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Aviso 
 

 
As informações neste manual estavam atualizadas quando publicadas. O fabricante se reserva o direito de revisar e 
aprimorar seus produtos. Portanto, todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

 

Copyright  

Segundo as leis de direitos autorais, o conteúdo deste manual não pode ser copiado, fotocopiado, reproduzido, 
traduzido ou reduzido para qualquer meio eletrônico ou forma passível de leitura por máquina, no todo ou em parte, 
sem o consentimento prévio por escrito da Sensormatic Electronics, LLC. 

Para ver uma lista de softwares de código aberto usados no aplicativo Illustra Connect 3.2, consulte o documento 
Divulgação de Código Aberto, em www.illustracameras.com. 

Copyright 2017 Sensormatic Electronics, LLC. 

 

Limitações de engenharia reversa e trabalhos derivativos 
Não é permitido fazer engenharia reversa, descompilar ou desmontar o Software e qualquer tentativa fará com que este 
EULA rescinda imediatamente - exceto e apenas quando tal atividade for expressamente permitida pela lei aplicável, 
apesar desta limitação, seja pela lei aplicável ou, no caso de software de código aberto, a licença de código aberto 
aplicável. Não é permitido fazer nenhuma mudança ou modificação a qualquer parte do Software ou criar nenhum 
trabalho derivado. 

 

Incorporação de softwares de "código aberto" e softwares de terceiros 

Partes do software poderão estar sujeitas a certos contratos de licença emitidos por terceiros quanto ao uso, cópia, 
modificação, redistribuição e garantia destas partes do software, inclusive os softwares conhecidos como "de código 
aberto".  Essas partes do Software são regidas unicamente pelos termos dessa outra licença, e nenhuma garantia é 
fornecida sob esta Licença para software de código aberto.  Ao usar o Software, você concorda em aceitar os termos 
de tais licenças de terceiros.  Caso seja previsto na licença de terceiros aplicável, você poderá ter o direito de fazer 
engenharia reversa ou receber o código-fonte desse software para uso e distribuição em qualquer programa criado, 
desde que concorde em aceitar os termos da licença de terceiros aplicável e que seus programas sejam distribuídos 
conforme os termos dessa licença.  Se aplicável, uma cópia desse código-fonte poderá ser obtida livre de encargos 
através do representante da Tyco.   
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A ferramenta Illustra Connect é um aplicativo que permite aos usuários descobrir e configurar 

dispositivos de transmissão de vídeo de rede IP compatível. Esta lista inclui: 
 

• Câmeras American Dynamics com capacidade para ONVIF / CGI, câmeras PTZ e 
decodificadores American Dynamics 

 

• Câmeras Illustra com capacidade para ONVIF / CGI 
 

• Câmeras fixas da Tyco Security Products com capacidade para ONVIF / CGI, câmeras PTX,  
monitores e codificadores 

 

 
O Illustra Connect baseia-se no padrão ONVIF e descobre dispositivos utilizando WS-Discovery. 

Descobrirá, portanto, todo dispositivo que implantar completamente o padrão WS-Discovery e se 

apresentar como um transmissor de vídeo de rede (NVT - Network Video Transmitter) ONVIF. 

Entretanto, como o padrão ONVIF poderá ter sido implantado de forma diferente nestes dispositivos, a 

capacidade de funcionamento do Illustra Connect poderá ficar restrita nestes dispositivos em especial. 

 

Para alguns de nossos modelos de câmera legados, que não oferecem suporte ONVIF – esta ferramenta 

foi implementada com um CGI específico, para permitir comunicação e gestão destas unidades 
 
O Illustra Connect permitirá ao usuário interagir com seus dispositivos compatíveis diretamente para 

configurar data e hora, atribuir definições e endereços de IP, atualizar firmwares e, se for o caso, lançar a 

interface gráfica do usuário (Graphical User Interface, GUI) da web do dispositivo. O usuário poderá 

definir quais redes serão varridas pelo Illustra Connect e quais credenciais de segurança o Illustra 

Connect utilizará para se comunicar com os dispositivos. 

 

A descoberta pode ocorrer dentre vários NICs e suportar IPV4 IPv6, como segue: 

 

 IPv4 - ONVIF, CGI, faixa específica de IP (ONVIF) 

 

 IPv6 - ONVIF 
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Instalação do Illustra Connect 
 

 

O Illustra Connect poderá ser instalado a partir do website da American Dynamics, do website da 
Illustra Camera ou de um CD pré-carregado. Deverá ser instalado apenas nos sistemas 
operacionais Windows XP, Windows Vista ou Windows 7 e com todos os privilégios de 
administrador. 

 

Há também uma versão virtual do Illustra Connect disponível para download no website da 
American Dynamics. É uma versão independente do Illustra Connect e pode ser executada sem 
pré-requisitos. Também poderá ser armazenada em um flash drive USB e utilizada quando 
necessária conectando-a a uma porta USB do sistema. Entretanto, por ser uma versão virtual, 
não armazenará os dados específicos do usuário, como definições de segurança e preferências 
de rede, para uso futuro. 

 

Procedimento 2-1 
 

Instalando o Illustra Connect a partir do website da American Dynamics ou da  
Illustra Camera 

 

Pré-requisitos: 
 

• Microsoft .NET Framework 4.0 Full. 
• Microsoft Visual Basic Power Packs 10.0 

 

Caso não estejam disponíveis, o arquivo executável solicitará ao usuário que adquira  
estes arquivos. 

 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Baixe o arquivo de download do Illustra Connect em seu sistema. 
 

2 Localize o arquivo baixado e extraia seu conteúdo ou descompacte o arquivo em uma 
pasta no seu computador. Depois de extraído, você verá o Illustra Connect Setup.exe e 
também a pasta com os pré-requisitos. 

 

3 Clique duas vezes no ícone Setup.exe do Illustra Connect. O instalador se abrirá. Se 
necessário, será solicitado que você adquira o Microsoft NET Framework 4.0 Full e o 
Microsoft Visual Basic Power Packs 10.0 para continuar e o instalador se fechará.  

 Depois de instalar os pré-requisitos, repita a etapa 2. 
 

4 Consulte o procedimento 2.3. 
 

 

- Fim - 
 

 
Procedimento 2-2 

 

Instalação do Illustra Connect a partir do CD 
 

Esta ação instalará todos os componentes necessários para a utilização do Illustra Connect. 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Feche todos os programas que estiverem sendo executados. 
 

2 Insira o CD do Illustra Connect na entrada para CD. O CD será iniciado 
automaticamente. Se você estiver com a execução automática (AutoRun) desabilitada, 
será necessário navegar até o CD através do Windows para localizar o arquivo 
Setup.exe e clicar duas vezes sobre ele. Se necessário, o Microsoft NET Framework 4.0 
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Full e o Microsoft Visual Basic Power Packs 10.0 (também incluído no CD) serão 
instalados e o sistema deverá ser reiniciado. Ao término do processo o instalador se 
fechará automaticamente. 

 

3 Consulte o procedimento 2.3 
 

- Fim - 

 
 
 

Procedimento 2-3 
 

Instalação do Illustra Connect 
 

O assistente do Illustra Connect InstallShield será exibido. 
 

 
Etapa Ação 

 
 

1 Selecione Avançar. O Contrato de Licença de Usuário Final (EULA) é exibido. 
Leia o contrato de licença atentamente e selecione "Aceito" ou "Não aceito". 

 

2 Selecione Avançar. Será exibida a janela da pasta Destino. Será exibido o 
diretório padrão. Este poderá ser alterado, se necessário. 

 

3 Selecione Avançar. Será exibida a janela "Pronto para instalar o programa". 
 

4 Selecione Instalar. Será exibida uma barra de status durante a instalação do Illustra Connect. 
Ao término, será exibida a janela Concluir. Selecione Iniciar o Illustra Connect caso 
deseje executar o programa imediatamente. 

 

5 Selecione Concluir. 
 

 

- Fim - 



Utilização do Illustra Connect  

4 
 

3 

 

Utilização do Illustra Connect 
 

 
 

O Illustra Connect deve ser executado com total privilégio de administrador. 

Para usuários do Windows 7 e do Windows Vista: 

• Caso as configurações de Controle da Conta do Usuário estejam ativadas, você será alertado  
para executar o Illustra Connect com total acesso de administrador, se disponível. O Illustra  
Connect não irá executar se não houver total privilégio de administrador. Caso o usuário não  
tenha privilégios de administrador para avançar, o Illustra Connect será executado, mas exibirá  
um aviso no canto inferior direito. 

 

• Caso as definições de Controle da Conta do Usuário estejam desativadas, o Illustra Connect 
será executado, mas será exibido um aviso no canto inferior direito se estiver sendo 
executado sem total acesso de administrador. 

 

• O comando de menu contextual "Adicionar Apelido NIC para sub-rede XXX.YYY.ZZZ.0" não 
estará disponível se você não for um Administrador. Isso acontece pois é necessário ter 
privilégios de Administrador para modificar a configuração do NIC. 

 

Para usuários do Windows XP: 
 

• O Illustra Connect será executado, mas exibirá um símbolo de aviso caso não esteja sendo 
executado com total acesso de administrador. 

 

Algumas funcionalidades ficarão restritas caso o Illustra Connect não esteja sendo executado  
com total acesso de administrador. 

 

• A solução de conflitos não será executada corretamente. 
 

• As informações do dispositivo quanto a dispositivos conflitantes não serão exibidas corretamente. 
 

• Nenhuma alteração realizada na página de definições do Illustra Connect será salva no disco. 
 

• O comando de menu contextual "Adicionar Apelido NIC para sub-rede XXX.YYY.ZZZ.0" não 
estará disponível se você não for um Administrador. Isso acontece pois é necessário ter 
privilégios de Administrador para modificar a configuração do NIC. 

 

Usando a página de configurações do Illustra Connect, defina quais redes serão digitalizadas.  
Figura 3-1 

 

Configurações do Illustra Connect 
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Observação: As opções selecionadas serão lembradas para todas as sessões adicionais. 
Elas podem ser alteradas no menu Ferramentas / Configurações. 

 

• Se "IPv4 + IPv6" for escolhido, todas as redes são exibidas. 
 

• As câmeras IPv4 e IPv6 serão descobertas. 
 

• Se uma câmera usa IPv4 e IPv6, a caixa de seleção determinará qual 
endereço o Illustra Connect utilizará. 

 

• Se "IPv4" for escolhido, apenas redes IPv4 são exibidas. 
 

• Somente câmeras IPv4 serão descobertas. 
 

• Se "IPv6" for escolhido, apenas redes IPv6 são exibidas. 
 

• Somente câmeras IPv6 serão descobertas. 
 

Selecione o protocolo que deve ser utilizado ao pesquisar: 
 

• Todos os protocolos 
 

• ONVIF 
 

• CGI 
 

• Use endereços IP específicos 
  

Observação: Ao usar a configuração Usar endereços IP específicos, os endereços 
específicos IP devem estar listados em um arquivo de texto ou CSV. Cada endereço IP 
deve estar em uma nova linha do arquivo. A lista de endereços IP será consultada em 
sequência, usando os protocolos ONVIF e CGI. 

 

As configurações padrão selecionam as redes IPv4+IPv6 e o protocolo ONVIF 
 

Quando o Illustra Connect é executado, todas as sub-redes são pesquisadas simultaneamente 
para os dispositivos de vídeos compatíveis. 

 
Figura 3-2 

 

Escaneamento inicial à procura de dispositivos compatíveis 

                               
 

O Illustra Connect irá primeiro procurar, e depois consultar a rede. 
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Informações do Dispositivo Descrição 

Status Consulte o apêndice 

Nome do dispositivo Nome amigável da câmera. Todo 
dispositivo possui um nome padrão que 
poderá ser modificado 

Nome do host Definido pelo dispositivo 

Endereço IP O endereço transmitido pelo dispositivo 
(caso não esteja definido por DHCP, poderá 
haver conflito com outros dispositivos em 
sua rede. Você poderá utilizar o Illustra 
Connect para resolver este problema) 

Modelo Exclusivo para cada modelo de dispositivo 

Código do produto Subconjunto exclusivo para cada modelo 

Fabricante Específico para cada fabricante 

Versão de firmware Versão atual do firmware no dispositivo. 
Poderá ser atualizada 

MAC Exclusivo para cada dispositivo 

 

Figura 3-3 
 

Consultando dispositivos compatíveis 

 
 

Quando o escaneamento terminar, será exibida na janela principal uma lista dos dispositivos 
disponíveis na rede. Para cada dispositivo, serão fornecidas as informações a seguir, se 
disponíveis 
 
Tabela 3-1 

 

Informações do Dispositivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A ferramenta de filtragem 
 

O Illustra Connect permite que você filtre a lista de dispositivos exibida na janela principal. Isto 
poderá ser útil para encontrar e selecionar vários dispositivos para configuração em massa. A 
filtragem poderá ocorrer com base em: 
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Tabela 3-2 
 

Critérios de filtragem 
 

Critérios de filtragem Descrição 

Nome do dispositivo Filtragem pelo nome completo do dispositivo ou 
por parte do nome 

Nome do host Filtragem pelo nome completo do host ou por 
parte do nome 

Endereço IP Filtragem pelo endereço IP completo ou por 
parte do endereço 

Modelo Filtragem pelo modelo completo ou por parte do 
modelo 

Código do produto Filtragem pelo código completo do produto ou 
por parte do código 

Fabricante Filtragem pelo nome completo do fabricante ou 
por parte do nome 

Versão de firmware Filtragem pela versão completa do firmware ou 
por parte da versão 

 

 
 

O filtro de dispositivos fica por padrão ativado. Isto pode ser observado por uma marca de 
verificação próxima a Exibir Filtro no menu suspenso Exibição. Poderá ser desativado ou 
ativado, e o Illustra Connect se lembrará de sua preferência.  

