
 

Luxriot - nowe oprogramowanie VMS 
 
 
Na rynku dostępna jest bardzo duŜa 
ilość oprogramowań do rejestracji 
obrazu i dźwięku z kamer IP na 
komputery PC pracujące z systemem 
operacyjnym Windows. Prawie 
zawsze producenci kamer oferują w 
zestawie ze swoimi kamerami 
darmowe oprogramowanie do 
podglądu i rejestracji obrazu i 
dźwięku z tychŜe kamer. Najczęściej 
oprogramowanie to nie dostarcza 
zbyt wielu funkcji uŜytkowych lub 
posiada istotne ograniczenia, często 
umoŜliwiając jedynie prostą 
rejestrację. UŜytkownik korzystając z darmowego oprogramowania producenckiego jest 
teŜ ograniczony do kamer tegoŜ producenta, co nie bardzo często jest niepoŜądaną 
sytuacją. Jednym z alternatywnych rozwiązań, pozwalających ominąć taki stan rzeczy 
jest zastosowanie oprogramowania dostarczanego przez tzw. integratora, czyli firmę 
specjalizującą się w produkcji oprogramowania NVR i CMS do kamer IP. Software od 
firmy integrującej umoŜliwia jednoczesna pracę z kamerami pochodzącymi od róŜnych 
producentów, a jego koszt moŜe być znaczny, dorównując nawet kosztowi kamer IP w 
systemie. 
W znacznej ilość przypadków nie ma potrzeby wykorzystania zaawansowanych funkcji a 
podstawowym wymaganiem jest niezakłócona rejestracja i podgląd z zainstalowanych 
kamer przemysłowych IP w architekturze klient-serwer. Bardzo dobry rozwiązaniem do 
tych systemów jest oprogramowanie NVR/CMS łotewsko-amerykańskiej firmy Lux Riot 
Enterprise. 
Luxriot jest oprogramowaniem pracującym pod kontrolną Windows (zalecanym 
systemem operacyjnym jest Windows 7 64-bit) w architekturze klient-serwer. 
Oprogramowanie dostarczane jest w postaci tzw. instalki zawierającej komponenty 
zarówno stacji klienckiej jak i serwera; uŜytkownik w procesie instalacji wybiera, który 
składnik ma być zainstalowany na danym komputerze. Jeśli wybrany jest serwer to 
konieczna jest aktywacja oprogramowania kodem licencyjnym. Oprogramowanie klienta 
wyświetlające i sterujące serwerem moŜe być instalowane na dowolnej ilości stanowisk 
klienckich bez potrzeby aktywacji. Oprogramowanie klienckie i serwera mogą równieŜ 
pracować na jednej maszynie komputerowej spełniającej odpowiednie wymagania 
sprzętowe. Oprogramowanie Luxriot posiada polski interfejs uŜytkownika. 
W przypadku systemów opartych o komputery PC często zagadką pozostaje właściwy  
dobór komputera do budowanego systemu. Firma Luxriot udostępnia na swojej stronie 
internetowej http://www.luxriot.com/eng/support/calculators/ kalkulator, który umoŜliwia 
prawidłowy wybór jednostki (procesor, pamięć, karta graficzna) do systemu zarówno dla 
stacji NVR jak i stacji klienckich. 



 

Na www stronie dostępne są równieŜ kalkulatory pojemności dyskowej dla stacji NVR w 
celu obliczenia wielkości dysków dla archiwum nagrań o odpowiedniej długości.  
Oprogramowanie Luxriot integruje ponad 1000 róŜnych modeli kamer róŜnych 
producentów począwszy od wiodących marek, a skończywszy na mało znanych 
dostawcach. Szczegółowa lista jest udostępniana na stronie internetowej 
http://www.luxriot.com/eng/support/cameras/. Rejestracja odbywa się na lokalnych 
dyskach twardych jednostki serwerowej lub na dyskowych zasobach sieciowych 
(NAS/SAN) działających z Windows. 
DuŜa zaletą oprogramowania są kreatory instalacji i modyfikacji ustawień kamer i 
serwerów NVR prowadzące uŜytkownika  „za rękę” przy konfiguracji. Aby wstępnie 
skonfigurować program i system wystarczająca jest tylko pobieŜna znajomość systemów 
CCTV IP. Dystrybutor Luxriot – Ultrak Security Systems przygotowała równieŜ pełną 
polską wersję instrukcji obsługi programu. 
Inną ciekawą i bardzo uŜyteczną funkcją oprogramowania Luxriot jest moŜliwość zmiany 
pasma lub ilości klatek wysyłanych przez serwer do wybranych klientów oraz 
rekompresję obrazów do formatu JPEG, co umoŜliwia dostosowanie przepływu danych 
obrazowych do posiadanego pasma upload łącza sieci WAN. Pozwala to na tworzenie 
systemów rozproszonych w oparciu o sieć Internet. Funkcja ta doskonale sprawdza się w 
polskich „warunkach telekomunikacyjnych”. 
WaŜną cechą Luxriot jest moŜliwość wyboru przez instalatora sposobu poboru strumienia 
z kamery. Dla przykładu dla kamer Arecont Vision moŜna dokonać wyboru dla między 
transmisją przez JPEG/http, JPEG/rtsp, h.264/http i h.264/rtsp. UŜytkownik nie jest juŜ 
„skazany” na wybór dokonany przez dostawcę oprogramowania (nie zawsze optymalny). 
Resztę funkcji oprogramowania Luxriot skrótowo wymieniono poniŜej. 
 
