
הגדרות

Real-Time Streaming Protocol

VLC Player

https://dahuawiki.com/Remote_Access/RTSP_via_VLC

RTSP

https://dahuawiki.com/Remote_Access/RTSP_via_VLC


שימושים

כניסה ללובי משותף  

של בניין מגורים



HFW3241T-ZAS

HFW3441T-ZAS

HFW3541T-ZAS

HFW3241E-AS-0280B

HFW3441E-AS-0280B

HFW3541E-AS-0280B

HDW3241T-ZAS

HDW3441T-ZAS

HDW3541T-ZAS

HDBW3241R-ZAS

*HDBW3441R-ZAS

HDBW3541R-ZAS

*HDBW3241F-AS-M-0280B

*HDBW3441F-AS-M-0280B

HDBW3541F-AS-M-0280B

HDW3241T-AS-0280B

HDW3441T-AS-0280B

HDW3541T-AS-0280B

HDBW3241E-AS-0280B

HDBW3441E-AS-0280B

HDBW3541E-AS-0280B

עדשה משתנה

קבועהעדשה 

[Lite AI – 3 Series]

Lite AI Series-קושחה
4M/5M firmware:2.6.01.05.17919 DH_IPC-HX5(4)(3)XXX-Leo_MultiLang_NP_Stream3_V2.800.0000000.8.R.191231.zip
2M firmware:2.6.01.05.17912 DH_IPC-HX3XXX-Leo_MultiLang_PN_Stream3_V2.800.0000000.8.R.191231.zip

מצלמות התומכות

יש לוודא שמודלים  

המצוינים כאן אכן  

נמכרים בארץ 

ונמצאים במחירון

"*"  מה שמסומן ב

נמצא במחירון ביום  

שבו נכתבה מצגת זו



ProAI series | Product family

HF5241E-E
HF5442E-E
HF5541E-E

HDBW5241E-ZE/Z5E
HDBW5442E-ZE
HDBW5541E-ZE/Z5E

HFW5241E-ZE/Z5E/Z12E
HFW5442E-ZE
HFW5541E-ZE/Z5E

*HDBW5241R-ASE
*HDBW5442R-ASE
HDBW5541R-ASE

HDBW5449R-ASE-NI

HDBW5249R-ASE-NI

HFW5241T-ASE
HFW5442T-ASE
HFW5541T-ASE

HFW5449T-ASE-NI

HFW5249T-ASE-NI

[ Pro AI – 5 Series]

HDW5241TM-ASE
HFW5442TM-ASE
HFW5541TM-ASE

HFW5842H-ZHE HDBW5842H-ZHE

קושחה

Vari-Focal Series

2.6.01.05.20267 DH_IPC-HX5XXX-Volt_MultiLang_PN_Stream3_V2.800.0000000.12.R.200319.zip
Fixed lens Series

2.6.01.05.18319 DH_IPC-HX4XXX-Volt_MultiLang_PN_Stream3_V2.800.0000000.11.R.191230.zip

מצלמות התומכות

עדשה משתנה קבועהעדשה 

יש לוודא שמודלים  

המצוינים כאן אכן  

נמכרים בארץ 

ונמצאים במחירון

"*"  מה שמסומן ב

נמצא במחירון ביום  

שבו נכתבה מצגת זו



הגדרות

1

2

מוצאים את המצלמה הרצויה  CONFIG TOOL(1 )בתוכנת 

.כדי לפתוח ממשק שלהWEB(2 )ולוחצים על קישור 



:הרצויקידוד 
H.265

:רוחב פס מקסימלי

4Mbps
SMART CODECניתן להפעיל 

כדי לחסוך מקום

הגדרות

אפשר לשדר גם  

משניסטרים

5 5

5



הגדרות

חובה–באודיו AACקידוד 1.

יש לוודא שהמצלמה  2.
1מצליחה לצאת לאינטרנט

2



1

2

3

4

5 1-3יש לעברו את כל השלבים •

RTSP(4.)ולהגיע לשדה של פורט 

ניתן לשנות את הפורט אם יש •

.צורך

נא לשים לב שישנה מגבלה של  •

כמה אנשים יכולים להתחבר בו  

(.20עד )הזה לסטריםזמנית 

כמו כן מגבלה נוספת היא רוחב •

של נתב  ( UPLOAD)פס העולה 

.הסטריםשדרכו יעלה 

הגדרות



rtsp://192.168.2.128:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif

rtsp://admin:admin1234@192.168.1.112:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1

rtsp://192.168.2.128:554/live

1

2

3

4

אחרי שהורדנו את תוכנת  

יש לעברו את כל VLC-ה

ולהגיע  ( 1-3)השלבים 

לשדה שבו מכניסים  

קישור המאפשר גישה 

של המצלמה  לסטרים

(4.)

את הקישור ניתן להעתיק  

מעמוד זה ולבנות אותו  

של  IPבהתאם לכתובת 

המצלמה ושם 

סיסמא של  /משתמש

.NVR/המצלמה

הגדרות



הגדרות

NVR/XVR עםIPסטטי

192.168.1.180

:חיבור למצלמה מחוץ לרשת הפנימית

.קבוע מספק האינטרנטIPלתת לנתב •

.קבועהIPשמחוברת לרשת כתובת IPאו מצלמת NVR-לתת ל•

לכתובת  554בתוך הנתב של פורט PORT FORWARDINIGלעשות•

IP סטטית של התקן שאליו אנחנו רוצים להתחבר(NVRאו מצלמה.)

NVR/XVR עםIPסטטי

192.168.1.181

RTSP554עם פורט 

POE-מהIPמצלמות יקבלו 
NVRשל 

IPנתב עם כתובת 
חיצונית קבועה  

(לדוגמה)

172.29.18.45

ופנימית

192.168.1.1 :דוגמה של כתובת חיצונית שדרכה נגיע למצלמה

172.29.18.45/554

ספק אינטרנט



rtsp://admin:Admin123@10.7.6.67:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

שם משתמש : סיסמה IPכתובת  :פורט מספר ערוץ

-אם מדובר בחיבור ל

NVR אז אפשר לבחור

את מספר הערוץ  
(מצלמה)

סטריםמספר 

הראשי–0

משני ראשון–1
(אם מוגדר)משני שני –2

הגדרות

אחרי שהגדרנו את  

נקבל מיד  –נכון הכל

וידאו רץ בתוכנה



הגדרות בטלפון הנייד

1

2

3

4

5

6

7

בחלון  , (2)לוחצים על כפתור רשת , (1)מפעילים את האפליקציה 

מכניסים את הקישור  , (3)שנפתח לוחצים על פתיחת שידור רשת 

ניתן לשלוח את הקישור שהכנו מראש  ( 4)המלא לתוך השדה למעלה 

(.5)לוחצים על לפתוח שידור רשת , ולהעתיק משםווטסאפדרך 

.אפשר ללחוץ עליו פעמים שיפתח לחלון מלא( 6)למטה יפתח שידור 

המשני על מנת לשמור  בסטריםבאפליקציה בנייד רצוי להשתמש רק 

.בזמן אמתבוידאועל רוחב הפס ולאפשר ליותר אנשים לצפות 

(.7)למסך מלא הוידאוניתן למתוח את 