 
Procedimento 3-1 

 

Desativação do filtro de dispositivos 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Selecione Exibição na barra de menus. Será exibido o menu suspenso Exibição. 
 

2 Selecione Exibir filtro no menu suspenso. Quando o filtro estiver desativado nenhuma 
marca de verificação será exibida próximo a Exibir Filtro. 

- Fim - 3 
 

 

Procedimento 3-2 
 

Ativação do filtro de dispositivos 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Selecione Exibição na barra de menus. Será exibido o menu suspenso Exibição. 
 

2 Selecione Exibir filtro no menu suspenso. Quando o filtro estiver ativado será exibida 
uma marca de verificação próximo a Exibir Filtro. 

 

 

- Fim - 
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Procedimento 3-3 
 

Utilização do filtro de dispositivos 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Selecione a caixa de texto Filtro. 
 

2 Insira parte do texto ou todo o texto que deseja utilizar para a filtragem. 
 

3 Selecione a seta suspensa Filtro na barra de menus. Será exibida a lista suspensa Filtro. 
 

4 Selecione no menu suspenso a coluna que deseja filtrar. 
 

5 Selecione Aplicar filtro. Agora seus dispositivos estão filtrados de acordo com os  
 seus critérios. 

 
Observação 

Para limpar seus critérios de filtro, selecione o botão Limpar. 
 

 

- Fim - 
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Exibição de todas as fotografias instantâneas 
 

O Illustra Connect pode exibir imagens estáticas ou fotografias instantâneas a partir de 
dispositivos compatíveis. Isto poderá ser útil ao estabelecer o local de cada dispositivo e dar-lhe 
um nome adequado. A alteração de nomes é o assunto do Procedimento 3-10. A exibição da 
lista do dispositivo será substituída por uma fotografia instantânea da visualização de cada 
dispositivo. Se necessário, a fotografia instantânea poderá ser atualizada para uma ou diversas 
câmeras. 

 

Observação 

1   No modo de visualização de fotografias instantâneas, ainda é possível visualizar as 

propriedades mais comuns do dispositivo movendo o mouse sobre a imagem. Assim, será 

exibido um balão que descreverá as propriedades mais comuns do dispositivo. Utilize o 

Procedimento 3-9 para visualizar a lista completa de propriedades e exibir uma fotografia 

instantânea apenas para o dispositivo selecionado. 
 

2 Alguns dispositivos poderão não exibir as fotografias instantâneas se não estiverem no 

modo MJPEG. Caso tenha sido atribuída segurança exclusiva à câmera e os detalhes não 

estiverem disponíveis para que o Illustra Connect possa utilizá-los (Procedimento 3-9) 

quando não for possível obter uma fotografia instantânea. 
 
 

Procedimento 3-4 
 

Exibir o modo de visualização de fotografias instantâneas 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Selecione Exibição na barra de menus. Será exibido o menu suspenso Exibição. 
 

2 Selecione Exibir fotografias instantâneas no menu suspenso. Será exibida uma 
fotografia instantânea de cada dispositivo compatível. 

 
Figura 3-4 

 

Exibição de fotografias instantâneas 
 

 
 

- Fim - 
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Procedimento 3-5 

 

Atualizar a visualização de fotografias instantâneas 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Clique com o botão direito na fotografia que deseja atualizar. 
 

2 Selecione Atualizar fotografia na lista. A fotografia será atualizada. 
 

- Fim -
 3 

 

Procedimento 3-6 
 

Atualização de diversas visualizações de fotografias instantâneas 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Selecione as fotografias que deseja atualizar. 
 

É possível selecionar as fotografias das seguintes formas: Para 

selecionar um arranjo contínuo de fotografias. 

a Selecione a primeira fotografia que deseja atualizar e mantenha pressionada a tecla 
Shift e então selecione a última fotografia do arranjo contínuo e solte a tecla Shift. 
As fotografias que estiverem entre a primeira e a última ficarão em destaque. 

 

Para selecionar um grupo específico de fotografias. 
 

b Selecione a primeira das fotografias que deseja atualizar e, em seguida, mantenha 
pressionada a tecla Ctrl e selecione cada uma das fotografias que deseja atualizar. 
Ao terminar de selecionar as fotografias, solte a tecla Ctrl e cada uma das 
fotografias escolhidas ficará em destaque. 

 

2 Selecione Exibição na barra de menus. Será exibido o menu suspenso Exibição. 
 

3 Selecione Atualizar fotografia no menu suspenso. A visualização das fotografias 
selecionadas será atualizada. 

 

 

- Fim - 
 
 

Procedimento 3-7 
 

Exibir a visualização de listas 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Selecione Exibição na barra de menus. Será exibido o menu suspenso Exibição. 
 

2 Selecione Exibir lista no menu suspenso. Será exibida a visualização de lista padrão. 
 

 

- Fim - 
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Com acessar uma interface web dos dispositivos 
 

Considerando que o Illustra Connect permite que você acesse e configure algumas definições 
para seus dispositivos na rede, os dispositivos também poderão ser acessados remotamente 
através de suas interfaces web. Isto proporciona maior controle de seus dispositivos e permite 
que você os gerencie remotamente, reduzindo bastante a necessidade de acessá-los 
diretamente no local. 

 

Procedimento 3-8 
 

Como lançar a interface web do dispositivo selecionada. 
 

Etapa Ação 3 
 

1 Selecione o dispositivo na exibição principal. 
 

2 Selecione Exibição na barra de menus. Será exibido o menu suspenso Exibição. 
 

3 Selecione Lançar configuração da GUI Web no menu suspenso. Será exibida a 
interface web do dispositivo em uma nova janela do navegador. 

 
Figura 3-5 

 

Exemplo de GUI (interface gráfica do usuário - graphic user interface) web do  
dispositivo 

 

 
 

 
 
 
 

- Fim - 
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Página de propriedades do dispositivo 
 

O Illustra Connect poderá exibir as propriedades de cada dispositivo na lista. Esta página de 
propriedades contém informações importantes sobre a configuração e a conectividade do 
dispositivo e exibirá também uma fotografia instantânea do dispositivo, se disponível. 

 

Procedimento 3-9 
 

Visualização das propriedades do dispositivo 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Selecione o dispositivo. 
 

2 Selecione Propriedades do Dispositivo na barra de menus. Será exibida a janela  
 Propriedades do Dispositivo. 

 
Figura 3-6 

 

Exemplo de uma janela Propriedades do Dispositivo 

 
 

3 Selecione uma opção de Transformação do menu suspenso para alterar a 
orientação da fotografia instantânea exibida: 

 
Observação 

Transformar funcionalidade é disponível somente no modo avançado. 
 

• Verticalmente 
 

• Horizontalmente 
 

• Girar 180 
 

Selecione Atualizar fotografia. 

4 Selecione OK para fechar a janela Propriedades do Dispositivo. 
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Métodos alternativos para exibição das propriedades de um dispositivo: 

 

• Clique com o botão direito no dispositivo e selecione Propriedades do Dispositivo. 
 

• Selecione Exibição na barra de ferramentas e selecione Propriedades no menu. 
 

• Caso algum dispositivo já tenha sido selecionado, selecione Propriedades 
do Dispositivo na barra de menus (esta opção ficará marcada em cinza se 
houver nenhum ou vários dispositivos selecionados). 

 

 
 
 
 

 

Alteração do nome do 
dispositivo 

- Fim - 

3 

 
É possível alterar o nome de um dispositivo com o Illustra Connect a partir da janela 
Propriedades do Dispositivo. Atribuir a seus dispositivos um nome adequado permitirá que 
você localize o dispositivo relevante quando necessário. A janela Propriedades do Dispositivo 
poderá ser acessada através dos métodos descritos no Procedimento 3-9. 

 

Procedimento 3-10 
 

Alteração do nome do dispositivo 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Clique com o botão direito no dispositivo a que deseja atribuir um nome. 
 

2 Selecione Propriedades na lista. 
 

3 Clique na caixa de texto Nome do dispositivo. 
 

4 Exclua a entrada atual. 
 

5 Digite o novo nome do dispositivo. 
 

6 Selecione o botão Aplicar. 
 

7 Selecione o botão OK. Agora o nome do dispositivo foi alterado. 
 

 

- Fim - 
 
 
 

Atualização da lista de dispositivos 
 

O Illustra Connect permite que a lista de dispositivos seja atualizada sem a necessidade de 
fechar e abrir o software novamente. Isto poderá ser útil caso você tenha adicionado ou 
removido dispositivos em sua rede ou realizado alterações nas configurações das câmeras e 
deseje se certificar de que as alterações foram aplicadas. 

 
Observação 

Os dispositivos compatíveis com ONVIF transmitirão um “Olá” quando entrarem online, e “Até 

logo” quando mudarem para off-line. O Illustra Connect refletirá automaticamente essas 

transmissões na lista de Dispositivos. 
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Procedimento 3-11 
 

Atualizar a lista de dispositivos 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Selecione Atualizar Lista. A barra de status da pesquisa é exibida e as caixas de 
diálogo de busca e consulta serão exibidas. 

 

Quando a atualização for concluída, todos os dispositivos que ainda não tiverem sido 
redescobertos ficarão esmaecidos. 

 

 

- Fim - 
 
 

Procedimento 3-12 
 

Atualizar o dispositivo individual 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Clique com o botão direito em um dispositivo. 
 

2 Selecione Atualizar Propriedades. 
 

Quando a atualização for concluída as informações serão exibidas. Quaisquer valores 
que tenham sido modificados estarão realçados. 

 

OU 
 

1 Clique com o botão direito em um dispositivo. 
 

2 Selecione Propriedades. Será exibida a janela Propriedades do Dispositivo. 
 

3 Selecione Atualizar Propriedades. 
 

Quando a atualização for concluída as informações serão exibidas. Quaisquer valores 
que tenham sido modificados estarão realçados. 

 

 

- Fim - 
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Configuração em Massa 
 

O Illustra Connect permite a configuração de diversos parâmetros em múltiplas câmeras, a partir 
do recurso Configuração em Massa.  

A Configuração em Massa pode ser aplicada em dispositivos descobertos que forem compatíveis 
com a AD Illustra iAPI2 e AD Illustra iAPI3. A ferramenta irá exibir automaticamente os 
dispositivos compatíveis e os incompatíveis. 

Uma vez selecionado na barra de ferramentas principal, a caixa de diálogo da Configuração em 
Massa é aberta e exibirá os dispositivos compatíveis e os incompatíveis. 

 

O recurso da Configuração em Massa permite o uso de modelos predefinidos, uma configuração 
de câmera já existente, ou ainda modelos personalizados para utilização em diversas câmeras. 

Observação 
Todas as câmeras são compatíveis com a configuração em massa de FPS, resolução e 
Codec, com exceção das seguintes: 

 Pro 12MP FishEye 
 Flex PTZ 
 Pro Compact Series, Pro Micro Series, Compact Bullet Series, e Pro LT Bullet 

Se a configuração em massa falhar para essas câmeras, você poderá configurá-las 
através da GUI web da câmera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utilização do Illustra Connect  

16 
 

Procedimento 3-13 
 

Seleção de um arquivo de configuração de modelo 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Selecione Configuração em Massa na barra de ferramentas principal. 
 

2 No painel direito, na lista suspensa Arquivo de Modelo, selecione o arquivo modelo 
para uso, ou selecione Procurar e navegue até o local onde os arquivos estão salvos. O 
local padrão dos arquivos de modelo é C:\ProgramData\Tyco\IllustraConnect\Templates 

3 A lista dos parâmetros contidos no modelo será exibida. 
Observação 

Uma vez que um arquivo de modelo for carregado, ele pode ser personalizado com a 
adição ou remoção de definições.  

 
 

- Fim – 

 
Procedimento 3-14 

 

Aplicação das definições nas câmeras 
Uma vez que as definições necessárias forem escolhidas e configuradas, elas podem ser 

aplicadas para todas as câmeras listadas na seção de Câmeras Compatíveis.  
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Selecione Configuração em Massa na barra de ferramentas principal. 
 

2 Selecione o arquivo de modelo, câmera ou faça a configuração necessária. 

3 Selecione Aplicar Definições na parte inferior da caixa de diálogo. 

 Uma caixa de diálogo será exibida identificando o progresso das Configurações em 
Massa.  

 Uma vez que as configurações forem enviadas para as câmeras, uma caixa de diálogo 
com um resumo será exibida, apontando o sucesso das configurações. 

