Video Management Software

Nyheter version 10.0

Innehållsförteckning
Innehållsförteckning........................................ 2
Inledning......................................................... 3
Nya funktioner och lösningar........................... 4-23
Dewarping av 360-kameror......................... 4
Virtuella kameror i Ethiris Client................. 8
Stöd för SIA larmprotokoll........................... 10
ONVIF Events som variabler......................... 12
AVI-export från Viewer................................ 13
Förbättrad OPC-server för Modbus............. 14
Nya event från Ethiris Client........................ 16
Device Presets............................................. 18
Klientkonfigurationer som favoriter............. 19
Förbättrat File-objekt.................................. 20
Nya kommandon för zoom.......................... 21
Gå från Instant replay till videospelaren..... 22
Snabbkommandon i videospelaren............. 23
Beställning av Ethirislicens............................... 24
Licenstabell Ethiris........................................... 25
Release Notes.................................................. 27

2

Inledning
Den här broschyren beskriver de nya funktionerna i Ethiris VMS 10.0 och visar exempel på hur de
kan användas i praktiken. Den nya versionen är tillgänglig för nedladdning på våra partnersidor.
360-kameror (fisheye) är ett effektivt sätt att minska antalet kameror i en anläggning. En kamera kan ofta ersätta fyra
vanliga kameror.
Ethiris VMS 10.0 har stöd för 360-kameror genom att Ethiris Client kan dewarpa bilden. På så sätt kan användaren
zooma, panorera och tilta i bilden både i live och i inspelad video. Dessutom kan användaren nu skapa virtuella kameror med ett visst fördefinierat dewarp-läge och PTZ-läge för en 360-kamera.
Möjligheterna att ansluta sin anläggning till en larmcentral ökar väsentligt med Ethiris VMS 10.0. I den nya versionen
kan larm och händelser associeras med olika så kallade SIA-koder. Vid larm eller andra viktiga händelser kan Ethiris
Server skicka information via SIA-protokollet till en larmcentral där operatören automatiskt får fram videospelaren i
Ethiris Client med de associerade kamerorna laddade med tidpunkten för larmet.
Den videoanalys som många kameror idag innehåller blir mer och mer användbar. Vår ambition med Ethiris är att det
ska vara enkelt att använda all den videoanalys som kamerorna erbjuder. I version 10.0 har det blivit ännu enklare
genom att analysinformation via ONVIF Events automatiskt presenteras i form av variabler i Ethiris datalager.
Export av video har alltid varit en viktig funktion i ett VMS. Nu ökar vi användbarheten genom en helt ny funktion för
export till AVI-format direkt från Ethiris Viewer.
Ethiris VMS är ett öppet system och kommunikation har alltid varit en prioriterad del av alla våra system. Nu har vi
förbättrat vår OPC-server för Modbus med stöd för fler datatyper som bland annat innebär att vi kan läsa temperaturdata från FLIRs temperatursensorer med bild (värmekameror) direkt från Ethiris VMS.
Ethiris VMS 10.0 blir den sista huvudversionen där Ethiris Client och Ethiris Admin finns i 32-bitarsversion. Från version 11 kommer endast 64-bitarsversioner att finnas.
Ethiris NVR/NVC
Samtliga modeller av Ethiris NVR och Ethiris NVC kommer att levereras med Ethiris VMS 10.0
i samband med releasen i oktober 2018.

				
				
				

Sätt dig nu i favoritfåtöljen och njut av att läsa vidare om alla nya funktioner i
Ethiris VMS 10.0 och alla exempel på attraktiva lösningar för videoövervakning
som kan skapas med hjälp av funktionerna! Mycket nöje!
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Dewarping av 360-kameror
Den nya dewarpingfunktionen i Ethiris medför att man fullt ut kan använda 360-kameror.
En 360-kamera använder endast en kameralicens i Ethiris även om man kan få ut
obegränsat antal separata kameravyer från den kompletta 360-videoströmmen.

Beskrivning i korthet
Kameran skickar alltid den kompletta (runda)
360-bilden som en enda videoström till
Ethiris Server. Vid inspelning spelas alltid
den kompletta videoströmmen in.
Det är Ethiris Client som dewarpar bilden i
live, videospelaren och Instant replay-fönstret
så att användaren får se en normal bild i klienten.
Funktionen är generell och fungerar med olika
360-kameror från olika tillverkare. Den är i första
hand utvecklad för kameror som har ImmerVisions linser.

36
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Zoomning
Användaren kan själv bestämma aktuellt s.k. dewarp-läge och PTZ-läge direkt i klienten och kan använda PTZ-funktionerna precis som för vilken vanlig PTZ-kamera som helst. T ex kan man zooma in på en rektangel med höger musknapp. Man kan även zooma med scrollhjulet på musen.
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Panorera/tilta
Man kan panorera och tilta i bilden
genom att dra i bilden med vänster
musknapp.

Konfiguration
Ethiris upptäcker automatiskt om kameran är en 360-kamera. Man anger i vilken position kameran är monterad i:
Tak, Vägg eller Mark.
I vissa fall får man även ange vilken linstyp som kameran använder. I andra fall kan det vara en fast lins som alltid är
samma för en viss kameramodell.

-
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Olika dewarp-lägen

PTZ-vy
I detta läge får man en vy som det går att zooma, panorera
och tilta i.

Panoramavy
Panoramavy visar en enda vy som täcker 360°, hela varvet runt. Man kan panorera för att bestämma fördelningen av
bilden, men man ser alltid hela varvet runt. Panoramaläget passar bäst när höjd-bredd-förhållandet är 1:7.5, så proportionerna blir bättre genom att välja nästa dewarp-läge.

