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Ekran logowania
Aby korzystać z interfejsu użytkownika Orchid Core VMS, należy otworzyć
przeglądarkę internetową na swoim komputerze lub urządzeniu mobilnym.
Logowanie: w pasku adresu przeglądarki internetowej należy wprowadzić
adres IP serwera Orchid Core VMS. Jeżeli program jest uruchomiony na
serwerze Orchid Core VMS, należy wpisać localhost.

Odtwarzacz Należy przesunąć kursor na Odtwarzacz, aby aktywować
przedstawione poniżej narzędzia.
Nazwa odtw.
Tryb pełnego ekr.
Alert strefy czasowej
Dod. narz. (będą się różnić)
Usuń Odtw.

Gdy pojawi się ekran Logowania, należy
wprowadzić prawidłową nazwę użytkownika i hasło.

Doł. / Odł. paska czasu

Interfejs użytkownika
Przekaz filmu na żywo, odtwarzanie nagranego filmu oraz eksportowanie
filmu są dostępne z poziomu Sceny, w której można przesuwać Odtwarzacze,
zmieniać ich rozmiar i zamieniać je wg potrzeb. Dodatkowe funkcje są
dostępne z poziomu Menu systemu.

Scena
Menu sys.
Wykaz kamer
Wysz. / Pobieranie
Kontrola odtw.
Pasek czasu
Wykaz kamer
Wykaz kamer obejmuje listę wszystkich, zapisanych w systemie kamer wg
nazw w porządku alfabetycznym z ich miniaturami. Po otwarciu Wykazu
kamer można dodać kamery do Sceny (jako Odtwarzacze) dla podglądu
przekazu filmu na żywo, nagranego filmu oraz wyszukiwania.

Przesuwaki

Uwaga: ikona Alert strefy czasowej zostanie wyświetlona tylko wówczas, gdy klient i
serwer znajdują się w różnych strefach czasowych.

Włączanie trybu pełnego ekranu dla Odtwarzacza: aby
zmaksymalizować Odtwarzacz do pełnego ekranu, należy kliknąć ikonę
Pełnego ekranu. Aby przywrócić Odtwarzacz do oryginalnego rozmiaru i
przenieść go do innych Odtwarzaczy dla Sceny, należy ponownie kliknąć
ikonę.
Wyszukiwanie w komórce: aby uruchomić wyszukiwanie w komórce,
należy kliknąć ikonę Rozłączania. Odtwarzacz jest odłączony od głównego
Paska czasu, więc filmy można przeszukiwać, wykorzystując oddzielną oś
czasu. Aby ponownie połączyć się z głównym Paskiem czasu, należy
ponownie kliknąć ikonę (obecnie ikona Łączenia).
Zmiana rozmiaru Odtwarzacza: aby zmienić rozmiar Odtwarzacza,
należy przeciągnąć przesuwaki. (Należy pamiętać, że Odtwarzacza nie
można przesuwać i zmieniać jego rozmiaru, gdy Odtwarzacze pokrywają
się z sobą; należy przesunąć niektóre Odtwarzacze).
Funkcja PTZ (przesunięcia, obrotu i zbliżenia) kamery (jeśli jest dostępna)
Jeśli Użytkownik posiada kamery z funkcją PTZ można nią sterować za
pomocą Odtwarzacza.

Otwieranie/zamykanie Wykazu kamer: aby otworzyć, należy kliknąć ikonę
(+) w górnym lewym rogu Sceny. Aby zamknąć, należy kliknąć ikonę (-).

Wł. / Wył. PTZ
Przyb. / Oddal.

Odtwarzanie filmu
Dodawanie Odtwarzacza do Sceny: należy dwukrotnie kliknąć na miniaturze
kamery w Wykazie kamer lub kliknąć i przeciągnąć miniaturę z Wykazu kamer
do Sceny.
Usuwanie Odtwarzacza ze Sceny: należy kliknąć „X” w górnym prawym rogu
Odtwarzacza.
Usuwanie wszystkich Odtwarzaczy ze Sceny: należy kliknąć przycisk
Wyczyść scenę u dołu Wykazu kamer.

Otw. / Zamk.
Wykazu kamer
Odtw.
Podw. klik. lub Klik. /
Przec. Odtw. dla Sceny
Wyczyść scenę

Menu ustawień wst. PTZ
Uwaga: ikona PTZ
będzie widoczna
tylko w przypadku
korzystania z
kamer
obsługujących
technologię PTZ.

Ster. przes. / obr.

Sterowanie PTZ: najpierw należy włączyć sterowanie PTZ, klikając ikonę
PTZ. Następnie można korzystać ze sterowania Przesuwania/Obrotu oraz
Przybliżania – stosowne miniaturki znajdują się na ekranie. (Sterowanie
może odbywać się za pomocą myszki, joysticka lub urządzeń
dotykowych). Użyj menu ustawień wst., by przełączać wcześniej określone
widoki kamery.
Dewarping w kamerach z funkcją rybiego oka (jeśli jest dostępny)
Kliknij ikonę Dewarping, aby aktywować pasek narzędzi dla dewarpingu,
co umożliwia wybranie standardowego efektu rybiego oka lub jednego z
dwóch „spłaszczonych” widoków z kamery.