4 Para visualizar o resumo ou salvá-lo como um arquivo .txt ou .csv, selecione Exibir ou 
Salvar como na caixa de diálogo Formulário Resumo. 

- Fim – 

 

 

Procedimento 3-15 
 

Configuração das definições avançadas de segurança 
 

Etapa Ação 
 
 

1 Selecione Configuração em Massa na barra de ferramentas principal. 
 

2 Selecione a configuração de Modo de Segurança Avançada e, em seguida, selecione 

‘+’. 

3 Selecione Habilitado para o Modo de segurança avançada.  
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4 Insira o Nome de Usuário do Administrador e a Senha que você deseja configurar na 
câmera. 

5 Selecione Aplicar Definições. 

Observação 

Uma caixa de diálogo fica visível identificando o progresso das configurações do modo de 
Segurança Avançada. Quando as configurações são enviadas para a câmera, uma caixa 
de diálogo de resumo fica visível identificando o sucesso das configurações. 

 

6 Você pode visualizar o resumo ou salvá-lo como um arquivo .txt ou .csv. 

a) Para exibir o resumo, selecione Exibição na caixa de diálogo Formulário Resumo. 
b) Para salvar o resumo, selecione Salvar Como na caixa de diálogo Formulário 

Resumo. 
c)  Clique com o botão direito em uma câmera específica e selecione Relatório 

da Câmera. 

Depois de configurar uma câmera para segurança avançada, ela não poderá mais se comunicar 
ou ser descoberta pelo Illustra Connect devido à desabilitação do protocolo ONVIF. 

Observação 

O Illustra Connect 3.2 segue nossas últimas normas de segurança cibernética para nome 
de usuário e senha: 

Complexidade do nome de usuário para o modo de segurança avançada:  

 Mínimo de caracteres: 5 

Complexidade da senha para o modo de segurança avançada:  

 Mínimo de caracteres: 8 

 Incluir pelo menos um caractere de um mínimo de três identificados na 

lista abaixo: 

i. Letras maiúsculas (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV). 

ii. Letras minúsculas (abcdefghijklmnopqrstuv). 

iii. Caracteres numéricos (0123456789). 

iv. Caracteres especiais (@ % + \ / ’ ! # $ ^ ? : , ( ) { } [ ] ~ - _ `) 
 Não pode ser idêntica ao nome de usuário. 

 

Compatibilidade com a segurança avançada em massa do Illustra 

Connect 

Pro Minidome  Compatível com FW 1.3.1 ou acima 

Pro i625 PTZ Compatível com FW 2.1.6 ou acima 

Pro i825 5MP FE Compatível com FW 2.0.1 ou acima 

Flex 3MP (Gen2)  Compatível com FW  1.1 ou acima 

Flex i600/i800 Compatível com FW 3.1.5 ou acima 

Pro 12MP FE Atualmente não compatível 

Flex PTZ Atualmente não compatível 

Essentials  N/D 

Pro Compact, Bullet, Micro N/D 
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- Fim  

 

Procedimento 3-16 
Configuração das definições do TrickleStor 
Depois que as definições necessárias forem escolhidas e configuradas, elas poderão ser 

aplicadas a todas as câmeras listadas na seção Câmeras Compatíveis que dão suporte a este 

recurso.  
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Selecione Configuração em Massa na barra de ferramentas principal. 
 

2 Selecione a configuração TrickleStor e, em seguida, selecione ‘+’. 

3 Selecione Registrar Fonte de Fluxo e, em seguida, selecione Habilitado para Registro 
de Evento. 

4 Digite o Endereço IP do Video Edge que você deseja configurar na câmera. 

5 Selecione Aplicar Definições. 

Observação 

Uma caixa de diálogo fica visível identificando o progresso das configurações em massa 
do TrickeStor. Quando as configurações são enviadas para a câmera, uma caixa de 
diálogo de resumo fica visível identificando o sucesso das configurações. 

 

6 Você pode visualizar o resumo ou salvá-lo como um arquivo .txt ou .csv. 

a) Para exibir o resumo, selecione Exibição na caixa de diálogo Formulário 
Resumo. 

b) Para salvar o resumo, selecione Salvar Como na caixa de diálogo Formulário 
Resumo. 

Observação 

O Illustra Connect 3.2 pode detectar se um cartão SD está presente na câmera para que 
o TrickleStor funcione. 

 

Compatibilidade FW da câmera do Illustra TrickeStor 

Pro Minidome  Compatível com FW 1.3.1 ou acima 

Flex 3MP (Gen2)  Compatível com FW  1.1 ou acima 

 

- Fim – 
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Procedimento 3-17 
 

Configuração das Definições de Detecção de Movimento 
Quando a configuração Detecção de Movimento é selecionada, ela abre uma nova caixa de 

diálogo para permitir a configuração das definições de Detecção de Movimento.  
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Selecione Configuração em Massa na barra de ferramentas principal. 
 

2 Caso esteja utilizando um modelo, selecione o arquivo de modelo.  

3 Selecione Detecção de Movimento na lista suspensa Selecionar as Definições caso ela 
ainda não tenho sido selecionada. Caso Detecção de Movimento já esteja na lista 
exibida, dê um duplo clique no nome da definição da Detecção de Movimento. 

 A caixa de diálogo da Detecção de Movimento será exibida.  

4 Marque a caixa de seleção Habilitar Detecção de Movimento para habilitá-la. 

5 No menu suspenso Número de Fluxo, selecione o fluxo para monitorar a Detecção de 
Movimento. 

6 Selecione a definição de sensibilidade necessária no menu suspenso Sensibilidade. 

7 Selecione a ação necessária no menu suspenso Ação quando Detecção de Movimento 
for detectada. Estas ações são configuradas na câmera. 

8 Selecione os Eventos (Registro, E-mail, FTP e CIFS) a serem configurados quando 
Detecção de Movimento for detectada. 

Observação 

Quando as opções Registro, E-mail, FTP ou CIFS forem selecionadas, as definições 
adicionais que solicitarem configuração serão exibidas nas áreas suspensas, no canto 
direito da caixa de diálogo. 

 

9 Selecione a(s) área(s) a ser(em) monitorada(s) para Detecção de Movimento. 

10. Selecione OK para salvar as configurações. 

- Fim 

 

Licenciamento em massa 
 

Você pode gerar licenças para várias câmeras de uma vez, usando o recurso Licenciamento em 
massa.  

O Licenciamento em massa pode ser aplicado a dispositivos descobertos que sejam compatíveis 
com o AD Illustra iAPI3, que esteja executando um firmware específico para suportar o recurso 
de Licença. A ferramenta automaticamente identifica os dispositivos suportados e não 
suportados da lista de dispositivos descobertos. 

Depois de selecionar as câmeras para as quais você deseja gerar licenças, e de seleciona 
Licenciamento em Massa, a janela de diálogo Gerar Solicitação de Licença é exibida, 
mostrando os dispositivos compatíveis e os incompatíveis. 
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Conclua as etapas abaixo para carregar uma licença para uma câmera. 

 

Procedimento 3-18 
 

Gerando licenças em massa  
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Destaque as câmeras para as quais você deseja gerar licenças. 
Selecione Ferramentas e, em seguida, selecione Licenciamento em Massa na lista  
suspensa. 
OU 
Clique com o botão direito nas câmeras selecionadas e selecione Licenciamento em  
Massa.A janela Gerar Solicitação de Diálogo é exibida. 

 

2 A janela Gerar Solicitação de Diálogo exibe as câmeras na ordem de compatíveis e 
incompatíveis. Confira se todas as câmeras relevantes estão listadas como suportadas. 
Se nem todas as câmeras relevantes forem suportadas, saia do menu e atualize a lista 
de descobertas.  

3 Clique em Gerar Arquivo de Solicitação de Licença. 
A ferramenta seleciona automaticamente todas as câmeras suportadas. 

4 Dê um nome para sua licença em massa, vá até o local onde você deseja salvar seu  
arquivo xml de solicitação de licença e clique em OK.  
Uma caixa de Resumo da Geração de Solicitação de Licença exibe as informações  
sobre o êxito ou não de cada geração de solicitação de licença. 

5 Clique em Fechar. 
 
Observação 

No momento, o recurso Gerar licenciamento em massa só é compatível com a câmera 
Pro Fixed Mini Dome com Firmware 1.2 ou acima. 

O recurso Gerar Licenciamento em Massa permite que você carregue licenças adicionais 
que liberam mais recursos de análise do Illustra Video Intelligence. 
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- Fim – 

 

 

Carregar uma licença 
 

Use o recurso Carregar licença do Illustra Connect para carregar uma licença à uma câmera. 

O licenciamento pode ser aplicado a dispositivos descobertos que sejam compatíveis com o AD 
Illustra iAPI3, que esteja executando um firmware específico para suportar o recurso de licença. 
A ferramenta automaticamente identifica os dispositivos suportados e não suportados da lista de 
dispositivos descobertos. 

Conclua as etapas abaixo para carregar uma licença para uma câmera. 

Procedimento 3-19 
 

Carregando uma licença 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Antes de carregar a licença, assegure-se de que o Illustra Connect tenha descoberto  
todas as câmeras que você deseja descobrir. Se tiver dificuldade em descobrir as câmeras,  
use o método de descoberta "IP Específico" após fornecer uma lista de todas as câmeras  
às quais deseja aplicar a licença.  

2 Selecione Ferramentas e, em seguida, selecione Carregar Licença na lista suspensa. 
A caixa Carregar licença é exibida. 

3 Clique em Navegar, vá até o arquivo de licença que deseja carregar e depois clique em 
OK. 

4 Depois que a mensagem Carregando Licença for exibida, clique em OK. 
Uma caixa de Resumo do Carregamento da Licença exibe as informações sobre se  
o carregamento da licença para cada câmera teve êxito ou não. 

 

 
 

5 Clique em OK. 
O procedimento está concluído. 
OU 
Para receber informações sobre os motivos pelos quais o carregamento da licença  
para uma câmera falhou, selecione a câmera e clique em Detalhes. 
Informações sobre porque o carregamento falhou são exibidas. 
 

- Fim – 
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3 

Conflitos quanto ao endereço IP 
 

Os dispositivos Tyco Security Products e ONVIF compatíveis tentarão adquirir um endereço IP através do 
DHCP. Se um servidor DHCP não for encontrado, eles irão padronizar um endereço IP padrão comum a 
seus modelos específicos. O Illustra Connect descobrirá automaticamente todos os dispositivos de vídeo 
compatíveis em conflito na rede e indicá-los na coluna de status. É importante lembrar que os dispositivos 
exibidos em conflito poderão estar em conflito com dispositivos não compatíveis em sua rede que o Illustra 
Connect não exibirá, como impressoras, desktops, etc. O Illustra Connect o ajudará a resolver os problemas 
referentes a endereços IP. 

Observação 

1 Ao utilizar o Illustra Connect para solução de conflitos, o usuário precisará ter totais direitos 

de administrador em seu computador para efetuar alterações. Sem os totais direitos de 

administrador o problema poderá não ser resolvido ou as informações sobre o dispositivo 

poderão ser relatadas de forma imprecisa. 

2 A configuração automática de endereços IP em dispositivos ONVIF de terceiros durante a 

solução de conflitos provavelmente falhará, mas esse fato não afetará a solução dos 

problemas dos endereços IP dos dispositivos Tyco Security Products. 

3 Se um dispositivo estiver em Conflito com o IP, o Illustra Connect fará todos os esforços para 

direcionar o tráfego para o dispositivo correto, mas não há garantia de que os comandos 

serão roteados adequadamente pela rede. É extremamente recomendado que você resolva 

Conflitos de IP antes de alguma outra tentativa com um dispositivo. Mesmo ao resolver o 

conflito, não é 100% garantido que funcione e pode ser que precise ser feito novamente até 

que seja bem-sucedido. A caixa de diálogo de solução de conflitos não deve ser confundida 

com a caixa de diálogo de Configuração de Rede, utilizada para atribuir endereços de rede 

aos dispositivos, mas não para solucionar conflitos. Todos os conflitos de IP devem ser 

solucionados pelo botão solucionar conflitos, da barra de ferramentas. 

Procedimento 3-20 
Solução de conflitos por meio de DHCP 

 

Etapa Ação 
 

1 Selecione Resolver Todos os Conflitos. 
Observação 

O botão Resolver Todos os Conflitos somente será ativado se houver dispositivos  

conflitantes. 
 

2 Selecione o botão de opção Definir Todos os Dispositivos Conflitantes como DHCP. 
 

3 Selecione o botão OK. Será exibida uma barra de status Resolvendo Conflitos. 
 

4 Quando todos os conflitos tiverem sido resolvidos, será exibida uma janela Resultados 
da Resolução de Conflitos para confirmar a alteração e qual endereço IP foi atribuído a 
qual dispositivo. 

 

5 Selecione o botão Fechar. Caso algum dispositivo precise ser reiniciado, será 
exibida a janela do Illustra Connect para confirmar que ao menos um dispositivo foi 
reiniciado e que poderá não aparecer online por vários minutos. 

