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INSTRUKCJA
uruchomienia podglądu monitoringu osiedlowego

1. Wymagania systemowe.

Podgląd monitoringu realizowany jest na zasadzie klient-serwer, czyli to rejestratory 
stanowiące serwery wideo za pośrednictwem sieci internet udostępniają obraz z zainstalowanych 
kamer. Aby poprawnie uruchomić udostępniony wszystkim mieszkańcom podgląd z kamer należy 
posiadać:

– dowolny komputer PC z oprogramowaniem z rodziny Windows (XP,Vista,7,8)

– połączenie internetowe o przepustowości min. 2Mb/s (Obraz z 6 kamer wymaga ok. 12 
Mb/s)

2.Instalacja przez przeglądarkę internetową

Najłatwiejszą metodą uruchomienia podglądu jest wykorzystanie przeglądarki internetowej. 
W tym celu instalujemy Google Chrome:

Rys1. Wyszukujemy stronę domową Google Chrome



Rys.2 Klikamy na „Pobierz Chrome”

Rys.3 Klikamy na „Zaakceptuj i zainstaluj”



Rys.4 Klikamy „Zapisz plik”

Instalację przykładowo pokazuję przy użyciu Mozilla Firefox, aby odnaleźć pobrany plik wystarczy 
w tym przypadku:

Rys 5 Klikamy na ostatnio pobrane pliki (1.) i uruchamiamy ChromeSetup.exe (2.)

W przypadku Internet Explorer-a lub innej przeglądarki musimy odnaleźć na dysku twardym 
pobrany plik instalatora i go uruchomić. Następnie odczekujemy chwilę na zainstalowanie 
przeglądarki i otwarcie głównego okna. 



Rys.6 Korzystając z przycisku umieszczonego po lewej stronie paska adresu wybieramy: 
Narzędzia → Rozszerzenia.

Rys 7. Następnie wybieramy link „Pobierz więcej rozszerzeń”



Rys.8 W polu wyszukania wpisujemy „ie tab” i zatwierdzamy Enterem, następnie pośród wyników 
odnajdujemy „IE Tab” i klikamy na niebieski „+ ZA DARMO”

Rys. 9 W okienku „Potwierdź nowe rozszerzenie” klikamy „Dodaj”

Rys. 10 Poprawnie zainstalowane rozszerzenie dodaje nowy przycisk „Kliknij aby wyświetlić tą  
stronę w karcie IE” - będziemy z niego właśnie korzystać.



Teraz możemy przystąpić do pierwszego logowania. System kamer dostępny jest pod 2 adresami:

– http://91.241.41.85:81    - Serwer Akacjowa 2 (2 kamery szybkoobrotowe)

– http://91.241.41.85:82  - Serwer Akacjowa 4 (3 kamery szybkoobrotowe, 
1 stacjonarna).

Logowanie do obydwu systemów jest identyczne:

Użytkownik : smm

Hasło : smm

Otwieramy Google Chrome i na pasku adresu wpisujemy adres pierwszego serwera i potwierdzamy 
klawiszem Enter. Następnie klikamy na przycisk IE Tab. Jeżeli przeglądarka zapyta nas o instalację 
plug-inu lub dodatku ActiveX zezwalamy, jeżeli pojawi się komunikat odnośnie zabezpieczeń (Rys. 
11 oraz Rys. 12) zezwalamy klikając TAK.

Rys. 11 Możliwe ostrzeżenie o zabezpieczeniach. Klikamy TAK

http://91.241.41.85:81/
http://91.241.41.85:82/


Rys. 12 Kolejne ostrzeżenie o zabezpieczeniach Klikamy TAK

Po krótkiej chwili pojawi się okno logowania (Rys. 13), które uzupełniamy danymi (smm,smm) i 
klikamy „Zaloguj”.

Rys. 13 Okno logowania



Rys.14 Główne okno aplikacji internetowej.

Po poprawnym zalogowaniu dostępne mamy główne okno aplikacji internetowej (Rys.14). 
Lewy górny narożnik, to dostępne kamery (1.) , które poprzez kliknięcie możemy uruchomić w 
dowolnym z 4 okien. W dolnej części przyciski do zmiany ilości i rozmieszczenia okien podglądu 
(2.), natomiast w górnej części okna narzędzia z których dostępny jest tylko przycisk Wyloguj (3.)

Poniżej okno z uruchomionym podglądem z 4 kamer, z których 2 pracują (Akacjowa 2) (Rys. 15)

Rys. 15 Podgląd Live z 2 kamer
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