

 

- Koniec - 
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Wyświetlanie wszystkich migawek 
 

Oprogramowanie Illustra Connect posiada funkcję wyświetlania zdjęć lub migawek dostępnych 
kompatybilnych urządzeń. Funkcja ta jest użyteczna do określania lokalizacji każdego urządzenia 
i prawidłowego nazywania ich. Zmianę nazw opisano w Procedurze 3-10. Zamiast listy urządzeń 
wyświetlany jest widok migawki każdego urządzenia. W razie potrzeby można otwierać migawki 
poszczególnych kamer lub grup kamer. 

 

Uwaga 

1   Widok migawki umożliwia także przeglądanie głównych właściwości urządzeń — wystarczy 

ustawić kursor myszy na migawce. Powoduje to wyświetlenie najczęściej potrzebnych 

właściwości urządzenia w oddzielnej etykiecie. Wykorzystaj Procedurę 3-9, aby wyświetlić 

pełną listę właściwości oraz migawkę wyłącznie dla zaznaczonego urządzenia. 
 

2 W przypadku niektórych urządzeń, które nie pracują w trybie MJPEG, migawka może nie być 

wyświetlana. Jeśli dla danej kamery skonfigurowano unikalne zabezpieczenie, a 

oprogramowanie Illustra Connect nie może wykorzystać dotyczących go danych (patrz 

Procedura 3-9), gdy migawka jest niedostępna. 
 
 

Procedura 3-4 
 

Wyświetlanie widoku migawki 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Na pasku menu wybierz pozycję Widok. Wyświetlone zostanie rozwijane menu Widok. 
 

2 Z rozwijanego menu wybierz polecenie Wyświetl migawki. Wyświetlone zostaną 
migawki każdego dostępnego kompatybilnego urządzenia. 

 
Rysunek 3-4 

 

Widok migawki 
 

 
 

- Koniec - 
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Procedura 3-5 

 

Odświeżanie Widoku migawki 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Kliknij prawym przyciskiem myszy tę migawkę, którą chcesz odświeżyć. 
 

2 Wybierz z listy polecenie Odśwież migawkę. Migawka zostanie odświeżona. 
 

- Koniec -
 3 

 

Procedura 3-6 
 

Odświeżanie wielu widoków migawki 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Wybierz migawki, które chcesz odświeżyć. 
 

Migawki można wybierać w następujący sposób:  

Aby wybrać ciąg migawek: 

a Wybierz pierwszą migawkę, którą chcesz odświeżyć, a następnie naciśnij i 
przytrzymaj klawisz Shift i wybierz ostatnią migawkę, która ma zostać objęta 
zaznaczeniem. Następnie zwolnij klawisz Shift. Zaznaczone zostaną migawki 
pomiędzy pierwszą a ostatnią. 

 

Aby wybrać określoną grupę migawek: 
 

b Wybierz pierwszą migawkę, którą chcesz odświeżyć, a następnie naciśnij i 
przytrzymaj klawisz Ctrl i wybierz kolejne migawki, które chcesz od świeżyć. Po 
dokonaniu wyboru zwolnij klawisz Ctrl. Zaznaczona zostanie każda z wybranych 
migawek. 

 

2 Na pasku menu wybierz pozycję Widok. Wyświetlone zostanie rozwijane menu Widoku. 
 

3 Z rozwijanego menu wybierz pozycję Odśwież migawkę. Wybrane widoki migawek 
zostaną odświeżone. 

 

 

- Koniec - 
 
 

Procedura 3-7 
 

Wyświetlanie widoku listy 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Na pasku menu wybierz pozycję Widok. Wyświetlone zostanie rozwijane menu Widok. 
 

2 Z rozwijanego menu wybierz polecenie Wyświetl listę. Wyświetlony zostanie domyślny  
 widok listy. 

 

 

- Koniec - 
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Dostęp do interfejsu sieciowego urządzeń 
 

Niezależnie od funkcji oprogramowania Illustra Connect, które umożliwiają dostęp do urządzeń 
sieciowych oraz konfigurację niektórych ustawień tych urządzeń, dostęp do nich można także 
uzyskać zdalnie przy pomocy ich interfejsu sieciowego. Umożliwia to większą kontrolę urządzeń 
oraz zdalne zarządzanie nimi, znacznie ograniczając konieczność uzyskiwania dostępu do 
urządzeń na miejscu instalacji. 

 

Procedura 3-8 
 

Włączanie wybranego interfejsu sieciowego urządzeń 
 

Krok Czynność 3 
 

1 Wybierz urządzenie w głównym oknie aplikacji. 
 

2 Na pasku menu wybierz pozycję Widok. Wyświetlone zostanie rozwijane menu Widok. 
 

3 Z rozwijanego menu wybierz pozycję Uruchom konfigurację sieciowego 
graficznego interfejsu użytkownika. Sieciowy interfejs danego urządzenia zostanie 
wyświetlony w nowym oknie przeglądarki. 

 
Rysunek 3-5 

 

Przykład sieciowego graficznego interfejsu użytkownika 
 

 
 

 
 
 
 

- Koniec - 
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3 

 

 

Strona właściwości urządzenia 
 

Oprogramowanie Illustra Connect umożliwia wyświetlanie właściwości każdego urządzenia 
wyświetlonego na liście. Strona właściwości zawiera istotne informacje dotyczące konfiguracji 
urządzeń, dołączalności i wyświetla także migawki urządzeń, jeśli są dostępne. 

 

Procedura 3-9 
 

Przeglądanie właściwości urządzeń 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Wybierz urządzenie. 
 

2 Na pasku menu kliknij ikonę Właściwości urządzenia. Wyświetlone zostanie okno  
 Właściwości urządzenia. 

 
Rysunek 3-6 

 

Przykład okna właściwości urządzenia 

 
 

3 Z rozwijanego menu wybierz pozycję Przekształcanie, aby zmienić orientację 
wyświetlanej migawki: 

 
Uwaga 

Opcja Przekształcanie jest dostępna wyłącznie w trybie zaawansowanym. 
 

• Pionowy 
 

• Poziomy 
 

• Obrót o 180 stopni 
 

Wybierz Odśwież migawkę. 

4 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Właściwości urządzenia. 
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Alternatywne metody wyświetlania właściwości urządzenia: 

 

• Kliknij prawym przyciskiem dane urządzenie i wybierz opcję Właściwości urządzenia. 
 

• Wybierz na pasku narzędzi pozycję Widok, a następnie wybierz z menu pozycję  
Właściwości. 

 

• Jeśli urządzenie zostało już wybrane, kliknij na pasku menu ikonę 
Właściwości urządzenia (ikona ta będzie wyszarzona, jeśli nie wybrano 
żadnego urządzenia lub wybrano wiele urządzeń). 

 

 
 
 
 

 

Zmiana nazwy urządzenia 

- Koniec - 

3 

 
Oprogramowanie Illustra Connect umożliwia zmianę nazwy urządzenia z poziomu okna 
Właściwości urządzenia Wybór odpowiedniej nazwy urządzenia umożliwi w razie potrzeby 
zlokalizowanie danego urządzenia. Okno właściwości urządzenia można otworzyć przy 
pomocy dowolnej metody opisanej w Procedurze 3-9. 

 

Procedura 3-10 
 

Zmiana nazwy urządzenia 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie, które chcesz nazwać. 
 

2 Z wyświetlonego menu wybierz pozycję Właściwości. 
 

3 Kliknij pole tekstowe Nazwa urządzenia. 
 

4 Usuń aktualny wpis. 
 

5 Wpisz nową nazwę urządzenia. 
 

6 Kliknij przycisk Zastosuj. 
 

7 Kliknij przycisk OK. Nazwa urządzenia została zmieniona. 
 

 

- Koniec - 
 
 
 

Odświeżanie listy urządzeń 
 

Oprogramowanie Illustra Connect umożliwia odświeżanie listy urządzeń bez konieczności 
zamykania i powtórnego uruchamiania oprogramowania. Jest to przydatne, jeśli urządzenia 
zostały dodane do sieci lub z niej usunięte, bądź jeśli zmieniono konfigurację kamer i użytkownik 
chce się upewnić, czy nowe ustawienia zostały zastosowane. 

 
Uwaga 

Urządzenia obsługujące ONVIF będą wysyłać komunikat „Hello” po przejściu do trybu online 

oraz komunikat „Goodbye” po przejściu w tryb offline. Oprogramowanie Illustra Connect 

automatycznie uwzględni te komunikaty na liście urządzeń. 
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3 

 

 
Procedura 3-11 

 

Odświeżanie listy urządzeń 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Kliknij ikonę Odśwież listę. Zostanie wyświetlony pasek stanu Wyszukiwanie... oraz 
okna dialogowe szukania i zapytań. 

 

Po zakończeniu odświeżania wszystkie urządzenia, które nie zostały wykryte ponownie, 
zostaną wyszarzone. 

 

 

- Koniec - 
 
 

Procedura 3-12 
 

Odświeżanie pojedynczych urządzeń 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy. 
 

2 Wybierz pozycję Odśwież właściwości. 
 

Po zakończeniu procesu odświeżania wyświetlone zostaną informacje. Wszystkie 
zmienione wartości zostaną zaznaczone. 

 

LUB 
 

1 Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy. 
 

2 Wybierz pozycję Właściwości. Wyświetlone zostanie okno Właściwości urządzenia. 
 

3 Wybierz pozycję Odśwież właściwości. 
 

Po zakończeniu procesu odświeżania wyświetlone zostaną informacje. Wszystkie 
zmienione wartości zostaną zaznaczone. 

 

 

- Koniec - 
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Konfiguracja grupowa 
 

Illustra Connect pozwala skonfigurować wiele parametrów wielu kamer równocześnie za pomocą 
funkcji konfiguracji grupowej.  

Konfigurację grupową można zastosować do wykrytych urządzeń zgodnych ze standardem AD 
Illustra iAPI2 oraz AD Illustra iAPI3. Urządzenia zostaną posortowane automatycznie na 
urządzenia obsługiwane i nieobsługiwane. 

Po wybraniu opcji Konfiguracja grupowa na głównym pasku narzędzi wyświetlone zostanie okno 
dialogowe z zestawieniem urządzeń obsługiwanych i nieobsługiwanych. 

 

Funkcja konfiguracji grupowej pozwala korzystać ze zdefiniowanych wstępnie szablonów, 
istniejącej konfiguracji kamery lub szablonu dostosowanego w celu skonfigurowania wielu kamer. 

Uwaga 
Z funkcją konfiguracji grupowej liczby klatek na sekundę (FPS), rozdzielczości i kodeka 
są zgodne wszystkie kamery z wyjątkiem następujących modeli: 

 Pro 12MP FishEye 
 Flex PTZ 
 Seria Pro Compact, seria Pro Micro, seria Compact Bullet oraz Pro LT Bullet 

Jeżeli konfiguracja grupowa nie zadziała w przypadku tych kamer, można skonfigurować 
je za pomocą sieciowego graficznego interfejsu użytkownika kamery. 

 

Procedura 3-13 
 

Wybieranie pliku konfiguracyjnego szablonu 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Wybierz opcję Konfiguracja grupowa na głównym pasku narzędzi. 
 

2 W okienku z prawej strony z listy rozwijanej Plik szablonu wybierz żądany plik  

 szablonu albo kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do folderu, w którym zapisane są pliki 
szablonów. Domyślna lokalizacja plików szablonów to 
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C:\ProgramData\Tyco\IllustraConnect\Templates 

3 Następnie wyświetlona zostanie lista parametrów zapisanych w szablonie. 
Uwaga 

Po wczytaniu szablonu można go dostosować dodając i usuwając ustawienia.  
 

 

- Koniec – 

 
Procedura 3-14 

 

Stosowanie ustawień do kamer 
Po wybraniu i skonfigurowaniu żądanych ustawień można je zastosować do wszystkich kamery 

wymienionych w obszarze Obsługiwane kamery.  
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Wybierz opcję Konfiguracja grupowa na głównym pasku narzędzi. 
 

2 Wybierz plik szablonu, kamerę lub skonfiguruj żądane ustawienie. 

3 Kliknij przycisk Zastosuj ustawienia widoczny na dole okna dialogowego. 

 Postęp konfigurowania grupowego jest wyświetlany w oknie dialogowym.  

 Po przesłaniu konfiguracji do kamer wyświetlone zostanie okno dialogowe 
podsumowania z informacją o pomyślnym ukończeniu konfiguracji. 

4 Aby wyświetlić podsumowanie albo zapisać je do pliku w formacie .txt lub .csv, kliknij 
przycisk Wyświetl lub Zapisz jako w oknie dialogowym Formularz podsumowania. 

 

- Koniec – 

 

 

Procedura 3-15 
 

Konfiguracja zaawansowanych ustawień funkcji zabezpieczających 
 

Krok Czynność 
 
 

1 Wybierz opcję Konfiguracja grupowa na głównym pasku narzędzi. 
 

2 Wybierz pozycję Rozszerzony tryb zabezpieczeń, a następnie kliknij symbol „+”. 

3 Dla opcji Rozszerzony tryb zabezpieczeń wybierz ustawienie Włącz.  

4 Wprowadź dane w polach Nazwa użytkownika Administrator i Hasło, które chcesz 
skonfigurować dla danej kamery. 

5 Kliknij przycisk Zastosuj ustawienia. 

Uwaga 

Postęp konfigurowania rozszerzonego trybu zabezpieczeń jest wyświetlany w oknie 
dialogowym. Po przesłaniu konfiguracji do kamer wyświetlone zostanie okno dialogowe 
podsumowania z informacją o pomyślnym ukończeniu konfiguracji. 