 

6 Selecione o botão OK. Os dispositivos serão reiniciados e aparecerão online. 

              Observação 

Alguns dispositivos possuem uma configuração local que poderá permitir ou impedir o uso de 

DHCP. Nem todos os dispositivos serão definidos de forma a permitir DHCP e, neste caso, as 

tentativas de solução de problemas do endereço por meio de DHCP fracassarão. Neste caso 

será necessário definir o endereço IP manualmente. 
 
 
 
 

 

- Fim - 
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3 

Procedimento 3-21 
 
Solução de conflitos de dispositivos por meio de intervalo de endereços IP estáticos 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Selecione Resolver Todos os Conflitos. 
Observação 

O botão Resolver Todos os Conflitos somente será ativado se houver dispositivos  

conflitantes. 
 

2 Selecione o botão de opção Atribuir um endereço IP estático dentro dos seguintes  
 intervalos:  

 

3 Especifique o seu intervalo do endereço IP Verifique se é grande o suficiente para 
acomodar todos os dispositivos conflitantes. Além disso, garanta que o intervalo não 
inclua outros dispositivos, como impressoras. 

 

4 Selecione o botão OK. Será exibida uma barra de status Resolvendo Conflitos. 
 

5 Quando todos os conflitos tiverem sido resolvidos, será exibida uma janela Resultados 
da Resolução de Conflitos para confirmar a alteração e qual endereço IP foi atribuído a 
qual dispositivo. 

 

6 Selecione o botão Fechar. Caso algum dispositivo precise ser reiniciado, será 
exibida a janela do Illustra Connect para confirmar que ao menos um dispositivo foi 
reiniciado e que poderá não aparecer online por vários minutos. 

 

7 Selecione o botão OK. Os dispositivos serão reiniciados e aparecerão online. 
 

 

- Fim - 

 
 

Configuração da definições de rede para um dispositivo 
 

O Illustra Connect permite que as definições de rede dos dispositivos Tyco Security Products 
suportados sejam mudadas. Você poderá especificar um endereço IP estático ou orientar o 
dispositivo para que utilize DHCP para adquirir um endereço IP. 

 
Procedimento 3-22 

 

Configuração da rede por meio de DHCP 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1          Clique com o botão direito em um dispositivo. 
 

2          Selecione Configurar Rede. Será exibida a janela Configuração de Rede. 
 

O nome de host, o tipo do modelo e o endereço MAC dos dispositivos serão exibidos 
na parte superior da janela. 

 

3          Selecione Usar DHCP. 
 

4          Selecione o botão OK. 
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3 

Observação 

Alguns dispositivos possuem uma configuração local que poderá permitir ou impedir o uso de 

DHCP. Nem todos os dispositivos serão definidos de forma a permitir DHCP, e neste caso a 

opção de utilização do DHCP estará indisponível. Neste caso será necessário definir o endereço 

IP manualmente. 
 
 
 

- Fim - 
 
 

Procedimento 3-23 
 

Configuração da rede por meio da especificação de um endereço IPv4. 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Clique com o botão direito em um dispositivo. 
 

2 Selecione Configurar Rede. Será exibida a janela Configuração de Rede. 
 

3 Selecione Especificar um Endereço IP. 
 

4 Insira o Endereço IP que você deseja atribuir ao dispositivo no formato xxx.xxx.xxx.xxx 
 

5 Insira a Máscara de Sub-rede do dispositivo no formato xxx.xxx.xxx.xxx 
 

6 Insira o Endereço do Gateway do dispositivo no formato xxx.xxx.xxx.xxx 
 

7 Insira o Servidor DNS do dispositivo no formato xxx.xxx.xxx.xxx 
 

8 Selecione o botão OK. 
 

- Fim - 
 

 
Procedimento 3-24 

 

Configuração da rede por meio da especificação de um endereço IPv6. 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Clique com o botão direito em um dispositivo. 

2 Selecione Configurar Rede. Será exibida a janela Configuração de Rede. 
 

3 Selecione Especificar um Endereço IP. 
 

4 Insira o Endereço IP que você deseja atribuir ao dispositivo no 
formato xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

5 Insira a Máscara de Sub-rede do dispositivo no 
formato xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

6 Insira o Endereço de Gateway do dispositivo no 
formato xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

7 Insira o endereço do Servidor DNS do dispositivo no 
formato xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

8 Selecione o botão OK. 
 

 

- Fim – 
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Procedimento 3-25 
 

Atribua endereços IPv4 para vários dispositivos em um grupo 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Selecione os dispositivos nos quais você deseja configurar o endereços IP. 
 

É possível selecionar os dispositivos das seguintes formas: 

Para selecionar uma lista contínua de dispositivos. 

a Selecione o primeiro dispositivo no qual você deseja definir o IPv4 e, em seguida, 
mantenha pressionada a tecla Shift e selecione o último dispositivo da lista 
contínua e, então, solte a tecla Shift. Os dispositivos que estiverem entre o primeiro 
e o segundo ficarão em destaque. 

 

Para selecionar uma lista específica ou descontínua de dispositivos 
 

B Selecione o primeiro dos dispositivos no qual você deseja definir o IPv4 e, em 
seguida, mantenha pressionada a tecla Ctrl e selecione cada um dos dispositivos 
que deseja definir. Ao terminar de selecionar os dispositivos, solte a tecla Ctrl e 
cada um dos dispositivos escolhidos ficará em destaque. 

 

2 Clique com o botão direito em um dispositivo da lista. 
 

3 Selecione Configurar Rede. Será exibida a janela Configuração de Rede. 
 

- Fim – 
 
 

Procedimento 3-26 
 

Atribua endereços IPv4 para vários dispositivos em um grupo 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Selecione os dispositivos nos quais você deseja configurar o endereços IP. 
 

É possível selecionar os dispositivos das seguintes formas: 

Para selecionar uma lista contínua de dispositivos. 

a Selecione o primeiro dispositivo no qual você deseja definir o IPv4 e, em seguida, 
mantenha pressionada a tecla Shift e selecione o último dispositivo da lista 
contínua e, então, solte a tecla Shift. Os dispositivos que estiverem entre o primeiro 
e o segundo ficarão em destaque. 

 

Para selecionar uma lista específica ou descontínua de dispositivos 
 

B Selecione o primeiro dos dispositivos no qual você deseja definir o IPv4 e, em 
seguida, mantenha pressionada a tecla Ctrl e selecione cada um dos dispositivos 
que deseja definir. Ao terminar de selecionar os dispositivos, solte a tecla Ctrl e 
cada um dos dispositivos escolhidos ficará em destaque. 

 

2 Clique com o botão direito em um dispositivo da lista. 
 

3 Selecione Configurar Rede. Será exibida a janela Configuração de Rede. 
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Figura 3-7 
 

Janela Configuração de Rede 

                                                                   
 

4 Selecione Especificar um Intervalo de Endereço de IP Estático. 
 

6 Insira o intervalo de Endereço IP que você deseja atribuir ao dispositivo no  
formato xxx.xxx.xxx.xxx 

 

6 Insira a Máscara de Sub-rede dos dispositivos no formato xxx.xxx.xxx.xxx 
 

7 Insira o Endereço de Gateway dos dispositivos no formato xxx.xxx.xxx.xxx 
 

8 Insira o endereço do Servidor DNS dos dispositivos no formato xxx.xxx.xxx.xxx 
 

9 Selecione o botão OK. 
 

 

- Fim - 
 
 

Procedimento 3-27 
 

Atribua endereços IPv6 para vários dispositivos em um grupo 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Selecione os dispositivos nos quais você deseja configurar o endereços IP. 
 

É possível selecionar os dispositivos das seguintes formas: 

Para selecionar uma lista contínua de dispositivos. 

a Selecione o primeiro dispositivo no qual você deseja definir o IPv6 e, em seguida, 
mantenha pressionada a tecla Shift e selecione o último dispositivo da lista 
contínua e, então, solte a tecla Shift. Os dispositivos que estiverem entre o primeiro 
e o segundo ficarão em destaque. 

 

Para selecionar uma lista específica ou descontínua de dispositivos 
 

b Selecione o primeiro dos dispositivos no qual você deseja definir o IPv6 e, em 
seguida, mantenha pressionada a tecla Ctrl e selecione cada um dos dispositivos 
que deseja definir. Ao terminar de selecionar os dispositivos, solte a tecla Ctrl e 
cada um dos dispositivos escolhidos ficará em destaque. 

 

2 Clique com o botão direito em um dispositivo da lista. 
 

3 Selecione Configurar Rede. A janela Configuração de Rede é exibida. 
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Figura 3-8 
 

Janela Configuração de Rede 
 

 
 

                                                                    3 

4 Selecione Especificar um Intervalo de Endereço de IP Estático. 
 

5 Insira o intervalo do Endereço IP que você deseja atribuir aos 
dispositivos no formato xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

6 Insira a Máscara de Sub-rede dos dispositivos no 
formato xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

7 Insira o endereço de Gateway dos dispositivos no 
formato xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

8 Insira o Servidor DNS dos dispositivos no formato 
xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

9 Selecione o botão OK. 
 

 

- Fim - 
 
 

Configuração de usuários nos dispositivos 
 

O Illustra Connect permite configurar contas de usuário em dispositivos suportados. Ele 
também faz com que seja possível configurar a mesma conta de usuário em vários 
dispositivos. 

 

Procedimento 3-28 
 

Configuração de uma conta de usuário em um único dispositivo 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Clique com o botão direito em um dispositivo. 
 

2 Selecione Configurar Usuários. Será exibida a janela Gerenciar Usuários. 
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Figura 3-9 
 

Janela Gerenciar Usuários 

                                                                 3 
 

O dispositivo selecionado é exibido na janela Lista de dispositivos. 

3 Insira um nome de usuário na caixa de texto Nome de usuário. 
 

4 Insira uma senha na caixa de texto Senha. 
 

5 Selecione o Nível de Acesso na lista suspensa. 
 

Os níveis de acesso serão determinados pelo tipo de dispositivo selecionado. 
 

6 Selecione Enviar equivalente seguro para habilitar a criptografia na senha. Se isso 
for deixado desmarcado, a senha será enviada em texto simples. 

 

7 Selecione Adicionar para salvar a conta de usuário no dispositivo. 
 

 

- Fim - 
 
 

Procedimento 3-29 
 

Selecione Vários Dispositivos 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 É possível selecionar os dispositivos das seguintes formas: 

Para selecionar uma lista contínua de dispositivos. 

a Selecione o primeiro dispositivo que você deseja utilizar e, em seguida, mantenha 
pressionada a tecla Shift, selecione o último dispositivo da lista contínua e solte a 
tecla Shift. Os dispositivos que estiverem entre o primeiro e o segundo ficarão em 
destaque. 

 
Ou 

 

b Use o mouse para selecionar vários dispositivos, clicando e arrastando. Cada 
um dos dispositivos escolhidos será realçado. 
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Para selecionar uma lista específica ou descontínua de dispositivos 
 

c Selecione o primeiro dos dispositivos que deseja atualizar, mantenha 
pressionada a tecla Ctrl e selecione cada um dos dispositivos que deseja 
configurar. Ao terminar de selecionar os dispositivos, solte a tecla Ctrl e cada um 
dos dispositivos escolhidos ficará em destaque. 

 

 

- Fim - 
 
 

Procedimento 3-30 

Configuração da conta de usuário em vários dispositivos

 3 
Etapa Ação 

 
 

1 Selecione os dispositivos nos quais você deseja configurar a conta de usuário. 
 

Consulte o Procedimento 3-26 para obter detalhes sobre a seleção de vários dispositivos. 
Observação 

Contas de usuário só podem ser definidas para diversos dispositivos do mesmo tipo. 
 

2 Clique com o botão direito em um dispositivo da lista. 
 

3 Selecione Configurar Usuários. Será exibida a janela Gerenciar Usuários. 
 

Os dispositivos selecionados são exibidos na janela Lista de dispositivos. Dependendo 
do número de dispositivos selecionados pode demorar alguns segundos para preencher 
essa lista. 

4 Se necessário, use o controle de Lista de Dispositivos na Figura 3-10 para editar os  

 dispositivos selecionados. 

 
Figura 3-10 

 

Filtrar lista de dispositivos 

 
Selecionar todos os dispositivos Desmarcar todos 

os dispositivos Atualizar lista de dispositivos 

 
Ou 

 

Selecione a caixa de seleção do dispositivo correspondente para ativar ou desativar o  
dispositivo. 

5 Insira um nome de usuário na caixa de texto Nome de usuário. 
 

6 Insira uma senha na caixa de texto Senha. 
 

7 Selecione Enviar equivalente seguro para habilitar a criptografia na senha. Se isso 
for deixado desmarcado, a senha será enviada em texto simples. 

 

8 Selecione o Nível de Acesso na lista suspensa. 

 
Observação 

Os níveis de acesso serão determinados pelo tipo de dispositivo selecionado.  
 

9 Selecione Adicionar para salvar a conta de usuário no dispositivo. 
 

 

- Fim - 
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3 

 
Procedimento 3-31 

 

Edição de uma conta de usuário em um único dispositivo 
 

Etapa Ação 
 

1 Clique com o botão direito em um dispositivo. 
 

2 Selecione Configurar Usuários. Será exibida a janela Gerenciar Usuários. 
 

As contas de usuários atuais são exibidas na janela Lista de usuário. 

