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1. WStęp

1.1 WYMAGANiA SprZętOWe
System operacyjny: Android, iOS
Wersja: Android 2.2 lub wyższa, iOS 5.0 lub wyższa
Zastosowanie w urządzeniach: urządzenia z systemem Android, iPad, iPhone
Działanie w środowiskach sieciowych: WiFi, 3G, 4G
Procesor urządzenia: 1 GHz Dual-core (dwa rdzenie) lub więcej
Pamięć RAM: 1 GB lub więcej

1.2 pOdStAWOWe fuNkcje
Aplikacja GooLink jest najlepszym wyborem dla użytkownika systemu dozoru wizyjnego na systemie 
Android i iOS. Za pomocą odpowiednich gestów dotykowych użytkownik jest w stanie dokonywać 
cyfrowych zbliżeń oraz sterować kamerą obrotową. 4 kanały prezentujące obraz na żywo z łatwością 
pozwalają obserwować wybrane strefy. GooLink wraz ze swoimi wygodnymi funkcjami pozwala na 
nowo odkryć możliwości kamer i rejestratora. 
Charakterystyka aplikacji:

1. Wsparcie bezprzewodowych połączeń sieciowych WiFi, 3G jak i 4G
2. Zarządzanie rejestratorem
3. Wsparcie skanu kodów QR I wyszukiwania sieciowego LAN w celu dodania urządzeń
4. Wsparcie podglądu na żywo od 1 do 4 (Android) kamer (od 1 do 16 iOS) widocznych w jednym 

miejscu ekranu
5. Podgląd pełnoekranowy ze wsparciem orientacji poziomej i pionowej
6. Sterowanie kamerami obrotowymi (PTZ) z wykorzystaniem dotyku ekranu, manipulacja obra-

zem za pomocą dwóch palców
7. Wykonywanie zrzutów ekranu i ich podgląd
8. Nagrywanie filmu i jego odtwarzanie 
9. Wsparcie opcji dwustronnego przekazu głosowego
10. Wsparcie zdalnego odtworzenia wcześniejszego nagrania  
11. Wsparcie funkcji zdalnego alarmu
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2. iNStAlAcjA
W celu pobrania aplikacji, należy wpisać jej nazwę w wyszukiwarce znajdującej się w sklepie “Google 
Play”, a nastepnie nalezy kliknąć przycisk “  ” (Rys. 1).
Po pomyślnie ukończonej instalacji, ikona z nazwą “GooLink” pojawi się na pulpicie urządzenia, tak jak 
zaprezentowano poniżej:

                  
Rys. 1                                                                                     Rys. 2

3. OperAcje
3.1 GłóWNY iNterfejS
 Aby uruchomić aplikacje należy dotknąć ikonę “GooLink”. Po pojawieniu się ekranu początko-
wego użytkownik zostaje przeniesiony do podstawowego widoku, tak jak zaprezentowano poniżej:

Rys. 3. Główny interfejs
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3.2 ZArZądZANie urZądZeNiAMi
3.2.1 liStA urZądZeń
Aby wyświetlić listę dodanych urządzeń należy przejśc do menu rozszerzonego poprzez kliknięcie 
przycisku “  ”, nastepnie należy wybrać przycisk “  ” , po czym na ekrane wyświetli się lista do-
datkowych urządzeń.

 
Rys. 4

3.2.2 dOdAWANie urZądZeń
Aby otworzyć okno dodawania urządzenia należy dotknąć przycisk “  ” w głównym ekranie inter-
fejsu lub przycisk “Add” w widoku listy dostępnych urządzeń.

 
Rys. 5

W tym miejscu aplikacja oferuje 3 metody dodawania urządzeń do GooLink: 
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Przycisk Opis

Two-dimensional code scannig
Skanowanie dwuwymiarowego kodu QR urządzenia w celu wy-
pełnienia wiersza identyfikatora GID,

Manual enter Ręczne wypełnienie wszystkich wymaganych parametrów

LAN Search
Jeżeli urządzenie znajduje się w tej samej sieci lokalnej LAN co 
połączony z tą siecią smartfon, to GooLink sam je znajdzie i po-
zwoli z łatwością dodać nowe urządzenie

Rys. 6. Ręczne dodawanie urządzeń w aplikacji GooLink

Pole Opis

Name
Dowolna nazwa z jaką użytkownik chce identyfikować dodawane 
urządzenie. Należy nadawać nazwy tak by się nie powtarzały z już 
dodanym urządzeniem.

GID
Identyfikator GID (w przypadku wyboru opcji skanowania kodu 
QR lub wyszukiwania po sieci LAN, to pole zostanie automatycznie 
wypełnione)

User Nazwa logowania użytkownika dodawanego urządzenia

Password Hasło logowania użytkownika dodawanego urządzenia

Channel Number
Należy wybrać ilość kanałów (rejestrator); pozostawienie opcji 
“auto” sprawi, ze aplikacja sama automatycznie określi ilość funk-
cjonujących kanałów.

