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1 Úvod

1.1 Informace o tomto návodu
Tento návod je určen pro osoby odpovědné za instalaci a provoz serveru VIP X1600. Za 
každých okolností je nutné dodržovat mezinárodní, národní a všechny regionální předpisy 
týkající se elektrických zařízení a zapojení. Nezbytné jsou odpovídající znalosti síťové 
technologie. Návod popisuje instalaci a provoz jednotky.

1.2 Zvyklosti používané v tomto návodu
Následující symboly a poznámky jsou v tomto návodu použity za účelem upozornění na zvláštní 
situace:

1.3 Účel použití
Síťový videoserver VIP X1600 je určen pro použití se systémy průmyslové televize CCTV. Slouží 
k přenosu videa a řídicích signálů přes datové sítě (místní síť Ethernet LAN a Internet). Pomocí 
audio verzí modulů serveru VIP X1600 lze přenášet také audiosignály. Každý modul serveru 
VIP X1600 obsahuje paměť RAM zajišťující krátkodobé nahrávání připojených kamer. Po 
přidání externích poplachových senzorů lze automaticky spustit různé funkce. Jiné aplikace 
nejsou přípustné.
Pokud máte dotazy k používání jednotky, na které tento návod neposkytuje odpověď, obraťte 
se prosím na svého prodejce anebo kontaktujte naši společnost na adrese:
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4 - Krč
Česká republika
www.bosch-securitysystems.cz

!
POZOR! 
Tento symbol informuje o tom, že v případě nedodržení popsaných pokynů k zajištění 
bezpečnosti může dojít k ohrožení osob a poškození jednotky nebo dalšího zařízení.
Označuje bezprostřední a přímé nebezpečí.

i
POZNÁMKA! 
Tento symbol se vztahuje k funkcím a označuje tipy a informace sloužící ke snazšímu a 
pohodlnějšímu používání jednotky.
Bosch Security Systems Instalační příručka a návod k obsluze  V3.5 | 2007.12
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1.4 Směrnice EU
Síťový videoserver VIP X1600 je v souladu s požadavky směrnic EU 89/336 (Elektromagnetická 
kompatibilita) a 73/23, doplněných směrnicí 93/68 (LVD, směrnice o nízkém napětí).

1.5 Typový štítek
Pro zajištění přesné identifikace jsou na typovém štítku na spodní straně základny serveru 
VIP X1600 a na typových štítcích desek plošných spojů modulů serveru VIP X1600 vyryty název 
modelu a sériové číslo. V případě potřeby si tyto informace před instalací poznamenejte, 
abyste je měli po ruce v případě dotazů anebo objednávání náhradních dílů.
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2 Bezpečnostní informace

2.1 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
- Nikdy se nepokoušejte připojit jednotku k žádnému jinému typu sítě než je ten, pro který 

je určena.
- Používejte pouze napájecí jednotky schválené společností Bosch Security Systems.
- Nikdy neotevírejte kryt napájecí jednotky.
- Modul serveru VIP X1600 vždy instalujte pouze v příslušném základním krytu serveru 

VIP X1600.
- Pokud dojde k poruše, odpojte server VIP X1600 od napájení i od všech ostatních jed-

notek.
- Instalujte napájecí jednotku a jednotku pouze na suchém místě chráněném před pov-

ětrnostními vlivy.
- Pokud nelze zaručit bezpečný provoz jednotky, ukončete její činnost a zabezpečte ji. 

Předejdete tak neoprávněnému používání. V uvedených případech předejte jednotku ke 
kontrole společnosti Bosch Security Systems.
V následujících případech není možný bezpečný provoz:

- jednotka nebo napájecí kabely jsou viditelně poškozeny,
- jednotka již nefunguje správně,
- jednotka byla vystavena dešti nebo působení vlhkosti,
- do jednotky vnikly cizí částice nebo předměty,
- jednotka byla po dlouhou dobu skladována v nesprávných podmínkách anebo 
- byla vystavena mimořádné zátěži během přepravy.

