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Moxa jest producentem szerokiej 
gamy urządzeń dla automatyki prze-
mysłowej, w tym wielu niebanalnych 
urządzeń sieciowych. Do ich grona 
należą serwery wideo, którym poświę-
camy ten artykuł.

Dla tych, co lubią zdalnie 
podglądać…

Do testów otrzymaliśmy serwer 
VPort 2110, który umożliwia sterowa-
nie pracą i przesyłanie obrazu z jed-
nej kamery wideo. Urządzenie automa-
tycznie rozpoznaje standard kodowa-
nia kolorów (NTSC/PAL) i samoczyn-
nie dobiera do niego sposób obróbki 
otrzymywanego sygnału. „Obróbki” 
ponieważ przesyłany obraz ma format 
Motion JPEG, dzięki czemu strumień 
danych niezbędny do przesłania obra-
zu jest relatywnie niewielki. W trybie 
NTSC VPort 2110 umożliwia przesyła-
nie obrazu w jednym z trzech forma-
tów: 176 x 112 punktów (30 ramek/s), 
352 x 240 punktów (30 ramek/s) oraz 
704 x 480 punktów (10 ramek/s).

W trybie PAL można uzyskać wy-
miary obrazów: 176 x 144 punktów 
(przy 25 ramkach/s), 352 x 288 punk-

Sieciowe serwery wideo
Pospolitą prawdą już jest, 
że przemysłowe urządzenie 
elektroniczne muszą być 
wyposażane w interfejsy 
umożliwiające ich pracę w 
sieci Ethernet, nawet jeśli są 
to kamery…

tów (także przy 25 ramkach/s) lub 
704 x 576 punktów (przy 10 ram-
kach/s). W przypadku, gdy konieczne 
jest ograniczenie objętości strumienia 
przesyłanych danych, można przesy-
łać kompresowany obraz czarno-biały 
lub robione co jakiś czas „zdjęcia”, 
które są przesyłane w postaci plików 
JPEG. Obrazy mogą być automatycz-
nie przez serwer datowane, użytkow-
nik może także samodzielnie zdefi-
niować opisy, które będą widoczne 
na wyświetlanym obrazie.

Wymiana danych z otoczeniem 
jest możliwa za pomocą Ethernetu (z 
automatycznym wyborem 10/100 Mbd) 
oraz… klasycznego modemu telefo-
nicznego (rys. 1). Modem można do-
łączyć do wideoserwera za pomocą 
interfejsu RS232, który może (alterna-
tywnie z RS485) służyć do sterowa-
nia napędu kamery (jeśli jest ona w 
taki wyposażona). Jednostka sterująca 
napędem obsługuje protokoły: Sony 
VISCA, Cannon VC-C3/VC-C1/VC-C4, 
Dynacolor Smart DOME, Pelco D, Li-
ling, Ernitec, możliwe jest także sa-
modzielne zdefiniowanie przez użyt-
kownika poleceń sterujących (custom 
protocol). Interfejs komunikacyjny 
obsługuje z kolei protokoły TCP/IP, 
HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS 
oraz DHCP, więc wykorzystanie wide-

oserwera jest łatwe w wielu, bardzo 
różnorodnie skonfigurowanych syste-
mach sieciowych.

Prezentowane urządzenie wyposażo-
no w system automatycznego wykry-
wania ruchu w obszarze monitorowa-
nym za pomocą kamery (VMD - Vi-
deo Motion Detection). W zależności 
od sposobu skonfigurowania serwera, 
użytkownik może otrzymać obrazy 
sprzed takiego wydarzenia, oglądać je 
na bieżąco lub monitorować sytuację 
po naruszeniu chronionej strefy. Obra-
zy są przechowywane w pamięci urzą-
dzenia, można je więc odebrać w wy-
branym przez użytkownika momencie 
za pomocą e-maila lub serwera FTP.