 

6 Podsumowanie można wyświetlić albo zapisać do pliku w formacie .txt albo .csv. 

a) Aby wyświetlić podsumowanie, kliknij przycisk Wyświetl w oknie dialogowym 
z formularzem podsumowania. 
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b) Aby zapisać podsumowanie, kliknij przycisk Zapisz jako w oknie dialogowym 
z formularzem podsumowania. 

c)  Kliknij daną kamerę prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Raport 
dotyczący kamery. 

Z racji tego, że konfiguracja rozszerzonego trybu zabezpieczeń wiąże się z wyłączeniem 
protokołu ONVIF, oprogramowanie Illustra Connect nie będzie w stanie komunikować się z daną 
kamerą (danymi kamerami) ani jej (ich) wykrywać. 

 

Uwaga 

Oprogramowanie Illustra Connect w wersji 3.2 jest zgodne z naszymi najnowszymi 
wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa nazwy użytkownika i hasła: 

Wytyczne co do złożoności nazwy użytkownika w rozszerzonym trybie 

zabezpieczeń:  

 Minimalna liczba znaków: 5 

Wytyczne co do złożoności hasła w rozszerzonym trybie zabezpieczeń:  

 Minimalna liczba znaków: 8 

 Hasło musi zawierać przynajmniej po jednym znaku z co najmniej trzech 

następujących grup znaków: 

i. Wielkie litery (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV). 

ii. Małe litery (abcdefghijklmnopqrstuv). 

iii. Cyfry (0123456789). 

iv. Znaki specjalne (@ % + \ / ’ ! # $ ^ ? : , ( ) { } [ ] ~ - _ `) 
 Hasło nie może być takie samo jak nazwa użytkownika. 

 

 

Zgodność z grupową konfiguracją funkcji Rozszerzony tryb 

zabezpieczeń 

Pro Minidome  Obsługiwane przez oprogramowanie 

układowe w wersji 1.3.1 i nowszej 

Pro i625 PTZ Obsługiwane przez oprogramowanie 

układowe w wersji 2.1.6 i nowszej 

Pro i825 5MP FE Obsługiwane przez oprogramowanie 

układowe w wersji 2.0.1 i nowszej 

Flex 3MP (2 generacja)  Obsługiwane przez oprogramowanie 

układowe w wersji  1.1 i nowszej 

Flex i600/i800 Obsługiwane przez oprogramowanie 

układowe w wersji 3.1.5 i nowszej 

Pro 12MP FE Aktualnie nieobsługiwane 

Flex PTZ Aktualnie nieobsługiwane 

Essentials  nie dotyczy 

Pro Compact, Bullet, Micro nie dotyczy 
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- Koniec - 

 

Procedura 3-16 
Konfiguracja ustawień funkcji TrickleStor (nagrywanie zapasowe) 
Po wybraniu i skonfigurowaniu żądanych ustawień można je zastosować do wszystkich kamer 

wymienionych w obszarze Obsługiwane kamery, które są zgodne z tą funkcją.  
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Wybierz opcję Konfiguracja grupowa na głównym pasku narzędzi. 
 

2 Wybierz pozycję TrickleStor, a następnie kliknij symbol „+”. 

3 Wybierz pozycję Nagrywaj źródło strumienia, a następnie ustawienie Włącz dla opcji 
Nagrywanie zdarzenia. 

4 Wprowadź wartość w polu Adres IP brzegowego źródła wideo, którą chcesz 
skonfigurować dla danej kamery. 

5 Kliknij przycisk Zastosuj ustawienia. 

Uwaga 

Postęp grupowego konfigurowania funkcji TrickleStor jest wyświetlany w oknie 
dialogowym. Po przesłaniu konfiguracji do kamer wyświetlone zostanie okno dialogowe 
podsumowania z informacją o pomyślnym ukończeniu konfiguracji. 

 

6 Podsumowanie można wyświetlić albo zapisać do pliku w formacie .txt albo .csv. 

a) Aby wyświetlić podsumowanie, kliknij przycisk Wyświetl w oknie dialogowym 
z formularzem podsumowania. 

b) Aby zapisać podsumowanie, kliknij przycisk Zapisz jako w oknie dialogowym z 
formularzem podsumowania. 

Uwaga 

Oprogramowanie Illustra Connect 3.2 pozwala sprawdzić, czy w danej kamerze znajduje 
się karta pamięci SD. Jest ona niezbędna do działania funkcji TrickleStor. 

 

Zgodność oprogramowania układowego modeli kamer z funkcją 

Illustra TrickleStor 

Pro Minidome  Obsługiwane przez oprogramowanie 

układowe w wersji 1.3.1 i nowszej 

Flex 3MP (2 

generacja)  

Obsługiwane przez oprogramowanie 

układowe w wersji  1.1 i nowszej 

 

- Koniec – 
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Procedura 3-17 
 

Konfigurowanie ustawień wykrywania ruchu 
Wybranie ustawienia wykrywania ruchu spowoduje wyświetlenie nowego okna dialogowego 

umożliwiającego skonfigurowanie opcji wykrywania ruchu.  
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Wybierz opcję Konfiguracja grupowa na głównym pasku narzędzi. 
 

2 W przypadku korzystania z szablonu wybierz plik szablonu.  

3 Wybierz opcję Wykrywanie ruchu z listy rozwijanej Wybierz ustawienie, jeśli nie została 
ona jeszcze wybrana. Jeśli opcja Wykrywanie ruchu jest już wyświetlana na liście, 
dwukrotnie kliknij nazwę ustawienia Wykrywanie ruchu. 

 Wyświetlone zostanie okno dialogowe Wykrywanie ruchu.  

4 Zaznacz pole wyboru opcji Włącz wykrywanie ruchu, aby włączyć funkcję wykrywania 
ruchu. 

5 Z menu rozwijanego Numer strumienia wybierz strumień do monitorowania w ramach 
funkcji wykrywania ruchu. 

6 Wybierz żądane ustawienie czułości z menu rozwijanego Czułość. 

7 Z menu rozwijanego Czynność wybierz żądaną czynność wykonywaną w przypadku 
wykrycia ruchu. Te czynności są skonfigurowane w kamerze. 

8 Wybierz Zdarzenia (nagrywanie, wysłanie wiadomości e-mail, FTP i CIFS) do wykonania 
w przypadku wykrycia ruchu. 

Uwaga 

W przypadku wybrania takich zdarzeń, jak nagrywanie, wysłanie wiadomości e-mail, FTP 
lub CIFS wyświetlone zostanie okno konfiguracji dodatkowych ustawień w obszarach 
rozwijanych z prawej strony okna dialogowego. 

 

9 Wybierz obszary do monitorowania przez funkcję wykrywania ruchu. 

10. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia. 

- Koniec - 

 

Licencja grupowa 
 

Korzystając z funkcji Licencja grupowa, możesz za jednym razem wygenerować licencje dla wielu 
kamer.  

Licencję grupową można zastosować do wykrytych urządzeń zgodnych ze standardem AD 
Illustra iAPI3, które mają określone oprogramowanie układowe do obsługi funkcji 
licencjonowania. Narzędzie automatycznie identyfikuje na liście wykrytych urządzeń obsługiwane 
i nieobsługiwane urządzenia. 

Po wybraniu kamer, dla których mają zostać wygenerowane licencje oraz po wybraniu funkcji 
Licencja grupowa zostanie wyświetlone okno dialogowe Generuj żądanie licencji zawierające 
obsługiwane i nieobsługiwane urządzenia. 
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Wykonaj poniższe kroki, aby przesłać licencję do kamery. 

 

Procedura 3-18 
 

Generowanie licencji grupowej  
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Zaznacz kamery, dla których chcesz wygenerować licencje. 
Z menu rozwijanego wybierz pozycję Narzędzia, a następnie Licencja grupowa. 
LUB 
Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane kamery i wybierz pozycję Licencja grupowa. 
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Generuj żądanie. 

 

2 W oknie dialogowym Generuj żądanie licencji zostaną wyświetlone kamery z podziałem 
na obsługiwane i nieobsługiwane. Sprawdź, czy wszystkie właściwe kamery są 
wymienione jako obsługiwane. Jeśli nie, wyjdź z menu i odśwież listę wykrytych 
urządzeń.  

3 Kliknij Generuj plik żądania licencji. 
Narzędzie automatycznie zaznaczy wszystkie obsługiwane kamery. 

4 Podaj nazwę licencji grupowej, przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać plik xml z  
żądaniem licencji, a następnie kliknij przycisk OK.  
W polu z podsumowaniem operacji generowania żądania licencji zostanie wyświetlona  
informacja o jego powodzeniu lub niepowodzeniu. 

5 Kliknij przycisk Zamknij. 
 
Uwaga 

Funkcja Generuj licencję grupową jest obecnie kompatybilna tylko z kamerą Pro Fixed 
Mini Dome z oprogramowaniem układowym w wersji 1.2 lub wyższej. 

Funkcja Generuj licencję grupową umożliwia przesłanie dodanych licencji w celu 
odblokowania dodatkowych funkcji analizy Illustra wykorzystującej inteligentną rejestrację 
wideo. 
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- Koniec – 

 

 

Prześlij licencję. 
 

Funkcja Prześlij licencję w oprogramowaniu Illustra Connect umożliwia przesłanie licencji do 
kamery. 

Licencję można zastosować do wykrytych urządzeń zgodnych ze standardem AD Illustra iAPI3, 
które mają określone oprogramowanie układowe do obsługi funkcji licencjonowania. Narzędzie 
automatycznie identyfikuje na liście wykrytych urządzeń obsługiwane i nieobsługiwane 
urządzenia. 

Wykonaj poniższe kroki, aby przesłać licencję do kamery. 

Procedura 3-19 
 

Przesyłanie licencji 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Zanim prześlesz licencję, upewnij się, że oprogramowanie Illustra Connect wykryło  
wszystkie kamery, na których Ci zależy. W przypadku problemów z wykryciem kamer użyj  
metody wykrywania „Określony adres IP”, przesyłając listę wszystkich kamer, do których  
chcesz zastosować licencję.  

2 Z menu rozwijanego wybierz Narzędzia, a następnie Prześlij licencję. 
Wyświetli się okno przesyłania licencji. 

3 Kliknij przycisk Przeglądaj, przejdź do pliku licencji, który chcesz przesłać i kliknij 
przycisk OK. 

4 Gdy wyświetli się komunikat Przesyłanie licencji, kliknij przycisk OK. 
W oknie z podsumowaniem przesyłania licencji zostaną wyświetlone informacje o  
powodzeniu lub niepowodzeniu przesyłania licencji do każdej kamery. 

 

 
 

5 Kliknij przycisk OK. 
Procedura ukończona. 
LUB 
Aby dowiedzieć się, dlaczego przesyłanie licencji do kamery nie powiodło się, wybierz  
kamerę i kliknij przycisk Szczegóły. 
Zostaną wyświetlone informacje o przyczynie niepowodzenia przesyłania. 
 

- Koniec – 
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3 

Konflikty adresu IP 
 

Urządzenia firmy Tyco Security Products oraz urządzenia zgodne ze standardem ONVIF podejmą próbę 
pozyskania adresu IP przy pomocy protokołu DHCP. Jeśli nie zostanie znaleziony żaden serwer DHCP, 
wartości zostaną ustawione na domyślny adres IP danego modelu. Illustra Connect automatycznie wykryje 
wszelkie konfliktujące kompatybilne urządzenia wideo w sieci i poinformuje o tym w kolumnie stanu. Należy 
pamiętać, iż wyświetlane urządzenia pozostające w konflikcie mogą być skonfliktowane z innymi 
niekompatybilnymi urządzeniami danej sieci, które nie są wyświetlane przez oprogramowanie Illustra 
Connect, na przykład z drukarkami, komputerami biurkowym itp. Oprogramowanie Illustra Connect jest także 
pomocne w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpołączeniowym protokołem komunikacyjnym sieci 
Internet (IP). 

 
Uwaga 

1 Gdy oprogramowanie Illustra Connect jest wykorzystywane do rozwiązywania konfliktów, w 

celu wprowadzenia zmian, użytkownik musi być zalogowany na danym komputerze jako 

administrator. Brak pełnych uprawnień administratora może powodować niemożność 

rozwiązania konfliktów lub nieprawidłowe zgłaszanie informacji dotyczących urządzania. 
 

2 Automatyczna konfiguracja adresów IP urządzeń zgodnych ze standardem ONVIF innych 

firm podczas procesu rozwiązywania konfliktów najczęściej kończy się niepowodzeniem, 

jednak nie ma to wpływu na rozwiązywanie konfliktów dotyczących adresów IP urządzeń 

firmy Tyco Security Products. 
 

3 Jeśli adres IP danego urządzenia stwarza konflikt, oprogramowanie Illustra Connect poczyni 

wszelkie możliwe starania, aby kierować transmisję danych do prawidłowego urządzenia, 

jednak nie ma gwarancji, że takie polecenia będą prawidłowo trasowane przez sieć. 