3 Selecione a conta de usuário para edição na janela Lista de Usuário. 
 

4 O que segue pode ser editado: 
 

• Nome de usuário 
 

• Senha 
 

• Nível de acesso 
 

5 Selecione Configurar para salvar as alterações. 
 

- Fim - 
 

Procedimento 3-32 
 

Edição de uma conta de usuário em vários dispositivos em um grupo 

Etapa Ação 
 

1 Selecione os dispositivos nos quais você deseja configurar a conta de usuário. 
 

Consulte o Procedimento 3-26 para obter detalhes sobre a seleção de vários dispositivos. 
Observação 

Contas de usuário só podem ser editadas para vários dispositivos quando os 

dispositivos são do mesmo tipo. 
 

2 Clique com o botão direito em um dispositivo. 
 

3 Selecione Configurar Usuários. Será exibida a janela Gerenciar Usuários. 
 

4 Se necessário, use o controle de Lista de Dispositivos na Figura 3-10 para editar os  
 dispositivos selecionados. 

 

Ou 
 

Selecione a caixa de seleção do dispositivo correspondente para ativar ou desativar o  
dispositivo. 

6 As contas de usuários atuais para os dispositivos selecionados são exibidas na janela  
Lista de Usuário. Dependendo do número de dispositivos selecionados pode demorar  
alguns segundos para preencher essa lista. 

6 Selecione a conta de usuário para edição na janela Lista de Usuário. 
 

7 O que segue pode ser editado: 
 

• Nome de usuário 
 

• Senha 
 

• Nível de acesso 
 

8 Selecione Configurar para salvar as alterações. 
 

 
 

 

- Fim - 

3 
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Procedimento 3-33 

 

Excluir uma conta de usuário em um único dispositivo 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Clique com o botão direito em um dispositivo. 
 

2 Selecione Configurar Usuários. Será exibida a janela Gerenciar Usuários. 
 

As contas de usuários atuais são exibidas na janela Lista de usuário. 

3 Selecione a conta de usuário para exclusão na janela Lista de Usuário. 
 

4 Selecione Excluir. 
 

A conta de usuário será removida da janela do dispositivo. 

5 Repita as etapas 4 e 5 para remover mais contas do dispositivo, se necessário. 
 

 

- Fim - 
 
 

Procedimento 3-34 
 

Exclusão de uma conta de usuário em vários dispositivos em um grupo 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Selecione os dispositivos dos quais você deseja excluir a conta de usuário. 
 

Consulte o Procedimento 3-26 para obter detalhes sobre a seleção de vários dispositivos. 

2 Clique com o botão direito em um dispositivo. 
 

3 Selecione Configurar Usuários. Será exibida a janela Gerenciar Usuários. 
 

As contas de usuários atuais são exibidas na janela Lista de usuário. 

4 Se necessário, use o controle de Lista de Dispositivos na Figura 3-10 para editar  

 os dispositivos selecionados. 
 

Ou 
 

Selecione a caixa de seleção do dispositivo correspondente para ativar ou desativar  
o dispositivo. 

5 Selecione a conta de usuário para exclusão na janela Lista de Usuário. 
 

6 Selecione Excluir. A conta de usuário será removida dos dispositivos selecionados. 

7 Repita as etapas 4 e 5 para remover mais contas dos vários dispositivos. 
 

 

- Fim - 
 
 

 

 

 

 

 



Utilização do Illustra Connect  

32 
 

3 

 

Procedimento 3-35 
 

Criar a Conta principal para todos os dispositivos seguros 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Clique com o botão direito em um dispositivo. 
 

2 Selecione Configurar Usuários. Será exibida a janela Gerenciar Usuários. 
 

3 Na seção Conta Principal: 
 

a    Insira o Nome de Usuário Principal na caixa de texto.  

b    Insira a Senha Principal na caixa de texto.  

c    Clique em Selecionar. 

 

Será solicitado que você confirme que deseja fazer dessa conta a Conta 
Principal para todos os dispositivos seguros selecionados. 

 

d    Selecione Sim para confirmar ou Não para cancelar. 
 

4 Para remover a entrada da Conta Principal, selecione Limpar. 
 

Será solicitado que você confirme que deseja limpar os detalhes da Conta principal para todos os dispositivos 
seguros selecionados. 

a    Selecione Sim para confirmar ou Não para cancelar. 
 

5 Selecione Fechar. 
 

 

- Fim - 
 
 

Procedimento 3-36 
 

Configuração de uma conta de substituição para um dispositivo 
 

Você pode utilizar a caixa de diálogo "Configurar Usuários" para definir uma câmera específica no modo de 
"Substituição", definindo credenciais específicas, em vez de utilizar a "Conta Principal". Essa associação será 
lembrada somente na sessão atual do Illustra Connect. Isso pode ser útil se a maioria das suas câmeras utilizam a 
mesma "Conta Principal", mas uma ou duas utilizam contas diferentes para propósitos de administrador. 

 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Clique com o botão direito em um dispositivo. 
 

2 Selecione Configurar Usuários. Será exibida a janela Gerenciar Usuários. 
 

3 Selecione uma conta na janela Lista de Usuário para utilizar como Conta de Substituição. 
 

OU 

4 Crie uma nova conta: 
 

a Digite o Nome de usuário na caixa de texto. 
 

b Digite a Senha na caixa de texto. 
 

c Selecione o Nível de Acesso na lista suspensa. 
 

d Selecione Adicionar. 
 

5 Selecione Configurar Substituição. 
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Será solicitado que você confirme que deseja utilizar essa conta para os dispositivos em vez da Conta 
padrão ou da Conta principal. 

6
 

Selecione Sim para confirmar ou Não para cancelar.
 3 

 

- Fim - 
 
 
 

Procedimento 3-37 
 

Configuração de uma conta padrão em um dispositivo 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Clique com o botão direito em um dispositivo. 
 

2 Selecione Configurar Usuários. Será exibida a janela Gerenciar Usuários. 
 

3 Selecione Usar o Padrão. 
 

O Illustra Connect utilizará o protocolo do nome de usuário e a senha padrão de 
fábrica para o dispositivo de seleção. 

• O padrão de fábrica para Câmeras AD CGI é: nome de usuário "admin" e senha 
“9999”. 

 

• O padrão de fábrica das câmeras AD e Illustra ONVIF é: nome de usuário "admin" 
senha "admin". 

 

Será solicitado que você confirme que deseja utilizar a Conta de usuário padrão. 

4 Selecione Sim para confirmar ou Não para cancelar. 
 

 

- Fim - 
 
 

Procedimento 3-38 
 

Configuração de uma Conta principal em um dispositivo 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Clique com o botão direito em um dispositivo. 
 

2 Selecione Configurar Usuários. Será exibida a janela Gerenciar Usuários. 
 

3 Selecione uma conta na janela Lista de Usuário para utilizar como Conta Principal. 
 

OU 
4 Crie uma nova conta: 

 

a Digite o Nome de usuário na caixa de texto. 
 

b Digite a Senha na caixa de texto. 
 

c Selecione o Nível de Acesso na lista suspensa. 
 

d Selecione Adicionar. 
 

5 Selecione Usar Principal. 
 

Será solicitado que você confirme que deseja configurar os dispositivos para utilizar a Conta 
principal. 
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3 

6
 

Selecione Sim para confirmar ou Não para cancelar.
 3 

 

- Fim - 

 

Configuração de data e hora dos dispositivos 
 

O Illustra Connect permite que sejam configuradas a data e a hora dos dispositivos 
compatíveis. Você poderá especificar a hora e a data manualmente ou orientar o dispositivo 
para que utilize um servidor de NTP de sua escolha. Você poderá definir a data/hora de um ou 
mais dispositivos em um procedimento. 

 

Procedimento 3-39 
 

Configurando manualmente as definições de hora e data de um dispositivo 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Clique com o botão direito em um dispositivo. 
 

2 Selecione Configurar Ajustes de Data/Hora. Será exibida a janela Configurar 
Ajustes de Data/Hora. 

 
Figura 3-11 

 

Janela Configurar Ajustes de Data/Hora 
 

 
 

3 Selecione o fuso horário necessário para o dispositivo na lista que será exibida 
quando você expandir o menu suspenso. 

 

4 Selecione Definir a Data/Hora Manualmente. 
 

5 Utilize o menu suspenso para selecionar a data atual no calendário exibido. 
 

6 Selecione as horas na caixa de horas e ajuste-as conforme a necessidade utilizando 
as setas para cima e para baixo à direita da caixa de horas. 

 

7 Repita a etapa 6 com os minutos e segundos. 

 
Observação 

Você também poderá definir a data e a hora atuais selecionando o botão Agora próximo às 

caixas de entrada de data e hora. Assim a data e a hora ficarão sincronizadas com a hora do 

sistema. 
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8 Selecione o botão Aplicar. 
 

 

- Fim - 
 
 

Procedimento 3-40 
 

Configuração manual das definições de hora e data de vários dispositivos 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Selecione os dispositivos nos quais você deseja configurar data e hora. 
 

É possível selecionar os dispositivos das seguintes formas: 

Para selecionar uma lista contínua de dispositivos. 

  Selecione o primeiro dispositivo no qual você deseja definir data e hora, mantenha 
pressionada a tecla Shift, selecione o último dispositivo da lista contínua e então 
solte a tecla Shift. Os dispositivos que estiverem entre o primeiro e o segundo ficarão 
em destaque. 

 

Para selecionar uma lista específica ou descontínua de dispositivos 
 

  Selecione o primeiro dos dispositivos nos quais você deseja definir data e hora, 
mantenha pressionada a tecla Ctrl e então selecione cada um dos dispositivos que 
deseja definir. Ao terminar de selecionar os dispositivos, solte a tecla Ctrl e cada um 
dos dispositivos escolhidos ficará em destaque. 

 

2 Clique com o botão direito em um dispositivo da lista. 
 

3 Selecione Configurar Ajustes de Data/Hora. Será exibida a janela Configurar 
Ajustes de Data/Hora. 

 

4 Selecione o fuso horário necessário para o dispositivo na lista que será exibida quando 
você expandir o menu suspenso. 

 

5 Selecione Definir a Data/Hora Manualmente. 
 

6 Utilize o menu suspenso para selecionar a data atual no calendário exibido. 
 

7 Selecione as horas na caixa de horas e ajuste-as conforme a necessidade utilizando as 
setas para cima e para baixo à direita da caixa de horas. 

 

8 Repita a etapa 7 com os minutos e segundos. 
Observação 

Você também poderá definir a data e a hora atuais selecionando o botão Agora próximo às caixas 

de entrada de data e hora. Assim a data e a hora ficarão sincronizadas com a hora do sistema. 
 

9 Selecione o botão Aplicar. 
 

 

- Fim - 
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Procedimento 3-41 
 

Uso de servidor NTP para configurar a data e a hora do dispositivo 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Clique com o botão direito em um dispositivo. 
 

2 Selecione Configurar Ajustes de Data/Hora. Será exibida a janela Configurar 
Ajustes de Data/Hora. 

 

3 Selecione seu fuso horário atual na lista que será exibida quando você expandir o 
menu suspenso. 

 

4 Selecione Usar o seguinte servidor NTP. 
 

5 Insira na caixa de textos o endereço IP do servidor NTP que deseja utilizar. 
 

6 Selecione o botão Aplicar. 
 

 

- Fim - 
 
 

Procedimento 3-42 
 

Uso de servidor NTP para configurar a data e a hora de vários dispositivos 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Selecione os dispositivos nos quais você deseja configurar data e hora. 
 

É possível selecionar os dispositivos das seguintes formas: 

Para selecionar uma lista contínua de dispositivos. 

a Selecione o primeiro dispositivo no qual você deseja definir data e hora, mantenha 
pressionada a tecla Shift, selecione o último dispositivo da lista contínua e então solte 
a tecla Shift. Os dispositivos que estiverem entre o primeiro e o segundo ficarão em 
destaque. 

 

Para selecionar uma lista específica ou descontínua de dispositivos 
 

b Selecione o primeiro dos dispositivos nos quais você deseja definir data e hora, 
mantenha pressionada a tecla Ctrl e então selecione cada um dos dispositivos que 
deseja definir. Ao terminar de selecionar os dispositivos, solte a tecla Ctrl e cada um 
dos dispositivos escolhidos ficará em destaque. 

 

2 Clique com o botão direito em um dispositivo da lista. 
 

3 Selecione Configurar Ajustes de Data/Hora. Será exibida a janela Configurar 
Ajustes de Data/Hora. 

 

4 Selecione seu fuso horário atual na lista que será exibida quando você expandir o 
menu suspenso. 

 

5 Selecione Usar o seguinte servidor NTP. 
 

6 Insira na caixa de textos o endereço IP do servidor NTP que deseja utilizar. 
 

7 Selecione o botão Aplicar. 
 

 

- Fim - 
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Procedimento 3-43 
 

Configuração da hora e da data para corresponder ao computador 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Clique com o botão direito em um dispositivo. 
 

