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Wymagania techniczne

1. Łącze internetowe stacjonarne lub LTE z prędkością wysyłania danych (upload) min. 10 Mbps

2. Komputer stacjonarny lub laptop o wymaganiach zalecanych:

• Procesor iCore7 / 3GHz
• Pamięć RAM 4GB
• Dowolna karta graficzna zgodna z DirectX 10.1 (zalecana NVIDIA)
• System operacyjny Windows 7 SP1 lub nowszy
• Karta dźwiękowa full duplex

3. Kamery sieciowe (IP) firmy Hikvision (dowolne modele, zalecana seria EasyIP 2.0+ lub wyższa)

4. Przełącznik sieciowy PoE (min. ilość portów = ilość kamer + 2), np. dla 4 kamer model DS-3E0109P-E/M

5. Zainstalowana aplikacja OBS (wersja dla systemu Windows)



Schemat przykładowej instalacji – tor audio z mikrofonem
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Schemat przykładowej instalacji – tor audio z sygnałem liniowym
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istniejącego systemu nagłośnieniowego



Podłączenie sprzętu

1. Pobierz i zainstaluj na komputerze aplikację narzędziową SADP:
http://www.hikvisioneurope.com/portal

2. Podłącz kamery do portów PoE w przełączniku sieciowym

3. Podłącz router z dostępem do Internetu do portu „Uplink” w przełączniku sieciowym

4. Podłącz komputer z aplikacją OBS do pierwszego wolnego portu w przełączniku sieciowym



Podłączenie sprzętu

5. Do wejścia „AUDIO IN” kamery podłącz mikrofon zewnętrzny lub źródło dźwięku z wyjścia liniowego 
sprzętu nagłośnieniowego obiektu (przedwzmacniacz, mikser, itp.)



Podłączenie sprzętu

6. Aktywuj i zaadresuj kamery w aplikacji SADP. Szczegóły w instrukcji obsługi tej aplikacji. SADP można 
pobrać ze strony www.hikvision.com/europe lub z portalu www.hikvisioneurope.com/portal. W razie 
wątpliwości skontaktuj się z preferowanym autoryzowanym dystrybutorem Hikvision w Polsce.



 Zakładanie konta

 Konfiguracja

 Definiowanie transmisji na żywo02Konfiguracja kanału YouTube



Konfiguracja kanału YouTube

1. Wejdź na stronę https://www.youtube.com/live_dashboard, wybierz swoje konto do logowania w Google
(kliknij na nim) i zaloguj się (jeśli masz konto Goole przejdź do kroku 8 w tym dokumencie)

2. Jeżeli nie masz konta w Google – załóż je. W tym celu kliknij „Użyj innego konta”, a następnie „Utwórz konto” 



Konfiguracja kanału YouTube

3. Przy tworzeniu konta wybierz opcję „Dla mnie”

4. Uwaga ! Przy zakładaniu konta podaj prawdziwy numer telefonu komórkowego. YouTube może
wykonać weryfikację telefoniczną podczas aktywacji



Konfiguracja kanału YouTube

5. Przy pierwszym logowaniu wpisz pod jakim nazwiskiem, pseudonimem lub inną nazwą chcesz 
przedstawiać się w transmisjach na żywo

6. Kliknij „UTWÓRZ KANAŁ”



Konfiguracja kanału YouTube

7. Zaczekaj na aktywację konta – zgodnie z 
polityką YouTube trwa to 24 godziny. Po 
aktywacji zaloguj się ponownie.

8. Na stronie konfiguracji transmisji na żywo, w 
sekcji „PODSTAWOWE INFORMACJE”:

a. W polu „Tytuł” wpisz tytuł transmisji na 
żywo

b. W polu „Dodaj opis” opcjonalnie dodaj 
bardziej szczegółowy opis transmisji

c. Z listy „Kategoria” Wybierz kategorię 
transmisji (ważne przy wyszukiwaniu wg 
kategorii przez potencjalnych odbiorców)

d. Wybierz tryb transmisji z listy
„Prywatność”. Jeśli chcesz aby
transmisja trafiała do szerokiego grona
odbiorców wybierz opcję „Publiczny”



Konfiguracja kanału YouTube

7. W sekcji „KONFIGURACJA KODERA”, obok pola „Nazwa/klucz strumienia” kliknij klawisz „Pokaż”

8. Skopiuj klucz strumienia z pola „Nazwa/klucz strumienia”, zapisz ten klucz w pliku tekstowym 
i kliknij klawisz „Ukryj” aby ponownie zabezpieczyć wyświetlany klucz. 
UWAGA ! Nie udostępniaj klucza innym osobom!