Panoramavy,
fast bildförhållande
Detta läge är snarlikt föregående, men med
den skillnaden att det optimala förhållandet mellan bredd och höjd sätts automatiskt och kan inte ändras.
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Fyrsplitsvy
I detta läge får man fyra vyer som det går att zooma, panorera och tilta i separat.

Genom att högerklicka i bilden kan man välja
mellan olika dewarp-lägen.

Dubbel panoramavy
Dubbel panoramavy visar två vyer som vardera täcker 180°.
Man kan panorera för att bestämma fördelningen av bilden,
men man ser alltid hela varvet runt.

Dubbel panoramavy,
fast bildförhållande
Detta läge är snarlikt föregående, men med
den skillnaden att det optimala förhållandet
mellan bredd och höjd sätts automatiskt och
kan inte ändras.

-
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Virtuella kameror i Ethiris Client
Syftet med virtuella kameror är att fördefiniera ett visst dewarp-läge och ett visst PTZ-läge för
en 360-kamera. Flera virtuella kameror, var och en med ett unikt namn, kan skapas för varje
360-kamera. Virtuella kameror används i Ethiris Client precis som vilken annan kamera som helst
och kan till exempel läggas in i klientvyer som definieras i förväg.
Konfiguration
De virtuella kamerorna skapas i klientens
konfiguration i Ethiris Admin. Börja med att
dubbelklicka på 360-kameran i trädvyn under
klienten konfiguration i Ethiris Admin. I panelen till höger visas livevideo från kameran.

I kamerabilden kan man välja dewarp-läge.

Använd de vanliga PTZ-funktionerna för att ställa
in önskat PTZ-läge och skapa nya virtuella kameror för respektive läge i listan längst till höger.
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Alla olika dewarp-lägen är tillgängliga. Ovan är ett
exempel på Fyrsplittsvy där var och en av de fyra
vyera kan ha sitt eget unika PTZ-läge.

De virtuella kamerorna kan användas precis som
vilka kameror som helst, till exempel för att skapa
klientvyer.

I Ethiris Client får vi en vy där all video
kommer från en enda kamera med en
enda videoström.

Det fördefinierade dewarp-läget och PTZ-läget används som
utgångsvärden, användaren kan ändra dessa i klienten om så
önskas.

-
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Stöd för SIA larmprotokoll
Från och med version 10.0 har Ethiris stöd för att skicka larm och händelser till larmcentraler via
SIA-koder. De flesta larmcentraler använder SIA som larmprotokoll och har en mottagningsfunktion
som tar emot larmen och fördelar samt presenterar dem för operatörerna. Ett sådant exempel är
larmcentralen Safe4 som har Ethiris Client installerad lokalt hos alla sina operatörer. När ett larm
kommer in från en ansluten anläggning med Ethiris Server kan larmoperatören automatiskt få upp live
och inspelad video från kameror hos kunden som är associerade med larmet.
Krypterade SIA-meddelanden från Ethiris Server

Molnlösning

Hela konceptet bygger på att all nödvändig information, som
Ethiris Client i larmcentralen behöver för att kunna koppla
upp sig mot kundens Ethiris Server och hämta video, skickas
krypterat i SIA-meddelandet som Ethiris Server skickar till
larmcentralen vid larm.

Ett vanligt scenario i en så kallad molnlösning, det vill säga
en hostad miljö, är att flera kunder delar på en server som
befinner sig i en serverhall någonstans på Internet. I Ethiris
löser man detta enkelt genom att använda kameragrupper.
Varje kameragrupp tilldelas en viss kund och kan ha separata
behörighetsinställningar så att kunden själv ser endast sina
egna kameror.

Anslutning till larmcentral
Vid ett larm eller en händelse skickas automatiskt ett SIAmeddelande från Ethiris Server till larmcentralen. För att
allt ska fungera är det nödvändigt att vissa grundläggande
uppgifter konfigureras vid installationen av systemet, t.ex.
måste IP-adressen till mottagaren i larmcentralen anges för
att uppkoppling ska fungera. Man behöver även ange ett
unikt kontonummer för respektive kund och de larm som
ska generera SIA-meddelanden när de aktiveras måste associeras med en så kallad SIA-kod.
Det finns stöd för att ange både en primär mottagare och
en sekundär mottagare. Om Ethiris Server inte får kontakt
med den primära mottagaren försöker Ethiris automatiskt
med den sekundära mottagaren. Varje kund har en unik
kontoidentifikation och det finns även möjlighet att ange
en specifik klientkonfiguration som klienten i larmcentralen
ska ladda vid larm. Här anger man också användarnamn och
lösenord för eventuell inloggning. Dessa uppgifter skickas
krypterat till larmcentralen.
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För att varje kund ska kunna ha sin egen anslutning till larmcentralen kan man ange den så kallade kontoidentifikationen
på respektive kameragrupp. Vid behov kan man även ange
en specifik klientkonfiguration, användarnamn och lösenord
för kameragruppen.