2.2 Instalace a provoz
- Při instalaci je vždy nutné dodržovat příslušné předpisy a směrnice týkající se elektrických 

zařízení a zapojení.
- Pro instalaci jednotky jsou nezbytné odpovídající znalosti síťové technologie.
- Před instalací nebo provozem jednotky se ujistěte, zda jste si pročetli a porozuměli doku-

mentaci dalších zařízení, která budou k jednotce připojena, například kamer. Dokumen-
tace obsahuje důležité pokyny k zajištění bezpečnosti a informace o přípustných 
způsobech použití.

- Provádějte pouze instalaci a provozní postupy popsané v tomto návodu. Jakékoli jiné čin-
nosti mohou vést ke zranění osob, škodám na majetku anebo poškození zařízení.

2.3 Údržba a opravy
- Nikdy neotevírejte kryt základny serveru VIP X1600. Jednotka neobsahuje žádné součásti, 

jejichž servis by mohl provádět uživatel. Při instalaci modulu serveru VIP X1600 pouze 
sejměte dodaný kryt. 

- Nevyměňujte žádné součásti v základně serveru VIP X1600 ani v modulu serveru 
VIP X1600. Jednotky neobsahují žádné součásti, jejichž servis by mohl provádět uživatel.

- Nikdy neotevírejte kryt napájecí jednotky. Napájecí jednotka neobsahuje žádné součásti, 
jejichž servis by mohl provádět uživatel.

- Zajistěte, aby veškerou údržbu a opravy prováděly pouze kvalifikované osoby (elek-
troinženýři nebo specialisté na síťové technologie).
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3 Popis produktu

3.1 Rozsah dodávky základny serveru VIP X1600
- Základna serveru VIP X1600
- Montážní sada pro instalaci do 19palcových policových skříní
- Samolepicí elastické nárazníky
- Rychlý průvodce instalací
- Disk CD-ROM produktu s následujícím obsahem:

- Rychlý průvodce instalací
- Návod
- Dokument System Requirements
- Další dokumentace týkající se produktů Bosch Security Systems
- Configuration Manager
- Ovládací prvek MPEG ActiveX
- Aplikace Player a Archive Player
- Ovládací prvek DirectX
- Aplikace Microsoft Internet Explorer
- Nástroj Sun JVM
- Aplikace Adobe Acrobat Reader

3.2 Rozsah dodávky modulu serveru VIP X1600
- Modul serveru VIP X1600
- Montážní sada pro instalaci do základny serveru VIP X1600
- Zástrčky terminálu
- Rychlý průvodce instalací

i
POZNÁMKA! 
Zkontrolujte, zda je dodávka úplná a v dokonalém stavu. Pokud zjistíte jakékoli poškození, 
nechte jednotku zkontrolovat společností Bosch Security Systems.
Bosch Security Systems Instalační příručka a návod k obsluze  V3.5 | 2007.12
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3.3 Systémové požadavky

3.3.1 Všeobecné požadavky
- Počítač s operačním systémem Windows 2000 nebo Windows XP
- Přístup k síti (Intranet nebo Internet)
- Rozlišení obrazovky 1 024 × 768 pixelů
- 16bitová nebo 32bitová hloubka barev
- Nainstalovaný nástroj Sun JVM

3.3.2 Další požadavky na konfiguraci
- Microsoft Internet Explorer (verze 6.0 nebo novější)

nebo

- Nainstalovaná aplikace Configuration Manager (verze 1.60 nebo novější)

3.3.3 Další provozní požadavky
- Microsoft Internet Explorer (verze 6.0 nebo novější)

nebo

- Přijímací software, například VIDOS (verze 3.11 nebo novější) nebo Bosch Video Manage-
ment System
nebo

- Hardwarový dekodér kompatibilní s formátem MPEG-4 od společnosti Bosch Security 
Systems (například VIP XD) jako příjemce a připojený videomonitor

- Pro přehrávání nahrávek: připojení k úložnému médiu

i

POZNÁMKA! 
Vezměte v úvahu také informace uvedené v dokumentu System Requirements na dodaném 
disku CD-ROM produktu. V případě potřeby můžete požadované programy a ovládací prvky 
nainstalovat z dodaného disku CD-ROM produktu (viz Odstavec 3.2 Rozsah dodávky modulu 
serveru VIP X1600, Strana 11).
Poznámky k používání aplikace Microsoft Internet Explorer naleznete v online nápovědě 
v aplikaci Internet Explorer.
V3.5 | 2007.12 Instalační příručka a návod k obsluze Bosch Security Systems
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3.4 Přehled funkcí

