Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας
Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην
novatron.
Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο
ζηαζκνύο.
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Ειζαγωγή
H ζπγθεθξηκέλε θάκεξα ρνξεγήζεθε επγεληθά από ηελ Novatron.gr
θαη δνθηκάζζεθε επηηπρώο γηα δηάζηεκα πέληε κελώλ,
«ζηνρεύνληαο» ηνλ νξεηλό όγθν ηεο Πάξλεζαο. ην ζρεηηθό εκαηι
καο, αληαπνθξίζεθε ακέζσο ν Άγγεινο Γαιιήο, Sales Manager
ηεο εηαηξείαο θαη κεηά από ζπλάληεζή καο, καο ρνξήγεζε ηελ
θάκεξα γηα ηελ δνθηκή. Σελ ζπγθεθξηκέλε θάκεξα, ηελ επηιέμακε
εκείο, κε βαζηθό θξηηήξην ην εύξνο ηνπ θαθνύ, αιιά θαη ηελ άξηζηε
εηθόλα πνπ είδακε ζην Youtube.
Η τρήζη καμερών ζε Μεηεωρολογικούς ζηαθμούς
Σα ηειεπηαία δύν ρξόληα, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αύμεζε ησλ
θαηξόθηισλ, νη νπνίνη δελ αξθνύληαη κόλν ζηελ παξαηήξεζε ή
ζηελ «απόιαπζε» πνπ πξνζθέξνπλ νη ηδηαίηεξεο θαηξηθέο
ζπλζήθεο, αιιά ελεκέξσζή ηνπο έζησ – δηεμνδηθά – ζηα ηεο
Δπηζηήκεο ηεο Μεηεσξνινγίαο, ζηελ θαηαγξαθή ησλ θαηξηθώλ
ζπλζεθώλ, αιιά θαη ζηελ θνηλνπνίεζε ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ
πνπ επηθξαηνύλ. Πξηλ από δέθα θαη πεξηζζόηεξα ρξόληα, ε επαθή
ησλ θαηξόθηισλ, γηλόηαλ κέζα από ηηο ζειίδεο ηνπ HELLAS
WEATHER. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ όκσο, δεκηνπξγήζεθαλ
πεξηζζόηεξνη ζρεηηθνί ηζηνρώξνη, πνπ πξνζέιθπζαλ όιν θαη
πεξηζζόηεξνπο ιάηξεηο ηνπ θαηξνύ. ηηο κέξεο καο, ζεσξείηαη όηη
ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από 200 sites, πνπ έρνπλ ελζσκαηώζεη
πξνγλσζηηθά κνληέια θαη ράξηεο, κε πξόγλσζε πνιύ θνληά ζηελ
αμηόπηζηε.
Παξάιιεια, ππάξρεη «δσληαλή» ελεκέξσζε, είηε κε ηελ κνξθή
chat, (Μεηενθιάκπ) πνπ ζε θαηξηθά θαηλόκελα ζπγθεληξώλεη
πεξηζζόηεξα από 2000 άηνκα, ελώ ζεκαληηθό κεξίδην ηεο
ελεκέξσζεο, θαηέρνπλ ζειίδεο πνπ κεηαδίδνπλ ζηνηρεία
κεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ, απ’ όιε ηελ Διιάδα, κε δηαθνξά ην
πνιύ δύν ιεπηώλ (Μέηαξ). Οη επηζθέςεηο ζηηο ζειίδεο ησλ
ζηαζκώλ απηώλ πνπ παξαπέκπνπλ ζρεηηθά ιηλθο, είλαη από 500
εκεξεζίσο, έσο θαη 20.000, ζε ηδηαίηεξα θαηξηθά θαηλόκελα θαη δε
ζε ρηνλνπηώζεηο.
Η τρήζη καμερών ζηοσς Μεηεωρολογικούς ζηαθμούς.
Οη ηδηώηεο θάηνρνη ζηαζκώλ, επηζπκνύλ λα έρνπλ κηα «εππξεπή»
εηθόλα, πνπ λα ηελ κεηαδίδνπλ κέζσ Ίληεξλεη ζηε ζειίδα ηνπο,
αιιά θαη ζηηο ζειίδεο κεγάισλ πόξηαιο πνπ κεηαδίδνπλ θαη ηα
κεηεσξνινγηθά ηνπο δεδνκέλα. Οη πεξηζζόηεξνη εμ απηώλ,
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ρξεζηκνπνηνύλ web θάκεξεο κε πςειή αλάιπζε θαη
ρξεζηκνπνηνύλ ην pc ηνπο γηα λα «αλεβάδνπλ» θσηνγξαθίεο ή γηα
live streaming, κέζσ ustream ή δηάθνξσλ ζπλαθώλ εηαηξεηώλ. Η
ιύζε ηεο ip θάκεξαο, κάιινλ ηνπο μέληδε, ιόγσ ηνπ όηη εθηηκνύλ
πσο δελ ζα κπνξέζνπλ λα επηηύρνπλ ην επηζπκεηό απνηέιεζκα,
αιιά θπξίσο ιόγσ ηεο ρακειήο πνηόηεηαο εηθόλαο. Όκσο κε ηα
κνληέια πνπ θπθινθνξνύλ, κε πςειή αλάιπζε, δείρλνπλ λα
δειεάδνληαη. Έηζη δεηιά δεηιά, αξρίδνπλ λα πξνκεζεύνληαη θαη λα
εγθαζηζηνύλ IP θάκεξεο, πνπ πιένλ ζηελ εγθαηάζηαζή ηνπο έρνπλ