SIA-koder
SIA-standarden definierar ett stort antal olika larmkoder. I Ethiris finns för närvarande tre olika att välja mellan.
►► BA – Burglary Alarm (Inbrott)
►► FA – Fire Alarm (Brand)
►► YC – Communication Error (Kommunikationsfel)

För att ett SIA-meddelande automatiskt ska skickas till larmcentralen vid larm eller händelser i Ethiris måste man ange
en av dessa tre SIA-koder för larmet/händelsen.
För egendefinierade larm och händelser
kan man välja bland alla tre. För systemlarm kan man välja YC (kommunikationsfel) och för systemhändelser kan man
välja BA (Inbrott) eller FA (Brand).
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ONVIF Events som variabler
ONVIF är ett generellt sätt att kommunicera med kameror som de flesta kamerafabrikat på marknaden
har stöd för. I konceptet finns en delmängd som kallas för ONVIF Events. Denna del används för att
kamerorna ska kunna skicka notifieringar till ett VMS, som till exempel Ethiris, när något händer
framför kameran. De flesta av dagens moderna kameror innehåller ett antal videoanalysfunktioner.
Dessa kan ofta generera ONVIF Events. Nytt i denna version av Ethiris är att ONVIF Events presenteras
som variabler i Ethiris som direkt kan användas i till exempel Ethiris skript.
Ethiris datalager
I Ethiris så kallade datalager presenteras de händelser en viss kamera kan
generera i form av en trädstruktur. Ethiris Server frågar helt enkelt kamerorna
som är anslutna via ONVIF vilka händelser respektive kamera innehåller och
svaret från kameran visas i variabelbläddraren i Ethiris Admin.
Olika kameror kan svara på olika sätt och en förutsättning för att det ska
fungera är att kameran verkligen skickar ONVIF Events som stämmer överens med information skickade angående de händelser den har stöd för.
Om en händelse saknas i variabelbläddraren kan det helt enkelt bero på att
kameran inte berättar för Ethiris att den händelsen kan genereras. Då kan
man alltid använda det befintliga sättet i Ethiris Skript för att kunna reagera på
händelsen. Som till exempel följande skript som skriver ut samtliga händelser
som kommer in till Ethiris via ONVIF Events:
Cameras.onEvent = function(event)
{
for (var i in event.Data)
{
for (var j in event.Data[i])
{
var s = ”Camera: ” + event.target.Name;
s += ” - Data[” + i + ”][” + j + ”] = ”;
s += event.Data[i][j];

}

}

}

Debug.Print(s);

Aktivera larm
I exemplet ovan från HikVision-kameran finns
en variabel som heter IsMotion som är av typen
Boolean, det vill säga den kan innehålla två olika
värden: True eller False. När det finns rörelse
framför kameran enligt den konfiguration som
kameran har så sätts värdet i den här variabeln
automatiskt till True. När rörelsen försvinner
sätts värdet till False.
På så vis är det enkelt att till
exempel aktivera ett larm baserat
på den här rörelsen. Om vi tar
larmet TresspassingAlarm från
förra avsnittet ser skriptet ut som
till vänster.
I det här exemplet har vi även lagt
in variabeln i Watch-fönstret för
att direkt kunna se aktuell status.
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AVI-export från Viewer
Ethiris native export, det vill säga export av inspelad video i Ethiris eget format, är på flera
sätt överlägset en export till AVI-format. Den är snabbare, av bättre kvalité och ofta även
storleksmässigt mindre jämfört med export till en AVI-fil. För att spela upp Ethiris egna
exportfiler krävs dock Ethiris Viewer. Ethiris Viewer är en stand-alone applikation som inte
behöver installeras, men i vissa sammanhang tillåts inga externa program överhuvudtaget.
Därför kan det ibland finnas behov av att exportera till AVI från Ethiris Viewer. Med Ethiris
VMS 10.0 är detta nu möjligt.
Nya funktionsknappar
För att underlätta exporten har vi introducerat tre nya funktionsknappar i Ethiris Viewer. Dessa används för att sätta
bokmärken för start respektive slut av export samt om uppspelning ska ske mellan bokmärkena eller av hela den
ursprungliga exportfilen.

Bokmärke,
start av export

Bokmärke,
slut av export

Växla mellan att
spela upp endast
mellan bokmärkena
eller hela originalexporten.

Starta export
När man har valt ut ett lämpligt klipp med hjälp av bokmärkena
startas exporten genom att högerklicka någonstans i bilden och
välja Export camera to AVI… i popup-menyn.

Som förslag väljer Ethiris automatiskt ett filnamn baserat
på kameranamn samt tidsstämplarna för start respektive
slut av exporten. Därefter får man välja så kallad Compressor för exporten. Det finns ett antal som följer med Windows, men förslagsvis laddar man ned till exempel x264fw
för att minska storleken dramatiskt på exportfilerna med
jämförbar kvalité som när man använder de inbyggda
formaten i Windows.

-
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Förbättrad OPC-server för Modbus
Kentima har under lång tid erbjudit marknaden en OPC-server för Modbus som kan användas
för att kommunicera mellan Ethiris och olika system via Modbus. Nu har vi utökat antalet
olika datatyper som stöds av OPC-servern vilket innebär att vi till exempel numera kan hämta
temperaturvärden från FLIRs olika temperatursensorer med bild (värmekameror), såsom AX8
och A310.
Nya datatyper

Konfiguration av OPC-server för Modbus

Följande datatyper finns det numera stöd för:

Efter att ha installerat Kentimas OPC-Server för Modbus
får man konfigurera vilka värden man är intresserad av i
det andra systemet. Det kan vara värden för både läsning
och skrivning. I det här fallet är det endast läsning av
temperaturvärden.

►► Int16 (samma som tidigare hette Integer).

Möjliga värden är -32 768 – 32 767.
►► UInt16, 0 – 65 535.
►► Int32, -2 147 483 648 – 2 147 483 647.