Konfiguracja kanału YouTube

9. W sekcji „UDOSTĘPNIJ” skopiuj link z pola tekstowego

10. Udostępnij skopiowany link wszystkim zainteresowanym transmisją. Po uruchomieniu nadawania
kliknięcie tego linku spowoduje otworzenie okna z transmisją w czasie rzeczywistym w serwisie YouTube



Konfiguracja kanału YouTube

11. W sekcji „OPCJE TRANSMISJI”:
a. Włącz opcję „DVR” jeśli chcesz aby treść

transmisji była dostępna po jej
zakończeniu dla tych użytkowników,
którzy nie mogli oglądać jej na żywo

b. Jeśli chcesz aby nagranie transmisji nie
było dostępne publicznie zaznacz opcję
„Po zakończeniu ustaw nagranie
archiwalne jako niepubliczne”

c. Jeśli opcje w grupie „Optymalizacja
strumienia” są dostępne, zaznacz opcję
„Małe opóźnienie”



 Uruchomienie i konfiguracja wstępna

 Dodanie strumieni z kamer

 Uruchomienie transmisji03Konfiguracja aplikacji OBS



Konfiguracja aplikacji OBS

1. Wejdź na stronę https://obsproject.com/ i po otwarciu strony kliknij klawisz „Windows”

2. Potwierdź pobieranie pliku

3. Po pobraniu pliku zainstaluj aplikację OBS Studio na komputerze

1 2



Konfiguracja aplikacji OBS

4. Uruchom aplikację OBS

5. Po uruchomieniu z menu 
górnego wybierz opcję „File”, 
a następnie „Settings”

6. W zakładce „General”, w polu 
„Language” wybierz „Polski” i 
zatwierdź klawiszem „Apply”, 
a następnie „OK”

7. Aplikacja zostanie 
zrestartowana z 
ustawieniami języka 
polskiego

1
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Konfiguracja aplikacji OBS

8. Jeżeli na liście „Sceny” znajduje się jedna pozycja – zaznacz ją lewym klawiszem myszy. Jeżeli lista jest pusta 
kliknij klawisz „+” i utwórz nową scenę

1
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Konfiguracja aplikacji OBS

9. Zaznacz na liście utworzoną scenę, a następnie dodaj źródło obrazu, klikając „+” w polu „Źródła obrazu”, a 
następnie wybierając opcję „Źródło danych” z menu. W okienku tworzenia źródła wpisz nazwę, np. „Kamera 
1”, a następnie zatwierdź klawiszem „OK.
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Konfiguracja aplikacji OBS

10. W oknie właściwości źródła obrazu:

a) Odznacz pole „Plik lokalny”

b) Suwakiem „Rozmiar bufora” ustaw 
wartość 10 MB

c) W polu „Wyjście” wpisz link do strumienia 
RTSP z kamery Hikvision (szczegóły 2 
strony dalej)

d) W polu „Format wejściowy” wpisz FFMPEG

e) Zaznacz pole „Użyj sprzętowego 
dekodowania gdy to możliwe”

f) Pozostałe elementy konfiguracji pozostaw 
na wartościach domyślnych

g) Zatwierdź zmiany klawiszem OK
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Konfiguracja aplikacji OBS

11. Po pojawieniu się obrazu w oknie głównym zmień rozmiar obrazu do pożądanej wielkości, np. 1/4 ekranu, 
korzystając z elementów regulacyjnych w czerwonej ramce wokół obrazu

12. Powtórz kroki od 9 do 11 dla pozostałych 3 kamer

1

05-04-2020 Sun 9:01:45

Kamera 1



Konfiguracja aplikacji OBS

13. Budowa linku żądania strumienia RTSP z kamer Hikvision

r t sp : / /u ży t kown ik :has ło@adres_ IP :po r t_RTSP/S t reaming /Channe l s /101/

rtsp://user1:sTrUm!enZda!ny@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/

Nazwa użytkownika w kamerze

UWAGA! Nie używaj konta 

administratora ! Dla transmisji 

zdalnej stwórz nowego 

użytkownika i ogranicz mu 

uprawnienia do wyświetlania i 

transmisji w sieci !

Hasło użytkownika w kamerze

Hasło nie jest ujawniane w 

transmisji do Internetu, wymagane 

jest wyłącznie do uzyskania 

strumienia z kamery w sieci 

lokalnej.

UWAGA! W haśle nie można 

używać znaku „@”

Adres IP kamery

Adres IP kamery w sieci lokalnej

Port RTSP

Port protokołu RTSP – jego numer 

(zwykle 554) musi być zgodny z 

ustawionym w konfiguracji 

sieciowej kamery.

UWAGA! Nie myl tego portu z 

portem urządzenia (zwykle 8000)

ID strumienia

Identyfikator 

strumienia

(nast. strona)

Przykładowy link:



Konfiguracja aplikacji OBS

14. Identyfikator strumienia - wyjaśnienie

r t s p : / / u ż y t k o w n i k : h a s ł o @ a d r e s _ I P : p o r t _ R T S P / S t r e a m i n g / C h a n n e l s / 1 0 1 /

1 0 1Nr kodera w urządzeniu
(np. dla standardowej kamery = 1, 

dla rejestratora 4-kanałowego od 1 do 4, itd.)