γίλεη ηδηαίηεξα απιέο.
Η κεγάιε δηαθνξά από ηηο WEB θάκεξεο, είλαη όηη δελ απαηηείηαη
θαιώδην ζύλδεζεο, παξά κόλν παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Καη
απηνί γηαηί νη πεξηζζόηεξεο ΙΠ θάκεξεο είλαη wifi. Τπάξρεη βέβαηα
θαη ε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε θαιώδην Ethernet (θάηη πνπ
πξνηηκώ θαη ζπζηήλσ) αιιά θαη POE. Οπόηε δελ ππάξρεη όπσο
είλαη θπζηθό, ν πεξηνξηζκόο θαισδίνπ usb ζηα 10 κε 15 κέηξα.
Δπλόεην είλαη επίζεο όηη νη θάκεξεο πνπ ζα επηιέγνληαη ζα πξέπεη
λα είλαη αδηάβξνρεο θαη αληνρήο ζε θαηξηθέο ζπλζήθεο. Φπζηθά
απαξαίηεην είλαη λα έρνπλ ηνπνζεηεζεί κε αζθάιεηα, ώζηε λα κε
«πεηάμνπλ» κε θάπνηα ξηπή.
Η δοκιμή ηης Foscam 9805W
H ζπγθεθξηκέλε θάκεξα, δνθηκάζηεθε γηα δηάζηεκα 5 κελώλ κε
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο από 0,9 – 25 βαζκνύο Κειζίνπ. Η
εληππσζηαθή σο πξνο ηελ πξνζεγκέλε ηεο εκθάληζε, θάκεξα,
δείρλεη αληνρήο θαη ηδαληθή γηα εμσηεξηθέο ζπλζήθεο, αθνύ ζηα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαθέξεηαη όηη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη
έσο ηνπο -20 βαζκνύο Κειζίνπ, αιιά θαη έσο ηνπο +55 βαζκνύο
Κειζίνπ («Operating Temperature -20° ~ 55°C (-4°F ~ 131°F)
όπσο δηάβαζα ζε site ηεο Απζηξαιίαο, Operating Humidity 10% ~
80% non-condensing»). Απηό πνπ θπζηθά έθαλε ηδηαίηεξε
εληύπσζε, ήηαλ ε «αλνηρηή» εηθόλα πνπ πξνζθέξεη ε θάκεξα
(Wider viewing angle with 4mm / 70° lens).
Εγκαηάζηαζη - λειηοσργία
Η ζύλδεζή ηεο έγηλε κε Ethernet, ελώ δηεμνδηθά δνθηκάζζεθε θαη ε
ζύλδεζε κε wifi. Η εγθαηάζηαζε από θάπνηνλ πνπ έρεη εκπεηξία,
γίλεηαη ην πνιύ κέζα ζε ειάρηζηα ιεπηά. Από θάπνηνλ αδαή όκσο,
δελ ζα ππάξμεη πξόβιεκα ζηελ εγθαηάζηαζε, αξθεί λα
αθνινπζήζεη ηηο αλαιπηηθέο νδεγίεο. Απιά εγθαζηζηά ην εηδηθό
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πξόγξακκα, πνπ βξίζθεη ηελ θάκεξα θαη αξρίδεηο ηηο ξπζκίζεηο.
Πάληα πξέπεη λα πξνηηκάκε «θαξθσηή» IP. Γηα παξάδεηγκα αλ ν
ξνύηεξ καο έρεη ΙΠ 192.168.1.1. Πόξηα, κπνξείηε λα βάιεηε όπνηα
ζέιεηε. Γηα παξάδεηγκα 1020, 5050. Απνθύγεηε θπζηθά ηελ 80 θαη
ηελ 8080. Η θάκεξα έρεη θαη ιεηηνπξγία Upnp. Πνπ ζεκαίλεη, όηη ην
port forward γίλεηαη απηόκαηα. Καιό είλαη πάλησο λα είλαη
απελεξγνπνηεκέλε αθνύ έρνπκε θαξθσηή ΙP θαη πόξηα πνπ
έρνπκε νξίζεη, θαη θπζηθά έρνπκε θάλεη port forward ζηνλ ξνύηεξ
καο ηελ ζπγθεθξηκέλε πόξηα. (Οδεγίεο γηα ην πώο κπνξνύκε λα
θάλνπκε port forward ζε θάζε ξνύηεξ: http://portforward.com). Αλ
γίλεη απηό, ζα κπνξείηε λα παξαθνινπζείηε ηελ θάκεξα εμ
απνζηάζεσο κέζσ ίληεξλεη. Γηα λα ην επηηύρεηε απηό, ζα πξέπεη
λα έρεηε ελεξγνπνηήζεη ηελ ξύζκηζε γηα ddns server. H Foscam,
δίλεη ζε θάζε θάκεξά ηεο ddns server, νπόηε ε δηαδηθαζία είλαη
ηδηαίηεξα απιή. Γηα παξάδεηγκα αλ έρεη δώζεη 123foscam.server.cn ηελ θάκεξα κπνξείηε λα ηελ δείηε από
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πιαλήηε αλ πιεθηξνινγήζεηε ζε έλαλ
browser 123-foscam.server.cn:1020, όπνπ 1020 είλαη ε πόξηα πνπ
έρεηε βάιεη ζηηο ξπζκίζεηο ηεο θάκεξαο.
Εικόνα snapshot
Η εηθόλα πνπ απνδίδεηαη ηελ εκέξα, είλαη αξθνύλησο