Stanowczo zaleca się rozwiązanie konfliktów IP przed wykonaniem jakichkolwiek innych 

operacji dotyczących danego urządzenia. Nawet rozwiązanie konfliktów nie gwarantuje 

powodzenia w 100%. Może okazać się konieczne powtarzanie procedury aż do skutku. Okno 

dialogowe rozwiązywania problemów nie powinno być mylone z oknem dialogowym 

konfiguracji sieciowej, które jest wykorzystywane do przydzielania adresów sieciowych 

urządzeniom, ale nie do rozwiązywania problemów. Wszelkie konflikty adresów IP powinny 

być rozwiązywane używając przycisku rozwiązywania problemów na pasku narzędzi. 
 

 
Procedura 3-20 

 

Rozwiązywanie konfliktów urządzeń przy pomocy protokołu DHCP 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Kliknij przycisk Rozwiąż wszystkie konflikty. 

 
Uwaga 

Przycisk Rozwiąż wszystkie konflikty jest aktywny wyłącznie, gdy istnieją konflikty między 
urządzeniami. 

 
2 Kliknij przycisk radiowy Ustaw wszystkie skonfliktowane urządzenia na DHCP. 

 

3 Kliknij przycisk OK. Wyświetlony zostanie pasek postępu procesu Rozwiązywania  
 konfliktów. 

 

4 Po rozwiązaniu wszystkich konfliktów wyświetlone zostanie okno wyników 
rozwiązywania konfliktów potwierdzające zmianę oraz przypisanie adresów IP do 
konkretnych urządzeń. 

 

5 Kliknij przycisk Zamknij. Jeśli dowolne urządzenie będzie wymagało restartu, w oknie 
oprogramowania Illustra Connect wyświetlone zostanie potwierdzenie, że co najmniej 
jedno urządzenie zostało zrestartowane i może nie pojawiać się online przez kilka 
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minut. 
 

6 Kliknij przycisk OK. Urządzenie zostanie zrestartowane i pojawi się online. 

              
Uwaga 

 

Niektóre urządzenia posiadają lokalne ustawienia, które umożliwiają albo uniemożliwiają 

wykorzystywanie protokołu DHCP. Nie wszystkie urządzenia będą skonfigurowane w sposób 

umożliwiający korzystanie z protokołu DHCP. W takim przypadku próby rozwiązania konfliktów 

dotyczących adresów przy pomocy protokołu DHCP zakończą się niepowodzeniem. W takim 

przypadku adres IP należy ustawić ręcznie. 
 
 
 
 
 

 

- Koniec - 



Używanie oprogramowania Illustra Connect  

24 
 

3 

Procedura 3-21 
 
Rozwiązywanie konfliktów urządzeń przy pomocy zakresu statycznych adresów IP 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Kliknij przycisk Rozwiąż wszystkie konflikty. 
Uwaga 

Przycisk Rozwiąż wszystkie konflikty jest aktywny wyłącznie, gdy istnieją konflikty między 
urządzeniami. 

 
2 Kliknij przycisk radiowy Przypisz statyczny adres IP z następującego zakresu: . 

 

3 Podaj swój zakres adresów IP. Musi on być odpowiednio szeroki, uwzględniając 
wszystkie skonfliktowane urządzenia. Ponadto określony zakres nie może zawierać 
adresów inny urządzeń, na przykład drukarek. 

 

4 Kliknij przycisk OK. Wyświetlony zostanie pasek postępu procesu Rozwiązywania  
 konfliktów. 

 

5 Po rozwiązaniu wszystkich konfliktów wyświetlone zostanie okno wyników 
rozwiązywania konfliktów potwierdzające zmianę oraz przypisanie adresów IP do 
konkretnych urządzeń. 

 

6 Kliknij przycisk Zamknij. Jeśli dowolne urządzenie będzie wymagało restartu, w oknie 
oprogramowania Illustra Connect wyświetlone zostanie potwierdzenie, że co najmniej 
jedno urządzenie zostało zrestartowane i może nie pojawiać się online przez kilka 
minut. 

 

7 Kliknij przycisk OK. Urządzenie zostanie zrestartowane i pojawi się online. 
 

 

- Koniec - 

 
 

Konfiguracja ustawień sieciowych urządzeń 
 

Oprogramowanie Illustra Connect umożliwia modyfikację ustawień sieciowych kompatybilnych 
urządzeń firmy Tyco Security Products. Możliwe jest określenie statycznego adresu IP lub 
skonfigurowanie urządzenia w taki sposób, aby używało protokołu DHCP do pozyskania 
swojego adresu IP. 

 
Procedura 3-22 

 

Konfiguracja sieci przy pomocy protokołu DHCP 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1        Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy. 
 

2        Wybierz polecenie Skonfiguruj sieć. Wyświetlone zostanie okno Konfiguracji sieci. 
 

W górnej części okna wyświetlana będzie nazwa hosta urządzeń, model, typ oraz adres MAC. 
 

3          Wybierz Użyj DHCP. 
 

4        Kliknij przycisk OK. 
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Uwaga 

Niektóre urządzenia posiadają lokalne ustawienia, które umożliwiają albo uniemożliwiają 

wykorzystywanie protokołu DHCP. Nie wszystkie urządzenia będą skonfigurowane w sposób 

umożliwiający korzystanie z protokołu DHCP. W takim przypadku opcja umożliwiająca korzystanie 

z protokołu DHCP będzie niedostępna. W takim przypadku adres IP należy ustawić ręcznie. 
 
 

- Koniec - 
 
 

Procedura 3-23 
 

Konfiguracja sieci określająca adres IPv4 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy. 
 

2 Wybierz polecenie Skonfiguruj sieć. Wyświetlone zostanie okno Konfiguracji sieci. 
 

3 Wybierz Podaj adres IP. 
 

4 Wpisz wartość w polu Adres IP, którą chcesz przypisać do danego urządzenia w  
 formacie xxx.xxx.xxx.xxx 

 

5 Wpisz wartość w polu Maska podsieci dla urządzenia w formacie xxx.xxx.xxx.xxx 
 

6 Wpisz wartość w polu Adres bramy dla urządzenia w formacie xxx.xxx.xxx.xxx 
 

7 Wpisz adres w polu Serwer DNS dla urządzenia w formacie xxx.xxx.xxx.xxx 
 

8 Kliknij przycisk OK. 
 

- Koniec - 

 
Procedura 3-24 

 

Konfiguracja sieci określająca adres IPv6 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy. 

2 Wybierz polecenie Skonfiguruj sieć. Wyświetlone zostanie okno Konfiguracji sieci. 
 

3 Wybierz Podaj adres IP. 
 

4 Wpisz wartość w polu Adres IP, którą chcesz przypisać do 
danego urządzenia w formacie 
xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

5 Wpisz wartość w polu Maska podsieci dla 
urządzenia w formacie 
xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

6 Wpisz wartość w polu Adres bramy dla urządzenia w 
formacie xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

7 Wpisz adres w polu Serwer DNS dla urządzenia w 
formacie xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

8 Kliknij przycisk OK. 
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- Koniec – 

 

Procedura 3-25 
 

Przypisywanie adresów IPv4 do wielu urządzeń w grupie 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Wybierz urządzenia, do których chcesz przypisać adres IP. 
 

Urządzenia można wybierać w następujący sposób: Aby 

wybrać ciąg urządzeń: 

a Wybierz pierwsze urządzenie, którego adres IPv4 chcesz ustawić, a następnie 
naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, i wybierz ostatnie urządzenie, które ma zostać 
objęte zaznaczeniem. Następnie zwolnij klawisz Shift. Zaznaczone zostaną 
urządzenia pomiędzy pierwszym a ostatnim. 

 

Aby wybrać poszczególne urządzenia, które nie stanowią ciągu: 
 

b Wybierz pierwsze urządzenie, którego adres IPv4 chcesz ustawić, a następnie 
naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, i wybierz kolejne urządzenia, które chcesz 
ustawić. Po dokonaniu wyboru zwolnij klawisz Ctrl. Zaznaczone zostanie każde z 
wybranych urządzeń. 

 

2 Kliknij urządzenie z Twojej listy prawym przyciskiem myszy. 
 

3 Wybierz polecenie Skonfiguruj sieć. Wyświetlone zostanie okno Konfiguracji sieci. 
 

- Koniec – 
 
 

Procedura 3-26 
 

Przypisywanie adresów IPv4 do wielu urządzeń w grupie 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Wybierz urządzenia, do których chcesz przypisać adres IP. 
 

Urządzenia można wybierać w następujący sposób: Aby 

wybrać ciąg urządzeń: 

a Wybierz pierwsze urządzenie, którego adres IPv4 chcesz ustawić, a następnie 
naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, i wybierz ostatnie urządzenie, które ma zostać 
objęte zaznaczeniem. Następnie zwolnij klawisz Shift. Zaznaczone zostaną 
urządzenia pomiędzy pierwszym a ostatnim. 

 

Aby wybrać poszczególne urządzenia, które nie stanowią ciągu: 
 

b Wybierz pierwsze urządzenie, którego adres IPv4 chcesz ustawić, a następnie 
naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, i wybierz kolejne urządzenia, które chcesz 
ustawić. Po dokonaniu wyboru zwolnij klawisz Ctrl. Zaznaczone zostanie każde z 
wybranych urządzeń. 

 

2 Kliknij urządzenie z Twojej listy prawym przyciskiem myszy. 
 

3 Wybierz polecenie Skonfiguruj sieć. Wyświetlone zostanie okno Konfiguracji sieci. 
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Rysunek 3-7 
 

Okno konfiguracji sieci 

                                                                   
 

4 Wybierz polecenie Podaj zakres statycznych adresów IP. 
 

6 Wprowadź zakres Adresów IP, który chcesz przypisać do urządzeń w  
formacie xxx.xxx.xxx.xxx 

 

6 Wpisz wartość w polu Maska podsieci dla urządzeń w formacie xxx.xxx.xxx.xxx 
 

7 Wpisz wartość w polu Adres bramy dla urządzeń w formacie xxx.xxx.xxx.xxx 
 

8 Wpisz adres w polu Serwer DNS dla urządzeń w formacie xxx.xxx.xxx.xxx 
 

9 Kliknij przycisk OK. 
 

 

- Koniec - 
 
 

Procedura 3-27 
 

Przypisywanie adresów IPv6 do wielu urządzeń w grupie 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Wybierz urządzenia, do których chcesz przypisać adres IP. 
 

Urządzenia można wybierać w następujący sposób: Aby 

wybrać ciąg urządzeń: 

a Wybierz pierwsze urządzenie, którego adres IPv6 chcesz ustawić, a następnie 
naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, i wybierz ostatnie urządzenie, które ma zostać 
objęte zaznaczeniem. Następnie zwolnij klawisz Shift. Zaznaczone zostaną 
urządzenia pomiędzy pierwszym a ostatnim. 

 

Aby wybrać poszczególne urządzenia, które nie stanowią ciągu: 
 

b Wybierz pierwsze urządzenie, którego adres IPv6 chcesz ustawić, a następnie 
naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, i wybierz kolejne urządzenia, które chcesz 
ustawić. Po dokonaniu wyboru zwolnij klawisz Ctrl. Zaznaczone zostanie każde z 
wybranych urządzeń. 

 

2 Kliknij urządzenie z Twojej listy prawym przyciskiem myszy. 
 

3 Wybierz polecenie Skonfiguruj sieć. Wyświetlone zostanie okno Konfiguracja sieci. 
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Rysunek 3-8 
 

Okno konfiguracji sieci 
 

 
 

                                                                    3 

4 Wybierz polecenie Podaj zakres statycznych adresów IP. 
 

5 Wpisz zakres Adresów IP, które chcesz przypisać do urządzeń w 
formacie xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

6 Wpisz wartość w polu Maska podsieci dla 
urządzeń w formacie 
xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

7 Wpisz wartość w polu Adres bramy dla urządzeń w 
formacie xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

8 Wpisz adres w polu Serwer DNS dla urządzeń w 
formacie xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

9 Kliknij przycisk OK. 
 

 

- Koniec - 
 
 

Konfiguracja użytkowników urządzeń 
 

Oprogramowanie Illustra Connect umożliwia konfigurację kont użytkowników na 
kompatybilnych urządzeniach. Możliwe jest także ustawienie tego samego konta 
użytkownika dla wielu urządzeń. 

 

Procedura 3-28 
 

Konfiguracja konta użytkownika na pojedynczym urządzeniu 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy. 
 

2 Wybierz Skonfiguruj użytkowników. Wyświetlone zostanie okno zarządzania użytkownikami. 
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Rysunek 3-9 
 

Okno zarządzania użytkownikami 

                                                                 3 
 

Wybrane urządzenie jest wyświetlane w oknie Listy urządzeń. 

3 Wpisz nazwę użytkownika w polu tekstowym Nazwa użytkownika. 
 

4 Wpisz hasło w polu tekstowym Hasło. 
 

5 Z rozwijanej listy wybierz Poziom dostępu. 
 

Poziomy dostępu są uzależnione od typu wybranego urządzenia. 
 

6 Wybierz polecenie Wyślij bezpieczny odpowiednik, aby włączyć szyfrowanie hasła. 
Jeśli ta opcja pozostanie niezaznaczona, hasło będzie przesyłane tekstem jawnym. 

