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Призначення сервісу Cloud Video
Сервіс Cloud Video від GigaCloud призначено для надання Клієнту хмарної платформи з метою:
▪ забезпечення відеоспостереження (трансляції) в режимі реального часу;
▪ збереження відео/аудіопотоків з IP-камер на віддаленому віртуальному сервері з
можливістю подальшого перегляду або завантаження потрібного фрагменту з архіву
(наприклад, у разі необхідності надання файлу запису події правоохоронцям);
▪ відеоаналітики зібраної інформації.
Інструменти аналітики для бізнесу містять
модулі
для
підрахунку
відвідувачів,
контролю персоналу та «теплову карту».
Функціонал сервісу Cloud Video передбачає
можливість
налаштування
чутливості
камери,
створення графіків,
звітів
та
сповіщень.
До модулів аналітики підвищеної безпеки
відносяться детектори:
▪ руху;
▪ вогню;
▪ звуку;
▪ облич і предметів у кадрі;
▪ саботажу камери.
Підключитися до сервісу можна з будь-якого пристрою через веб-клієнт на ПК, планшетах і
смартфонах. IP-камери мають підтримувати кодек H.262 та протокол RTSP.

Реєстрація та вхід до клієнтського порталу
Інтерфейс користувача клієнтського порталу GigaCloud є інтуїтивно зрозумілим і користування
ним не спричинить складнощів. Сторінка входу my.gigacloud.ua допомагає новим
користувачам самостійно зареєструватись та почати роботу в системі.
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Додаткову інформацію щодо порядку реєстрації клієнта через клієнтський портал у режимі
самообслуговування наведено у розділі 2.1 документу.
Після завершення реєстрації, увійдіть до клієнтського порталу:

Замовлення сервісу та авторизація на порталі керування Cloud Video
Оберіть сервіс Cloud Video з переліку доступних у меню «Замовити» клієнтського порталу:
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Оберіть необхідну вам конфігурацію сервісу (з урахуванням роздільності зображення, терміну
зберігання архіву в хмарі та ціни):

Визначте необхідну кількість камер.
Для отримання знижки скористайтесь промокодом (якщо він доступний):

Натисніть позначку з написом «Show details».
Перегляньте калькуляцію сервісу, відкоригуйте замовлення у разі потреби.
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Оберіть спосіб оплати, додайте коментар (у разі потреби):

Прийміть «Умови використання».
Натисніть екранну кнопку «Замовити» та оплатіть замовлення.
Дочекайтесь підтвердження активного стану сервісу:

Натисніть екранну позначку з символом

(«налаштування»).

У відкритому меню оберіть позначку «Деталі входу»:
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Для авторизації на веб-порталі керування послугою скористайтесь отриманими URL входу,
логіном та паролем:

Після переходу за URL входу виконайте
авторизацію на порталі керування послугою.
Збережіть пароль у браузері для зручності
подальшого користування.
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Налаштування IP-камер та мережевого обладнання
Загальні положення
Увага! Перед початком налаштувань сервісу Cloud Video ретельно вивчить технічну
документацію користувача для ваших IP-камер та мережевого обладнання
(роутерів). У разі потреби, зверніться за консультацією до співробітників Служби технічної
підтримки (СТП) GigaCloud. Створити заявку (так званий «тікет») ви можете через підрозділ
«Заявки» меню «Підтримка» клієнтського порталу:
▪ натисніть екранну кнопку «Подати заявку»;
▪ заповніть поля форми перед відправкою її до СТП GigaCloud.
Налаштування камер та функціонал сервісу Cloud Video матимуть суттєві відмінності, залежно
від виробника та моделі IP-камери, а також від методу її підключення до комп’ютерної мережі.
Всі початкові налаштування кожної камери мають бути виконані в локальній мережі клієнта.
Виробник призначає кожній камері унікальну MAC-адресу для ідентифікації в мережі, а решту
параметрів (початкову IP-адресу, номери портів керування та відео/аудіопотоків) встановлює
типовими для кожного з екземплярів пристрою. Для уникнення конфлікту в мережі та зміни
стандартних (типових) налаштувань виробника на ваші власні (унікальні), підключіть камеру
(через роутер або безпосередньо) до персонального комп’ютеру (PC), що знаходиться з нею в
одній локальній мережі.
Увага! Для зручності пошуку та активації камери в локальній мережі, контролю її
поточних параметрів підключення – користуйтесь фірмовим ПЗ виробника (наприклад,
програмою-сканером SADP для обладнання HikVision). Детальна процедура зміни IP-адреси та
номерів портів камери наводиться у технічній документації виробника вашого пристрою.
Для інтеграції з сервісом Cloud Video, вам необхідно забезпечити доступність функціоналу
камери через WAN (мережу Інтернет). Камера має одну IP-адресу, за якою має бути здійснено
доступ ззовні до різних інтерфейсів пристрою, через відкриті порти:
▪ 80 – типовий номер порту керування через HTTP (браузер);
▪ 554 – типовий номер порту RTSP (real time streaming protocol, протокол реального часу
для передачі мультимедійних даних з сервера);
▪ 5000, 8000, 8200 або інші – номери портів для доступу до камери через спеціалізоване
ПЗ (не використовуються сервісом Cloud Video).
З метою безпеки, вам необхідно виконати переадресування портів на клієнтському роутері
(змінити типові номери портів 80 та 554 на нестандартні). В деяких випадках (наприклад, коли
немає потреби в запису відео «за рухом») рекомендується взагалі відключити на роутері
доступність порту керування IP-камерою через HTTP.
Можлива також конфігурація мережі клієнта, коли між роутером локальної мережі та
провайдером Інтернету знаходиться ще один віддалений проміжний роутер (наприклад, у
великих бізнес-центрах та ін.). У цьому випадку, вам необхідно виконувати дії з
переадресування портів та налаштування файєрволу ще й на такому обладнанні. Для цього
потрібно звернутися до відповідного системного адміністратора організації.
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Використання статичної публічної IP-адреси
Найзручнішим для вас є варіант підключення з отриманням від провайдера Інтернет статичної
публічної IP-адреси (безпосередньо для IP-камери або для вашого роутера, див. приклад,
наведений на мал. нижче):
WAN

Cam1

Cloud Video

LAN
192.168.1.7

46.211.57.7

Cam2 192.168.1.12

PC

192.168.1.5

Наприклад, дві IP-камери та клієнтський комп’ютер (PC) знаходяться у локальній мережі
192.168.1.0/24 за роутером, що отримав статичну публічну IP-адресу 46.211.57.7 від
провайдера Інтернет. Для запобігання конфлікту в мережі, камерам попередньо призначено
різні приватні IP-адреси та номери портів:
1. Для камери Cam1 IP-адреса встановлена як 192.168.1.7, використовуються типові
номери портів (80 для керування по HTTP та 554 для RTSP). Порт 80 камери на роутері
перенаправлено на нестандартний 8087, що відкрито для доступу ззовні:
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Порт 554 відкрито на роутері окремо для протоколів TCP та UDP:
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2. Для камери Cam2 значенням IP-адреси є 192.168.1.12, також змінено номери портів
(85 для керування по HTTP та 555 для RTSP). Порт 85 камери на роутері
перенаправлено на нестандартний 8089, що відкрито для доступу ззовні:

Порт 555 також відкрито окремо для протоколів TCP та UDP (налаштовується
аналогічно наведеному раніше для камери Cam1).
Результат налаштувань переадресації портів на роутері має бути подібним до наведеного
нижче:
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Використання динамічної публічної IP-адреси
Увага! Перевірте за допомогою меню «Діагностика» вашого роутера отриману IPадресу. Вона може відноситися до так званого «сірого» сегменту, тобто бути
приватною (належати до внутрішньої мережі провайдера Інтернет). У цьому випадку, низка
інтернет-сервісів може бути недоступною або потребувати спеціальних технологічних рішень
для організації доступу до вашої локальної мережі, що є фактично підмережею іншої
локальної мережі. У разі потреби, проконсультуйтесь з СТП GigaCloud.
Для сегменту SOHO (small office/home office) можливим є підключення з отриманням від
провайдера Інтернет динамічної публічної IP-адреси. У цьому випадку, мережеве
обладнання щоразу (після перезавантаження або вимкнення) отримує по DHCP нову
випадкову так звану «білу» адресу (з пулу вільних на той момент у провайдера). Доступність
камери через Інтернет буде втрачено.
Рішенням проблеми є підключення до пристрою в мережі не за змінною IP-адресою, а за
постійним доменним ім’ям, за допомогою технології DDNS (Dynamic Domain Name System). У
випадку зміни публічної IP-адреси пристрою, таку інформацію буде поновлено на серверах
DNS у мережі Інтернет. «Час життя» запису встановлюється невеликим (не більше 2-3 хвилин)
для того, щоб DNS-сервери не розміщували такі записи в кеш-пам’яті (та не видавали потім в
мережу застарілу інформацію).
Схема підключення та методика налаштувань камер у цьому випадку буде подібною до
наведеного у попередньому розділі (відмінності головним чином стосуються налаштувань на
роутері). Оберіть провайдера сервісу DDNS (DynDNS, NO-IP та ін.) або фірмовий сервіс
виробника вашого обладнання (KeenDNS, ASUS та ін.), зареєструйтесь для отримання
постійного доменного імені та активуйте сервіс DDNS на роутері вашої локальної мережі:

Посібник користувача послугою

версія 1.1 6_2020

12

Клієнтський портал

Налаштування сервісу
Якщо необхідно, попередньо відредагуйте персональні налаштування для вашого облікового
запису:

Натисніть екранну кнопку «Підключити камеру».
Виконайте налаштування сервісу для вашої IP-камери (з урахуванням викладеного у
попередньому розділі), вказавши мережеву адресу і порти (з урахуванням перенаправлення
на роутері). Оберіть виробника і модель камери з переліку:
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Наприклад, це може бути IP-камера виробника HikVision, модель DS-2CD2012-I.
Натисніть екранну кнопку «Далі» для перевірки з’єднання:

Додайте опис камери та місце розміщення на мапі, натисніть екранну кнопку «Далі».
Налаштуйте базові параметри сервісу, натисніть екранну кнопку «Далі»:

Виконуйте подальші вказівки екранного інтерфейсу:

Визначте права доступу до різних функцій сервісу:
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Для підключення наступних камер (якщо це передбачено обсягом вашого замовлення),
оберіть у меню розділу «Камери» кнопку «Підключити камеру»:

Виконайте послідовність дій подібно наведеному вище, від початку розділу.
Додайте нових користувачів сервісом (якщо потрібно):
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Налаштування відеоаналітики
Щоб скористуватись можливістю використання модулів відеоаналітики, перейдіть до вікна
перегляду камери. Натисніть на символьну позначку в правій нижній частині панелі:

Оберіть з переліку необхідний модуль
(«Лічильник відвідувачів») та натисніть
позначку статусу (Вкл) для роботи та
налаштування.
У наступному відкритому вікні можливо
відредагувати:
▪ лінії перетину – довільні лінії, при
перетині яких (в залежності від
напрямку руху об'єктів) змінюється
значення лічильників входу та виходу;
▪ мінімальний розмір об'єкта – розмір,
який об'єкти повинні перевищувати
для фіксації модулем;
▪ робочий час, коли підрахунок
відвідувачів має відбуватися.
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Параметри налаштувань встановлюються за
допомогою
графічних
позначень
маніпулятором «миша» на відеозображенні.

Наступний модуль – контроль активності (детектор руху, контроль робочих місць):

Для налаштування доступні параметри модуля:
▪ області детекції руху – довільні області відеозображення з детекцією руху;
▪ чутливість – реакція детектора на інтенсивність руху (чим більше значення чутливості,
тим меншу зміну фіксує детектор);
▪ фіксація неактивності після N секунд – кількість секунд, протягом яких не повинно
відбуватися руху для фіксації модулем відсутності активності;
▪ розклад –налаштування контроль активності у визначений (робочий) час доби.
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Параметри встановлюються за допомогою
графічних позначень маніпулятором «миша»
на відеозображенні.
Аналогічним
чином
вмикають
та
налаштовують інші модулі відеоаналітики:
▪ для детектору звуку встановлюють
поріг гучності, при перевищенні якого
детектор реєструє подію;
▪ для детектору облич встановлюють
мінімальний розмір об’єкту, що буде
проаналізовано;
▪ для детектору вогню можливо
увімкнути також детекцію диму;
▪ для детектору залишених предметів визначають:
- кількість секунд, протягом яких об'єкт повинен залишатися нерухомим, щоб
вважатися залишеним;
- мінімальний розмір об'єкта – розмір у відсотках від площі відеозображення, який
повинні перевищувати об'єкти для фіксації;
- максимальний розмір об'єкта – розмір у відсотках від площі відеозображення,
який не повинні перевищувати об'єкти для фіксації.
▪ детектор саботажу виявляє спроби перешкодити роботі системи відеоспостереження;
▪ модуль індексації руху (теплова карта) активує візуалізацію інтенсивності руху в кадрі
у вигляді теплової карти. Для налаштування доступні параметри модуля:
- чутливість – реакція детектора на інтенсивність руху (чим більше значення
чутливості, тим меншу зміну фіксує детектор);
- кількість кадрів, що аналізуються – кількість сусідніх кадрів, зміни в яких фіксує
модуль.