ηθαλνπνηεηηθή θπξίσο ζηε ζέζε high, όπσο είλαη θπζηθό. ηελ ζέζε
low, δείρλεη λα έρεη πξόβιεκα ζηελ εκθάληζε. ε ζειίδα, κπνξεί
λα αλέβεη κε script, ζην νπνίν πξνζηίζεηαη ην όλνκα ρξήζηε θαη ν
θσδηθόο εηζόδνπ. Γη απηό είλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζεί
ινγαξηαζκόο πεξηνξηζκέλεο πξνζβαζηκόηεηαο.
Σν βξάδπ, κέρξη ην ηειεπηαίν update ζην firmware, ε εηθόλα, ζηε
ζειίδα κε κεγάιν κήθνο θαη πιάηνο, εκθαληδόηαλ ζαλ κσζατθό θαη
απηό νθείιεηαη ζηνλ θαθό κε άλνηγκα 70 κνηξώλ. Με ηελ
αλαβάζκηζε ηνπ firmware, ην απνηέιεζκα θαη ην βξάδπ ήηαλ
ζεακαηηθό.
«Ανέβαζμα» εικόνας ζηην ζελίδα
Γηα λα αλεβάζεηε ζε κηα web ζειίδα, snapshot ππάξρνπλ δύν
ηξόπνπ. Ο έλαο είλαη κε ιηλθ κε ην θαηάιιειν script γηα ηελ
αλαλέσζε ηεο εηθόλαο ζηνλ ρξόλν πνπ επηζπκείηε. To script
ππάξρεη ζηε ζειίδα ηεο foscam ζην forum θαη ζέιεη θάπνηεο απιέο
ξπζκίζεηο. Μεηαμύ ησλ άιισλ, ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ script βάδεηε ην
ιηλθ: http://ddns server:port Δθηηκώ όηη ζε θάπνηα επόκελε
αλαβάζκηζε, ζα πξνζηεζεί θαη ην αλέβαζκα κε ftp, θαη κε ζηαζεξή
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νλνκαζία εηθόλαο. (Να ζεκεησζεί πσο από ηελ Foscam,
γλσξίδνπλ ην πξόβιεκα θαη επειπηζηνύλ ζε ιύζε ηνπ, όπσο
δηαβάδσ ζην forum ηνπο). Φπζηθά ζε πεξίπησζε πνπ «αλέβαηλε» ε
θσηνγξαθία κε ηελ ίδηα νλνκαζία ζε θάπνηνλ ftp server, ζα
αξθνύζε έλα απιό ζθξηπηάθη, γηα ηελ αλαλέσζή ηεο ζηνλ
επηζπκεηό ρξόλν.
Ο δεύηεξνο θαη δνθηκαζκέλνο ηξόπνο είλαη κε ην tincam. Η
αλαλέσζε γίλεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ επηιέγνπκε εκείο. Έλα
εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα, είλαη απηό ησλ 15 δεπηεξνιέπησλ. Από
ην ίδην πξόγξακκα, κπνξνύκε λα αλεβάδνπκε ην logo ηνπ
ζηαζκνύ, όπσο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο, όπσο ώξα, ην όλνκα ηνπ
ζηαζκνύ θαη όηη άιιν ζρεηηθό επηζπκνύκε.
.
Εν καηακλείδι
Γηα ηελ ρξήζε ζε κεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο θαη όρη κόλν,
απαξαίηεηε είλαη:
 Να αλεβάδεη εηθόλεο κε ftp, ώζηε ε θάκεξα λα δνπιεύεη
απηόλνκα θαη λα κε ρξεηάδεηαη ππνινγηζηή.
 Να είλαη HD γηα λα έρνπκε ηελ θαιύηεξε δπλαηή εηθόλα.
 Να είλαη αδηάβξνρε.
 Να έρεη θάιπκκα, ώζηε λα κε ζνιώλεη κε ηελ πξώηε ζηάια
πνπ πέθηεη.
 Να δηαζέηεη πνιύ θαιή βάζε ζηήξημεο ώζηε λα κε
κεηαθηλείηαη κε ηνλ παξακηθξό αέξα.
 Να είλαη wifi.
 Να δηαζέηεη ξύζκηζε ρξσκάησλ- θσηεηλόηεηαο.
 Να έρεη κεγάιν εύξνο θαθνύ.
Γελ θξίλεηαη νπζηαζηηθή ε ύπαξμε infrared. Καη ζε πεξίπησζε πνπ
απηή ππάξρεη είλαη απαξαίηεην ην ir cut, ώζηε λα κελ αιινηώλνληαη
ηα ρξώκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Σν infrared πάλησο,
είλαη ηδηαίηεξα αμηνπνηήζηκν θαηά ηελ βξνρόπησζε, ή ηελ
ρηνλόπησζε.
Να ζεκεησζεί όηη ε ζπγθεθξηκέλε θάκεξα, δνθηκάζζεθε γηα
ηδηαίηεξα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα θαη δελ παξνπζίαζε ην
παξακηθξό πξόβιεκα. Μπνξεί λα κε δηαζέηεη αλέβαζκα εηθόλαο κε
ftp, αιιά αηό κπνξεί αλ μεπεξαζηεί κε βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα.
Ιδηαίηεξα ζηα ππέξ ηεο, είλαη ην κεγάιν εύξνο θαθνύ πνπ δηαζέηεη