3.4.1 Síťový videoserver
Server VIP X1600 je síťový videoserver určený až pro 16 nezávislých videokanálů ve čtyřech 
modulech videoserveru VIP X1600. Je určen především ke kódování videa a řídicích dat 
přenášených prostřednictvím sítě IP. Pomocí audio verzí modulů serveru VIP X1600 je možné 
přenášet také audiosignály do kompatibilních jednotek.
Využití stávajících sítí znamená, že lze snadno a rychle dosáhnout integrace se systémy 
průmyslové televize CCTV nebo s místními sítěmi.
Server VIP X1600 nabízí rozlišení 2/3 D1 nebo 2CIF při celkové rychlosti snímků 25 (PAL) nebo 
30 (NTSC) snímků za sekundu pro až 16 kanálů.
Dvě jednotky, například server VIP X1600 jako odesílatel a zařízení VIP XD jako příjemce, 
mohou vytvořit samostatný systém pro přenos dat bez použití počítače. Videoobrazy od 
jednoho odesílatele lze přijímat u více příjemců současně.
Moduly serveru VIP X1600 jsou určeny k instalaci do základny serveru VIP X1600. Instalace 
jednotek představuje snadnou a rychlou operaci, která nevyžaduje žádné další nástroje. 
Všechny moduly jsou vyměnitelné za chodu a lze je tedy vyměnit při spuštěném systému.

3.4.2 Příjemce
Jako příjemce je možné využít kompatibilní hardwarové dekodéry podporující formát MPEG-4, 
například VIP XD. Jako příjemce mohou sloužit také počítače s nainstalovaným dekódovacím 
softwarem (například softwarem VIDOS) nebo počítače s webovým prohlížečem Microsoft 
Internet Explorer.

3.4.3 Kódování videa
Server VIP X1600 používá standard komprimace obrazu MPEG-4. Díky efektivnímu kódování 
zůstává přenosová rychlost nízká i při vysoké kvalitě obrazu. V rámci širokých limitů ji lze také 
přizpůsobit místním podmínkám. Tímto způsobem je zajištěna podpora simultánního kódování 
všech 16 videokanálů.

3.4.4 Technologie Dual Streaming
Technologie Dual Streaming umožňuje současně kódovat tok příchozích dat do dvou různých, 
individuálně přizpůsobených profilů. Tato funkce vytváří dva toky dat na každou kameru, které 
mohou sloužit k různým účelům: jeden například k nahrávání a jeden může být optimalizován 
pro přenos prostřednictvím místní sítě LAN.

3.4.5 Vysílání multicast
V sítích s odpovídající konfigurací umožňuje funkce vysílání multicast simultánní přenos videa 
v reálném čase více příjemcům. Tato funkce vyžaduje zavedení protokolů UDP a IGMP V2 v síti.

3.4.6 Šifrování
Server VIP X1600 nabízí celou řadu možností ochrany proti neoprávněnému čtení. Připojení 
webového prohlížeče lze chránit pomocí protokolu HTTPS. Řídicí kanály lze chránit 
prostřednictvím šifrovacího protokolu SSL. S dodatečnou licencí lze zašifrovat také samotná 
uživatelská data.
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3.4.7 Dálkové ovládání
U dálkově ovládaných externích jednotek, například otáčecích nebo naklápěcích hlav kamer 
nebo motorizovaných objektivů s transfokátorem, se řídicí data přenášejí pomocí 
obousměrného sériového rozhraní serveru VIP X1600. Toto rozhraní je možné využít i 
k přenosu transparentních dat.

3.4.8 Detekce ochranného kontaktu a detektory pohybu
Server VIP X1600 nabízí celou řadu možností konfigurace pro signalizaci poplachu v případě 
neoprávněné manipulace s připojenými kamerami. Součástí dodávky je také algoritmus pro 
detekci pohybu ve videoobrazu. Lze jej volitelně rozšířit o speciální algoritmy pro analýzu 
videa.

3.4.9 Fotografie
Ze serveru VIP X1600 je možné vyvolat jednotlivé videoobrazy (fotografie), uložit je na pevný 
disk počítače anebo je ve formátu JPEG zobrazit v samostatném okně prohlížeče.

