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Wprowadzenie

LuxRiot to oprogramowanie NVR dla 
komputerów PC z Windows mogące 
równieŜ współpracować z kartami 
przechwytującymi z wejściami BNC

Główne funkcje LuxRiot to:
1. Podgląd na Ŝywo z kamer po przez sieć LAN lub 
Internet.
2. Nagrywanie z kamer IP i analogowych oraz 
udostępnianie strumieni w sieci. 
3. Eksport nagrań do celów dowodowych.



Obsługiwany sprz ęt

Luxriot VMS wspiera:
Kamery kodujące obraz z uŜyciem JPEG, MJPEG, 

MPEG4 i H.264, 
Kamery obsługujące RTSP
Kamery sieciowe (IP) wiodących marek
Kamery DirectShow – kamery USB
Kamery CCTV analogowe podłączone do wejść

BNC kart przechwytujących zainstalowanych w 
gniazdach PCI-e



Wsparcie ponad 1000 modeli kamer od ponad 70
producentów



Funkcjonalno ść oprogramowania

Funkcje standardowe:

Nagrywanie ciągłe i detekcją
Konfiguracje ekranów podzielonych
Detekcja ruchu – sprzętowa i 

programowa
Sterowanie PTZ kamer IP i 

wideoserwerów
Odtwarzanie zdalne
Eksport video ze znakiem wodnym
Obsługa wielu monitorów
Watchdog i monitoring zuŜycia 

zasobów systemu



Funkcjonalno ść oprogramowania

Funkcje zaawansowane:

Przyjazna konfiguratory programu
Zarządzanie wieloma uŜytkownikami i ich 

uprawnieniami
Cyfrowy PTZ dla kamer na  Ŝywo i przy 

odtwarzaniu
Wielu klientów moŜe łączyć się do jednego 

serwera
Wiele serwerów moŜe być podłączonych do 

jednego klienta
KaŜda kamera konfigurowana jest niezaleŜnie
Graficzne obrazowanie nagrań



Funkcjonalno ść oprogramowania

Funkcje zaawansowane:

Serwer i klient to jedna aplikacja
Serwer moŜe działać jako usługa Windows
Konfiguracja serwera z poziomu aplikacji klienckiej
Specjalne skalowanie obrazów dla rozdzielczości 

panoramicznej
Narzędzie automatycznego wykrywania kamer w 

sieci
Obsługa nawet nieograniczonej ilości kamer
Efektywne wykorzystanie mocy obliczeniowej 

komputerów
Dostępność kliku edycji oprogramowania dla 

określonych ilości kamer



Wsparcie map Google



Interfejs w j ęzyku polskim



Architektura systemu

DVR Server jest usług ą Windows bez GUI:
Pobiera strumienia z kamer i udostępnia je klientom 

jednocześnie dokonując rejestracji
Wymaga klucza aktywacyjnego
MoŜe przechowywać nagrania na dyskach 

lokalnych i sieciowych

DVR Client jest jedyn ą aplikacj ą z któr ą pracuje u Ŝytkownik:
UmoŜliwia podgląd z wielu kamer IP z róŜnych serwerów Luxriot
UmoŜliwia odtwarzanie i eksport nagrań z serwerów Luxriot
UmoŜliwia zdalną konfigurację serwerów Luxriot
Jest aplikacją darmową – nie wymaga klucza



Systemy rozproszone

Skalowalność
Rekompresja przez serwer
Ograniczanie prędkości wysyłania

MoŜliwość tworzenia systemów o 
duŜej liczbie kamer

Budowanie systemów 
rozproszonych geograficznie

Zdalne stacje monitoringu wielu 
obiektów

Dostęp z urządzeń mobilnych



Okno programu - wy świetlanie

Definiowanie podziałów
Definiowanie sekwencji 

podziałów
Łączenia kamer w 

podziałach z róŜnych 
serwerów

Nieograniczona ilość
podziałów



Kreatory

Wykrywanie kamer
Konfiguracja kamer

Konfiguracja uŜytkowników

Konfiguracja ustawień
serwera

Konfiguracja nagrywania

Eksport nagrań



Wtórna detekcja ruchu



Dost ęp z urz ądzeń mobilnych

Luxriot VMS Broadcast Server:

Dowolna przeglądarka moblina

Wybór transmitowanej rozdzielczości 

(skalowanie)

Podgląd i PTZ



Serwery 

NVR - 2UhDVR - 4U

Dobrane do maksymalnej wydajno ści 
Luxriot VMS

Dostarczane z zoptymalizowanym 
systemem  Windows 7

Od 2 do 10TB przestrzeni dyskowej



Luxriot API

LuxRiot udostępnia pełne API stacji 
klienckich do intergacji z innymi systemami 
bezpieczeństwa:

LuxRiot DVR Client Kit składa się z 
komponetów Microsoft Component Object 
Model (COM) i moŜe być uŜywany z: 
Microsoft Visual Studio .NET (VB.NET, C#, 
C++), Visual Basic, Borland/Inprise Delphi i 
językami skryptowymi.



Luxriot - wsparcie techniczne 

http://blog.luxriot.com
Najnowsze informacje
Szczegóły techniczne
Instrukcje konfiguracyjne
Testy wydajności,
inne...............

http://www.luxriot.com/eng/support/calculators/



Luxriot - edycje
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Luxriot VMS vs. Alnet Netstation
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