Dzięki wyposażeniu serwera w 
jedno cyfrowe wejście oraz wyjście 
przekaźnikowe, których funkcje można 
definiować, może on dodatkowo speł-
niać rolę na przykład lokalnej centrali 
alarmowej współpracującej z dodat-
kowym, zewnętrznym czujnikiem lub 
czujnikami.

VPort 2110 jest przystosowany do 
pracy autonomicznej, co wymusiło na 
jego twórcach wbudowanie w niego 
serwera HTTP. Za jego pomocą odby-
wa się konfiguracja wszelkich nastaw 
urządzenia, można w jego pamięci za-

W skład zestawu VPort 2110 
standardowo wchodzą:

- serwer VPort 2110,
- zasilacz sieciowy,
- CD-ROM z dokumentacją w postaci

 elektronicznej i oprogramowaniem
 SoftDVR Lite IP Surveillance,

- kabel null-modem,
- kabel połączeniowy PTZ,
- zestaw złącz zaciskowych.

Dodatkowe informacje...
...o VPort 2110 są dostępne pod adresem: 
http://www.moxa.com/product/VPort_2110.htm.
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pisać także własną stronę WWW. Do-
stęp do konfiguracji serwera jest chro-
niony hasłem, co zmniejsza ryzyko 
nieautoryzowanego dostępu i zmiany 
konfiguracji urządzenia.

Jeśli musisz więcej…
W ofercie firmy Moxa znajdują się 

- oprócz prezentowanego w artykule 
- dwa inne serwery wideo, z których 
VPort 2140 jest jego 4-kanałowym 
odpowiednikiem, a VPort 2130 jest 

Rys. 1.

urządzeniem jednokanałowym, zopty-
malizowanym pod kątem przesyłania 
via Ethernet obrazu wideo w sposób 
ciągły. Dzięki zastosowaniu algoryt-
mu kompresji obrazu i sygnału audio 
MPEG4 maksymalne pasmo zajmowa-
ne w sieci nie przekracza 1,2 Mbd.

Podsumowanie
Wymienione w artykule cechy i 

możliwości wideoserwera VPort 2110, 
zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę jego 

Dodatkowe informacje
Urządzenie prezentowane w artykule 
udostępniła firma Elmark, ul. Radna 12, 00-
341 Warszawa, tel. (22) 821-30-54, fax: (22) 
821-30-55.

relatywnie niewysoką cenę (1725 zł 
netto), pozwalają stosować go w wie-
lu aplikacjach wymagających wizyjnej 
kontroli z możliwością zdalnego mo-
nitorowania i automatycznego nadzoru 
i alarmowania. Łatwość konfigurowa-
nia i możliwość współpracy z mode-
mami powodują, że wideoserwery fir-
my Moxa mogą być stosowane także 
w miejscach o słabej infrastrukturze 
teleinformatycznej.

Korzystanie z wideoserwerów uła-
twia dostępne opcjonalnie oprogra-
mowanie narzędziowe SoftDVR PRO, 
które umożliwia dołączenie dodatko-
wych alarmów i czujników do linii 
I/O wideoserwerów, zwiększa liczbę 
obsługiwanych kamer do 16, pozwala 
sterować każdą z kamer niezależnie 
od pozostałych, pozwala nagrywać 
filmy w formacie AVI oraz ustalać 
harmonogramy działania każdej ka-
mery indywidualnie, umożliwia także 
bezpieczną wymianę oprogramowania 
systemowego wideoserwerów.

Na koniec parę szczegółów do-
tyczących fizycznej budowy urzą-
d z e n i a :  j e g o  w y m i a r y  w y n o s zą 
72,25 x 106 x 50 mm, ciężar 410 g, 
a dopuszczalny zakres temperatury 
pracy wynosi 0…65°C. Konstrukcja 
obudowy umożliwia jej montaż na 
standardowej szynie DIN 13 mm.
Tomasz Jastrun