2 Selecione Configurar Ajustes de Data/Hora. Será exibida a janela Configurar 
Ajustes de Data/Hora. 

 

3 Selecione seu fuso horário atual na lista que será exibida quando você expandir o 
menu suspenso. 

 

4 Selecione Configurar Data/Hora para corresponder a esse computador. 
 

5 Selecione o botão Aplicar. 
 

 

- Fim - 
 
 

Procedimento 3-44 
  

Configuração de vários dispositivos para corresponder à data e à hora do computador 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Selecione os dispositivos nos quais você deseja configurar data e hora. 
 

É possível selecionar os dispositivos das seguintes formas: 

Para selecionar uma lista contínua de dispositivos. 

a Selecione o primeiro dispositivo no qual você deseja definir data e hora, mantenha 
pressionada a tecla Shift, selecione o último dispositivo da lista contínua e então solte 
a tecla Shift. Os dispositivos que estiverem entre o primeiro e o segundo ficarão em 
destaque. 

 

Para selecionar uma lista específica ou descontínua de dispositivos 
 

b Selecione o primeiro dos dispositivos nos quais você deseja definir data e hora, 
mantenha pressionada a tecla Ctrl e então selecione cada um dos dispositivos que 
deseja definir. Ao terminar de selecionar os dispositivos, solte a tecla Ctrl e cada um 
dos dispositivos escolhidos ficará em destaque. 

 

2 Clique com o botão direito em um dispositivo da lista. 
 

3 Selecione Configurar Ajustes de Data/Hora. Será exibida a janela Configurar 
Ajustes de Data/Hora. 

 

4 Selecione seu fuso horário atual na lista que será exibida quando você expandir o 
menu suspenso. 

 

5 Selecione Configurar Data/Hora para corresponder a esse computador. 
 

6 Selecione o botão Aplicar. 
 

 

- Fim - 
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Manutenção do dispositivo 
 

Permite configurar o dispositivo; isso consiste no seguinte: 
 

• Guia de Identificação 
 

• Guia de Rede IPv4 
 

• Guia de Rede IPv6 
 

• Guia de Reinicialização 
 

• Guia de Firmware 

• Guia de Arquivos
 3 

Observação 

Se o dispositivo selecionado não pode realizar uma das ações das guias, os botões 

relacionados a essas ações ficarão desabilitados. 

 
Procedimento 3-45 

 

Manutenção do dispositivo - Identificação do dispositivo de exibição 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Clique com o botão direito em um dispositivo. 
 

2 Selecione Manutenção do Dispositivo. A janela de Manutenção do dispositivo é exibida  
 com a Guia de Identificação. 

 
Figura 3-12 

 

Guia de Identificação 
 

 
 
 
 

3 Selecione Atualizar para atualizar as informações de identificação. 
 

4  Se a tecla Configurar Nome do Host estiver ativada, o Nome do Host do dispositivo  
  poderá ser atualizado: 

 

a Insira um novo Nome do Host na caixa de texto. 
 

b Selecione Configurar Nome do Host. 
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5 Selecione Fechar para sair. 

 

 

- Fim - 
 
 

Procedimento 3-46 
 

Manutenção de Dispositivo - Configuração das Definições de Rede IPv4 e IPv6 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Clique com o botão direito em um dispositivo. 
 

2 Selecione Manutenção do Dispositivo. A janela de Manutenção do dispositivo é exibida  
 com a Guia de Identificação. 

 

3 Selecione a guia de Rede IPv4 ou Rede IPv6, dependendo do qual deles a câmera está 
usando. 

 
Observação 

Apenas a guia da rede adequada para o dispositivo será exibida. Por exemplo, 

se o dispositivo utiliza IPv6, essa será a única guia disponível. Por exemplo, se 

o dispositivo utiliza IPv4, essa será a única guia disponível. 
 
 
 

Figura 3-13 
 

Guia de Rede Ativa 

 
 

 
4 Selecione Todos os Dispositivos ou Configurar Apenas Dispositivos 

Selecionados para determinar quais dispositivos serão atualizados. 
 

5 Selecione Utilizar DHCP ou Utilizar IP Estático: 
 

a Se vários dispositivos foram selecionados, insira um intervalo nas caixas de texto  
 Utilizar IP Estático. Cada dispositivo da lista receberá o próximo endereço IP  
 disponível dentro do intervalo especificado. 

 

6 Na área Outras Configurações de IP 
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a Selecione Configurar Apenas o Endereço IP ou Configurar Todos os  

 Parâmetros IP: Se Configurar Todos os Parâmetros IP foi selecionado, insira o seguinte: 
 

• Máscara de sub-rede 
 

• Gateway 
 

• Servidor DNS 
 

7 Selecione Aplicar e Fechar. 
 

 
 
 

 
Procedimento 3-47 

 

Manutenção do dispositivo - 
Redefinição do dispositivo 

- Fim - 

3 

 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Clique com o botão direito em um dispositivo. 
 

2 Selecione Manutenção do Dispositivo. A janela de Manutenção do dispositivo é exibida  
 com a Guia de Identificação. 

 

3 Selecione a guia Redefinir. 

 
Figura 3-14 

 

Guia Redefinir 
 

 



Utilização do Illustra Connect  

41 
 

3 

 

 
4 Você pode selecionar qualquer uma das seguintes tarefas: 

 

• Restauração Forçada aos Padrões de Fábrica: Isso retornará as 
configurações de IP ao padrão de fábrica. 

 

• Restauração Suave aos Padrões de Fábrica: Isso irá restaurar o 
padrão de fábrica, mas manterá as configurações de IP. 

 

• Reinicialização com as Configurações Atuais: Isto reiniciará o dispositivo; 
nenhuma configuração será alterada. 

 

Observação 

O temporizador é calculado com base nos vários modelos de câmeras e no 

tempo de reinicialização documentado. Contudo, diferentes versões do 

firmware das câmeras talvez consigam reinicializar mais rápido ou mais lento 

do que o valor documentado. 
 
 

- Fim - 
 
 

Procedimento 3-48 
 

Manutenção do dispositivo - Atualização do firmware do dispositivo 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Clique com o botão direito em um dispositivo. 
 

2 Selecione Manutenção do Dispositivo. A janela de Manutenção do dispositivo é exibida  
 com a Guia de Identificação. 

 

3 Selecione a guia Firmware. 

 
Observação 

Consulte Atualização do Firmware de um Único Dispositivo ou Atualização do 

Firmware de Vários Dispositivos a fim de obter outros métodos para atualizar o 

firmware em um dispositivo. 

 
Figura 3-15 

 

Guia de Firmware 
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4 Selecione Procurar para localizar o arquivo do Firmware. 
 

5 Escolha o arquivo de firmware desejado e selecione Abrir para confirmar a seleção. 
 

6 Selecione Carregar para Todos os Dispositivos ou Carregar para os Dispositivos  
 Selecionados. 

 

7 Carregar Firmware fica desativado se o dispositivo selecionado não implementar esse  
comando. 

 

O dispositivo emitirá o comando firmwareUpgrade para câmeras ONVIF e usará os caminhos  
FTP ou HTTP de upload para câmeras CGI. 

 

8 O botão Iniciar Carregamento do Firmware fica desativado se o dispositivo 
selecionado não implementar esse comando. 

 

O dispositivo emitirá o comando Star firmwareUpload ONVIF para estudar os caminhos  
FTP ou HTTP de upload para aquele dispositivo. Em seguida, ele usará esse caminho para  
fazer o upload do arquivo selecionado. 

9 Quando a atualização for iniciada, o status do dispositivo será alterado de Pendente para  
Carregando. 
Uma vez carregado o firmware, a barra de status será fechada. 

 

10 Selecione Fechar. A lista de dispositivos será exibida e o dispositivo mostrará um 
status de atualização até "completado". 

 
Observação 

O temporizador é calculado com base nos vários modelos de câmeras e no 

tempo de reinicialização documentado. Contudo, diferentes versões do 

firmware das câmeras talvez consigam reinicializar mais rápido ou mais lento 

do que o valor documentado. 
 
 

- Fim - 
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Procedimento 3-49 

 

Manutenção do dispositivo - Arquivos 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Clique com o botão direito em um dispositivo. 
 

2 Selecione Manutenção do Dispositivo. A janela de Manutenção do dispositivo é exibida  
 com a Guia de Identificação. 

3
 

Selecione a guia Arquivos.
 3 

Observação 

Se o dispositivo selecionado não implementar nenhum desses recursos, o botão 

não ficará disponível. 
 
 
 

Figura 3-16 
 

Guia de Arquivos 
 

 
 
 
 

4 Você pode selecionar qualquer uma das seguintes tarefas: 
 

• Obter Arquivos de Backup do Sistema: Isto exigirá arquivos de configuração 
de backup do dispositivo selecionado; será solicitado que você salve o 
conjunto de arquivos. 

 

• Restaurar Arquivos de Backup do Sistema: Isso permitirá que você localize 
um conjunto de arquivos salvo anteriormente. 

 
Observação 

Apenas os arquivos criados no mesmo modelo de dispositivo podem ser utilizados. 
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• Obter Log do Sistema: Isso exigirá o arquivo de registro do sistema; será 

solicitado que você salve o arquivo. 
 

• Obter Log de Acesso: Isso exigirá o arquivo de registro do dispositivo; será 
solicitado que você salve o arquivo. 

 

• Obter Informações de Suporte: Isso exigirá o arquivo de informações de 
suporte do dispositivo; será solicitado que você salve o arquivo. 

 

 

- Fim - 

 

Atualização do firmware dos dispositivos 
 

O Illustra Connect permite atualizar remotamente o firmware dos dispositivos. Você poderá 
atualizar um dispositivo apenas ou vários dispositivos em um único procedimento. 

 

Procedimento 3-50 
 

Atualização do firmware de um único dispositivo 
 

 

Etapa Ação 

1 Clique com o botão direito em um dispositivo. 3 
2 Selecione Atualizar Firmware. Será exibida a janela Atualizar Firmware. Se a opção 

de Atualização de Firmware não estiver disponível, nenhuma atualização pode ser 
feita no dispositivo selecionado. 

 
Figura 3-17 

 

A janela Atualizar Firmware 
 

 

 
3 Selecione Escolher Arquivo para navegar até o arquivo de Firmware. 
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Figura 3-18 

 

Exemplo da janela Selecionar Firmware 
 

 

                                              
4 Escolha o arquivo de firmware desejado e selecione Abrir para confirmar a seleção. 

 

5 Selecione Atualizar para iniciar o procedimento de atualização. Será exibida a janela 
de diálogo Atualizar Firmware. 

 

6 Selecione Sim. Será exibida a barra de status Carregando Firmware. Quando a 
atualização for iniciada, o status do dispositivo será alterado de Pendente para 
Carregando. Uma vez carregado o firmware, a barra de status será fechada. 

 

7 Selecione Fechar. A lista de dispositivos será exibida e o dispositivo mostrará um 
status de atualização até "completado". 

 
Observação 

Caso o dispositivo seja compatível com ONVIF, ele será reiniciado, emitirá um comando "Olá" e 

será automaticamente detectado como online. Caso isto não aconteça, o dispositivo poderá ser 

redescoberto ao selecionar Atualizar Lista. 
 
 
 

- Fim - 
 
 

Procedimento 3-51 
 

Atualização do firmware de vários dispositivos 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Selecione os dispositivos nos quais você deseja atualizar o firmware. 
 

É possível selecionar os dispositivos das seguintes formas: 

Para selecionar uma lista contínua de dispositivos. 

 Selecione o primeiro dispositivo que deseja atualizar, mantenha pressionada a 
tecla Shift, selecione o último dispositivo da lista contínua e solte a tecla Shift. 
Os dispositivos que estiverem entre o primeiro e o segundo ficarão em destaque. 
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Para selecionar uma lista específica ou descontínua de dispositivos: 

 

 Selecione o primeiro dos dispositivos que deseja atualizar e mantenha pressionada 
a tecla Ctrl e então selecione cada um dos dispositivos que deseja atualizar. Ao 
terminar de selecionar os dispositivos, solte a tecla Ctrl e cada um dos dispositivos 
escolhidos ficará em destaque. 

 

Figura 3-19 
 

A janela Atualizar Firmware 
 

                                       
 

2 Selecione Ferramentas na barra de menus. Será exibido o menu suspenso Ferramentas. 
 

3 Selecione Atualizar Firmware. Será exibida a janela Atualizar Firmware. 

 
Observação 

Se alguns dos dispositivos selecionados não puderem ser atualizados, eles 

serão ignorados durante o processo de atualização. Eles estarão descritos 

nos detalhes de status para o dispositivo em particular. 
 

 
 

4 Selecione Escolher Arquivo para navegar até o arquivo de Firmware. 

 
Figura 3-20 

 

Exemplo da janela Selecionar Firmware 
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5 Escolha o arquivo de firmware desejado e selecione Abrir para confirmar a seleção. 
 

6 Selecione Atualizar para iniciar o procedimento de atualização. Será exibida a janela 
de diálogo Atualizar Firmware. 

 

7 Selecione Sim. Será exibida a barra de status Carregando Firmware. Quando a 
atualização for iniciada, o status do dispositivo será alterado de Pendente para 
Carregando no início de cada atualização. Uma vez carregado o firmware, a barra de 
status será fechada. 