3.4.10 Záloha
Na stránce AKTIVNÍ STRÁNKA i na stránce NAHRÁVKY je k dispozici funkce pro ukládání 
zobrazených videoobrazů na pevném disku počítače. Videosekvence lze uložit klepnutím myší 
a znovu je zobrazit pomocí aplikace Player, která je součástí dodávky.
V3.5 | 2007.12 Instalační příručka a návod k obsluze Bosch Security Systems
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3.4.11 Shrnutí
Server VIP X1600 nabízí následující hlavní funkce:
- Až 16 nezávislých analogových kompozitních video vstupů BNC (PAL/NTSC)
- Přenos videa a dat prostřednictvím datových sítí IP
- Funkce Dual Streaming pro každý video vstup pro simultánní kódování pomocí dvou indi-

viduálně definovatelných profilů
- Funkce vysílání multicast umožňující simultánní přenos obrazu více příjemcům
- Kódování videa v mezinárodním standardu MPEG-4
- Dva záložní integrované porty Ethernet (10/100/1000 Base-T)
- Transparentní, obousměrný datový kanál komunikující prostřednictvím sériového rozhraní 

RS232/RS422/RS485
- Konfigurace a dálkové ovládání všech interních funkcí pomocí protokolu TCP/IP, také se 

zabezpečením prostřednictvím protokolu HTTPS
- Ochrana heslem k zamezení neoprávněného přístupu anebo provádění konfiguračních 

změn
- Rozsáhlé a flexibilní možnosti ukládání dat
- Čtyři poplachové vstupy a čtyři reléové výstupy na každý modul serveru VIP X1600
- Vestavěný videosenzor pro poplach při pohybu a neoprávněné manipulaci
- Automatické připojení podle událostí
- Volitelný pně zálohovaný zdroj napájení
- Možnost záložního síťového připojení anebo přímého připojení k systému iSCSI
- Praktická údržba prostřednictvím dálkové správy
- Flexibilní šifrování řídicích a datových kanálů
- Ověřování podle mezinárodního standardu 802.1x

Audio verze modulů serveru VIP X1600 dále poskytují následující funkce:
- Přenos audiosignálů prostřednictvím datových sítí IP
- Kódování zvuku podle mezinárodního standardu G.711
Bosch Security Systems Instalační příručka a návod k obsluze  V3.5 | 2007.12
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3.5 Připojení a zobrazení

1 Instalovaný modul serveru VIP X1600

2 Linkové audio vstupy Audio In 3/4 a Audio In 1/2 (monofonní)
3,5mm / 0,14palcová stereozásuvka linkového výstupu pro připojení audiokabelů
(pouze audio verze modulů serveru VIP X1600)

3 Svorkovnice
pro poplachové vstupy, reléové výstupy a sériové rozhraní

4 Video vstupy Video In 1 až Video In 4
Zásuvky BNC pro připojení zdrojů videa

5 Kryt na prázdný slot

6 Zásuvky pro připojení jedné nebo dvou napájecích jednotek

7 Zásuvka RJ45 ETH 1
pro připojení k síti Ethernet LAN (místní síti), 10/100/1000 Mbit Base-T

8 Zásuvka RJ45 ETH 2
pro záložní připojení k síti nebo k systému iSCSI

9 Indikátory LED, stavové informace o modulech serveru VIP X1600 a o základně serveru 
VIP X1600

i
POZNÁMKA! 
Další informace o indikátorech LED viz Odstavec 8.4 Indikátory LED, Strana 114.
Přiřazení kontaktů svorkovnice viz Odstavec 8.7 Svorkovnice, Strana 115.
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4 Instalace

4.1 Příprava
Moduly serveru VIP X1600 jsou určeny výhradně k instalaci do základny serveru VIP X1600. 
Instalace jednotek představuje snadnou a rychlou operaci, která nevyžaduje žádné další 
nástroje.
Server VIP X1600 je určen k instalaci do rozvodné skříně. Montáž jednotky do 19palcové 
policové skříně pomocí dodaného instalačního materiálu je snadná a rychlá operace.
Server je možné provozovat také jako stolní jednotku. Čtyři elastické podložky, které jsou 
součástí dodávky, zajišťují oporu bez rizika sklouznutí.

