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Hikvision – nastavení snímání SPZ (funkce LPR) 

Tento návod slouží pro snadné nastavení čtení SPZ na kamerách Lightfighter a Darkfighter. Tyto 

kamery umožňují automatické čtení SPZ v určitém prostoru, ukládání obrázkú na SD kartu nebo NVR. 

1. V první řadě je nutné nahrát do kamery speciální firmware pro čtení SPZ. Firmware přehrajete 

v záložce Configuration -> Advanced Configuration -> System -> Maintenance -> Remote Upgrade. 

Firmware Vám poskytne technická podpora Viakom na emailu podpora@viakom.cz pouze 

k zakoupené kameře. 

- Darkfighter - IPC_R3_EN_STD_5.3.8_160126 

- Lightfighter - IPC_R4_EN_STD_5.3.8_160126 

 

2. Po přehrání firmwaru doporučujeme nastavit kameru do továrních hodnot přes záložku 

Configuration -> Advanced Configuration -> System -> Restore all parametres to default settings. 

 

3. Hardware kamery je omezen a proto je nutné potřebný výkon alokovat pouze na SMART události 

nebo čtení SPZ. Není možné používat všechny funkce kamery. Proto přejděte do záložky 

Configuration -> Advanced Configuration -> System -> VCA Resource -> Vehicle Detection  

a stiskněte tlačítko Save. Po nastavení VCA se kamera restartuje pro uplatnění nového nastavení. 
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4. Dále je nutné povolit a nastavit detekci vozidel v menu Configuration -> Advanced Configuration -> 

Road Traffic -> Detection Configuration. 

 

5. V možnostech nastavení je počet pruhů detekce a region.  

- Total Number of Lanes - nastavit lze 1 až 4 pruhy vozovky 

- Region – oblast kde jsou SPZ čteny např. Europe Region. 

 

6. Po vybrání počtu pruhů, můžete se žlutými čárami pohybovat (tyto čáry označují hranice pruhu), 

zelené čáry se zobrazí až po uložení konfigurace tlačítkem Save. 
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7. Na stejné stránce také nalezneme nastavení velikosti SPZ a režim snímání, nás ale nejvíce bude 

zajímat položka Enable Real-time LPR Result, díky které pak můžeme zkoumat, zda je detekce vozidel 

správná či nikoliv. 

 

8. Položka Arming Schedule slouží pro nastavení plánu, kdy mají být SPZ detekovány, v našem případě 

detekujeme 24 hodin denně 7 dní v týdnu. 

 

9. V položce Linkage Method můžeme vybírat návazné funkce při detekování SPZ. Můžeme vybírat  

ze tří variant detekce a návaznosti (odeslání fotky na FTP nebo upozornění na iVMS). 

 

- Whitelist – seznam povolených SPZ 

- Blacklist – seznam zakázaných SPZ 

- Other – ostatní nezařazené SPZ 

 

  



  www.viakom.cz 

Jan Nedvěd  2016 

10. V záložce Configuration -> Advanced Configuration -> Road Traffic -> Picture se nastavují parametry 

obrázku (detekované SPZ a popisu). Tento obrázek může být ukládán na FTP server nebo na SD kartu 

v kameře, toto OSD se nezobrazuje v živém obrazu, ale pouze při vyhledávání událostí nebo exportu. 

 

Můžete nastavit kvalitu obrázku, pozadí pod textem, barvu textu a v neposlední řadě nastavit jaké 

informace se budou zobrazovat a jaké budou mít pořadí. Po nastavení parametrů nezapomeňte  

na tlačítko Save. 
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11. V záložce Configuration -> Advanced Configuration -> Road Traffic -> Camera je možné nastavit 

označení v záhlaví obrázku, po nastavení opět nezapomeňte na tlačítko Save. 

 

 
 

Záhlaví obrázku: 

 
 

12. V záložce Configuration -> Advanced Configuration -> Road Traffic -> Real-time LPR Result je možné 

sledovat, jak detekce SPZ funguje. V seznamu níže se po průjezdu vozidla cca do 1 vteřiny zobrazí 

detekovaná SPZ, kde je vidět čas průjezdu, číslo SPZ, obrázek SPZ (pro kontrolu), označení státu 

poznávací značky a směr projetí vozidla. 
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13. V záložce Configuration -> Advanced Configuration -> Road Traffic -> Blacklist & Whitelist je možné 

nastavit seznam povolených a zakázaných SPZ. Na základě tohoto seznamu je možné skupině  

ve Whitelistu např. povolit otevření brány pomocí sepnutí kontaktu a skupině Blacklist  

např. zablokovat přístup do objektu a odeslat událost na dohledové centrum iVMS. 

 

14. Pro vytvoření Whitelistu a Blacklistu doporučujeme v první řadě vyexportovat tento list jako 

předlohu pro zadávání SPZ. Na obrázku níže je vidět jak takový seznam vypadá, pro přiřazení SPZ do 

Whitelistu má parametr 1 a Blacklistu parametr 0. Po nadefinování seznamu stačí pouze tento 

soubor uložit a poté naimportovat tlačítkem Import. 
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15. Detekované SPZ je pak možné vyhledávat přes záložku Playback a tlačítko Download images. 

 

 
 

16. V otevřeném okně můžete vyhledávat SPZ. Nejprve je nutné zvolit parametry vyhledávání, v položce 

Picture Type nastavte Vehicle Detection, zvolte počáteční a koncový čas. Při vyhledávání můžete 

volitelně zadat SPZ Plate No (celou nebo pouze část). Po stisku tlačítka Search zobrazíte vybrané SPZ. 

Pokud chcete získat obrázek SPZ včetně auta, pak stačí zaškrtnout vybrané SPZ a stisknout Download. 
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17. Obrázky pak vyhledáte v PC v defaultní složce -> C:\Users\nedved\Web\DownloadFiles 

 

 