Man börjar med att skapa en TCP-koppling mot kameran
och anger dess IP-adress.

►► UInt32, 0 – 4 294 967 295.
►► Float, 3.4E +/- 38 (7 siffror).

Följande meddelandetyper har stöd för de nya datatyperna:
►► Read holding registers
►► Read input registers
►► Preset multiple registers

Exempel med FLIR
I FLIRs A310 kan man definiera upp till fyra punkter
(Spot) och fyra areor (Box) för temperaturmätning.
I det här exemplet ska vi läsa ut temperaturvärdena för
Spot1 och Spot2 från kameran. I Ethiris Client ser bilden
ut enligt nedan:
De båda hårkorsen i bilden markerar Spot1 och Spot2.
I övre vänstra hörnet visas aktuella temperaturer i de
båda punkterna.
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Därefter skapar man en slav och ett meddelande av
typen ReadHoldingRegisters. Slutligen skapar man en
variabel av typen Float för varje Spot och anger adressen
för respektive variabel. Spot1 ligger på adress 1018 och
Spot2 ligger på adress 1030.
Temperaturvärdena som skickas från FLIRs temperatursensor är i Kelvin. Dessa kan man enkelt skala om till
Celsius genom att ange lämpliga värden för Min, Max,
Raw Min och Raw Max.

Konfiguration i Ethiris Admin
När väl OPC-servern är konfigurerad är nästa steg att
konfigurera OPC-klienten i Ethiris Admin. Till att börja med
skapar man en ny OPC-server under noden Kommunikation i serverns konfiguration i Ethiris Admin. I detta fall
kallar vi den helt enkelt för Modbus och bläddrar fram
Kentimas OPC-server för Modbus som Prog-ID. Skapa en
grupp, vi kallar den för FLIRGroup i det här exemplet.

När gruppen är skapad dubbelklickar man på den i trädvyn till vänster för att kunna lägga till de variabler som ska
kommuniceras via OPC.
Uppe till höger visas en lista som heter OPC-signalbläddrare. Genom att klicka sig ned i trädet kommer man åt
de variabler från OPC-servern som man är intresserad
av. Sedan kan man genom Drag-and-drop välja önskade
variabler och släppa dem i det mörkgrå fältet som heter
OPC-tags.

I kolumnen Namn i listan över valda variabler kan man ange ett annat namn som är lite kortare än det automatgenererade
namnet från OPC-servern. I detta exempel har jag valt att kalla variablerna Spot1 och Spot2 .
Nu har vi tillgång till de temperaturvärdena och kan använda dem i till exempel skript och i Watch-fönstet.

-
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Nya event från Ethiris Client
Ethiris VMS innehåller en avancerad skriptmotor som ger stora möjligheter att kundanpassa ett
system för att passa kundens behov. I Ethiris exekveras alla skript på serversidan, i Ethiris Server.
Skripten är oftast baserade på automatiska händelser såsom inspelning av video eller styrning av
en PTZ-kamera vid rörelse framför en kamera. Men, ibland vill man att ett skript ska köra när en
operatör utför något i Ethiris Client. Med den nya versionen av Ethiris är detta betydligt enklare.
Fyra olika operatörsingrepp genererar nu händelser som
kan fångas i skript på serversidan. Samtliga fyra händelser hör till Clients-objektet i skript.
onButtonPressed
När en operatör klickar på en knapp som är definierad i
en kameravy genereras händelsen onButtonPressed på
Clients-objektet.
OBS! Händelsen genereras inte för knappar som ligger i
vyfönstret som normalt ligger dockad till höger i Ethiris
Client. Händelsen genereras endast för knappar som ligger i en kameravy.
Konstruktionen i skript ser ut enligt nedan:
Clients.onButtonPressed = function(event)
{
// Do something…
}

Skriptet kan då se ut som följer:

Argumentet event innehåller mycket information. Exempelvis om klienten varifrån knappen klickades, namnet
på knappen, om knappen tycks ned eller släpps upp, vilken kamera som visas i vyn där knappen ligger, namnet
på vyn där knappen ligger etc.
Exempel
I det här exemplet ska vi använda den nya händelsen
onButtonPressed för att starta inspelning på den kamera
som råkar visas när operatören klickar på en knapp som
heter Rec och ligger i samma vy som kameran visas i. Det
kan till exempel vara en HotSpot-vy där det kan vara olika
kameror som visas vid olika tillfällen.