Zajistěte následující podmínky instalace:
- Neinstalujte jednotku do blízkosti topných těles ani jiných tepelných zdrojů. Vyhněte 

se místům vystaveným přímému slunečnímu světlu.
- Ponechte dostatek místa pro vedení kabelů.
- Zajistěte odpovídající ventilaci jednotky. Mějte na paměti celkový tepelný výkon, zvláště 

při instalaci více jednotek do rozvodné skříně.
- Při připojování používejte pouze dodané kabely anebo odpovídající kabely imunní vůči 

elektromagnetickému rušení. 
- Položte a veďte všechny kabely tak, aby byly chráněny před poškozením a v případě 

potřeby odpovídajícím způsobem uvolněte napnutí kabelu.
- Vyhněte se nárazům, úderům a silným vibracím, protože ty by mohly jednotku nenaprav-

itelně poškodit.

4.2 Instalace modulů serveru VIP X1600
Instalace různých modulů serveru VIP X1600 do základny serveru VIP X1600 je popsána 
v příslušném Rychlém průvodci instalací. Při instalaci jednotky vezměte v úvahu také 
následující základní poznámky.

!

POZOR! 
Jednotka je určena pro provoz v interiéru.
Pro instalaci zvolte vhodné místo zaručující splnění požadavků na podmínky prostředí. Okolní 
teplota se musí pohybovat v rozmezí 0 až +50 °C (+32 až +122 °F). Relativní vlhkost musí být 
v rozmezí 20 až 80 % (nekondenzující).
Server VIP X1600 během provozu generuje teplo. Při instalaci mějte na paměti maximální 
hodnotu tepla 205 BTU/h. Je tedy nutné zajistit adekvátní větrání a dostatečnou vzdálenost 
mezi jednotkou a objekty či zařízením citlivým na teplo.

!
POZOR! 
Neinstalujte modul serveru VIP X1600 do jiného krytu a neprovozujte jednotku mimo základnu 
serveru VIP X1600. Okolní teplota se během instalace musí pohybovat v rozmezí 0 až +50 °C 
(+32 až +122 °F) a relativní vlhkost nesmí překročit 80 % (bez kondenzace).
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4.2.1 Postup instalace a kapacita základny serveru VIP X1600

Do základny serveru VIP X1600 lze nainstalovat až čtyři moduly serveru VIP X1600. Prvním 
obsazeným slotem musí být vždy slot 1. Zbývající sloty je možné obsadit v libovolném pořadí. 
Instalaci a odebrání modulů je možno provádět za provozu.

4.2.2 Chlazení

Instalované moduly serveru VIP X1600 během provozu generují velký objem tepla. V důsledku 
této skutečnosti je nezbytné použít pro bezproblémový provoz serveru VIP X1600 funkční 
systém rozptýlení tepla.

4.2.3 Typové štítky
Každý modul serveru VIP X1600 má na desce plošných spojů štítek obsahující vytištěnou 
adresu MAC. Podle ní lze modul identifikovat jako jedinečný. Tuto adresu MAC a umístění 
v základně serveru VIP X1600 si před instalací poznamenejte, abyste později mohli modul 
identifikovat, a to i po vložení (například při provádění analýzy poruch).

4.2.4 Odebrání a výměna modulů serveru VIP X1600
Instalaci, odebrání a výměnu modulů je možno provádět za provozu.

1. Než modul odeberete, ukončete veškeré nahrávání, které v něm aktuálně probíhá.
2. Při instalaci modulu zajistěte, aby byl kryt uchován pro pozdější použití.
3. Při odebírání modulu je nutné tímto krytem uzavřít příslušný slot, pokud již modul nebude 

v tomto slotu používán.

!
POZOR! 
Zkontrolujte, zda je slot 1 vždy obsazen modulem, a to i v případě úpravy instalace. Pokud je 
server VIP X1600 zapnut bez funkčního modulu ve slotu 1, může dojít k poruchám.

!
POZOR! 
Při každé úpravě instalace anebo výměně či doplnění modulů musí být všechny neobsazené 
sloty na zadní straně základny serveru VIP X1600 správně zakryty.

