Кoмeл Софт Мултимедия представя

Безжична уебкамера на Linksys
излъчва видео в Интернет

С

лучвало ли ви се е да сте
далече от дома и да ви се
прииска да видите, дали
всичко вкъщи е наред? Или да
проверите защо изведнъж стана толкова тихо в детската
стая, без да влизате в нея? Новата безжична Wi-Fi видеокамера на
Linksys ви предоставя тези и доста други възможности – тя може
да се свърже към домашната/локалната мрежа, да предава информация към всеки компютър в
нея или където пожелаете в Интернет.

Най-важното за уебкамерата:
• Изпраща висококачествен 802.11g безжичен
аудио/видеосигнал до локалната мрежа и
Интернет
• Вграден уебсървър, без необходимост от РС
• В режим Security Mode при засичане на движение изпраща е-мейл с прикачен видеофайл
до указан адрес
• Видеоизлъчването може да се следи от 4
потребителя едновременно

Характеристики
За разлика от стандартните
уебкамери, които задължително
трябва да са свързани с компютър, Интернет видеокамерата
на Linksys има вграден уебсървър и
може директно да предава информация към локална мрежа или уеб. Това
става по два начина – безжично, използва се стандарта 802.11g, или по 10/100
Ethernet кабел. Двете алтернативи
улесняват използването на камерата,
защото може да я разположите както
в обикновени помещения, така и в
по-труднодостъпни места, като
единственото условие е да хващате сиганала от там.
Видеофайловете се компресират в най-подходящия за целта
формат - MPEG-4, но не само
картината е с отлично качество, същите суперлативи са
валидни и за предавания звук, който
се улавя от ваградения микрофон.

Работа
Инсталирането на камерата е проектирано да бъде лесно дори за съвсем неопитни потребители. След като я поставите
на мястото, където ще снима, трябва да
я включите към компютър (или рутер). Остава да зададете настройките на вашата
Wi-Fi мрежа, след което камерата почва да
функционира.

Вторият начин е да използвате
софтуера от комплекта на камерата.
Той предлага професионални възможности – записва в предварително зададено
от вас време или по-сложен график,
дори прави фотоснимки. Има опции за
коригиране на качеството на образа,
може да избирате между 15 различни
резолюции, от минималната 160 х 120
до максималната 640 х 480, да променяте съотношението на червения,
синия и зеления цвят. В настройките е
предвидена и опция за стартиране на
запис при откриване на движение. А
ако е включен и режимът Security Mode,
камерата дори ще изпрати съобщение
на предварително зададен електронен
адрес (три е максималният брой на
адресите) с прикачен кратък видеофайл, за да проверите лично каква
е причината за движението. Ако има
нещо притеснително, веднага може да
стартирате браузъра и като напишете IP
адреса на камерата, да видите дали опасенията ви ще се потвърдят.
За да се предава поточният видеофайл
по Интернет, трябва да сте абонирани за
услугата SoloLink на Linksys. Тя е платена,
но всички, закупили камерата, получават
безплатен абонамент за една година.

Заключение

Може да виждате картината по два начина. В най-обикновен уебраузър задавате
IP адреса на камерата и там ще гледате
видеото. Този метод е особено удобен,
ако се намирате на голямо разстояние от
местоположението на камерата и имате
достъп до Интернет. Чудите се като
включите камерата, откъде ще разберете
IP адреса? Вграденият LED дисплей го показва, така че няма нужда да го търсите.

За $215 без ДДС получавате камера,
която ще работи безотказно и надеждно, независимо дали я използвате за
охранителни функции, за обикновено
видеонаблюдение от разстояние или за
развлечение. Качеството на картината и
звука е добро, а ако и другото ви мрежово
оборудване е с с марка Linksys, в никакъв
случай не купувайте друга уебкамера.
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