Knappen är en växlingsknapp, d v s den blir aktiv när
man klickar på den och man får klicka på den igen för att
släppa upp den. Därför behöver man komma ihåg vilken
kamera som man startade inspelning på i variabeln currentCam. Det kan ju hända att det är en annan kamera
som visas i vyn när man släpper upp knappen.
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onViewClicked
När en operatör klickar i en kameravy genereras händelsen onViewClicked på Clients-objektet.
Konstruktionen i skript ser ut enligt nedan:
Clients.onViewClicked = function(event)
{
// Do something…
}
I det här fallet innehåller argumentet event ännu mer
information. Förutom all information om klienten och
kameran som man får i onButtonPressed får man även
information om tidsstämpel för aktuell kamerabild, Xoch Y-position i bilden där operatören klickade, storlek
på bilden, vilken musknapp som klickades, positionen i
kameravyn och en massa annat. För komplett information se Adminmanualen.
onPlayerLoaded
Den här händelsen genereras när en eller flera kameror
laddas i videospelaren i Ethiris Client.
Konstruktionen i skript ser ut enligt nedan:
Clients.onPlayerLoaded = function(event)
{
// Do something…
}
Argumentet event innehåller allmän information om aktuell klient och vy precis som för föregående händelser.
Dessutom innehåller det en lista över de kameror som
laddats i videospelaren samt tidsstämpeln för linjalen i
tidslinjerna.
onPlayerTime
Den här händelsen genereras när status för uppspelning
(spela/pausa) eller aktuell tid för tidslinjerna i videospelaren i Ethiris Client ändras.
Konstruktionen i skript ser ut enligt nedan:
Clients.onPlayerTime = function(event)
{
// Do something…
}
Argumentet event innehåller allmän information om aktuell klient och vy precis som för föregående händelser.
Dessutom innehåller det status för uppspelning i videospelaren samt tidsstämpeln för linjalen i tidslinjerna.
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Device Presets
I tidigare versioner har Ethiris lagrat och hållit reda på förinställda positioner, så kallade Preset
positions, för kameran i absoluta koordinater och skickat dessa till kameran vid aktivering. Vissa
kameror har tyvärr inte fullt stöd för absolut positionering och därför har vi nu också infört
Device presets, vilket innebär att förinställda positioner lagras i kameran.
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Förinställda positioner i en PTZ-kamera är ett vanligt
sätt att effektivisera operatörens arbete. En förinställd
position är helt enkelt en namngiven position för en
PTZ-kamera som operatören kan aktivera på olika sätt
från Ethiris Client, till exempel genom att koppla positionen till en knapp. Förinställda positioner kan naturligtvis
även aktiveras per automatik baserat på olika händelser
i anläggningen och de används också för att skapa PTZronderingar.

för absolut positionering, vilket inneburit att förinställda
positioner inte har kunnat användas för dessa kameror
tillsammans med Ethiris.

Fram till nu har Ethiris hållit reda på de aktuella positionerna i absoluta koordinater och skickat dessa till
kameran vid aktivering. Vissa kameror har inte fullt stöd

För övrigt fungerar de precis som vanligt med undantag
för egenskapen InPosition som inte existerar för denna
typ av förinställd position.

-

Nu har emellertid Ethiris stöd för så kallade Device
presets för kameror anslutna via ONVIF eller Axis eget
protokoll. Det innebär att positionerna lagras i kameran
själv och Ethiris behöver bara hålla reda på namnet för
respektive position.

Klientkonfigurationer som favoriter
När man startar Ethiris Client laddas automatiskt den klientkonfiguration som användes förra gången.
Sannolikheten är stor att det är den konfiguration man vill använda. Men, ibland vill man byta
konfiguration och då finns det ett antal olika sätt att göra detta på. Ett sätt är att använda genvägar
som man tidigare har skapat för olika klientkonfigurationer, men det vanligaste sättet är att helt
enkelt öppna en ny konfiguration inifrån klienten. Det senare sättet har nu blivit betydligt enklare
genom att man kan lägga upp sina favoriter i förväg. Det är speciellt fördelaktigt om man ofta byter
mellan olika konfigurationer.
Spara en konfiguration som favorit
När man har en konfiguration laddad som
man vill spara som en favorit är det bara
att välja det alternativet i Arkiv-menyn.

I dialogen som visas kan man välja att spara inloggningsuppgifter
(Inkludera behörighet) för att slippa logga in varje gång om det krävs.

Öppna en ny konfiguration
När man har en konfiguration laddad
som man vill spara som en favorit är det
bara att välja det. Nästa gång man vill
öppna en ny konfiguration ligger dina
favoriter redo att användas. På så sätt slipper man först leta upp rätt Ethiris Server och därefter välja klientkonfiguration.
Man sparar tid helt enkelt.

-
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Förbättrat File-objekt
File-objektet kan man använda för att läsa och skriva från/till filer via Ethiris skript. I den nya
versionen har vi förbättrat objektet så att det blir lättare att använda och dessutom har vi
förtydligat dokumentationen för objektet i Adminmanualen.
Exempel med loggning av registreringsnummer
I följande skriptexempel loggar vi registreringsnummer
som läses av LPR-kameror (License Plate Recognition).
Varje månad skapas en ny logfil som heter till exempel
”_10_2018.txt” för oktober 2018. Filerna läggs i katalogen ”C:\lpr_log”. Varje rad i loggen består av tidpunkt
och registreringsnummer. Så här skulle det kunna se ut
med tre registreringar från den 15 oktober.

Genom att använda Cameras-objektet tar vi emot händelser från alla kameror i systemet. Om man hellre skulle
vilja ha olika loggar för olika kameror hade det varit
enkelt att lägga till kameranamnet i filnamnet. Kameranamnet finns med som information i event-objektet som
skickas i onEvent.

LPR-kamerorna skickar notifieringar till Ethiris Server via
ONVIF Event när de läser en skylt. I vårt exempel kan
man ansluta flera kameror efterhand till systemet och
det fungerar automatiskt genom skriptet nedan:
Cameras.onEvent = function(event)
{
if(event.Data.Key.PlateNumber != undefined)
{
//Log new plate number data
logEvent(event.Data.Key.PlateNumber);
}
}
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Det fullständiga skriptet för loggningen ser ut så här:

Nya kommandon för zoom
I den nya versionen av Ethiris har vi rationaliserat bort knappen för att växla mellan
centreringsläge och panoreringsläge i kontrollpanelen i kameravyerna. Nu är panoreringsläget
valt som standard och klick med vänsterknappen på musen styr kameran i pilens riktning
Panorera/tilta
Vid optisk PTZ, d v s om man har en kamera som går att
styra optiskt, ger vänsterklick med musen kontinuerlig
pan/tilt. Så länge musknappen är nedtryckt går kameran
i pilens riktning.