 

7 Wybierz polecenie Dodaj, aby zapisać w urządzeniu konto użytkownika. 
 

 

- Koniec - 
 
 

Procedura 3-29 
 

Wybieranie wielu urządzeń 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Urządzenia można wybierać na następujące sposoby: Aby 

wybrać ciąg urządzeń: 

a Wybierz pierwsze urządzenie, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij i przytrzymaj 
klawisz Shift, i wybierz ostatnie urządzenie, które ma zostać objęte zaznaczeniem. 
Następnie zwolnij klawisz Shift. Zaznaczone zostaną urządzenia pomiędzy 
pierwszym a ostatnim. 

 
Lub 

 

b Użyj myszy do wyboru wielu urządzeń, stosując technikę „kliknij i przeciągnij”. 
Każde z wybranych urządzeń zostanie zaznaczone. 
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Aby wybrać poszczególne urządzenia, które nie stanowią ciągu: 
 

c Wybierz pierwsze urządzenie, którego chcesz używać, a następnie naciśnij i 
przytrzymaj klawisz Ctrl, i wybierz kolejne urządzenia, które chcesz 
skonfigurować. Po dokonaniu wyboru zwolnij klawisz Ctrl. Zaznaczone zostanie 
każde z wybranych urządzeń. 

 

 

- Koniec - 
 
 

Procedura 3-30 

Konfiguracja konta użytkownika na wielu urządzeniach

 3 
Krok Czynność 

 
 

1 Wybierz urządzenia, dla których chcesz skonfigurować konto użytkownika. 
 

Patrz Procedura 3-26, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące wyboru wielu urządzeń. 
Uwaga 

Konta użytkowników mogą być definiowane dla wielu urządzeń wyłącznie tego samego typu. 
 

2 Kliknij urządzenie z Twojej listy prawym przyciskiem myszy. 
 

3 Wybierz Skonfiguruj użytkowników. Wyświetlone zostanie okno zarządzania użytkownikami. 
 

Wybrane urządzenia są wyświetlane w oknie Listy urządzeń. W zależności od liczby 
wybranych urządzeń sporządzenie listy może zająć kilka sekund. 

4 W razie potrzeby użyj przycisków do obsługi listy urządzeń, jak pokazano na rysunku 3-10,  

 aby edytować wybrane urządzenia. 

 
Rysunek 3-10 

 

Filtr Listy urządzeń 

 
Zaznacz wszystkie urządzenia Odznacz wszystkie 

urządzenia Odśwież listę urządzeń 

 
Lub 

 

Zaznacz pole wyboru odpowiedniego urządzenia, aby włączyć lub wyłączyć dane urządzenie. 

5 Wpisz nazwę użytkownika w polu tekstowym Nazwa użytkownika. 
 

6 Wpisz hasło w polu tekstowym Hasło. 
 

7 Wybierz polecenie Wyślij bezpieczny odpowiednik, aby włączyć szyfrowanie hasła. 
Jeśli ta opcja pozostanie niezaznaczona, hasło będzie przesyłane tekstem jawnym. 

 

8 Z rozwijanej listy wybierz Poziom dostępu. 

 
Uwaga 

Poziomy dostępu są uzależnione od typu wybranego urządzenia.  
 

9 Wybierz polecenie Dodaj, aby zapisać konto użytkownika w urządzeniach. 
 

 

- Koniec - 
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Procedura 3-31 
 

Edycja konta użytkownika na pojedynczym urządzeniu 
 

Krok Czynność 
 

1 Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy. 
 

2 Wybierz Skonfiguruj użytkowników. Wyświetlone zostanie okno zarządzania użytkownikami. 
 

Aktualne konta użytkownika są wyświetlane w oknie listy użytkowników. 

3 Wybierz konto użytkownika, które chcesz edytować w oknie listy użytkowników. 
 

4 Można edytować następujące elementy: 
 

• Nazwa użytkownika 
 

• Hasło 
 

• Poziom dostępu 
 

5 Naciśnij przycisk Ustaw, aby zapisać zmiany. 
 

- Koniec - 
 

Procedura 3-32 
 

Edycja konta użytkownika na wielu urządzeniach w grupie 
 

Krok Czynność 
 
 

1 Wybierz urządzenia, dla których chcesz edytować konto użytkownika. 
 

Patrz Procedura 3-26, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące wyboru wielu urządzeń. 
 

Uwaga 

Konta użytkowników mogą być edytowane w przypadku wielu urządzeń 

wyłącznie tego samego typu. 
 

2 Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy. 
 

3 Wybierz Skonfiguruj użytkowników. Wyświetlone zostanie okno zarządzania użytkownikami. 
 

4 W razie potrzeby użyj przycisków do obsługi listy urządzeń, jak pokazano na rysunku 3-10,  
 aby edytować wybrane urządzenia. 

 

Lub 
 

Zaznacz pole wyboru odpowiedniego urządzenia, aby włączyć lub wyłączyć dane urządzenie. 

5 Aktualne konta użytkownika dla wybranych urządzeń są wyświetlane w oknie listy  

 użytkowników. W zależności od liczby wybranych urządzeń sporządzenie listy może zająć  

 kilka sekund. 

6 Wybierz konto użytkownika, które chcesz edytować w oknie listy użytkowników. 
 

7 Można edytować następujące elementy: 
 

• Nazwa użytkownika 
 

• Hasło 
 

• Poziom dostępu 
 

7 Naciśnij przycisk Ustaw, aby zapisać zmiany. 
 

- Koniec - 
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Procedura 3-33 

 

Usuwanie konta użytkownika na pojedynczym urządzeniu 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy. 
 

2 Wybierz Skonfiguruj użytkowników. Wyświetlone zostanie okno zarządzania  
 użytkownikami. Aktualne konta użytkownika są wyświetlane w oknie listy użytkowników. 

3 Wybierz konto użytkownika, które chcesz usunąć w oknie listy użytkowników. 
 

4 Kliknij przycisk Usuń. 
 

Konto użytkownika zostanie usunięte z urządzenia. 

5 W razie potrzeby powtórz kroki od 4 do 5, aby usunąć z urządzenia kolejne konta. 
 

 

- Koniec - 
 
 

Procedura 3-34 
 

Usuwanie kont użytkownika na wielu urządzeniach w grupie 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Wybierz urządzenia, dla których chcesz usunąć konto użytkownika. 
 

Patrz Procedura 3-26, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące wyboru wielu urządzeń. 

2 Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy. 
 

3 Wybierz Skonfiguruj użytkowników. Wyświetlone zostanie okno zarządzania użytkownikami. 
 

Aktualne konta użytkownika są wyświetlane w oknie listy użytkowników. 

4 W razie potrzeby użyj przycisków do obsługi listy urządzeń, jak pokazano na rysunku 3-10,  

 aby edytować wybrane urządzenia. 
 

Lub 
 

Zaznacz pole wyboru odpowiedniego urządzenia, aby włączyć lub wyłączyć dane urządzenie. 

5 Wybierz konto użytkownika, które chcesz usunąć w oknie listy użytkowników. 
 

6 Kliknij przycisk Usuń. Konto użytkownika zostanie usunięte z wybranych urządzeń. 

7 Powtórz kroki od 4 do 5, aby usunąć z wielu urządzeń kolejne konta. 
 

 

- Koniec - 
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Procedura 3-35 
 

Tworzenie Konta głównego dla wszystkich bezpiecznych urządzeń 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy. 
 

2 Wybierz Skonfiguruj użytkowników. Wyświetlone zostanie okno zarządzania  
 użytkownikami. 

 

3 W sekcji Konto główne: 
 

a    Wpisz w polu tekstowym Nazwę użytkownika głównego.  

b    Wpisz w polu tekstowym Hasło użytkownika głównego.  

c    Kliknij przycisk Wybierz. 

 

Wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie żądania utworzenia tego Konta 
głównego dla wszystkich wybranych zabezpieczonych urządzeń. 

 

d    Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić albo Nie, aby anulować. 
 

4 Aby usunąć Konto główne, wybierz polecenie Usuń. 
 

Wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie żądania usunięcia danego Konta głównego dla wszystkich 
wybranych zabezpieczonych urządzeń. 

a    Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić albo Nie, aby anulować. 
 

5 Kliknij przycisk Zamknij. 
 

 

- Koniec - 
 
 

Procedura 3-36 
 

Konfigurowanie w urządzeniu Konta nadpisania 
 

Możesz użyć okna dialogowego „Konfiguracja użytkowników” w celu ustawienia określonej kamery w tryb 
„Nadpisywanie” używając do tego zestawu danych logowania, zamiast używania „Konta głównego”. Powiązanie 
tego rodzaju jest pamiętane przez oprogramowanie Illustra Connect tylko w czasie trwania aktualnej sesji. Jest to 
przydatne rozwiązanie w przypadku, gdy Twoje kamery wykorzystują to samo „Konto główne”, ale jedna lub dwie z 
nich korzysta w celach administracyjnych z innego konta. 

 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy. 
 

2 Wybierz Skonfiguruj użytkowników. Wyświetlone zostanie okno zarządzania użytkownikami. 
 

3 Wybierz w oknie listy użytkowników konto, które ma być używane jako Konto nadpisania. 
 

LUB 

4 Utwórz nowe konto: 
 

a Wpisz w polu tekstowym Nazwę użytkownika. 
 

b Wpisz w polu tekstowym Hasło. 
 

c Z rozwijanej listy wybierz Poziom dostępu. 
 

d Kliknij przycisk Dodaj. 
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5 Wybierz opcję Ustaw nadpisanie. 
 

Wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie żądania użycia dla danego urządzenia tego konta zamiast 
konta domyślnego lub konta głównego. 

6
 

Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić albo Nie, aby anulować.
 3 

 

- Koniec - 
 
 
 

Procedura 3-37 
 

Konfigurowanie na urządzeniu Konta domyślnego 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy. 
 

2 Wybierz Skonfiguruj użytkowników. Wyświetlone zostanie okno zarządzania  
 użytkownikami. 

 

3 Wybierz Użyj domyślnego. 
 

Oprogramowanie Illustra Connect użyje dla wybranego urządzenia określonej w 
protokole fabrycznym domyślnej nazwy użytkownika oraz hasła. 

Domyślne ustawienia fabryczne dla kamer AD CGI to: nazwa użytkownika „admin” oraz  

Hasło „9999”. 
 

• Domyślne ustawienia fabryczne dla kamer AD oraz Illustra ONVIF to: nazwa użytkownika  
„admin” oraz hasło „admin”. 

 

Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o potwierdzenie żądania użycia konta domyślnego użytkownika. 

4 Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić albo Nie, aby anulować. 
 

 

- Koniec - 
 
 

Procedura 3-38 
 

Konfigurowanie na urządzeniu Konta głównego 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy. 
 

2 Wybierz Skonfiguruj użytkowników. Wyświetlone zostanie okno zarządzania  
 użytkownikami. 

 

3 Wybierz w oknie listy użytkowników konto, które ma być używane jako Konto główne. 
 

LUB 
4 Utwórz nowe konto: 

 

a Wpisz w polu tekstowym Nazwę użytkownika. 
 

b Wpisz w polu tekstowym Hasło. 
 

c Z rozwijanej listy wybierz Poziom dostępu. 
 

d Kliknij przycisk Dodaj. 
 

5 Wybierz Użyj głównego. 
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Wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie żądania skonfigurowania danego urządzenia w taki sposób,  
aby używało konta głównego. 

6
 

Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić albo Nie, aby anulować.
 3 

- Koniec - 

 

Konfiguracja daty i godziny urządzeń 
 

Oprogramowanie Illustra Connect umożliwia ustawianie daty oraz godziny kompatybilnych 
urządzeń. Możliwe jest ręczne ustawianie godziny oraz daty lub poinstruowanie urządzenia, 
aby używało wybranego serwera NTP. Można ustawić datę/godzinę na jednym urządzeniu lub, 
wykonując jedną procedurę, na wielu urządzeniach. 

 

Procedura 3-39 
 

Ręczna konfiguracja ustawień godziny oraz daty na pojedynczym urządzeniu 
 

Krok Czynność 
 

1 Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy. 
 

2 Wybierz Konfiguracja ustawień daty i godziny. Wyświetlone zostanie okno 
Konfiguracji ustawień daty/godziny. 

 

Rysunek 3-11 
 

Konfiguracja ustawień daty i godziny 
 

 
 

3 Wybierz z wyświetlanej listy wymaganą strefę czasową dla urządzenia, otwierając 
rozwijane menu. 

 

4 Wybierz opcję Ustaw ręcznie datę/godzinę. 
 

5 Używając rozwijanego menu, wybierz na wyświetlanym kalendarzu aktualną datę. 
 

6 Wybierz godzinę w polu godziny, ustawiając ją odpowiednio za pomocą strzałki górnej 
i dolnej, które znajdują się po prawej stronie pola godziny. 

 

7 Powtórz krok 6 w odniesieniu do minut oraz sekund. 

 
Uwaga 

Możesz także ustawić aktualną datę oraz godzinę, klikając przycisk Teraz, który znajduje się obok 

pól wprowadzania daty oraz godziny. Polecenie to spowoduje synchronizację godziny oraz daty z 

systemem. 
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8 Kliknij przycisk Zastosuj. 
 