Nr strumienia w koderze
01 – strumień główny
02 – strumień pomocniczy
03 – 2gi strumień pomocniczy
04 – 3ci strumień pomocniczy, itd. 

Przykłady:

201 – strumień główny z obiektywu nr 2
402 – strumień pomocniczy z obiektywu nr 4

801 – strumień główny z kanału nr 8
202 – strumień pomocniczy z kanału nr 2

101 – strumień główny
103 – 2gi strumień pomocniczy

Kamera PanoVu Rejestrator NVR 8-kanałowy Standardowa kamera



 Ustawienie parametrów

 Transmisja tekstu i inne opcje

 Rozpoczęcie transmisji04Uruchomienie transmisji



Konfiguracja aplikacji OBS

1. Kliknij klawisz „Ustawienia”, a następnie w karcie ustawień wybierz opcję „Stream”

2. Z listy „Serwis” wybierz pozycję „YouTube / YouTube Gaming”

3. W polu „Klucz strumienia” wklej klucz skopiowany w kroku 8. Zatwierdź zmiany klawiszem OK
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Konfiguracja aplikacji OBS

4. Kliknij klawisz „Rozpocznij stream”. Po chwili rozpocznie się transmisja do kanału YouTube

05-04-2020 Sun 9:01:45

Kamera 1

1



Konfiguracja aplikacji OBS

5. Wejdź na swój kanał YouTube aby obejrzeć transmisję. Wyślij link do kanału osobom zainteresowanym 
transmisją

05-04-2020 Sun 9:01:45

Kamera 1



Konfiguracja aplikacji OBS

6. Korzystając z wielu dostępnych funkcji aplikacji OBS do transmisji możesz dodać napisy, grafikę, animację, 
wcześniej zarejestrowane filmy i inne elementy. Więcej informacji na stronie https://obsproject.com/help

05-04-2020 Sun 9:01:45

Kamera 1



 Dostęp do Internetu

 Jakość dźwięku

 Przerwy w transmisji05Wskazówki instalacyjne



Uwagi i wskazówki instalacyjne
1. Nie włączaj w kamerze usłlugi Hik_Connect! Usługa ta wymaga szyfrowania strumienia, a zaszyfrowany strumień nie będzie możliwy do

odtworzenia w aplikacji OBS.

2. Nie korzystaj z konta administratora w kamerze do transmisji na żywo! Utwórz nowego użytkownika i realizuj transmisję na jego koncie.

3. Jakość transmisji w bardzo dużym stopniu zależy od prędkości wysyłania (UPLOAD) łącza internetowego. Dla rozdzielczości 1920 x 1080
pikseli minimalna prędkość wysyłania powinna wynosić 2 Mbps. Dla wyższych rozdzielczości prędkość ta powinna być odpowiednio
wyższa (np. dla 4 Mpix nie mniej niż 3,5 Mbps). Pamiętaj aby w zależności od wybranej rozdzielczości i dostępnej prędkości łącza
odpowiednio dostosować wartość „Maksymalny bitrate” (zob. krok nr 25).

4. Pamiętaj, że korzystanie z łącza internetowego, opartego o transmisję LTE lub inną technologię od dostawcy telefonii komórkowej, może
powodować naliczenie dodatkowych opłat za transmisję w zależności od posiadanego pakietu transferu danych.

5. Na jakość dźwięku w transmisji największy wpływ ma mikrofon. Modele kamer z wbudowanym mikrofonem nadają się dobrze do małych,
zamkniętych pomieszczeń. W miejscach o większym pogłosie i większej odległości od źródła dźwięku znacznie lepiej sprawdzą się
mikrofony zewnętrzne, np. dynamiczne z wbudowanym przedwzmacniaczem. W kościołach i innych obiektach o podobnej akustyce
znacznie lepszym rozwiązaniem od mikrofonu jest pozyskanie dźwięku do transmisji z istniejących urządzeń nagłośnieniowych (np.
wyjście liniowe wzmacniacza lub miksera).

6. W przypadku słabej jakości (stabilności) łącza lub jego niewielkiej prędkości można rozważyć przełączenie kodowania obrazu w kamerze
na tryb CBR i zmniejszenie wartości bitrate. Szczegóły można znaleźć w instrukcji obsługi kamery.

7. W przypadku gdy z jakichkolwiek powodów (np. niestabilność łącza) transmisja ulegnie przerwaniu, wystarczy wykonać restart transmisji
w aplikacji OBS. Jeżeli w takiej sytuacji sesja YouTube wygasła, należy utworzyć nową transmisję na żywo.

8. Aplikacja OBS została przetestowania przez Hikvision w transmisji na żywo z czterema kamerami jednocześnie. Jeżeli nie jest to
konieczne, nie zaleca się jednoczesnej transmisji z większej ilości kamer.
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