Vid digital PTZ visas istället en hand som
muspekare och man kan dra i bilden
med vänster musknapp för att bestämma vilken del av bilden man vill titta på.
Centrera bild
Nytt för denna version är att man klickar
på mushjulet för att centrera bilden i den
punkt man klickar på.
Zooma med rektangel
En annan nyhet är att zoomning med
hjälp av en rektangel utförs med höger
musknapp.

-
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Gå från Instant replay till videospelaren
Instant replay är en funktion för att operatören ska kunna se vad som hände framför en kamera
för en liten stund sedan. Funktionen kan aktiveras manuellt eller per automatik. I Instant replayfönstret visas två kameravyer för en kamera. Den ena vyn visar live video och den andra vyn visar
en viss tid bakåt i tiden. Nytt är en funktion för att gå direkt till videospelaren från Instant replay.
Då laddas aktuell kamera med tidpunkt motsvarande den tid som visades bakåt i tiden.
Pre-alarm
I Instant replay-fönstret kan operatören själv välja hur långt bakåt i tiden som ska visas. Gränsen är den så kallade pre
alarm-bufferten. Om den är inställd på till exempel 5 minuter är detta också gränsen för hur långt bak i tiden man kan
titta i Instant replay. Genom att klicka <Alt>-pil vänster/höger väljer man hur långt bak i tiden man vill visa.

Gå till videospelaren
För att gå till videospelaren, högerklicka i fönstret och välj Visa Kamera i Videospelaren i menyn.
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Snabbkommandon i videospelaren
För att kunna arbeta ännu mer effektivt i videospelaren har vi lagt till möjligheten att styra vissa
funktioner via tangentbordet istället för att behöva klicka med musen.
Spela/paus
Genom att trycka på mellanslagstangenten växlar man mellan spela och pausa i videospelaren.
Nästa bild/föregående bild/paus
Genom att trycka på V-tangenten hoppar videospelaren till föregående bild och B-tangenten hoppar till nästa bild.
Om uppspelningen pågår när någon av dessa tangenter trycks ned pausas videospelaren automatiskt.
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Beställning av Ethirislicens
Vår målsättning är att det ska vara enkelt att beställa licenser för Ethiris. Om man vill göra det
riktigt enkelt för sig rekommenderar vi Ethiris NVR och Ethiris NVC som är robusta datorer med
Ethiris VMS förinstallerad och förlicensierad. Informationen nedan gäller om man väljer att
installera Ethiris VMS på valfri dator.
Nytt system

Befintligt system

När man ska installera Ethiris VMS för första gången i en
anläggning behöver man beställa en produktkod. Denna
anger man vid installationen. Det krävs en egen unik produktkod för varje Ethiris Server man ska installera. Varje
Ethiris Server kör på en egen dator. Om man vill ha flera
Ethiris Server krävs således motsvarande antal datorer.

I en befintlig anläggning kan man förändra licensen på
tre sätt:

För varje Ethiris Server man vill ha i anläggningen väljer
man tre saker: Licensnivå, antal kameror och utan eller
med 5 års fria uppdateringar.
Licensnivåerna finns beskrivna på nästa sida. Licensnivå
Free kräver ingen licenskod och behöver därför inte
beställas.
För övriga fyra licensnivåer (Basic, Extended, Advanced
och Premium) rekommenderar vi alltid att man väljer
med 5 års fria uppdateringar. Då försäkrar sig kunden om
kostnadsfri tillgång till uppdateringar under 5 års tid.

Uppdatera – Uppdaterar licensversionen från till exempel
9.x till 10.x.
Uppgradera – Uppgraderar aktuell licensnivå från till
exempel Extended till Advanced.
Utöka – Utökar antalet kameror som kan anslutas från till
exempel 22 till 31.
Samtliga förändringar kan beställas på en gång, det vill
säga det går bra att kombinera alla tre om man vill. Vid
beställning av en förändring av ett befintligt system
bör man alltid skicka in en aktuell Registreringskod. Då
säkerställer vi att beställningen går att genomföra i aktuellt system och att uppgifterna stämmer överens med
verkligheten.
Kentima levererar en så kallad Uppgraderingskod som
används tillsammans med aktuell Registreringskod för att
hämta ut en ny Licenskod från Kentimas partnersidor.
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Prislistan

Licensiering

I prislistan finns, förutom nödvändiga artikelnummer,
även 6 olika beställningsexempel med några olika kombinationer av nya system och förändringar av befintliga
system.

På Kentimas partnersidor finns information om hur
licensgenerering går till.

-

Licenstabell Ethiris Server
Licensnivå

Free

Basic

Extended

Advanced

Premium

Antal kameror1
Lagringsutrymme
Max lagringstid
Antal samtidiga klienter som kan ansluta
till servern (summan av klienter, ActiveX,
mobiler & WideQuick) 1
Stöd för megapixelkameror
Schema
Händelsestyrd inspelning
Kontinuerlig inspelning
Rörelsedetektering
Centraliserad konfigurering
Sökning efter kameror på nätverket
Skriptmotor
E-post/SMS
Dataloggning
PTZ
Kameragrupper

4
Obegr.
Obegr.

1-20
Obegr.
Obegr.

1-40
Obegr.
Obegr.

1-64
Obegr.
Obegr.

1-250
Obegr.
Obegr.