 

- Koniec - 
 
 

Procedura 3-40 
 

Ręczna konfiguracja ustawień godziny oraz daty na wielu urządzeniach 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Wybierz urządzenia, na których chcesz ustawić datę/godzinę. 
 

Urządzenia można wybierać w następujący sposób: Aby 

wybrać ciąg urządzeń: 

  Wybierz pierwsze urządzenie, którego datę i godzinę chcesz ustawić, a następnie 
naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, i wybierz ostatnie urządzenie, które ma zostać 
objęte zaznaczeniem. Następnie zwolnij klawisz Shift. Zaznaczone zostaną 
urządzenia pomiędzy pierwszym a ostatnim. 

 

Aby wybrać poszczególne urządzenia, które nie stanowią ciągu: 
 

  Wybierz pierwsze urządzenie, którego datę/godzinę chcesz ustawić, a następnie 
naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, i wybierz kolejne urządzenia. Po dokonaniu wyboru 
zwolnij klawisz Ctrl. Zaznaczone zostanie każde z wybranych urządzeń. 

 

2 Kliknij urządzenie z Twojej listy prawym przyciskiem myszy. 
 

3 Wybierz Konfiguracja ustawień daty i godziny. Wyświetlone zostanie okno 
Konfiguracji ustawień daty/godziny. 

 

4 Wybierz z wyświetlanej listy wymaganą strefę czasową dla urządzenia, otwierając 
rozwijane menu. 

 

5 Wybierz opcję Ustaw ręcznie datę/godzinę. 
 

6 Używając rozwijanego menu, wybierz na wyświetlanym kalendarzu aktualną datę. 
 

7 Wybierz godzinę w polu godziny, ustawiając ją odpowiednio za pomocą strzałki górnej i 
dolnej, które znajdują się po prawej stronie pola godziny. 

 

8 Powtórz krok 7 w odniesieniu do minut oraz sekund. 
Uwaga 

Możesz także ustawić aktualną datę oraz godzinę, klikając przycisk Teraz, który znajduje się obok pól 

wprowadzania daty oraz godziny. Polecenie to spowoduje synchronizację godziny oraz daty z 

systemem. 
 

9 Kliknij przycisk Zastosuj. 
 

 

- Koniec - 
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Procedura 3-41 

 

Używanie serwera NTP do konfiguracji ustawień godziny oraz daty urządzenia 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy. 
 

2 Wybierz Konfiguracja ustawień daty i godziny. Wyświetlone zostanie okno 
Konfiguracji ustawień daty/godziny. 

 

3 Wybierz z wyświetlanej listy swoją aktualną strefę czasową, otwierając rozwijane 
menu. 

 

4 Wybierz polecenie Użyj następującego serwera NTP. 
 

5 Wpisz adres IP serwera NTP, którego chcesz używać, w polu tekstowym. 
 

6 Kliknij przycisk Zastosuj. 
 

 

- Koniec - 
 

Procedura 3-42 
 

Używanie serwera NTP do konfiguracji ustawień godziny oraz daty wielu urządzeń 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Wybierz urządzenia, na których chcesz ustawić datę/godzinę. 
 

Urządzenia można wybierać w następujący sposób: Aby 

wybrać ciąg urządzeń: 

a Wybierz pierwsze urządzenie, którego datę i godzinę chcesz ustawić, a następnie 
naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, i wybierz ostatnie urządzenie, które ma zostać 
objęte zaznaczeniem. Następnie zwolnij klawisz Shift. Zaznaczone zostaną 
urządzenia pomiędzy pierwszym a ostatnim. 

 

Aby wybrać poszczególne urządzenia, które nie stanowią ciągu: 
 

b Wybierz pierwsze urządzenie, którego datę/godzinę chcesz ustawić, a następnie 
naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, i wybierz kolejne urządzenia. Po dokonaniu wyboru 
zwolnij klawisz Ctrl. Zaznaczone zostanie każde z wybranych urządzeń. 

 

2 Kliknij urządzenie z Twojej listy prawym przyciskiem myszy. 
 

3 Wybierz Konfiguracja ustawień daty i godziny. Wyświetlone zostanie okno 
Konfiguracji ustawień daty/godziny. 

 

4 Wybierz z wyświetlanej listy swoją aktualną strefę czasową, otwierając rozwijane 
menu. 

 

5 Wybierz polecenie Użyj następującego serwera NTP. 
 

6 Wpisz adres IP serwera NTP, którego chcesz używać, w polu tekstowym. 
 

7 Kliknij przycisk Zastosuj. 
 

 

- Koniec - 
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Procedura 3-43 
 

Synchronizacja godziny oraz daty z komputerem 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy. 
 

2 Wybierz Konfiguracja ustawień daty i godziny. Wyświetlone zostanie okno 
Konfiguracji ustawień daty/godziny. 

 

3 Wybierz z wyświetlanej listy swoją aktualną strefę czasową, otwierając rozwijane 
menu. 

 

4 Wybierz opcję Synchronizuj datę/godzinę z tym komputerem. 
 

5 Kliknij przycisk Zastosuj. 
 

 

- Koniec - 
 
 

Procedura 3-44 
  

Synchronizacja wielu urządzeń z godziną oraz datą komputera 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Wybierz urządzenia, na których chcesz ustawić datę/godzinę. 
 

Urządzenia można wybierać w następujący sposób: Aby 

wybrać ciąg urządzeń: 

a Wybierz pierwsze urządzenie, którego datę i godzinę chcesz ustawić, a następnie 
naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, i wybierz ostatnie urządzenie, które ma zostać 
objęte zaznaczeniem. Następnie zwolnij klawisz Shift. Zaznaczone zostaną 
urządzenia pomiędzy pierwszym a ostatnim. 

 

Aby wybrać poszczególne urządzenia, które nie stanowią ciągu: 
 

b Wybierz pierwsze urządzenie, którego datę/godzinę chcesz ustawić, a następnie 
naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, i wybierz kolejne urządzenia. Po dokonaniu wyboru 
zwolnij klawisz Ctrl. Zaznaczone zostanie każde z wybranych urządzeń. 

 

2 Kliknij urządzenie z Twojej listy prawym przyciskiem myszy. 
 

3 Wybierz Konfiguracja ustawień daty i godziny. Wyświetlone zostanie okno 
Konfiguracji ustawień daty/godziny. 

 

4 Wybierz z wyświetlanej listy swoją aktualną strefę czasową, otwierając rozwijane 
menu. 

 

5 Wybierz opcję Synchronizuj datę/godzinę z tym komputerem. 
 

6 Kliknij przycisk Zastosuj. 
 

 

- Koniec - 
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Konserwacja urządzeń 
 

Umożliwia konfigurację urządzeń i obejmuje: 
 

• Kartę Dane identyfikacyjne 
 

• Kartę Sieć IPv4 
 

• Kartę Sieć IPv6 
 

• Kartę Reset 
 

• Kartę Oprogramowanie układowe 

• Kartę Pliki
 3 

Uwaga 

Określone przyciski na danych kartach będą nieaktywne, jeśli wybrane urządzenie nie obsługuje 

danych akcji. 

 
Procedura 3-45 

 

Konserwacja urządzeń — wyświetlanie danych identyfikacyjnych urządzeń 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy. 
 

2 Wybierz polecenie Konserwacja urządzeń. Wyświetlone zostanie okno Konserwacja urządzeń  
 z kartą Dane identyfikacyjne. 

 
Rysunek 3-12 

 

Karta Dane identyfikacyjne 
 

 
 
 
 

3 Wybierz polecenie Odśwież, aby przeprowadzić aktualizację danych identyfikacyjnych. 
 

4 Po włączeniu przycisku polecenia Ustaw nazwę hosta można zaktualizować nazwę hosta  
 urządzenia: 

 

a W polu tekstowym Nazwa hosta wpisz nową nazwę hosta. 
 

b Wybierz opcję Ustaw nazwę hosta. 
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5 Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno. 

 

 

- Koniec - 
 
 

Procedura 3-46 
 

Konserwacja urządzeń — konfiguracja ustawień sieci IPv4 i IPv6 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy. 
 

2 Wybierz polecenie Konserwacja urządzeń. Wyświetlone zostanie okno Konserwacja  
 urządzeń z kartą Dane identyfikacyjne. 

 

3 Wybierz kartę Sieć IPv4 albo Sieć IPv6, zależnie od tego, jakiej kamery używasz. 

 
Uwaga 

Wyświetlana będzie wyłącznie karta odpowiednia dla danego urządzenia. 

Przykładowo, jeśli urządzenie korzysta z protokołu IPv6, wyświetlona będzie 

wyłącznie karta Sieć IPv6. Jeśli urządzenie korzysta z IPv4, wyświetlona będzie 

wyłącznie karta Sieć IPv4. 
 
 

Rysunek 3-13 
 

Karta aktywnej sieci 

 
 

 
4 Wybierz opcję Wszystkie urządzenia albo Ustaw tylko wybrane urządzenia, aby 

określić, które urządzenia mają być zaktualizowane. 
 

5 Wybierz Użyj DHCP albo Użyj statycznego IP: 
 

a Jeśli wybrano wiele urządzeń, wpisz zakres w polach tekstowych opcji Użyj  
 statycznego IP. Do każdego urządzenia na liście przypisany zostanie kolejny dostępny  
 adres IP z określonego zakresu. 

 

6 W obszarze Inne ustawienia IP: 
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a Wybierz opcję Ustaw tylko adres IP albo Ustaw wszystkie parametry IP: 

Jeśli wybrano opcję Ustaw tylko adres IP, wpisz następujące dane: 
 

• Maskę podsieci 
 

• Bramę 
 

• Serwer DNS 
 

7 Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie Zamknij. 
 

 
 - Koniec - 

3 
Procedura 3-47 

 

Konserwacja urządzeń — resetowanie urządzeń 
 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy. 
 

2 Wybierz polecenie Konserwacja urządzeń. Wyświetlone zostanie okno Konserwacja  
 urządzeń z kartą Dane identyfikacyjne. 

 

3 Wybierz kartę Reset. 

 
Rysunek 3-14 

 

Karta Reset 
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3 

 

 
4 Możesz wybrać dowolne z następujących zadań: 

 

• Sprzętowe przywracanie ustawień fabrycznych: Funkcja spowoduje 
przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych IP. 

 

• Programowe przywracanie ustawień fabrycznych: Funkcja 
spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych, jednak 
zachowane zostaną ustawienia IP. 

 

• Uruchom ponownie z bieżącymi ustawieniami: Funkcja spowoduje 
ponowne uruchomienie urządzenia bez wprowadzania zmian ustawień. 

 

Uwaga 

Ustawienia regulatora czasowego są zależne od modelu kamery oraz 

zapamiętanego czasu trwania jej ponownego uruchomienia. Jednak różne 

wersje oprogramowania układowego kamer mogą powodować, iż procedura 

ponownego uruchomienia przebiegnie w krótszym albo dłuższym czasie niż ten, 

który został wcześniej zarejestrowany. 
 
 

- Koniec - 
 
 

Procedura 3-48 
 

Konserwacja urządzeń — aktualizacja oprogramowania układowego urządzeń 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy. 
 

2 Wybierz polecenie Konserwacja urządzeń. Wyświetlone zostanie okno Konserwacja urządzeń z 
kartą Dane identyfikacyjne. 

 

3 Wybierz kartę Oprogramowanie układowe. 

 
Uwaga 

Inne metody aktualizacji oprogramowania układowego urządzeń, patrz 

Aktualizacja oprogramowania układowego pojedynczego urządzenia lub 

Aktualizacja oprogramowania układowego wielu urządzeń. 
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Rysunek 3-15 
 

Karta Oprogramowanie układowe 
 

                                                                    
 

 
 

4 Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wyszukać plik oprogramowania układowego. 
 

5 Wybierz pożądany plik oprogramowania układowego i kliknij przycisk Otwórz, aby  
potwierdzić wybór. 

 

6 Wybierz opcję Prześlij do wszystkich urządzeń albo Prześlij do wybranych urządzeń. 
 

7 Opcja Prześlij oprogramowanie układowe jest wyłączona, jeśli wybrane urządzenie nie  
obsługuje tego polecenia. 

 

Urządzenie wyśle polecenie firmwareUpgrade do kamer zgodnych ze standardem ONVIF  
i wykorzysta ścieżki przesyłania FTP lub HTTP dla kamer CGI. 

 

8 Przycisk opcji Rozpocznij przesyłanie oprogramowania układowego jest wyłączony, 
jeśli wybrane urządzenie nie obsługuje tego polecenia. 

 

Urządzenie wyśle polecenie StartFirmwareUpload standardu ONVIF, aby wykryć ścieżki  
przesyłania FTP lub HTTP dla tego urządzenia. Następnie ścieżka ta zostanie użyta do  
przesłania wybranego pliku. 

9 Po rozpoczęciu aktualizacji status urządzenia zostanie zmieniony z W toku na Przesyłanie. 
Po przesłaniu oprogramowania układowego pasek statusu zostanie zamknięty. 

 

10 Kliknij przycisk Zamknij. Wyświetlona zostanie lista urządzeń, obok których będzie 
wyświetlany stan procesu aktualizacji, aż do jego zakończenia. 

 
Uwaga 

Ustawienia regulatora czasowego są zależne od modelu kamery oraz 

zapamiętanego czasu trwania jej ponownego uruchomienia. Jednak różne 

wersje oprogramowania układowego kamer mogą powodować, iż procedura 

ponownego uruchomienia przebiegnie w krótszym albo dłuższym czasie niż ten, 

który został wcześniej zarejestrowany. 
 
