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1. GV-NAS 
Privzeto se IP-naslov GV-NAS sistema določi z DHCP serverjem, ko se poveže v LAN okolje. IP-

naslov se bo izpisal na zaslonu GV-NAS. 

Za dostop do GV-NAS sistema vpišite IP-naslov v brskalnik

 

Pojavi se pogovorno, za vpis uporabniškega imena (user name) in gesla (password). Privzeto 

sta admin/admin. 

 

1.1. Postavitev RAID (redundant array of independent disks) 
Ob vstopu v uporabniški vmesnik, morate formatirati trde diske/disk. Vse aplikacije (razen 

Disk & RAID Management) so dostopne samo z vsaj enim formatiranim diskom. 

  

Kliknite 'OK' v opozorilnem obvestilu.  
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Prikaže se spodnja slika. Single / RAID stolpec nam izpiše status nameščenih trdih diskov. V 

spodnjem primeru še diski niso 

formatirani.

 

Za postavitev RAID polja imate dve opciji: 

 Samodejna nastavitev: RAID je ustvarjen glede na število nameščenih diskov. En 

disk bo formatiran kot en samostojen disk; dva diska bosta formatirana na RAID 1; 

trije ali več diskov bo formatiranih na RAID 5. Kliknite One Click RAID Creation, za 

pričetek postopka formatiranja.  

 Ročna nastavitev: Ročno izberite trde diske in potem izberite kaj hočete z njimi 

narediti Single Disk Volume, Linear Volume, RAID 0, RAID 1 ali RAID 5. 
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Data Storage  Description  

Single Disk  

Volume  

• Izbrani disk bo formatiran posamično.  

• Ta način potrebuje samo 1 trdi disk.  

• Če formatiramo trdi disk s kapaciteto 1 TB in trdi disk s kapaciteto 3 TB 

bota diska tudi računalniško ločena, ampak bo skupna kapaciteta enaka 

4 TB. 

Linear Volume  

(JBOD)  

• Dva ali več trdih diskov združi v en logičen nosilec.  

• Ta način potrebuje vsaj 2 trda diska.  

• Kapaciteta ustvarjenega nosilca bo enaka sešteti kapaciteti vseh trdih 

diskov.  

RAID 0 Mode  • Podatki se enakomerno porazdelijo med 2 ali 4 diske.  

• Ta način potrebuje 2 ali 4 diske.  

• Kapaciteta diska bo enaka najmanjši kapaciteti diska, ki je uporabljen x 

število diskov. Na primer, 1 TB in 3 TB disk bota tvorila 2 TB logičnega 

prostora. (1 TB x 2 diska = 2 TB).  

RAID 1 Mode  • Podatki so prekopirani iz enega diska na drugega. S tem preprečimo 

izgubo podatkov saj so enaki podatki na 1. in 2. disku.  

• Ta način potrebuje vsaj 2 diska. 

• Kapaciteta diska bo enaka najmanjši kapaciteti diska, ki je uporabljen. 

RAID 5 Mode  • Ta način ponuja zaščito podatkov. Podatki so varnostno razvrščeni v vse 

RAID 5 diske, če en disk več ne deluje, se lahko podatki obnovijo s 

pomočjo ostalih delujočih diskov.   

• Ta način potrebuje vsaj 3 diske. Če več kot 1 disk neha delati, podatkov 

ne bo mogoče obnoviti. 

• Kapaciteta bo enaka (velikosti najmanjšega diska) x (števila diskov  -1). 

Na primer, če imamo tri 2 TB diske in en 1 TB disk, bo skupna kapaciteta  

1 TB x (4 – 1) = 3 TB. Priporočeno je uporabiti te tri  2 TB diske za 

ustvarjanje RAID 5 in 1 TB disk kot 'single volume'. V tem primeru boste 

dobili 2 TB x (3 – 1) = 4 TB RAID 5 sistem in dodatnega  1TB 'single 

volume'. Takšno organiziranje nudi 5 TB kapacitete. Za RAID sisteme je 

boljše uporabiti diske z enakimi velikostmi kapacitete. 