2

3

5

20

Obegr.

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

Anslutning av I/O-enheter via plug-in
(1 enhet/kameralicens)

p

p

p

p

Obegr.

Ansluta Ethiris Mobile – Light mode
Ansluta Ethiris Mobile – Full mode
OPC-klient
Signering av exporterade jpg-bilder
Dubbla videoströmmar från kameror
Dörrkontroller (1 dörr/kameralicens)
Antal I/O-signaler via extern OPC-server
Antal preset positions/kamera
Antal ronderingsschema/kamera
TCP/http-lyssnare
Ansluta Ethiris Server OPC-server
Ansluta ActiveX-klient
Ansluta WideQuick EthirisView
Multipla lagringsenheter
Behörighet
Möjlighet till förauktorisation
Ethiris användare och användargrupper
Spårning
Fjärrstyrning av Ethiris Client via skript
Dewarp av 360-kameror i Admin/Client
Stöd för GigE-kameror
Flytande kameralicenser
Kryptering av video- och datafiler
Stöd för kluster och redundans
Stöd för databaskopplingar
Stöd för alarmcentralfunktioner

p
-

p
p
-

p
p
p
p
p
p
32
Obegr.
Obegr.
Obegr.
Option
Option
-

p
p
p
p
p
p
128
Obegr.
Obegr.
Obegr.
Option
Option
Option
p
p
p
p
p
p
p
-

p
p
p
p
p
p
Obegr.
Obegr.
Obegr.
Obegr.
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

Den aktuella hårdvaran i server/nätverk kan begränsa det faktiska antalet kameror/klienter som kan anslutas. Det är upp till integratören att förvissa sig om att den offererade hårdvaran kan hantera den tänkta anläggningen.
1

-

25

Licenstabell Ethiris Client2
Ansluten servers licensnivå

Free

Basic - Premium

Antal servrar en klient kan ansluta sig till
Antal kameravyer/klientvy3
Antal sektioner
Stöd för megapixelkameror
Hotspot
Automatisk kameraväxling
Stöd för kartbilder i kameravyer
Export av inspelat material
Sökning efter rörelse
Digital zoomning

1
64
Obegr.
p
p
p
p
p
p
p

Obegr.
64
Obegr.
p
p
p
p
p
p
p

Fjärrstyrning av klient från externa system via
COM

p

p

Aktivering av klientvy via I/O
PTZ
Stöd för joystick
Händelsestyrd uppspelning av ljudfiler
Behörighet 4
Spårning
Flerskärmsstöd
Manöverobjekt i kameravyer
Licensbefriad
Wide screen stöd (flexibla klientvyer)
Händelselista
Larmlista
Förauktorisation
Instant replay 5
Dewarp av 360-kameror5
Ansluta till ett kluster

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
-

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

Ethiris Client är kostnadsfri och finns endast i en version. Funktionaliteten styrs till viss del av aktuell licensnivå för
Ethiris Server.
2

Den aktuella hårdvaran i dator/nätverk kan begränsa det faktiska antalet kameror som kan visas. Det är upp till
integratören att förvissa sig om att den offererade hårdvaran kan hantera den tänkta funktionen.
3
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4

Funktionens tillgänglighet är beroende av aktuell licensnivå för Ethiris Server.

5

Funktionen är endast tillgänglig i 64-bitarsversionen av Ethiris Client.

-

Release Notes
News
►► Support for dewarping 360-cameras in Client. This includes dewarping of live and recorded video as well as video

displayed in an instant replay window.
Note! Dewarping is only available in the 64-bit version of Admin/Client.
Also note that specific license level is required on the server to allow for dewarping, see the license document.
Simulator cameras can be dewarped at all license levels.
►► Added support for virtual cameras in client configuration. It is possible to create virtual cameras that are based on

360-cameras. The virtual camera is a predefined dewarp mode and a predefined PTZ position in the dewarped view.
These cameras can be used as normal cameras when building client views and are listed in the camera panel as
individual cameras in the Client.
Note! Dewarping is only available in the 64-bit version of Admin/Client.
►► Added support for sending of alarms to alarm station using SIA protocol. This includes:
• Support for primary and secondary alarm station to send alarms to.
• Support for user created events and alarms that can send alarm messages when activated.
• Possibility to select different SIA codes for each alarm/event that will be sent when activated.
• Alarms and non momentaneous events will automatically send a restore code to the alarm station when deac-

tivated. Read more about this in Admin manual.
Note! Specific license level is required on the server to activate these functions.
►► Added support for ONVIF preset positions meaning that preset positions can be created, modified and deleted in

the camera from Admin. It is possible to go to the preset position from Admin (for testing purposes) and of course to
create a guard tour using these preset positions. It is also possible to use absolute positioning
►► Added support for creating, modifying and deleting preset positions directly in Axis cameras from Admin (using

native Axis camera driver). Using in-device preset positions like this supports all preset position functions in Ethiris
except the InPosition property that doesn’t exist. It is still possible to use preset positions via absolute positioning,
like before.
►► All events an ONVIF camera can generate are now built as an object tree on the camera in Ethiris. This means that

any result of camera defined analysis can be used directly from script in Ethiris without having to parse the onEventdata.
►► Added new ways of manipulating digital zoom in Client.

This means it is no longer necessary to switch between center mode and joystick mode.
• Right click and dragging will invoke zoom by rectangle if camera supports it when camera view is in joystick

mode.
• Click with middle button on mouse will center camera around clicked point, if camera supports it.