!
POZOR! 
Zkontrolujte, zda je slot 1 vždy obsazen modulem, a to i v případě úpravy instalace. Pokud je 
server VIP X1600 zapnut bez funkčního modulu ve slotu 1, může dojít k poruchám.
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4.3 Instalace do rozvodné skříně

4.3.1 Příprava
Server VIP X1600 je určen k instalaci do 19palcové policové skříně. Potřebné instalační 
vybavení je součástí dodávky.

Při instalaci do rozvodné skříně zajistěte, aby šroubované spoje nebyly napjaté a byly 
vystaveny co nejmenší mechanické zátěži. Zajistěte dostatečné uzemnění jednotky a 
napájecích jednotek.

4.3.2 Instalace a připojení serveru VIP X1600

1. Připravte rozvodnou skříň tak, abyste mohli server VIP X1600 snadno zasunout přímo na 
místo instalace.

2. Do příslušných otvorů nebo míst v rámu rozvodné skříně vložte klecové matice.
3. Zdvihněte server VIP X1600 do rámu rozváděcí skříně a zasuňte upevňovací šrouby spolu 

s podložkami.
4. Šrouby jeden po druhém utáhněte. Potom znovu zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby 

utažené.
5. Do zásuvek v zadní části krytu připojte jednu nebo dvě napájecí jednotky a ručně 

utáhněte spojovací matice zástrčky.

!

POZOR! 
Při instalaci do rozvodné skříně zajistěte, aby měla jednotka dostatečnou ventilaci. Po levé a 
pravé straně jednotky musí zůstat nejméně 5 cm (1,97 palce) volného místa a za zadní částí 
jednotky musí zůstat nejméně 10 cm (3,94 palce)  volného místa.
Server VIP X1600 během provozu generuje teplo. Při instalaci mějte na paměti maximální 
hodnotu tepla 205 BTU/h.
Při montáži doplňkových jednotek je povolen přímý kontakt se serverem VIP X1600 pod 
podmínkou, že povrchová teplota přilehlých jednotek nepřesáhne +50 °C (+122 °F).

!
POZOR! 
Používejte pouze napájecí jednotky schválené společností Bosch Security Systems.
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4.4 Připojení

4.4.1 Kamery
Ke každému modulu serveru VIP X1600 je možné připojit maximálně čtyři standardní zdroje 
videa. Vhodné jsou jakékoli kamery a další zdroje videa, které produkují standardní signál PAL 
nebo NTSC.
1. Kamery nebo jiné zdroje videa připojte do zásuvek Video In 1 až Video In 4 pomocí 

videokabelu (75 ohmů, zástrčka BNC).
2. Pokud videosignál neprojde, připojení zakončení se v případě potřeby provede 

prostřednictvím nastavení softwaru (viz Odstavec 5.13 Video vstup, Strana 42).

4.4.2 Audiopřipojení
Audio verze modulů serveru VIP X1600 může obsahovat dva linkové audio vstupy z celkového 
počtu čtyř monofonních vstupů, které se automaticky přiřazují čtyřem vstupům kamery.
Audiosignály se přenášejí současně s videosignály. 
Stereofonní konektory je nutno připojit následovně:

4.4.3 Síť
Server VIP X1600 je možné připojit do sítě 10/100/1000 Base-T pomocí standardního kabelu 
UTP kategorie 5 se zástrčkami RJ45. Pro vytvoření záložního síťového připojení je možné využít 
druhé rozhraní Ethernet.

1. Připojte server VIP X1600 k síti prostřednictvím zásuvky ETH 1.
2. Připojte server VIP X1600 k záložnímu přepínači nebo rozbočovači ve stejné síti 

prostřednictvím zásuvky ETH 2.

4.4.4 Přímé připojení k systému iSCSI
Server VIP X1600 lze prostřednictvím rozhraní ETH 2 připojit přímo k systému iSCSI. Toto 
připojení představuje alternativu k použití druhého rozhraní Ethernet jako záložního síťového 
připojení. Pro přímé připojení k systému iSCSI použijte síťový kabel UTP kategorie 5 se 
zástrčkami RJ45.

