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WORKSHOP

en voor Remote Method selecteer 
je Simple. De Remote Host krijgt 
de waarde 10.0.0.148 en Capture 
Method wordt Video for Linux ver-
sion 2. Capture Width & Height zet 
je op de waardes, die de IP-Camera 
ondersteund. Druk op Save.

MOBIELE TELEFOON
Een mobiele telefoon of tablet zijn 
ook prima te gebruiken als camera 
voor ZoneMinder. Het enige wat je 
nodig hebt is een camera app. Op 
Android kun je met de IP Webcam 
app je telefoon of tablet gebruiken 
als camera voor ZoneMinder. Deze 
app is er in een gratis en betaalde 
versie. 

Installeer de app op je telefoon 
en open de app. Selecteer de Video 
Preferences en noteer vervolgens 
de videoresolutie. Voor de Samsung 
S3, die ik hiervoor gebruik, is de re-
solutie 1280 x 720 pxiels. Vervolgens 
ga je terug naar het hoofdmenu 
en scroll je naar beneden. Bijna 
onderaan zie je een optie Stream 
on device boot. Als je deze optie 
selecteert, zal de telefoon of tablet, 
nadat het opgestart is, direct gaan 
streamen. Dit kan je ook manueel 

instellen. Selecteer hiervoor de 
laatste optie in de lijst: Start Server. 
De telefoon zal nu gaan streamen. 
Onder in het beeld van je telefoon 
zie je de URL. Deze zal lijken op 
http://10.0.0.202:8080.

Je gaat nu weer naar de Console 
van ZoneMinder (laat de telefoon/
tablet streamen!) en toets Add 
New Monitor. Je krijgt weer de vijf 
tabbladen te zien. Op het General 
tab geef je deze camera een naam, 
Source Type wordt Remote en 
Function wordt Monitor. Vink 
Enabled aan. Op het tabblad Source 
zet je Remote Protocol op HTTP en 
Remote Method wordt Simple. De 
Remote Host wordt 10.0.0.202. Port 
zet je op 8080. Remote Host Path 
krijgt de waarde /video. Zet Capture 
Method op Video for Linux version 2 
en zet de Capture Width & Height op 
de waardes, die je hebt gevonden op 
de app onder Video Resolutie. Klik 
hierna op Save.

EVENTS
We hebben nu wel camera’s inge-
steld, maar deze gebruiken we tot 
nu toe als monitor. ZoneMinder 
kent echter nog veel meer functies. 

Modect (MOtion DeteCTtion) is een 
functie, die de beelden analyseert 
en events genereert als er beweging 
is gedetecteerd. De Record functie 
zet de camera in constante opna-
mestand. Er vindt in deze functie 
geen detectie plaats van beweging. 
Mocord is vergelijkbaar met Record, 
maar bij detectie van beweging zal 
dit in het beeld worden aangegeven. 
Er is ook nog een speciale functie, 
genaamd Nodect (No DeteCTion). 
Deze functie is ontworpen om 
samen te werken met externe 
triggers. Er vindt geen detectie van 
beweging plaats en er wordt slechts 
opgenomen als een externe trigger 
dit vereist.

De functie van elke camera vind je 
weergegeven onder Function in de 
Console van ZoneMinder.

Het volgende wat we ons moeten 
afvragen is: wanneer moet ZoneMin-
der vinden dat er beweging is? Zone-
Minder heeft hiervoor presets, die je 
eventueel later kunt aanpassen.

Klik onder Function in de Conso-
le op een camera. Verander nu de 
Function in Modect en klik op Save. 
Klik nu op de 0 onder Zones in de rij 
van de camera, die je geselecteerd 

hebt. Je ziet nu de livestream van 
de camera. Klik op de knop Add 
New Zone. Er opent een nieuw 
venster met alle gegevens, die 
gerelateerd zijn aan de nieuwe 
zone. Standaard wordt het hele 
beeld als zone genomen. Je kunt 
dit aanpassen op twee manieren. 
Elke hoek van de zone is weerge-
geven met een groen puntje. Je 
kunt dit puntje verslepen om de 
zone aan te passen. Tevens zie je 
dat in de tabel, onder het beeld, de 
coördinaten worden aangepast. De 
tweede methode is dat je direct de 
coördinaten aanpast. Het is maar 
net wat je het makkelijkst vindt.

Wil je geen vierhoek, maar een 
vijf-, zes- of andere veelhoek? Klik 
dan op het + teken in de coördinaten 
tabel. Je kunt zoveel punten toevoe-
gen als je wilt. Het spreekt voor zich 
dat het – teken ervoor zorgt dat het 
punt wordt verwijderd.

Links van het camera beeld zie je 
de overige instellingen. Geef deze 
zone een naam en kies een preset. 
De presets spreken voor zichzelf. Als 
je een preset gekozen hebt, zie je 
dat vele andere velden automatisch 
worden ingevuld. Verander aan deze 

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking

Meer informatie over de listing- 
uitleg vind je in de inhoudsopgave.

  Zone definitie.
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