 

8 Selecione Fechar. A lista de dispositivos será exibida e o dispositivo mostrará um 
status de atualização até "completado". 

Observação 

Caso o dispositivo seja compatível com ONVIF, ele será reiniciado, emitirá um comando "Olá" e 

será automaticamente detectado como online. Caso isto não aconteça, o dispositivo poderá ser 

redescoberto ao selecionar Atualizar Lista. 
 

- Fim - 
 
 

Seleção das redes para escaneamento e startup 
 

Ao inicializar, o Illustra Connect detecta automaticamente todas as redes disponíveis em seu 
sistema e as escaneia automaticamente em busca de dispositivos compatíveis. É possível 
controlar quais redes serão escaneadas pelo Illustra Connect, o que permite que você exclua 
redes de escaneamentos futuros. É recomendável selecionar apenas as redes que estiverem 
vinculadas a dispositivos. Isto proporcionará mais eficiência no escaneamento. 

 
Observação 

Caso haja adaptadores virtuais sendo executados em seu sistema que definam sua própria 

rede, estes deverão ser excluídos da pesquisa, pois poderão inibir as transmissões de “Olá” e 

“Até logo” do ONVIF.  

 

Procedimento 3-52 
 

Seleção das redes onde haverá busca por dispositivos 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Selecione Ferramentas na barra de menus. Será exibido o menu suspenso Ferramentas. 
 

2 Selecione Configurações. A janela de opções do Illustra Connect é exibida. 
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Figura 3-21 
Janela de opções do Illustra Connect 

 

 
 

3 Escolha qual(is) interface(s) de rede para testar: 
 

• IPv4+IPv6 
 

• IPv4 
 

• IPv6 
 

4 Selecione Preferir IPv6 para dispositivos de dupla interface, se necessário. 
 

5 Selecione a caixa de verificação próxima à conexão de área local que deseja que o 
Illustra Connect pesquise por dispositivos. 

 

6 Consulte o Procedimento 3.50 para obter instruções sobre definição de segurança para  
dispositivos seguros, se necessário. 

 

7 Selecione o botão OK. 

 
Observação 

Depois de selecionar as redes que serão pesquisadas, utilize o botão Atualizar Lista para 

pesquisar apenas as redes selecionadas, e todos os dispositivos anteriores encontrados nas 

redes não incluídas ficarão esmaecidos, pois não serão considerados. Ao reiniciar o Illustra 

Connect, apenas as redes selecionadas serão pesquisadas, portanto serão encontrados apenas 

dispositivos compatíveis nestas redes. 
 

 

Dispositivos seguros 
 

Alguns dispositivos poderão apresentar definição de segurança para evitar acesso não 
autorizado a seus recursos avançados. Serão exibidos como bloqueados no Illustra Connect 
após descoberta inicial, e terão acesso limitado. Não será possível visualizar uma fotografia 
desses dispositivos. O Illustra Connect permite a utilização de um nome de usuário e senha geral 
para o sistema, o que facilita o gerenciamento direto dos dispositivos. 

 

Observação 

1 As definições de segurança não se destinam a dispositivos individuais. Caso possua vários 

dispositivos seguros com credenciais de segurança diferentes, será necessário alterar 

essas definições sempre que desejar alterar as definições do dispositivo. 
 

2 Para se comunicar através das definições de segurança, as definições do tempo universal coordenado (UTC - 

Coordinated Universal Time) dos dispositivos deverão corresponder às do Illustra Connect (para até dez minutos de uma a 

outra). Também poderão estar em fusos horários diferentes, considerando que os tempos de UTC ainda correspondam. 
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Procedimento 3-53 

 

Definição de Conta principal para dispositivos seguros 
 

 

Etapa Ação 
 

 
1 Selecione Ferramentas na barra de menus. Será exibido o menu suspenso Ferramentas. 

 

2 Selecione Configurações. Será exibida a janela de opções do Illustra Connect. 

 
Figura 3-22 

 

Illustra Connect: Opções de segurança 
 

 
 

3 Selecione a caixa de verificação Usar nome do usuário/senha se a segurança  
 estiver habilitada. 

 

4 Insira o nome do usuário dos dispositivos na caixa de texto Nome do usuário. 
 

5 Insira a senha dos dispositivos na caixa de texto Senha. 

6 Selecione o botão OK. 
 

 

- Fim - 
 
 

Observação 

Para que as novas definições de segurança entrem em vigor, selecione Atualizar Lista. 
 
 

Salvar lista de dispositivos 
 

O Illustra Connect permite salvar a lista dos dispositivos e suas informações em formato .CSV. 
Isto facilita o compartilhamento de informações sobre a rede e a posterior visualização desta. A 
lista salva irá mostrar somente os dispositivos exibidos na janela principal do Illustra Connect. 
Você pode 
"Aplicar" ou "Limpar" o "Filtro" da barra de ferramentas, para mudas quais câmeras são exibidas 
antes de salvá-las ao arquivo .CSV. 
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Procedimento 3-54 
 

Para salvar uma lista de dispositivos 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Selecione Arquivo na barra de menus. Será exibido o menu suspenso Arquivo. 
 

2 Selecione Salvar lista de dispositivos. Será exibida a janela Salvar Lista de Dispositivos. 
 

3 Insira um Nome de arquivo na caixa de texto. 
 

4 Selecione um local para salvar o arquivo. 
 

5 Selecione Salvar. 
 

- Fim -
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Sub-redes estrangeiras 
 

Dispositivos que estão em uma "sub-rede estrangeira" serão exibidos no Illustra 
Connect com um suave fundo vermelho. 

 
Figura 3-23 

 

Illustra Connect: Dispositivos em sub-rede estrangeira 
 

                              
 

Um dispositivo é considerado em sub-rede estrangeira caso não esteja na sub-rede do  
NIC local que o encontrou. Por exemplo, se o Illustra Connect está pesquisando a LAN  
via 192.168.100.105 e encontra um dispositivo em 192.168.1.168, ele será considerado em  
sub-rede estrangeira. 

 

Normalmente, não é possível consultar ou configurar um dispositivo em sub-rede  
estrangeira. Será possível configurá-lo somente quando ele estiver na mesma sub-rede  
do Illustra Connect. 

 

O Illustra Connect pode permitir que você adicione a sub-rede estrangeira, clicando no  
dispositivo e selecionando 
Adicionar sub-rede estrangeira: xxx.xxx.xxx.0 como visto na Figura 3-24. 
 

Figura 3-24 
 

Illustra Connect: Adicionar dispositivo em sub-rede estrangeira 
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Quando o comando Adicionar Sub-Rede Estrangeira for selecionado, o Illustra Connect fará o  
seguinte: 

 

• O Illustra Connect tenta identificar o endereço específico daquela sub-rede que não está em  
uso. 

 

• Essa busca pode falhar. Uma janela será exibida, informando a falha ao localizar um 
endereço não utilizado. 

 

O Illustra Connect irá reconfigurar o NIC que encontrou o dispositivo para que seu endereço 
recém-selecionado seja um ALIAS para seu endereço IP já existente. 

 

• O Illustra Connect iniciará a pesquisa dessa nova sub-rede, para reencontrar os dispositivos 
destacados e remover o fundo vermelho. 

 

• •O Illustra Connect dará ao usuário a opção de remover a sub-rede estrangeira ao fechar a 
ferramenta. É recomendado que a sub-rede estrangeira seja removida, uma vez que mantê-
la pode trazer instabilidade ao NIC 

 
Observação 

O comando Adicionar sub-rede estrangeira não será exibido, caso não seja possível efetuar 

mudanças na rede pelos motivos a seguir: 
 

• Se o usuário não possui privilégios de administrador. 
 

• Se houver outro NIC no aparelho Illustra Connect que já esteja cobrindo a sub-rede estrangeira. 
 

• Se adicionar um apelido à sub-rede estrangeira causar instabilidade à rede. 
 

• Se o comando não puder encontrar nenhum endereço não utilizado para a sub-rede estrangeira. 
 

• Se houver um Roteador/Switch/VPN oferecendo serviços de proxy para a sub-rede 
estrangeira, então ela solicitará todos os endereços de nós para ela mesma e o Illustra 
Connect não localizará nenhum endereço não utilizado. 

 

 

Solução de Problemas - Sub-redes Estrangeiras 
 

Utilize este procedimento caso tenha utilizado o comando Adicionar Sub-Rede Estrangeira e isso 
tenha causado uma instabilidade na rede que não pode ser corrigida pelo Illustra Connect, ou 
caso tenha solicitado que o Illustra Connect mantivesse o vínculo ao sair do programa, mas 
agora quer desabilitá-lo. 

 

Procedimento 3-55 
 

Solução de problemas para o comando de sub-rede estrangeira 
 

 

Etapa Ação 
 
 

1 Abra o Painel de controle do Windows. 
 

2 Selecione Central de Rede e Compartilhamento. 
 

3 Selecione Alterar as configurações do adaptador. 
 

4 Selecione a rede que o Illustra Connect modificou para incluir a sub-rede estrangeira. 
 

5 Clique com o botão direito e selecione Desativar. 
 

6 Clique com o botão direito e selecione Propriedades. 
 

7 Selecione Versão do Protocolo Internet 4(TCP/IPv4) e depois Propriedades. 
 

8 Selecione Obter endereço de IP automaticamente para habilitar o DHCP. 
 

9 Selecione OK. 
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10 Selecione OK para sair das propriedades do Adaptador de Rede. 
 

11 Clique com o botão direito e selecione Ativar no adaptador de rede correspondente. 
 

 

- Fim - 
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Apêndice A: Imagens de status 
A 

O apêndice a seguir fornece as definições para cada imagem de status do Illustra Connect. 
 

 
 

Imagem de status Definição 

  

 
Câmera domo off-line 

  

 
 

Segurança da câmera domo off-line 

  

 
 

Câmera fixa off-line 

  

 
 

Segurança da câmera fixa off-line 

  

 
 

Câmera domo online 

  

 
 

Segurança da câmera domo online 

  

 
 

Câmera fixa online 

  

 
 

Segurança da câmera fixa online 
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Atualização da câmera domo de firmware 

  

 
 

Atualização da segurança da câmera domo de 
firmware 

  

 
 

Atualização da câmera fixa de firmware 

  

 
 

Atualização da segurança da câmera fixa 

  

 
 

Câmera domo com conflito 

  

 
 

Segurança da câmera domo com conflito 

  

 
 

Câmera fixa com conflito 

  

 
 

Segurança da câmera fixa com conflito 

 

 

 
 
 

A 
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Apêndice B: Limitações de rede 
B 

A ferramenta American Dynamics Illustra Connect é um aplicativo que permite aos usuários 
descobrir e configurar dispositivos de transmissão de vídeo de rede IP compatível. 

 

Todo aplicativo de rede sofre influência e possivelmente é limitado pela configuração de rede 
em que operar. 

 

Este apêndice foi desenvolvido para auxiliar os usuários e solucionar problemas de suporte 
técnico que podem surgir a partir de várias configurações de rede. 

 
1 Efeito de comutadores e roteadores 

 
Para obter melhores resultados, recomenda-se que o Illustra Connect esteja diretamente 
conectado ao mesmo comutador que as câmeras com a mesma LAN não filtrada. Conectar o 
Illustra Connect de uma VLAN diferente com roteadores entre as VLAN poderá gerar uma 
descoberta não confiável. 

 

Os mecanismos de descoberta utilizados pelo Illustra Connect dependem da transmissão 
múltipla de UDP para a porta 3072 para WS-Discovery ONVIF (como registrado em IANA) e 
transmissão da porta 8992 para o protocolo de IP de descoberta das câmeras fixas American 
Dynamics. A descoberta das câmeras não será possível se a rede entre o computador que 
executa o Illustra Connect e as câmeras filtrar os dados de transmissão múltipla para essas 
portas. É comum uma LAN corporativa permitir um subconjunto bem pequeno de dados de 
transmissão múltipla - verifique o administrador da rede para obter a configuração exata. 

 

A configuração executada através do Illustra Connect utiliza transporte HTTP sobre TCP. 
Dependendo do dispositivo, as conexões de HTTP poderão utilizar a porta 80 ou outra diferente 
(ex.: 8080, 8081, 8082, 8083). A rede deverá ser configurada de forma a permitir conexões 
HTTP/TCP entre o computador que executa o Illustra Connect e a câmera de destino. 

 

Observe que os dispositivos de gerenciamento de rede inteligente, como firewalls, comutadores 
de camada 2 e camada 3, etc., poderão modificar ou restringir o tráfego de IP de forma a evitar 
que o Illustra Connect descubra ou configure livremente dispositivos de câmera fixa AD ou 
ONVIF. Por exemplo: se o snooping de IGMP estiver ativado. O snooping de IGMP é um recurso 
que permite que o comutador da camada 2 escute conversas do IGMP entre hosts e roteadores. 
Ao escutar essas conversas o comutador guardará um mapa informando quais links precisam de 
quais correntes de transmissão múltipla de IP. As transmissões múltiplas poderão então ser 
enviadas apenas para os links que as necessitam. Os usuários poderão consultar o manual de 
funcionamento do comutador para obter a configuração mais adequada. 