 

- Koniec - 
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Procedura 3-49 

 

Konserwacja urządzeń — pliki 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy. 
 

2 Wybierz polecenie Konserwacja urządzeń. Wyświetlone zostanie okno Konserwacja  
 urządzeń z kartą Dane identyfikacyjne. 

3
 

Wybierz kartę Pliki.
 3 

Uwaga 

Jeśli wybrane urządzenie nie obsługuje omówionych tu funkcji, przycisk będzie 

niedostępny. 
 
 
 

Rysunek 3-16 
 

Karta Pliki 
 

 
 
 
 

4 Możesz wybrać dowolne z następujących zadań: 
 

• Uzyskaj pliki kopii zapasowej systemu: Jest to żądanie kopii zapasowej 
plików konfiguracyjnych od wybranego urządzenia. Wyświetlony zostanie 
komunikat dotyczący zapisu zestawu plików. 

 

• Przywróć pliki kopii zapasowej systemu: Funkcja umożliwia lokalizację 
poprzednio zapisanego zestawu plików. 

 
Uwaga 

Mogą być użyte wyłącznie pliki utworzone na tym samym modelu urządzenia. 
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• Uzyskaj dziennik systemu: Jest to żądanie pobrania pliku dziennika 

systemowego z wybranego urządzenia. Wyświetlony zostanie komunikat 
dotyczący zapisu pliku. 

 

• Uzyskaj dziennik dostępu: Jest to żądanie pobrania pliku dziennika dostępu 
z wybranego urządzenia. Wyświetlony zostanie komunikat dotyczący zapisu 
pliku. 

 

• Uzyskaj informacje wsparcia: Jest to żądanie pobrania pliku z informacjami 
dotyczącymi pomocy technicznej z wybranego urządzenia. Wyświetlony 
zostanie komunikat dotyczący zapisu pliku. 

 

 

- Koniec - 

 

Aktualizowanie oprogramowania układowego urządzenia 
 

Oprogramowanie Illustra Connect umożliwia zdalną aktualizację oprogramowania układowego 
urządzeń. Można przeprowadzić aktualizację na jednym urządzeniu lub, wykonując jedną 
procedurę, na wielu urządzeniach. 

 

Procedura 3-50 
 

Aktualizacja oprogramowania układowego pojedynczego urządzenia 
 

 

Krok Czynność 

1 Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy. 3 
2 Wybierz polecenie Aktualizacja oprogramowania układowego. Wyświetlone 

zostanie okno aktualizacji oprogramowania układowego. Jeśli opcja aktualizacji 
oprogramowania układowego jest niedostępna, nie można przeprowadzić aktualizacji 
wybranego urządzenia. 

 
Rysunek 3-17 

 

Okno przesyłania oprogramowania układowego 
 

 

 
3 Kliknij przycisk Wybierz plik, aby wyszukać plik oprogramowania układowego. 
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Rysunek 3-18 

 

Przykład okna wyboru oprogramowania układowego 
 

 

                                              
4 Wybierz pożądany plik oprogramowania układowego i kliknij przycisk Otwórz, aby potwierdzić  
 wybór. 

 

5 Kliknij przycisk Aktualizuj, aby rozpocząć aktualizację. Wyświetlone zostanie okno 
dialogowe aktualizacji oprogramowania układowego. 

 

6 Kliknij przycisk Tak. Wyświetlony zostanie pasek stanu przesyłania oprogramowania 
układowego. Po rozpoczęciu aktualizacji status urządzenia zostanie zmieniony z W toku 
na Przesyłanie. Po przesłaniu oprogramowania układowego pasek statusu zostanie 
zamknięty. 

 

7 Kliknij przycisk Zamknij. Wyświetlona zostanie lista urządzeń, obok których będzie 
wyświetlany stan procesu aktualizacji, aż do jego zakończenia. 

 
Uwaga 

Jeśli urządzenie jest zgodne za standardem ONVIF, uruchomi się ponownie, wyśle polecenie 

„Hello” i zostanie automatycznie wykryte online. Jeśli tak się nie stanie, urządzenie można 

ponownie wykryć, wybierając polecenie Odśwież listę. 
 
 

- Koniec - 
 

Procedura 3-51 
 

Aktualizacja oprogramowania układowego wielu urządzeń 
 

Krok Czynność 
 
 

1 Wybierz urządzenia, na których chcesz przeprowadzić aktualizację oprogramowania  
układowego. 

 

Urządzenia można wybierać w następujący sposób: Aby wybrać ciąg urządzeń: 

 Wybierz pierwsze urządzenie, które chcesz zaktualizować, a następnie naciśnij i 
przytrzymaj klawisz Shift, i wybierz ostatnie urządzenie, które ma zostać objęte 
zaznaczeniem. Następnie zwolnij klawisz Shift. Zaznaczone zostaną urządzenia 
pomiędzy pierwszym a ostatnim. 
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Aby wybrać poszczególne urządzenia, które nie stanowią ciągu: 

 

 Wybierz pierwsze urządzenie, które chcesz zaktualizować, a następnie naciśnij i 
przytrzymaj klawisz Ctrl, i wybierz kolejne urządzenia, które chcesz zaktualizować. 
Po dokonaniu wyboru zwolnij klawisz Ctrl. Zaznaczone zostanie każde z wybranych 
urządzeń. 

 

Rysunek 3-19 
 

Okno przesyłania oprogramowania układowego 
 

                                       
 

2 Na pasku menu wybierz pozycję Narzędzia. Wyświetlone zostanie rozwijane menu  
narzędzi. 

 

3 Wybierz polecenie Aktualizacja oprogramowania układowego. Wyświetlone zostanie  
okno aktualizacji oprogramowania układowego. 

 
Uwaga 

Jeśli niektóre z wybranych urządzeń nie będą w stanie dokonać aktualizacji, zostaną 

podczas procesu aktualizacji pominięte. Informacja ta zostanie wyszczególniona w danych 

dotyczących statusu określonych urządzeń. 
 

 
 

4 Kliknij przycisk Wybierz plik, aby wyszukać plik oprogramowania układowego. 
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Rysunek 3-20 
 

Przykład okna wyboru oprogramowania układowego 
 
 

                                             
 

5 Wybierz pożądany plik oprogramowania układowego i kliknij przycisk Otwórz, aby  
potwierdzić wybór. 

 

6 Kliknij przycisk Aktualizuj, aby rozpocząć aktualizację. Wyświetlone zostanie okno 
dialogowe aktualizacji oprogramowania układowego. 

 

7 Kliknij przycisk Tak. Wyświetlony zostanie pasek stanu przesyłania oprogramowania 
układowego. Po rozpoczęciu aktualizacji kolejnych urządzeń status każdego urządzenia 
zostanie zmieniony z W toku na Przesyłanie. Po przesłaniu oprogramowania układowego 
pasek statusu zostanie zamknięty. 

 

8 Kliknij przycisk Zamknij. Wyświetlona zostanie lista urządzeń, obok których będzie 
wyświetlany stan procesu aktualizacji, aż do jego zakończenia. 

Uwaga 

Jeśli urządzenie jest zgodne za standardem ONVIF, uruchomi się ponownie, wyśle polecenie 

„Hello” i zostanie automatycznie wykryte online. Jeśli tak się nie stanie, urządzenie można 

ponownie wykryć, wybierając polecenie Odśwież listę. 
 

- Koniec - 
 
 

Wybór sieci skanowanych podczas uruchamiania 
 

Po uruchomieniu oprogramowanie Illustra Connect rozpoczyna automatyczne wykrywanie 
wszystkich dostępnych dla danego systemu sieci i przeprowadza ich automatyczne skanowanie, 
wyszukując kompatybilne urządzenia. Użytkownik może wybierać sieci skanowane przez 
oprogramowanie Illustra Connect, wyłączając sieci ze skanowania w przyszłości. Zaleca się 
wybierać wyłącznie te sieci, do których przyłączone są urządzenia, ponieważ zapewni to wydajne 
skanowanie. 

 
Uwaga 

Jeśli w systemie obecne są wirtualne karty, które konfigurują własne sieci, należy je wyłączyć 

z wyszukiwania, ponieważ mogą one zablokować wysyłanie komunikatów „Hello” i „Goodbye” 

standardu ONVIF.  
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Procedura 3-52 
 

Wybór sieci, w których mają być wyszukiwane urządzenia 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Na pasku menu wybierz pozycję Narzędzia. Wyświetlone zostanie rozwijane menu narzędzi. 
 

2 Wybierz pozycję Ustawienia. Wyświetlone zostanie okno opcji oprogramowania Illustra Connect. 

 
Rysunek 3-21 
Okno opcji oprogramowania Illustra Connect 

 

 
 

3 Wybierz interfejs sieciowy, w ramach którego ma być przeprowadzone wyszukiwanie: 
 

• IPv4+IPv6 
 

• IPv4 
 

• IPv6 
 

4 W razie potrzeby wybierz opcję Preferuj IPv6 dla urządzeń z podwójnym interfejsem. 
 

5 Zaznacz pole wyboru obok połączenia lokalnego, które ma być przeskanowane przez 
oprogramowanie Illustra Connect w poszukiwaniu urządzeń. 

 

6 Informacje dotyczące ustawień uwierzytelniania zabezpieczonych urządzeń (jeśli niezbędne),  
patrz procedura 3-50. 

 

7 Kliknij przycisk OK. 

 
Uwaga 

Po wyborze sieci, które mają być przeszukiwane i kliknięciu przycisku Odśwież listę, 

przeszukiwane będą wyłącznie wybrane sieci, a wcześniej wykryte urządzenia w sieciach, które 

nie zostały uwzględnione, zostaną wyszarzone, gdyż nie będą już wybierane. Po ponownym 

uruchomieniu oprogramowania Illustra Connect przeszukiwane będą tylko sieci wybrane przez 

użytkownika, dlatego też wykrywane będą wyłącznie kompatybilne urządzenia w tych sieciach. 
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Zabezpieczone urządzenia 
 

Niektóre urządzenia mogą posiadać funkcje zabezpieczające przed nieautoryzowanym dostępem 
do ich zaawansowanych funkcji. Po wstępnym wykryciu będą one wyświetlane w 
oprogramowaniu Illustra Connect jako zablokowane, a dostęp do nich będzie ograniczony. Nie 
będzie możliwe wyświetlenie migawek z tych urządzeń. Oprogramowanie Illustra Connect 
umożliwia podanie uniwersalnej nazwy użytkownika oraz hasła, które będą wykorzystywane do 
bezpośredniego zarządzania tymi urządzeniami. 

 

Uwaga 

1 Ustawienia funkcji zabezpieczających nie odnoszą się do pojedynczych urządzeń. W 

przypadku wielu zabezpieczonych urządzeń, które posiadają różne dane uwierzytelniające, 

do modyfikacji ustawień każdorazowo niezbędna będzie zmiana tych ustawień danego 

urządzenia. 
 

2 Warunkiem umożliwiającym komunikację wykorzystującą dane uwierzytelniające jest synchronizacja ustawień 

uniwersalnego czasu koordynowanego (Coordinated Universal Time — UTC) danych urządzeń oraz ustawień 

oprogramowania Illustra Connect (dopuszczalny jest margines błędu dziesięciu minut). Mogą one mieć ustawione różne 

strefy czasowe pod warunkiem zsynchronizowania czasów UTC. 
 

Procedura 3-53 
 

Konfiguracja uwierzytelniania Konta głównego dla zabezpieczonych urządzeń 
 

 

Krok Czynność 
 

 
1 Na pasku menu wybierz pozycję Narzędzia. Wyświetlone zostanie rozwijane menu narzędzi. 

 

2 Wybierz pozycję Ustawienia. Wyświetlone zostanie okno opcji oprogramowania  
 Illustra Connect. 

 
Rysunek 3-22 

 

Illustra Connect: Opcje zabezpieczeń 
 

 
 

3 Zaznacz pole wyboru opcji Jeżeli włączono zabezpieczenie, użyj nazwy  
użytkownika/hasła. 
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4 Wprowadź nazwę użytkownika urządzeń w polu tekstowym Nazwa użytkownika. 
 

5 Wprowadź hasło urządzeń w polu tekstowym Hasło. 

6 Kliknij przycisk OK. 
 

 

- Koniec - 
 
 

Uwaga 

Aby zastosować nowe ustawienia zabezpieczeń, należy użyć polecenia Odśwież listę. 
 
 

Zapisywanie listy urządzeń 
 

Oprogramowanie Illustra Connect umożliwia zapisanie listy urządzeń oraz dotyczących ich 
informacji w formacie .CSV. Ułatwia to współdzielenie informacji dotyczących sieci użytkownika 
oraz przeglądanie ich w późniejszym czasie. Na zapisanej liście będą pokazywane wyłącznie 
urządzenia wyświetlane w głównym oknie Illustra Connect. Możesz 
„Zastosować” lub „Wyczyścić” pole filtra, aby zmienić ustawienia wyświetlanych kamer przed 
zapisaniem ich do pliku .CSV. 

 

Procedura 3-54 
 

Zapisywanie listy urządzeń 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Na pasku menu wybierz pozycję Plik. Wyświetlone zostanie rozwijane menu pliku. 
 