Formatiranje se prične takoj. Sistem se resetira po končanem formatiranju. 
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1.2. Dodajanje uporabniških računov 
Pod 'Access Rights Management' lahko ustvarjamo nove račune, skupine, izbiramo kateri 

uporabnik lahko vidi določene mape in nastavimo privzeti limit prostora, ki ga lahko določen 

uporabnik zasede. 

 

 

2. Dostop kamer 
Do kamere dostopamo preko njenega IP-naslova (npr. 192.168.0.10).  

Privzeto uporabniško ime in geslo za dostop do kamere sta admin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Ponastavitev kamer 
Pri prvem dostopu kamere ali nepravilnem delovanju, kamero ponastavimo na tovarniške 
nastavitve. Tovarniške nastavitve se najdejo pod 'Management', 'Tools'. 
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Tukaj pod 'System Settings' kliknemo na 'Load Default', nato kliknemo še 'Reboot', da se 
kamera ponovno zažene. 

 

 

2.2. Spreminjanje IP-naslova 
Za nastavljanje poljubnega IP-naslova gremo pod 'Network', 'LAN'.  

 

Tukaj izberemo statični IP (Static IP address). 

Če hočemo imeti priključenih več kamer na svoj sistem lahko samo spremenimo zadnjo 
številko IP-naslova (IP Address), saj bodo novo dodane kamere imele enak privzeti IP-naslov. 

 

2.3. Določanje prostora za shranjevanje posnetkov 
V meniju izberete 'Management', nato 'Storage Settings'. 

Pod Network Neighborhood Settings kliknete search. 
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Izberete prostor za shranjevanje in kliknete 'Select'. 

 

Izberete mapo za shranjevanje in kliknete 'ok'. 

 

Nazadnje še kliknete 'Apply', da se vaše nastavitve shranijo. 

 

 

 

 

2.4. Zagon kamere 
Za zagon snemanja, v meniju izberite 'Monitoring' in nato kliknite 'Start'. Izbirate še lahko 
med neprekinjenim snemanjem ali snemanje po detekciji gibanja (Motion). 
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3. GV-Edge Recording Manager 
Za dodajanje IP kamer kliknete na plus in izberete 'Add IP kamera' 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpre se okence v katerem moramo vpisati ime (Host Name), IP-naslov kamere, ID in geslo 
uporabnika, in tudi izbrati model kamere, ki se uporablja. 
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Po zapisu vseh potrebnih podatkov kliknete na 'Informacije o posodobitvi'. Če so vsi vpisani 

podatki pravilni, se bo odprlo to okno:
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3.1. Live view 
Za uporabljanje 'Live view' izberete kamero, ki ste jo dodali in jo povlečemo v prosto okence.  

 

 

3.2. NAS Nastavitve 
Z desno tipko miške kliknete na 'Live view' okno kamere pri kateri želimo urediti NAS 

nastavitve.  

Prikaže se meni pri katerem izberete 'NAS Nastavitve'. 

 

 

 

Nato izberete kamero, in mapo v katero se bodo posnetki shranjevali. Za prenos kliknete dve 

puščici, ki sta na sliki modro obarvani in na koncu spremembe shranite s klikom na ikono 

diskete.  
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Mapa naj bo enaka kot pri poglavju 3.3.

 

 

3.3. Dostop do posnetkov 
Do posnetkov dostopate s klikom na ikono 'Remote Playback', ki se nahaja v zgornji opravilni 

vrstici, s tipko F10 ali pa z desnim klikom na 'Live View' kamere in izberete 'Remote 

Playback(NAS)'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpre se vam okno predvajalnika posnetkov, v katerem izberete leto, mesec in dan, v 

spodnjem delu pa še uro dogodka, ki ga želite predvajati. 
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Ko kliknete na izbran dogodek, se le ta prične samodejno predvajati. Predvajanje posnetka 

lahko zaustavite, prekinete ali ponovno zaženete. Z puščicami levo-desno, lahko posnetek 

pomikate sličico po sličico naprej in nazaj, ali se pomaknete na začetek ali konec. Z puščicami 

gor-dol se premaknete na naslednji 5 ali 1 minutni interval. 