 

Como não é garantido que o UDP alcance este destino, o Illustra Connect e a câmera podem 
não receber os pacotes de descoberta. Para melhorar a cobertura das localizações, o Illustra 
Connect envia cada mensagem duas vezes. As câmeras irão responder cada mensagem duas 
vezes. Mesmo assim, um congestionamento na rede pode fazer com que um pacote de 
descoberta desapareça, seja no final ou no meio da transmissão para um switch ou roteador, 
interrompendo a mensagem. 

 

O Illustra Connect utiliza intencionalmente um pequeno "Time To Live" (TTL) em suas 
mensagens, e reduz a mudança de um roteador que transmite a mensagem através da LAN 
física para uma rede maior. Um HUB ou SWITCH mantem a camada de enlace da LAN, 
enquanto o ROTEADOR pode conectar-se como parte da LAN, como WAN corporativa, ou 
ainda à Internet. 

 
 

 
2 Descoberta 
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O Illustra Connect implanta dois métodos de descoberta: 
 

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

2-Um protocolo de transmissão de propriedade para câmeras de IP fixo American Dynamics. 

 

Os dois métodos dependem dos dados de transmissão entre o Illustra Connect e a câmera de 
destino através de UDP para as informações de descoberta iniciais, e do HTTP para 
informações e configurações adicionais. Estas estão descritas mais detalhadamente a seguir. 

 

Quando acessado através de Ferramentas > Configurações, elas são mencionadas como ONVIF e CGI. 
 

2.1 WS-Discovery ONVIF 
 

O Illustra Connect e as câmeras AD ONVIF funcionam no modo Ad-Hoc do WS-Discovery 
descrito a seguir. ONVIF de outros fabricantes devem funcionar de forma semelhante, mas 
não há garantia disso. 

 

 
 

 

 
Figura 5-1 

 

Neste modo, uma câmera envia uma mensagem de Olá de transmissão múltipla (1) na 
inicialização ou de acordo com eventos de reconfiguração específicos (ex.: comando de 
alteração de escopo ONVIF). 

 

 
 

Figura 5-2 
 

As câmeras também enviarão uma mensagem de Até logo (2) no desligamento. 
 

 
 

 
Figura 5-3 

http://www.oasis-open.org/specs/index.php#ws-discovery
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Quando o Illustra Connect escanear a rede, enviará uma mensagem de Teste de transmissão 
múltipla (3) para localizar os serviços ONVIF. Cada câmera deverá responder através de uma 
correspondência de Teste de transmissão única (4). Considerando que a mensagem de 
correspondência de Teste é de transmissão única, deverá ser rastreada corretamente de volta 
para o computador onde o Illustra Connect estiver sendo executado. Esta mensagem poderá não 
conseguir alcançar o Illustra Connect se a tabela de roteamento da câmera tiver sido modificada 
para uma definição inválida ou se o roteador de rede entre a câmera e o Illustra Connect não 
estiver configurado corretamente. Dependendo da configuração das câmeras, uma das 
seguintes circunstâncias será aplicada: 

 

a) Câmeras DHCP 
 

Como padrão, as câmeras AD ONVIF tentarão obter uma concessão de DHCP. O servidor de 
DHCP deverá cuidar corretamente das câmeras em configuração para roteamento e a câmera 
deverá ser totalmente descoberta com as informações adicionais fornecidas. 

 

b) As câmeras AD ONVIF de definição de fábrica que não conseguirem encontrar um servidor 
de DHCP e voltarem para o endereço estático 

 

Ao carregar uma nova câmera AD ONVIF não configurada, a câmera apresentará como padrão  
um endereço IP estático se não puder obter uma licença DHCP. Neste modo, o padrão é não ter uma 
configuração gateway padrão 
 
e enviar a resposta da correspondência de teste diretamente pela interface da rede. Isto câmeras sejam 
descobertas mesmo entre comutadores múltiplos se não houver filtragem. 

 

O comportamento de câmeras ONVIF de terceiros poderá ser 

diferente. c) Câmeras com endereço local de link 

O Illustra Connect conta com o reconhecimento de enlace local (http://tools.ietf.org/html/rfc3927). 
Estes são endereços no intervalo de 169.254.0.0 a 169.254.255.255 e são parte do padrão de 
rede de configuração zero (zeroconf). Ao escanear a rede, o Illustra Connect configurará o 
roteamento interno do computador de host para se comunicar com endereços de link locais 
utilizando a interface de rede escaneada atual, assim as câmeras ONVIF de local de link deverão 
ser totalmente descobertas. 

 

d) Câmeras de IP estático configuradas manualmente 
 

As câmeras configuradas manualmente com endereço IP estático, as máscaras de rede e 
os gateways padrão deverão ser configurados corretamente para que a descoberta 
funcione. Algumas câmeras poderão se tornar impossíveis de descobrir ou 
desconfiguradas, e necessitarão de redefinição de fábrica. 

 

O Illustra Connect ouve mensagens de Olá de transmissão múltipla que deveriam ser enviadas 
pelas câmeras ONVIF na inicialização. Reiniciar uma câmera ONVIF não descoberta deverá 
enviar uma mensagem de Olá que automaticamente será vista pelo Illustra Connect. As 
informações básicas das câmeras serão então exibidas na tela principal, mas sem as 
informações adicionais, como o nome. 

 

 
 

2.2 Descoberta das Câmeras de IP Fixo American Dynamics IP 
 

O protocolo de descoberta da câmera fixa AD IP (não ONVIF) utiliza teste de transmissão UDP e 
mensagens de resposta. As câmeras serão descobertas se os comutadores entre as câmeras e o 
Illustra Connect não filtrarem a porta UDP 899

http://tools.ietf.org/html/rfc3927)
http://tools.ietf.org/html/rfc3927)
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3 Configuração e recuperação de informações adicionais 
 

O Illustra Connect é compatível com dois protocolos de configuração: ONVIF para todos os 
dispositivos ONVIF e protocolo de propriedade para as câmeras fixas de IP American Dynamics 
como utilizado pelas câmeras Illustra 400 series. Os dois protocolos dependem da transmissão 
de dados entre o Illustra Connect e a câmera de destino através de HTTP. Portanto, deverá ser 
possível abrir uma conexão HTTP/TCP entre o Illustra Connect e a câmera de destino para que 
estas informações adicionais e a funcionalidade de configuração funcionem. 

 

a) Câmeras DHCP: 
 

Como padrão, as câmeras AD tentarão obter uma concessão de DHCP, se compatíveis com 
DHCP. O servidor DHCP deverá cuidar corretamente das câmeras em configuração para 
roteamento. A recuperação das informações adicionais e a configuração deverão funcionar 
corretamente. 

 

b) As câmeras que não conseguirem encontrar um servidor de DHCP e voltarem para o endereço  
estático: 

 

As câmeras AD que revertem para IP estático terão como padrão 192.168.1.168 com uma máscara  
de rede255.255.255.0. Para que as informações adicionais sejam recuperáveis e a configuração  
seja possível, o computador de host que executar o Illustra Connect deverá estar conectado às  
câmeras com cartão de rede na mesma sub-rede 192.168.1.x. 

 

Após a descoberta de um número de câmeras em 192.168.1.168 de um computador em um 
endereço de rede diferente, o operador deverá carregar temporariamente as definições de rede 
no computador de host para um endereço em 192.168.1.x, reiniciar o Illustra Connect e 
escanear novamente a rede. O operador poderá então utilizar o recurso "Resolver Conflito" ou 
reconfigurar cada câmera individualmente. 

Se o Illustra Connect puder, ele oferecerá o comando de menu de contexto “Adicionar Sub-Rede 
Estrangeira” para uma câmera nessa configuração de rede. Se obtiver sucesso, o comando irá 
reconfigurar temporariamente a rede sem ter que sair e reiniciar o Illustra Connect. 

 

c) Câmeras de endereço de local de link: 
 

O Illustra Connect conta com o reconhecimento de enlace local (http://tools.ietf.org/html/rfc3927). Ao 
enviar um comando a uma câmera que relatou um endereço de local de link durante uma descoberta, 
o Illustra Connect verificará se o roteamento interno utiliza a interface de rede correta para se 
comunicar com esta câmera. 

 
Observação 

É necessário ter acesso de administrador para reconfigurar o roteamento de rede para o enlace local. Caso não tenha 

acesso de administrador, o Illustra Connect tentará conectar, mas não terá sucesso. 

http://tools.ietf.org/html/rfc3927)
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d) Câmeras de IP estático configuradas manualmente 

 

As câmeras configuradas manualmente com endereço IP estático, as máscaras de rede e os 
gateways padrão deverão ser configurados corretamente para que a descoberta funcione 
completamente. O computador de host que executa o Illustra Connect e a câmera de destino 
deverão possuir endereço de IP e máscara de rede compatíveis para permitir tráfego de http. 

 

Caso o endereço IP da câmera seja conhecido devido ao fato de o Illustra Connect ter visto uma 
mensagem de Olá emitida por esta câmera (ex.: após uma reinicialização), o operador deverá 
temporariamente alterar as definições de rede do computador de host para um endereço 
compatível, reiniciar o Illustra Connect e escanear novamente a rede. O operador poderá então 
descobrir e reconfigurar totalmente a câmera. 

 

Se o Illustra Connect puder, ele oferecerá o comando de menu de contexto “Adicionar Sub-Rede 
Estrangeira” para uma câmera nessa configuração de rede. Se obtiver sucesso, o comando irá 
reconfigurar temporariamente a rede sem ter que sair e reiniciar o Illustra Connect. 

 
4 Exemplos 

 
As tabelas a seguir são exemplos que mostram o efeito que as diferentes definições de rede 
podem ter sobre a capacidade do Illustra Connect em descobrir ou configurar câmeras de 
destino. Quando não for possível obter uma descoberta ou configuração completa, será 
fornecida uma orientação sobre como ativar a descoberta e a configuração completamente. 

 
 

 Illustra Connect Câmera de destino 

Endereço IP DHCP DHCP 

Máscara de rede DHCP DHCP 

Gateway padrão DHCP DHCP 

Descoberta OK 

Configuração OK 
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 Illustra Connect Câmera de destino 

Endereço IP 192.168.1.1 192.168.1.168 

Máscara de rede 255.255.255.0 255.255.255.0 

Gateway padrão <qualquer> Padrão sem 
dispositivo/configur
ação de gateway 

Descoberta OK 

Configuração OK 

 

 

 

B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Illustra Connect Câmera de destino 

Endereço IP 192.168.2.1 192.168.1.168 

Máscara de rede 255.255.252.0 255.255.252.0 

Gateway padrão <qualquer> Sem dispositivo/configuração 
de gateway 

Descoberta OK 

Configuração OK 

 
 

 Illustra Connect Câmera de destino 

Endereço IP 192.168.2.1 192.168.1.168 

Máscara de rede 255.255.255.0 255.255.255.0 

Gateway padrão <qualquer> Padrão sem 
dispositivo/configur
ação de gateway 

Descoberta OK, mas com um suave fundo vermelho indicando uma 
sub-rede estrangeira. 

Configuração Sem configuração possível. O operador deve utilizar o 
comando "Adicionar Sub-rede Estrangeira", caso esteja 
disponível, ou reconfigurar a rede do computador de host 
para 192.168.200.x e reiniciar o Illustra Connect. 

 
 

 Illustra Connect Câmera de destino 

Endereço IP 10.10.1.1 192.168.1.168 

Máscara de rede 255.255.0.0 255.255.255.0 

Gateway padrão <qualquer> Padrão sem 
dispositivo/configur
ação de gateway 

Descoberta OK, mas com um suave fundo vermelho indicando uma 
sub-rede estrangeira. 

Configuração Sem configuração possível. O operador deve utilizar o 
comando "Adicionar Sub-rede Estrangeira", caso esteja 
disponível, ou reconfigurar a rede do computador de host 
para 192.168.200.x e reiniciar o Illustra Connect. 
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 Illustra Connect Câmera de destino 

Endereço IP 10.10.1.1 169.254.10.10 
(endereço de link local) 

Máscara de rede 255.255.0.0 255.255.0.0 

Gateway padrão <qualquer> (link local) 

Descoberta OK 

Configuração OK - Pode ser necessário recarregar as propriedades depois 
da localização principal ser concluída, para habilitar 
completamente o controle de configuração. 
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 Illustra Connect Câmera de destino 

Endereço IP 10.10.1.1 192.168.200.200 

Máscara de rede 255.255.0.0 255.255.255.0 

Gateway padrão <qualquer> 192.168.200.1 (gateway 
inexistente) 

Descoberta A correspondência de teste não será recebida. O operador 
deverá ativar o ciclo da câmera de destino enquanto o Illustra 
Connect estiver sendo executado e ouvindo a interface de 
rede adequada. As informações básicas na câmera, incluindo 
o endereço IP 
192.168.200.200 devem aparecer na tela principal. 

Configuração Sem configuração possível. O operador deve utilizar o 
comando "Adicionar Sub-rede Estrangeira", caso esteja 
disponível, ou reconfigurar a rede do computador de host 
para 192.168.200.x e reiniciar o Illustra Connect. 

 