2 Wybierz polecenie Zapisz listę urządzeń. Wyświetlone zostanie okno zapisywania listy  
 urządzeń. 

 

3 W polu tekstowym Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku. 
 

4 Wybierz lokalizację, w której zapisany zostanie Twój plik. 
 

5 Kliknij przycisk Zapisz. 
 

- Koniec -
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Obce podsieci 
 

Urządzenia, które znajdują się w „obcej podsieci”, będą wyświetlane przez 
oprogramowanie Illustra Connect z jasnoczerwonym tłem. 

 
Rysunek 3-23 

 

Illustra Connect: Urządzenia w obcej podsieci 
 

                              
 

Urządzenie będzie podświetlone jako dostępne w obcej podsieci, jeśli nie będzie się ono 
znajdowało w tej samej podsieci co lokalna karta sieciowa, w ramach której to urządzenie zostało 
wykryte. Przykładowo, jeśli oprogramowanie Illustra Connect przeszukuje sieć LAN z adresu 
192.168.100.105 i znajdzie urządzenie z adresem 192.168.1.168, zostanie ono podświetlone 
jako pochodzące z obcej podsieci. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, nie jest możliwe wysyłanie zapytań do tego urządzenia ani jego 
konfiguracja. Będzie to możliwe wyłącznie, gdy komputer z oprogramowaniem Illustra Connect 
i urządzenie znajdują się w tej samej podsieci. 

 

Illustra Connect może pozwolić na dodanie obcej podsieci poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy 
urządzenia i wybranie opcji 
Dodaj obcą podsieć: xxx.xxx.xxx.0 — jak pokazano na rysunku 3-24. 
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Rysunek 3-24 
 

Illustra Connect: Dodawanie urządzenia w obcej podsieci 
 

                              
 

Po wydaniu polecenia Dodaj obcą podsieć, oprogramowanie Illustra Connect wykona następujące 
czynności: 

 

• Illustra Connect spróbuje zidentyfikować określony, nieużywany aktualnie adres w tej podsieci. 
 

• Wyszukiwanie może być nieudane. Zostanie wyświetlony komunikat 
informujący o nieudanym wyszukaniu nieużywanego adresu. 

 

• Oprogramowanie Illustra Connect przekonfiguruje kartę sieciową, która wykryła urządzenie, w 
taki sposób, aby używała nowego adresu jako ALIASU adresu IP, który już posiada. 

 

• Illustra Connect wykona przeszukanie nowej podsieci, aby ponownie wykryć podświetlone 
urządzenia, w celu usunięcia czerwonego tła. 

 

• Oprogramowanie zapewni użytkownikowi opcję usunięcia obcej podsieci po wybraniu 
zamknięcia narzędzia. Zalecane jest usunięcie obcej podsieci, ponieważ jej zachowanie 
może powodować niestabilne działanie karty sieciowej. 

 
Uwaga 

Komenda Dodaj obcą podsieć nie będzie dostępna, jeśli w sieci nie można wprowadzać zmian 

lub z któregokolwiek z poniższych powodów: 
 

• Jeśli użytkownik nie posiada uprawnień administratora. 
 

• Jeśli w maszynie z oprogramowaniem Illustra Connect jest już inna karta sieciowa, która  
obejmuje obcą podsieć. 

 

• Jeśli dodanie aliasu dla obcej podsieci powodowałoby niestabilność sieci. 
 

• Jeśli komenda nie może znaleźć żadnych nieużywanych adresów w obcej podsieci. 
 

• Jeśli dostępny jest router/przełącznik sieciowy/połączenie VPN oferujące usługi proxy dla obcej 
podsieci, to zarezerwują one dla siebie wszystkie adresy węzłów i Illustra Connect nie znajdzie 
żadnych nieużywanych adresów. 
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Rozwiązywanie problemów — obce podsieci 
 

Skorzystaj z tej procedury, jeśli została wykorzystana komenda Dodaj obcą podsieć, co 
doprowadziło do niestabilności sieci, której nie da się naprawić z poziomu oprogramowania 
Illustra Connect lub jeśli przy wyłączaniu aplikacji wybrano pozostawienie aliasu, który ma być 
teraz wyłączony. 

 

Procedura 3-55 
 

Rozwiązywanie problemów związanych z komendą dodawania obcej podsieci 
 

 

Krok Czynność 
 
 

1 Otwórz Panel Sterowania systemu Windows. 
 

2 Wybierz pozycję Centrum sieci i udostępniania. 
 

3 Wybierz pozycję Zmień ustawienia karty sieciowej. 
 

4 Zaznacz kartę sieciową, która została zmodyfikowana przez Illustra Connect w celu  
uwzględnienia obcej podsieci. 

 

5 Kliknij kartę sieciową prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wyłącz. 
 

6 Kliknij kartę sieciową prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości. 
 

7 Zaznacz opcję Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i kliknij przycisk Właściwości. 
 

8 Zaznacz opcję Uzyskaj adres IP automatycznie, aby aktywować DHCP. 
 

9 Kliknij przycisk OK. 
 

10 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno właściwości karty sieciowej. 
 

11 Kliknij kartę sieciową prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Włącz. 
 

 

- Koniec - 
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Załącznik A: Obrazy dotyczące statusu 
A 

W niniejszym załączniku znajdują się definicje obrazów dotyczących każdego statusu w oprogramowaniu 
Illustra Connect. 

 

 
 

Obraz dotyczący 
statusu 

Definicja 

  

 
Kamera kopułowa offline 

  

 
 

Zabezpieczona kamera kopułowa offline 

  

 
 

Kamera stacjonarna offline 

  

 
 

Zabezpieczona kamera stacjonarna offline 

  

 
 

Kamera kopułowa online 

  

 
 

Zabezpieczona kamera kopułowa online 

  

 
 

Kamera stacjonarna online 

  

 
 

Zabezpieczona kamera stacjonarna online 
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Aktualizacja oprogramowania układowego 
kamery kopułowej 

  

 
 

Aktualizacja oprogramowania układowego 
zabezpieczonej kamery kopułowej 

  

 
 

Aktualizacja oprogramowania układowego 
kamery stacjonarnej 

  

 
 

Aktualizacja zabezpieczonej kamery 
stacjonarnej 

  

 
 

Kamera kopułowa w konflikcie 

  

 
 

Zabezpieczona kamera kopułowa w konflikcie 

  

 
 

Kamera stacjonarna w konflikcie 

  

 
 

Zabezpieczona kamera stacjonarna w konflikcie 

 

 

 
 
 

A 
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Załącznik B: Ograniczenia sieciowe 
B 

Narzędzie Illustra Connect firmy American Dynamics to aplikacja, która umożliwia 
użytkownikom wykrywanie i konfigurowanie kompatybilnych sieciowych nadajników wizyjnych 
IP. 

 

Każda aplikacja sieciowa jest zależna od konfiguracji sieci, w której działa, i bardzo często przez 
nią ograniczona. 

 

Niniejszy załącznik został stworzony jako pomoc dla użytkowników i działu pomocy technicznej 
w rozwiązywaniu problemów, które mogą się pojawić w związku z różnorodnymi konfiguracjami 
sieci. 

1 Wpływ przełączników oraz routerów 
 

Dla uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się podłączenie oprogramowania Illustra Connect 
do tego samego przełącznika, co kamery lub w ramach tej samej niefiltrowanej sieci LAN. 
Podłączenie oprogramowania Illustra Connect z innej sieci VLAN, bez routerów pomiędzy tymi 
sieciami, może powodować wadliwe wykrywanie urządzeń. 

 

Mechanizmy wykrywania urządzeń wykorzystywane przez oprogramowanie Illustra Connect 
opierają się na wysyłanej grupowo transmisji przy pomocy protokołu UDP do portu 3072 w 
przypadku standardu ONVIF WS-discovery (zgodnie z rejestracją w IANA) oraz nadawania na 
porcie 8992 w przypadku protokołu wykrywania kamer stacjonarnych IP firmy American 
Dynamics. Wykrywanie kamer będzie niemożliwe jeśli sieć pomiędzy komputerem, na którym 
działa oprogramowanie Illustra Connect, a kamerami filtruje dane wysyłane grupowo do tych 
portów. W sieciach korporacyjnych LAN bardzo często zezwala się na transmisje grupowe oraz 
nadawanie danych wyłącznie w bardzo małych podsieciach. Celem uzyskania dokładnych 
informacji dotyczących konfiguracji należy skontaktować się z administratorem sieci. 

 

Konfiguracja wykorzystująca oprogramowanie Illustra Connect wykorzystuje protokół HTTP oraz 
TCP. W zależności od urządzenia, połączenia HTTP mogą wykorzystywać port 80 lub inny port 
(np. 8080, 8081, 8082, 8083). Sieć musi być skonfigurowana w taki sposób, aby umożliwiać 
połączenia HTTP/TCP pomiędzy komputerem, na którym uruchamiane jest oprogramowanie 
Illustra Connect, a docelową kamerą. 

 

Należy pamiętać, iż inteligentne urządzenia zarządzające siecią, na przykład zapory (firewalls), 
czy też przełączniki 2- i 3-poziomowe itp. mogą modyfikować lub ograniczać ruch IP w sposób 
uniemożliwiający oprogramowaniu Illustra Connect swobodne wykrywanie oraz/lub konfigurację 
kamer zgodnych ze standardem ONVIF lub kamer stacjonarnych firmy AD. Na przykład, jeśli 
włączono internetowy protokół rozsyłania grupowego IGMP Snooping. IGMP Snooping to funkcja 
umożliwiająca przełącznikom 2-poziomowym nasłuchiwanie transmisji prowadzonych przy 
pomocy protokołu IGMP pomiędzy hostami and routerami. Prowadząc nasłuch tych transmisji, 
przełącznik tworzy mapę zawierającą dane, które łącza wymagają określonych rozsyłanych 
grupowo transmisji strumieniowych IP. Transmisje grupowe mogą być wysyłane wyłącznie do 
łączy, które ich wymagają. W celu dokonania prawidłowej konfiguracji użytkownicy powinni 
zapoznać się z instrukcją obsługi danego przełącznika. 

 

Ponieważ UDP nie gwarantuje przybycia do celu, narzędzie Illustra Connect oraz kamera mogą 
nie otrzymać pakietów wykrycia. Aby usprawnić pokrycie wykrywania, narzędzie Illustra Connect 
przesyła każdy komunikat dwukrotnie. Kamery również wysyłają zazwyczaj każdą odpowiedź 
dwukrotnie. Mimo to, przeciążenia sieci mogą doprowadzić do zgubienia pakietu wykrycia na 
którymkolwiek z końców lub w połowie w przypadku przełączników sieciowych/routerów. 

 

Illustra Connect celowo wykorzystuje niski „Czas do trybu na żywo” (Time To Live, TTL) dla 
swoich wiadomości, aby zminimalizować szansę routera na przekazanie wiadomości poza 
fizyczny LAN do szerszej sieci. Koncentrator lub przełącznik sieciowy utrzymuje łącze warstwy 
LAN, podczas gdy router może się łączyć jako część sieci LAN lub do korporacyjnej sieci WAN, 
a nawet Internetu. 
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2 Wykrywanie urządzeń 

 

Oprogramowanie wykorzystuje dwie metody wykrywania urządzeń: 
 

1-WS-Discovery http://www.oasis-open.org/specs/index.php#ws-discovery 
 

2-A Firmowy protokół transmisji, przeznaczony dla kamer stacjonarnych IP firmy American Dynamics. 

 

Obie te metody opierają się na transmisji danych pomiędzy oprogramowaniem Illustra Connect 
a docelową kamerą, wykorzystującej protokół UDP do wstępnego pozyskiwania informacji oraz 
protokół HTTP do pozyskiwania informacji dodatkowych oraz konfiguracji. Zagadnienia te 
zostały poniżej oddzielnie omówione w sposób bardziej szczegółowy. 

 

Gdy otwierane poprzez Narzędzia > Ustawienia, zagadnienia te są opisane jako ONVIF oraz CGI. 
 

2.1 ONVIF WS-Discovery 
 

Oprogramowanie Illustra Connect oraz kamery zgodne ze standardem ONVIF firmy AD 
działają w opisanym poniżej zarysie w trybie WS-Discovery Ad-Hoc. Produkty zgodne ze 
standardem ONVIF innych producentów powinny działać w podobny sposób, jednak nie 
można tego zagwarantować. 

 

 
 

 

 
Rysunek 5-1 

 

W tym trybie kamera rozsyła grupowo komunikat „Hello” (1) podczas rozpoczynania 
pracy lub podczas specyficznych zmian konfiguracji (na przykład polecenie zmiany 
zasięgu standardu ONVIF). 

 

 
 

Rysunek 5-2 
 

Kamery będą także wysyłały komunikat „Bye” (2) podczas kończenia pracy. 
 