Користування архівом та відеоналітикою
Архів подій доступний для перегляду в особистому кабінеті користувача в розділі керування:
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Розділ «Події» містить перелік подій, відсортованих за датою виникнення за порядком з
можливістю фільтрації за параметрами:
▪ камера;
▪ тип події;
▪ дата виникнення події.
При натисканні напису «Дивитися» ви отримаєте можливість відтворити фрагмент відеозапису
з архіву або дізнатися параметри події:

Для модуля «Індексація руху» передбачено
альтернативний інтерфейс. Він підтримує два
режими роботи: «Пошук руху» та «Теплова
карта».
Для пошуку руху позначте потрібну зону на
скріншоті відео з камери та натисніть кнопку
«Знайти». На тепловій карті яскравішим
кольором позначено зони відеозображення
з більшою інтенсивністю руху (тьмянішим
кольором – з меншою інтенсивністю):

Розділ «Звіти» відеоаналітики дозволяє
проаналізувати статистику роботи модулів відеоаналітики за допомогою таблиць та графіків.
У верхній частині розділу знаходиться блок навігації:
▪ модуль відеоаналітики;
▪ об'єкт (у разі вибору параметра «Всі об'екти», надається сумарний звіт по всіх камерах
кожного об'єкта);
▪ період часу, який буде включено у звіт;
▪ тип звіту, що залежить від обраного модуля;
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▪

режим відображення звіту (графік або таблиця), при відображенні звіту в режимі
«Таблиця» дані звіту в форматі CSV можуть бути експортовані на ваш локальний
комп'ютер:

Для налаштування сповіщень, перейдіть до відповідного розділу в меню налаштувань. Для
кожного типу події можливо додатково налаштувати засоби та розклад сповіщень:
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Рекомендації зі встановлення камери.
Для підрахунку відвідувачів
Рекомендовано наступні параметри та налаштування:
▪ висота встановлення – від 2.5 м до 3.5 м (за умови, що фокусна відстань камери
знаходиться в діапазоні 3.6 - 4 мм);
▪ спрямування камери вертикально вниз (щоб в поле зору потрапляли люди, які
рухаються перпендикулярно входу/виходу);
▪ виконання невеликого відхилення напрямку огляду камери (у разі потреби) з метою
виключення з кадру сторонніх предметів:
- стіни, на якій закріплена камера;
- дверей, що потрапляють в кадр, коли відчиняються;

▪
▪

Увага! При збільшенні куту відхилення камери від напрямку вертикально вниз,
вище похибка у підрахунках (у тому числі за рахунок руху людей у напрямку, не
перпендикулярно входу/виходу).
проведення віртуальної лінії перетину відвідувачів після встановлення камери
(відвідувач повинен потрапляти у поле зору камери і до, і після перетину лінії);
рівномірне освітлення й однорідне тло для кращої ідентифікації людей (тіні можуть
призвести до помилкового спрацювання детектора).

Для контролю активності
Рекомендовано наступні налаштування:
▪ спрямування камери вертикально вниз (так, щоб її поле зору охоплювало одного або
декількох співробітників, присутність яких на робочому місці необхідно контролювати);

▪

Увага! У випадку встановлення камери під кутом зростає ймовірність
помилкових спрацювань детектора активності за рахунок руху інших об’єктів
між камерою і зоною контролю;
рівномірне освітлення й однорідне тло для кращої ідентифікації людей (тіні можуть
призвести до помилкового спрацювання детектора).
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