Če z desno miško kliknete v poljubnem delu slike, se vam odpre nov meni, v katerem 

izberete način predvajanja posnetka (vsako sličico, realno hitrost, samo ključne okvirje in 

uglajeno). Vključite ali izključite lahko tudi predvajanje zvoka (deluje samo v načinu Real 

Time). 

V meniju Render lahko spreminajte grafične parametre slike, upravljate pogled Fisheye 

kamere, pogled MP kamer in preklopite v celozaslonski pogled kamere. 

V meniju Orodja, lahko posnamete trenutno sliko, izvozite izbrani posnetek v AVI formatu ali 

ga prenesete direktno iz NAS diska. 

 

 

 

AVI izvoz posnetkov 

Vsak dogodek iz časovnice lahko izvozite v AVI formatu in ga prenesete na nek drug disk ali 

CD/DVD. Z Remote Playback programom in NAS snemalnikom, lahko v en AVI film 

posnamete samo en dogodek naenkrat – ne morete združevati več dogodkov.  Z Remote 

View Log programom, lahko izvozite 1 uro AVI posnetka v katerem je lahko več kamer 

skupaj. 

Ko izberete 'Shrani kot AVI, se vam odpre naslednje okno: 
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1. Pod Start Time in End Time, lahko bolj natančno definirate točen začetek in konec 

dogodka, ki ga želite izvoziti. Lahko vpišete čas ali z miško primete in premaknete časovni 

drsnik. 

2. Če imate na kameri definirana polja privatnosti, tukaj označite ali je to polje mogoče 

odstraniti z geslom ali je trajno zakrito. 

3. Če je polje možno odstraniti, v polja vpišete uporabniško ime in geslo, ki ima pravico 

odstraniti polje privatnosti. 

 

Nato kliknite jeziček Setting. Odpre se vam naslednje okno: 
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1. Pod Set Location, izberete kam želite shraniti posnetek. 

2. Z Merge funkcijo določite, kako bodo predvajane posamezne detekcije v enem časovnem 

intervalu. Časovni interval (dolžina AVI filma se nastavi na kameri in lahko znaša od 1 do 5 

minut. V tem intervalu je lahko več detekcij gibanja.  

Normal Merge: AVI bo shranjen kot en dogodek, tudi če so bile vmes prekinitve – ni 

bilo detekcije.  

Time Merge: v AVI bodo shranjeni tudi prazni časovni odseki, ko ni bilo detekcije 

gibanja.  

Če označite 'Save as Exe', bo AVi film zapakira v exe datoteko, v kateri bo tudi kodek za 

predvajanje filma na drugem računalniku, kjer Geo kodek še ni nameščen. Če izvažate 

posnetek za policijo, izberite to funkcijo, drugače se bo na njihovem računalniku film 

sicer predvajal, samo bo slika črna. Lahko se pa zgodi, da se kodek ne bo razpakiral, če 

uporabnik ni administrator na tem PC-ju, oziroma nima pravic nameščanja programov. 

Date/Time: izberete obliko in barvo pisave, ter pozicijo izpisa datuma in ure v filmu. 

Video Effect: sliki lahko dodate nekaj grafičnih popravkov 

Audio Export: izvozite lahko tudi avdio, če je na kameri vključeno tudi snemanje govora 

3. Codec Selection: izberete s katerim kodekom boste film shranili. Izvoz z Geo H264 

kodekom je hitrejši, če pa izvažate za policijo, izberite WMV9 (Windows Media Video), ki 

je univerzalni kodek in ga poznajo vsi računalniki. 

4. V oknu Camera(s), vidite za katero kamero izvažate posnetek. V programu Remote 

ViewLog, kjer lahko izvažate posnetke več kamer naenkrat, imate tukaj možnost, da 

izbrane kamere izključite iz izvoza. 

 

 

 

 

 