 
 

 
Rysunek 5-3

http://www.oasis-open.org/specs/index.php#ws-discovery
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Podczas skanowania sieci oprogramowanie Illustra Connect wysyła także grupowy komunikat 
sondujący „Probe” (3), aby zlokalizować usługi standardu ONVIF. Każda kamera powinna 
odpowiedzieć wysyłanym jednostkowo komunikatem „Probe Match” (4). Ponieważ komunikat 
„Probe Match” jest wysyłany jednostkowo, wymaga prawidłowego trasowania do komputera, na 
którym uruchomiono oprogramowanie Illustra Connect. Komunikat ten może nie dotrzeć do 
oprogramowania Illustra Connect, jeśli w kamerze zmodyfikowano tablicę tras, przeprowadzając 
nieprawidłową konfigurację, lub jeśli router sieciowy pomiędzy kamerą a oprogramowaniem 
Illustra Connect nie został prawidłowo skonfigurowany. W zależności od konfiguracji kamery 
mamy do czynienia z następującymi czterema scenariuszami: 

 

a) Kamery DHCP 
 

Domyślnie kamery zgodne ze standardem ONVIF firmy AD będą starały się pozyskać 
wynajmowanie DHCP. Serwer DHCP powinien przeprowadzić prawidłową konfigurację kamer w 
zakresie trasowania, a kamery powinny być wykryte wraz z dodatkowymi informacjami. 

 

b) Skonfigurowane fabrycznie kamery zgodne ze standardem ONVIF firmy AD, które po 
nieudanej próbie odnalezienia serwera DHCP domyślnie powracają do statycznego adresu 

 

Podczas uruchamiania nowej nieskonfigurowanej kamery zgodnej ze standardem ONVIF firmy AD,  
jeśli kamera nie pozyska wynajmowania DHCP, zgodnie z ustawieniami domyślnymi powróci do  
statycznego adresu IP. W tym trybie domyślnie nie stosuje się ustawień domyślnej bramy i wysyła  
odpowiedź „Probe Match” bezpośrednio w interfejsie sieciowym. Umożliwia to w celu umożliwienia  
wykrywania kamer oddzielonych nawet wieloma przełącznikami pod warunkiem braku filtrowania. 

 

Kamery zgodne ze standardem ONVIF innych producentów 

mogą funkcjonować w odmienny sposób.  

c) Kamery z adresami lokalnymi (Link-local) 

Oprogramowanie Illustra Connect obsługuje adresy lokalne (link-local) 
(http://tools.ietf.org/html/rfc3927). Adresy te mieszczą się w zakresie od 169.254.0.0 do 
169.254.255.255 i są częścią standardu łączności sieciowej konfiguracji zerowej (zeroconf). 
Podczas skanowania sieci oprogramowanie Illustra Connect konfiguruje wewnętrzne trasowanie 
komputera głównego na komunikację z adresami lokalnymi (link local), wykorzystując aktualnie 
skanowany interfejs sieciowy i umożliwiając kompletne wykrycie kamer z adresami lokalnymi (link 
local) zgodnych ze standardem ONVIF. 

 

d) Ręcznie konfigurowane kamery ze statycznym adresem IP 
 

Kamery, dla których ręcznie skonfigurowano adres statyczny IP, maskę sieci oraz domyślną 
bramę muszą być prawidłowo skonfigurowane, aby umożliwić wykrywanie. Niektóre kamery 
po przeprowadzeniu błędnej konfiguracji stają się niewykrywalne i wymagają ponownej 
konfiguracji fabrycznej. 

 

Oprogramowanie Illustra Connect nasłuchuje wysyłanych grupowo komunikatów „Hello”, które 
powinny być wysyłane przez kamery zgodne ze standardem ONVIF podczas uruchamiania. 
Ponowne uruchomienie niewykrytych kamer zgodnych ze standardem ONVIF powinno 
spowodować wysłanie przez nie komunikatów „Hello”, które zostaną automatycznie 
zarejestrowane przez oprogramowanie Illustra Connect. Następnie podstawowe informacje 
dotyczące kamer będą wyświetlane na głównym ekranie, jednak bez informacji dodatkowych, np. 
nazwa.

http://tools.ietf.org/html/rfc3927)
http://tools.ietf.org/html/rfc3927)
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2.2 Wykrywanie kamery stacjonarnej IP firmy American Dynamics 
 

Protokół służący do wykrywania kamery stacjonarnej IP firmy AD (niezgodnych ze standardem 
ONVIF) wykorzystuje rozsyłane przy pomocy protokołu UDP komunikaty sondujące (probe) oraz 
odpowiedzi. Kamery zostaną wykryte, jeśli przełączniki znajdujące się pomiędzy kamerami a 
oprogramowaniem Illustra Connect nie filtrują danych protokołu UDP, portu 8992. 

 
 

 
3 Konfiguracja oraz wyszukiwanie dodatkowych informacji 

 
Oprogramowanie Illustra Connect obsługuje dwa protokoły konfiguracji: Standard ONVIF dla 
wszystkich urządzeń zgodnych ze standardem ONVIF oraz firmowy protokół dla kamer 
stacjonarnych IP firmy American Dynamics używany na przykład przez kamery Illustra 400 
series. Oba te protokoły wykorzystują transmisję danych pomiędzy oprogramowaniem Illustra 
Connect a docelową kamerą przy pomocy protokołu HTTP. Z tego względu możliwe musi być 
nawiązanie połączenia HTTP/TCP pomiędzy oprogramowaniem Illustra Connect a docelową 
kamerą, aby umożliwić udostępnianie dodatkowych informacji oraz konfigurację. 

 

a) Kamery DHCP 
 

Domyślnie kamery zgodne ze standardem ONVIF firmy AD, jeśli obsługują protokół DHCP, 
będą starały się pozyskać wynajmowanie DHCP. Serwer DHCP powinien przeprowadzić 
prawidłową konfigurację kamer w zakresie trasowania. Wyszukiwanie dodatkowych informacji 
oraz konfiguracja powinny przebiec prawidłowo. 

 

b) Kamery, które po nieudanej próbie odnalezienia serwera DHCP domyślnie powracają do  
statycznego adresu: 

 

Kamery firmy AD, który powracają do statycznego adresu IP domyślnie wybierają adres  
192.168.1.168 z maską sieci 255.255.255.0. Aby umożliwić wyszukanie dodatkowych informacji  
oraz konfigurację, komputer główny, na którym uruchomiono oprogramowanie Illustra Connect,  
musi być połączony z kamerami przy pomocy karty sieciowej, która znajduje się w tej samej  
podsieci 192.168.1.x. 

 

Po wykryciu wielu kamer pod adresem 192.168.1.168 przez komputer o innym adresie 
sieciowym operator powinien tymczasowo zmienić ustawienia sieci komputera głównego na 
adres 192.168.1.x, następnie zrestartować oprogramowanie Illustra Connect i przeprowadzić 
ponowne skanowanie tej sieci. Operator może następnie wykorzystać funkcję „Rozwiązywania 
konfliktów” (Resolve Conflict) lub przeprowadzić indywidualną ponowną konfigurację każdej 
kamery. 
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Jeśli to możliwe, narzędzie Illustra Connect oferuje w menu kontekstowym opcję „Dodaj obcą 
podsieć” dla kamery w tej konfiguracji sieci. W przypadku sukcesu, komenda ta tymczasowo 
zmieni konfigurację sieci bez potrzeby wyłączania i ponownego uruchamiania Illustra Connect. 

 

c) Kamery z adresami lokalnymi (Link-local): 
 

Oprogramowanie Illustra Connect obsługuje adresy lokalne (link-local) 
(http://tools.ietf.org/html/rfc3927). Wysyłając polecenie do kamery, u której podczas procesu 
wykrywania urządzeń wykryto adresy lokalne (link-local), oprogramowanie Illustra Connect 
sprawdzi, czy wewnętrzne trasowanie wykorzystuje prawidłowy interfejs sieciowy do komunikacji z 
tą kamerą. 

 
Uwaga 

Musisz posiadać uprawnienia administratora, aby zmienić konfigurację trasowania w sieci dla adresów lokalnych (link-

local). Jeśli nie posiadasz takich uprawnień, oprogramowanie Illustra Connect wciąż wykona próbę połączenia, ale może 

ona być nieudana. 
 
 

d) Ręcznie konfigurowane kamery ze statycznym adresem IP 
 

Kamery, dla których ręcznie skonfigurowano adres statyczny IP, maskę sieci oraz domyślną 
bramę muszą być prawidłowo skonfigurowane, aby umożliwić wykrywanie w pełnym zakresie. 
Komputer główny, na którym uruchomiono oprogramowanie Illustra Connect, oraz docelowa 
kamera, muszą posiadać kompatybilny adres IP oraz maskę sieci, aby umożliwić transmisję 
przy pomocy protokołu http. 

 

Jeśli adres IP danej kamery zostanie wykryty przez oprogramowanie Illustra Connect po 
odebraniu od tej kamery komunikatu „Hello” (np. po restarcie), operator powinien tymczasowo 
zmienić ustawienia sieciowe komputera głównego na kompatybilny adres, ponownie uruchomić 
oprogramowanie Illustra Connect i wykonać ponowne skanowanie tej sieci. Operator może 
następnie przeprowadzić wykrywanie tej kamery w pełnym zakresie oraz jej ponowną 
konfigurację. 

 

Jeśli to możliwe, narzędzie Illustra Connect oferuje w menu kontekstowym opcję „Dodaj obcą 
podsieć” dla kamery w tej konfiguracji sieci. W przypadku sukcesu, komenda ta tymczasowo 
zmieni konfigurację sieci bez potrzeby wyłączania i ponownego uruchamiania Illustra Connect. 

 
4 Przykłady 

 
W poniższych tabelkach zamieszczono przykłady, które ilustrują wpływ różnych konfiguracji sieci 
na zdolność wykrywania lub konfiguracji docelowych kamer przez oprogramowanie Illustra 
Connect. Jeśli wykrywanie urządzeń lub konfiguracja nie są w pełni możliwe, zamieszczono 
instrukcje umożliwiające wykrywanie w pełnym zakresie oraz konfigurację. 

 
 
 

 Illustra Connect Kamera docelowa 

Adres IP DHCP DHCP 

Maska sieci DHCP DHCP 

Brama domyślna DHCP DHCP 

Wykrywanie OK 

Konfiguracja OK 

http://tools.ietf.org/html/rfc3927)
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 Illustra Connect Kamera docelowa 

Adres IP 192.168.1.1 192.168.1.168 

Maska sieci 255.255.255.0 255.255.255.0 

Brama domyślna <dowolny> Domyślnie brak 
ustawień 
bramy/urządzenia 

Wykrywanie OK 

Konfiguracja OK 

 

 

 

B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Illustra Connect Kamera docelowa 

Adres IP 192.168.2.1 192.168.1.168 

Maska sieci 255.255.252.0 255.255.252.0 

Brama domyślna <dowolny> Brak ustawień 
bramy/urządzenia 

Wykrywanie OK 

Konfiguracja OK 

 
 

 Illustra Connect Kamera docelowa 

Adres IP 192.168.2.1 192.168.1.168 

Maska sieci 255.255.255.0 255.255.255.0 

Brama domyślna <dowolny> Domyślnie brak 
ustawień 
bramy/urządzenia 

Wykrywanie OK, ale z jasnoczerwonym tłem wskazującym na obcą 
podsieć. 

Konfiguracja Konfiguracja jest niemożliwa. Operator musi użyć komendy 
„Dodaj obcą podsieć”, jeśli jest dostępna, lub zmienić 
konfigurację komputera głównego łączącego się z 
192.168.1.x, a następnie zrestartować oprogramowanie 
Illustra Connect. 

 
 

 Illustra Connect Kamera docelowa 

Adres IP 10.10.1.1 192.168.1.168 

Maska sieci 255.255.0.0 255.255.255.0 

Brama domyślna <dowolny> Domyślnie brak 
ustawień 
bramy/urządzenia 

Wykrywanie OK, ale z jasnoczerwonym tłem wskazującym na obcą 
podsieć. 

Konfiguracja Konfiguracja jest niemożliwa. Operator musi użyć komendy 
„Dodaj obcą podsieć”, jeśli jest dostępna, lub zmienić 
konfigurację komputera głównego łączącego się z 
192.168.1.x, a następnie zrestartować oprogramowanie 
Illustra Connect. 
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 Illustra Connect Kamera docelowa 

Adres IP 10.10.1.1 169.254.10.10 (adres 
lokalny — link-local) 

Maska sieci 255.255.0.0 255.255.0.0 

Brama domyślna <dowolny> (link-local) 

Wykrywanie OK 

Konfiguracja OK - może być wymagane odświeżenie właściwości po 
zakończeniu głównego wykrywania, aby włączyć pełną 
kontrolę konfiguracji. 
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 Illustra Connect Kamera docelowa 

Adres IP 10.10.1.1 192.168.200.200 

Maska sieci 255.255.0.0 255.255.255.0 

Brama domyślna <dowolny> 192.168.200.1 (brak bramy) 

Wykrywanie Komunikat „Probe Match” nie będzie odbierany. Operator 
powinien wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie docelowej 
kamery przy uruchomionym oprogramowaniu Illustra Connect 
i nasłuchiwać przy pomocy odpowiedniego interfejsu 
sieciowego. Podstawowe informacje dotyczące kamery, w tym 
adres 
IP 192.168.200.200, powinny zostać wyświetlone na ekranie 
głównym. 

Konfiguracja Konfiguracja jest niemożliwa. Operator musi użyć komendy 
„Dodaj obcą podsieć”, jeśli jest dostępna, lub zmienić 
konfigurację komputera głównego łączącego się z 
192.168.200.x, a następnie zrestartować oprogramowanie 
Illustra Connect. 

 