►► Added key commands in player in Client. Spacebar toggles play/pause, V steps back one frame and B steps forward

one frame.
►► Show camera in player from an instant replay view, will load the camera in the player at the time of the current

frame in the Instant replay view.
►► Added the possibility to add client configurations as favorites for quick access in Ethiris Client.
►► Added four new events on the Clients object in script:
• onButtonPressed – is fired when a user clicks on a button in a camera view in Ethiris Client.
• onViewClicked – is fired when a user clicks somewhere in a camera view in Ethiris Client.
• onPlayerLoaded – is fired when cameras are loaded in the player in Ethiris Client.
• onPlayerTime – is fired when the time in the timelines in the player changes or the state (playing/pause) of the

player changes in Ethiris Client.
Read more about these new script features Admin Configuration manual, chapter 3.21.

-
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Release Notes
►► Added new methods on the file object in script. Among others it is now possible to:
• position the file pointer exactly where you want it using seek() or setPosition()
• read one line of data from the file using readLine()
• get the current position of the file pointer using position()
• check whether the file pointer is at the end of the file using atEnd()
Read more about these new script features Admin Configuration manual, chapter 3.20.
►► Added possibility to export to AVI from Ethiris Viewer, i.e. when exporting from Ethiris Client in Ethiris native for-

mat, it is later possible to export in AVI-format from the Ethiris Viewer program. It is also possible to open export
files done with previous versions of Ethiris Client in Ethiris Viewer and export them to AVI.
►► Updated the Modbus OPC Server with new features. Tags for the following message types:
• Read holding registers
• Read input registers
• Preset multiple registers

Can be defined with the following data types:
• Int16 (same as Integer before). Range is -32,768 to 32,767
• UInt16. Range is 0 to 65,535
• Int32. Range is –2,147,483,648 to 2,147,483,647
• UInt32. Range is 0 to 4,294,967,295
• Float. Range is 3.4E +/- 38 (7 digits)

Changed behavior
►► Center mode in live and player panels in Client has been removed. It is no longer necessary to switch between

center mode and joystick mode to reach all possible PTZ control functions. Instead of switching to center mode,
just do the following to access the functions that previously needed center mode.
• To center a camera optically or digitally on a specific point in the image, click the middle mouse button.
• To zoom by rectangle, right click and draw a rectangle. Then release the right mouse button when you are

finished drawing the rectangle. If supported by the camera, it will pan/tilt and zoom accordingly. If you right
click and release the button directly, you access the popup menu, like before.

Note
►► Before installing/upgrading Ethiris to version 10.x, ensure that the minimum required operating system that is

required to run Ethiris is met.
The following client operating systems (with at least service pack) can be used to run Ethiris:
• Windows 7 SP1 – 64-bit recommended
• Windows 8 and later – 64-bit recommended
• Windows 10 – 64-bit recommended

The following server operating systems (with at least service pack) can be used to run Ethiris:
• Windows Server 2008 SP2
• Windows Server 2008 R2 SP1
• Windows Server 2012
• Windows Server 2012 R2
• Windows Server 2016 Standard (desktop experience or server core (only Ethiris Server is supported on server

core. If you want to run Ethiris on a server core-version of Windows Server, contact support to get more information.))
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Release Notes
►► Ethiris Viewer requires 64-bit operating system. We recommend using Windows 7 SP1 or later client operating

systems.
►► Ethiris Viewer Launcher requires 64-bit operating system and .NET 4.0 or later being preinstalled. We recommend

using Windows 10.
►► A 64-bit operating system will be required to install/update Ethiris Server to version 10.x. Ethiris Server cannot be

installed on a 32-bit operating system any longer.
►► Windows XP, Windows Vista and Windows Server 2003 will no longer be supported by Ethiris.
►► Ethiris Client, Ethiris Admin, Ethiris ActiveX-control and Ethiris Server OPC Server will continue to support 32-bit

operating systems as well as 64-bit operating systems.
Version 10 will be the last major version that supports 32-bit operating systems for Ethiris Client and Ethiris Admin.

Fixes
►► It might not be possible to export video from Client to AVI-format for cameras with some resolutions (the width of

the frame was not an even multiple of 4). This has been corrected.
►► When zooming by rectangle in live or player views, and drawing the rectangle outside of the camera image, the

background wasn’t correctly erased leaving traces of the rectangle behind. This has been corrected.
►► Sort order of cameras in camera panel in Client might not reflect sort order configured in Admin. This has been

corrected.
►► It was not possible to copy and paste privilege settings in Admin if the copied settings used Ethiris user groups.

This has been corrected.
►► Server might encounter an unhandled exception when probing an Onvif camera that sends corrupt profile infor-

mation. This has been corrected.
►► When displaying an instant replay view in Client and user doesn’t have View recording privileges, the instant

replay view displayed ‘Waiting for data…’ instead of ‘Not authorized!’. This has been corrected.
►► Ethiris could fail to probe cameras not supporting Onvif Media2-commands correctly. This means it was not pos-

sible to use the Onvif-driver with these cameras. This has been corrected. Workaround in previous version is to
use the generic driver instead.
►► Digital I/O on Axis cameras might not work correctly on devices with newer firmware. This has been corrected.
►► In some very rare circumstances, some cameras might not accept the RTSP PLAY command Ethiris used and hence

it was not possible to get video from the camera. This has been corrected.
►► Client might lock and not exit correctly when executing a lot of remote commands on the client at the same time

the user shuts it down. The result was that the process did not exit and the user was forced to kill the process
manually. This has been corrected.

-
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