Ikona Dewarping
Narzędzia do
dewarpingu
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Pasek czasu – podgląd filmu na żywo i nagranego filmu
Pasek czasu w dolnej części Sceny obejmuje wszystkie narzędzia, które są potrzebne do podglądu filmu na żywo oraz nagranego filmu. W trybie przekazu
na żywo (oznaczonego przez fioletową ikonę LIVE), Orchid Core VMS odtwarza film w czasie rzeczywistym na wszystkich podłączonych Odtwarzaczach dla
Sceny. Linia odtwarzania zawsze określa datę i czas aktualnie odtwarzanego filmu na wszystkich podłączonych Odtwarzaczach.
Aby zmienić czas, należy wykonać jedną z poniższych czynności:
● Kliknij i przeciągnij oś czasu (w prawą lub lewą stronę).
● Użyj ikony Selektora kalendarza, aby wybrać określoną
● Raz kliknij oś czasu, aby wybrać określony punkt w czasie na Linii odtwarzania.
datę/czas. (Zielone kropki oznaczają dni, w których film jest
● Skorzystaj z ikon Przejdź do, aby przejść do poprzedniego lub następnego zdarzenia. dostępny).
● Kliknij ikonę LIVE, aby powrócić do trybu przekazu na żywo.
Aby kontrolować film wyświetlany na podłączonych Odtwarzaczach dla Sceny:
● Kliknij ikonę Odtwarzaj/Pauza, aby odtwarzać lub zatrzymać film.
● Kliknij ikonę 1X, aby móc dostosować szybkość i kierunek odtwarzania (szybciej i wolniej, do przodu i do tyłu).

Przejdź do:
Poprzednie
zdarzenie

Następne
zdarzenie

Szyb. i kier. Odtw./
odtw.
Pauza

Zdarz

Kliknij lub
przeciągnij, by
przesunąć oś czasu

Data/Czas
linii odtw.

Nagrany
(dotychczas)
film

Przeł.
Osi
czasu

Tr. na
żywo

Linia
odtw.

Eksport
filmu

Selektor
kalendarza

Przyszłe
nagranie

Pasek czasu – wyszukiwanie i eksport filmu (dotyczy Odtwarzaczy dla Sceny)
Pasek czasu jest wyposażony w narzędzia umożliwiające szybki eksport filmu (dla określonej daty/czasu) lub pozwalające na wyszukiwanie filmu, który ma
zostać wyeksportowany przez Użytkownika.
Aby wyeksportować film dla określonej daty i określonego czasu:
● Kliknij ikonę Eksportu. (Pojawi się okno Eksportu, w którym można wybrać zakres daty/czasu i określony strumień kamery).
● Skorzystaj z dwóch przycisków kalendarza, aby wybrać Datę początkową / Czas początkowy oraz Datę końcową / Czas końcowy.
● Wybierz film do eksportu, identyfikując Odtwarzacz (poprzez miniaturkę), a następnie kliknij jeden z przycisków formatu dla filmu (MKV, MOV, Dewarp)
dla tego Odtwarzacza.
Aby wybrać film do przeglądu/eksportu:
● Kliknij ikonę Przełączania osi czasu, aby uruchomić tryb Wyszukiwania. W tym trybie, Pasek czasu jest rozszerzony i zawiera dodatkowe narzędzia do
identyfikacji określonych fragmentów filmu (najczęściej do zastosowania w przypadku szczegółowego przeglądu i/lub eksportu).
● Skorzystaj z ikony Selektora kalendarza i/lub Przesuwaków do poglądowego dostosowania (kliknij i przeciągnij), aby wybrać obszar poglądowego
wyszukiwania. (Obszar znajdujący się pomiędzy przesuwakami oznacza obszar uszczegółowionego wyszukiwania, czyli tzw. Obszar dokładnego
wyszukiwania).
● Można skorzystać z Selektora zakresu, aby wybrać odstępy czasu dla Dokładnej osi czasu (od 5 minut do 12 godzin).
● Kliknij i przeciągnij Przesuwaki do dokładnego dostosowania, by jeszcze bardziej uszczegółowić obszar wyszukiwania i zakończyć wybór filmu do
przeglądu/eksportu. (Wybrany film będzie zapętlony podczas odtwarzania, dopóki nie zmienisz obszaru wyszukiwania lub nie opuścisz trybu wyboru).
Aby wyeksportować wybrany film:
● Kliknij ikonę Eksportu, aby pobrać film z wybranego okresu. Wybierz format filmu (MKV, MOV, Dewarp) dla wideoklipu, który chcesz pobrać.
● Po ukończeniu pobierania możesz wybrać kolejny wideoklip (z tego samego okresu) do pobrania.

Przesuw. do dokł. dostos.

Eksport
Obszar dokładnego wyszukiwania

Obszar pogl. wysz.
Przesuw. do pogl. dost.

Przeł. osi
czasu

W celu uzyskania dodatkowych wskazówek i lekcji, można ukończyć szkolenie dot. Orchid Core VMS dostępne na stronie: training.ipconfigure.com.

Zakres
selektora