6

θαη ε ηξνκεξά επθξηλήο εηθόλα ηεο, ηόζν ηελ εκέξα όζν θαη ην
βξάδπ.
ΠΡΟΟΥΗ: Οη θάκεξεο pan tilt δελ πξνζθέξνληαη γηα ρξήζε από
κεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. Καη απηό γηαηί δείρλνπλ όπσο είλαη
θπζηθό, ηνλ νξίδνληα ζηηο 90 κνίξεο. πλεπώο δελ ζα δείρλεη θάηη
παξαπάλσ όπσο ζύλλεθα, νπξαλό θιπ. Φπζηθά, ππάξρεη ε
δπλαηόηεηα λα ηνπνζεηεζεί αλάπνδα. Οπόηε ζα δείρλεη από ηηο 90
κνίξεο θαη πάλσ. ε πεξίπησζε βξνρόπησζεο όκσο, ζνιώλεη
αθάληαζηα ν γπάιηλνο ζόινο. Δλώ ζε πεξίπησζε ρηνλόπησζεο, ε
εηθόλα ράλεηαη ηειείσο. Παξάδεηγκα εηθόλα από pan tilt θάκεξα
πνπ ρξεζηκνπνηώ, πνπ δελ είλαη hd
θαη έρεη ηνπνζεηεζεί
αλάπνδα.

Να ζημειωθεί όηι από ηον Novatron γίνονηαι ειδικές ηιμές ζηις
κάμερες για τρήζη από ιδιοκηήηες Μεηεωρολογικών
ζηαθμών.
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Snapshot διάθορες τρονικές περιόδοσς
Εικόνα 1

Εικόνα 2
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Εικόνα 3
Πριν ηην αναβάθμιζη

Εικόνα 4 μεηά ηην αναβάθμιζη
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Εικόνα 3

Εικόνα 4

Δπηηξέπεηαη ε αλαδεκνζίεπζε εθόζνλ γίλεη αλαθνξά ηεο πεγήο.
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