Oprogramowanie Luxriot wyposaŜono w standardowe funkcje NVR/CMS: 

 Nagrywanie ciągłe i detekcją (z prealarmem)  
 Konfiguracje zawartości ekranów podzielonych i ich sekwencji 
 Detekcja ruchu – sprzętowa i programowa  
 Odtwarzanie zdalne 
 Eksport video ze znakiem wodnym 
 Obsługa do dwóch monitorów  
 Watchdog i monitoring zuŜycia zasobów systemu 

System charakteryzują równieŜ funkcje nieco bardziej zaawansowane: 
 Zarządzanie wieloma uŜytkownikami serwera i ich uprawnieniami  
 Cyfrowe sterownie PTZ obrazem z kamer PTZ i Mpix na Ŝywo i przy 

odtwarzaniu 
 Wielu klientów moŜe się łączyć do jednego serwera   
 Wiele serwerów moŜe być przyłączonych jednocześnie do jednego klienta  
 KaŜda kamera konfigurowana niezaleŜnie 
 Graficzne obrazowanie nagrań 
 Wykorzystanie map Google do wizualizacji rozmieszczenia kamer 
 Wsparcie kamer obsługujących RTSP 
 Współpraca z klawiaturą CCTV DCZ USB firmy Videotec oraz manipulatorami 

(joystickami) zgodnymi z Windows 
 Współpraca z kamerami podłączanymi przez USB 



 

Warto równieŜ zwrócić uwagę na inne funkcje uŜytkowe: 
 Serwer i klient to jedna aplikacja  
 Serwer moŜe działać jako usługa Windows (tzn. bez logowania do Windows) 
 Konfiguracja serwera z poziomu aplikacji klienckiej  
 Specjalne skalowanie wyświetlanych obrazów do rozdzielczości panoramicznej 

(WXGA) 
 MoŜliwość eksportu klatek obrazu z kamer na FTP/do pliku z określoną nazwą 

(integracja ze stronami internetowymi) 
 Narządzie automatycznego wykrywania kamer  
 Obsługa nawet nieograniczonej ilości kamer (ograniczona wydajnością sprzętu 

serwera) 
 Tryb wyłączności uniemoŜliwiający operatorowi korzystanie z Windows poza 

Luxriot  
 Efektywne wykorzystywanie mocy obliczeniowej komputerów 

 
Luxriot dostępny jest w kliku edycjach róŜniących się ilością obsługiwanych kamer i 
ilości połączeń klientów zdalnych. Raz wprowadzona licencja moŜe być zmieniana na 
wyŜszą. UŜytkownik zarejestrowanej licencji Luxriot ma bezpłatny dostęp do nowych 
wersji programu (wraz z nowymi funkcjami) i moŜliwość pobierania aktualizacji.  
KaŜdy moŜe wypróbować Luxriot bezpłatnie. Wystarczy pobrać pakiet instalacyjny ze 
strony www.luxriot.com i zainstalować go własnym komputerze. Aplikacja w trybie 
testowym (shareware) udostępnia wszystkie funkcje, które normalnie zaimplementowano 
w oprogramowaniu z ograniczeniem długości archiwum do 8 godzin na kamerę. 
 

Nazwa pakietu Ilość kamer na serwer 
Ilość zdalnych 

połączeń (klientów) 

BASIC 4 1 

PROFESSIONAL 9 3 

ADVANCED 16 5 

ENTERPRISE Bez ograniczeń Bez ograniczeń 

 
Porównanie cen dla klientów końcowych licencji oprogramowania Luxriot i Alnet 
Systems – Netstation dla róŜnych ilości kamer:  
 

Ilość kamer LuxRiot Netstation 

4 449 525 

8 1490 (9 kamer) 2880 

16 1790 5760 

25 4590 7740 



 

40 4590 11040 

 