 Po zakończeniu dodawania urządzenia będą wyświetlać się w głównym interfejsie pod oknami 
podglądu. Urządzenie funkcjonuje, jeżeli jego ikona jest niebieska.
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Rys. 7

3.2.3 edYcjA/uSuWANie urZądZeNiA
 Aby Edytować / Usunąć urządzenie należy dotknąć przycisk “ ” na liście dodanych urządzeń 
(patrz obrazek 4), na ekranie urządzenia jaki prezentuje 8 obrazek poniżej. Użytkownik ma możli-
wość dokonania zmian wprowadzonych wcześniej danych – aby je zachować należy dotknąć przycisk 
“Sure” . Aby powrócić do listy urządzeń bez dokonywania zmian należy dotknąć przycisk cofania, 
znajdujący się na smartfonie/tablecie.
 Aby usunąć urządzenie wystarczy dotknąć czerwony przycisk “  ” (wcześniej należy 
upewnić się, że jest ono nieaktywne).

    

Rys. 8
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3.3 pOdGląd NA żYWO
 Aby uruchomić podgląd należy kolejno wykonać poniżej opisane czynności.
1. Należy dotknąć ikonę wybranego urządzenia, GooLink sprawdzi kanały urządzenia i zaprezentuje 
ich liczbę pod wybranym urządzeniem. 
2. Należy dotknąć ikonę wybranego kanału, a nastąpi połączenie wideo.
Należy powtórzyć powyższe kroki dla pozostałych kanałów urządzenia lub wybrać inne doda-
ne urządzenie.
Ikona aktualnie wybranego kanału, podświetla się na niebiesko . Aby przerwać podgląd wideo  
z danego kanału należy dotknąć podświetloną na niebiesko ikonę, która powróci do koloru szarego 
oznaczającego nieaktywność urządzenia.

          
     Rys. 9                                                                          Rys. 10

Uwaga
Dotknięcie i przeciągnięcie okna podglądu na miejsce innego zamienia kanały miejscami.

Rys. 11. Widok poziomy
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3.3.1 OpiS WSZYStkich prZYciSkóW pANelu
Przycisk Opis

Dodaj nowe urządzenie

PTZ: Do góry

PTZ: Na dół

PTZ: W prawo

PTZ: W Lewo

Powiększenie

Zmniejszenie

Wyostrzanie

Rozmycie

Otwieranie przesłony

Zamykanie przesłony

Zrzut ekranu

Start/Stop Nagrywania

Dźwięk

Rozmowa

Liska urządzeń

Pliki zrzutów ekranu i nagrań

Wyszukiwanie plików nagrań i zdalny dostęp do nich

Ustawienia lokalne

Opcja pomocy, wsparcia oraz sprawdzania wersji aplikacji
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3.3.2 kONtrOlA kAMerY ObrOtOWej (ptZ)
1. Dotyk ekranu palcami, na wyświetlanym podglądzie wideo
Rys. 12-13 przedstawiają sposoby manipulowania obrazem z kamer przy użyciu dotyku. Poruszanie 
palcem po ekranie w pionie i poziomie (rys. 12)wskazuje kierunek. Manipulacja przy użyciu dwóch pal-
ców pozwala sterować zoomem (rys. 13).

Rys. 12. Wskazanie kierunku Rys. 13. Manipulacja obrazem (zoom)
   
2. Sterowanie dotykiem przycisków kamery obrotowej (PTZ)
Aby otworzyć panel kontrolowania PTZ należy dotknąć przycisk . Aby wyświetlić więcej przyci-
sków kontrolowania kamery PTZ należy przewinąć palcem. Aby ukryć panel wystarczy ponownie 
dotknąć przycisk otwierający panel kontrolowania PTZ.
 

Rys. 14. Panel kontrolowania PTZ
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3.4 ZrZutY ekrANu i pliki NAGrAń
 Aby przejść do widoku zrzutów ekranu oraz nagrań należy dotknąć ikonę “  ” W tym widoku 
użytkownik może odtworzyć nagrania lub usuwać poszczególne pliki.

Usuwanie plików

            

Usuwanie plików

            

Rys. 15                                                                                        Rys. 16

 

                                   

Usunięcie
wszystkich

plików

Usunięcie
pojedyńczego

pliku

Powrót
do poprzedniego

widoku

Rys. 17. Usuwanie plików
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3.5 ZdAlNe WYSZukiWANie i OdtWArZANie plikóW NAGrAń
 Aby otworzyć widok “Query Remote Video” z parametrami wyszukiwania nagrań należy do-
tknąć ikonę „  „ , a następnie na liście urządzeń „Devices” (rys. 18) wybrać urządzenie. Przed przy-
stąpieniem do wyszukiwania nagrań można  dostosować parametry, takie jak: wybór poszczególnych 
kanałów (“Channel Mask”), typ plików wideo (“Video Type”), początkowy przedział daty i godziny 
nagrań (“Start Time”), kończący przedział daty i godziny nagrań (“End time”), tak jak zaprezentowano 
poniżej:
       

     

Rys. 18

   

     Rys. 19
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3.6 uStAWieNiA
Aby wejść w tryb ustawień GooLink należy dotknąć ikonę “  ”

 
Rys. 20

Video Views

Widok jednego okna podglądu na żywo

Widok czterech okien podglądu na żywo

Video Style

Brak ‘buforowania’, czyli minimalne opóźnienia wyświetlanego obrazu, ale z możli-
wą utratą płynności

Włączone ‘buforowanie’, w tym trybie przekaz obrazu będzie bardziej płynny, lecz 
wyświetlany z opóźnieniem

Live Preference

Oglądanie przekazu wideo jest wymiarem dostosowane do wymiaru ekranu urzą-
dzenia, na którym jest przeglądane

Oglądanie przekazu wideo jest w urządzeniu pokryte rzeczywistym wymiarem ob-
razu dostosowanym do ekranu wyświetlacza
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