Kontakt Audio In 1/2 Audio In 3/4

Konec Linkový vstup 1 (Kamera 1) Linkový vstup 3 (Kamera 3)

Střední kruh Linkový vstup 2 (Kamera 2) Linkový vstup 4 (Kamera 4)

Dolní kruh Uzemnění Uzemnění

i
POZNÁMKA! 
Není možné vytvořit připojení ke druhé síti.

i
POZNÁMKA! 
Seznam kompatibilních systémů iSCSI můžete získat od svého dodavatele anebo přímo od 
společnosti Bosch Security Systems. Tento se seznam je průběžně aktualizován a rozšiřován.
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4.4.5 Datové rozhraní
Obousměrné datové rozhraní jednotlivých modulů serveru VIP X1600 slouží k ovládání 
připojených jednotek, například kamery s kopulovitým krytem vybavené motorizovaným 
objektivem. Tento typ připojení podporuje přenosové standardy RS232, RS422 a RS485.
Všechny moduly serveru VIP X1600 disponují sériovým rozhraním vyvedeným na oranžovou 
svorkovnici (viz Odstavec 8.7 Svorkovnice, Strana 115).
Rozsah vybavení, které lze ovládat, se neustále rozšiřuje. Konkrétní informace o instalaci a 
ovládání poskytují výrobci příslušných zařízení.

4.4.6 Poplachové vstupy
Každý modul serveru VIP X1600 má na oranžové svorkovnici čtyři poplachové vstupy 
(viz Odstavec 8.7 Svorkovnice, Strana 115). Poplachové vstupy se používají k připojení 
externích poplachových zařízení, například dveřních kontaktů nebo senzorů. Je-li poplachové 
zařízení odpovídajícím způsobem nakonfigurováno, může například spustit modul serveru 
VIP X1600, který automaticky naváže připojení se vzdálenou stanicí.
Jako spouštěcí prvek lze použít kontakt s nulovým potenciálem nebo přepínač.

Připojte linky k odpovídajícím svorkám na oranžové svorkovnici (IN1 až IN4) a 
zkontrolujte správnost připojení.

4.4.7 Reléové výstupy
Každý modul serveru VIP X1600 má čtyři reléové výstupy pro přepínání externích jednotek, 
například lamp nebo poplachových sirén. Je-li aktivní připojení k modulu serveru VIP X1600, 
lze tyto reléové výstupy obsluhovat ručně. Výstupy je možné nakonfigurovat také tak, aby jako 
odpověď na poplachový signál automaticky aktivovaly sirény nebo jiné poplachové jednotky. 
Reléové výstupy jsou rovněž vyvedeny na oranžovou svorkovnici (viz Odstavec 8.7 Svorkovnice, 
Strana 115).

Připojte linky k odpovídajícím svorkám na oranžové svorkovnici (R1 až R4) a zkontrolujte 
správnost připojení.

!
POZOR! 
Při instalaci a provozu jednotky, která má být ovládána, vycházejte z příslušné dokumentace.
Dokumentace obsahuje důležité pokyny k zajištění bezpečnosti a informace o přípustných 
způsobech použití. 

i
POZNÁMKA! 
Pro přenos transparentních dat je nezbytné videopřipojení.

i
POZNÁMKA! 
Je-li to možné, použijte jako spouštěcí prvek kontaktní systém bez odskoku.

!
POZOR! 
Reléové kontakty lze maximálně zatížit 30 V a 2 A.
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4.5 Zapnutí napájení/vypnutí napájení

4.5.1 Napájení
Server VIP X1600 není vybaven vypínačem. Napájení je zajištěno v okamžiku, kdy je 
nainstalována jedna nebo dvě samostatné napájecí jednotky. Připojte server VIP X1600 
k napájecí jednotce a připojte tuto jednotku do elektrické sítě. Jednotka je nyní připravena 
k použití. Server VIP X1600 se nedodává s napájecí jednotkou. 

Jednotka je připravena k provozu poté, co byl server VIP X1600 připojen k napájení a byly 
inicializovány nainstalované moduly serveru VIP X1600.
Provozní stav jednotlivých modulů označují indikátory LED na předním panelu serveru 
VIP X1600.
Pokud bylo síťové připojení správně vytvořeno, rozsvítí se zelený indikátor LED zásuvky RJ45 
ETH 1. Blikající oranžový indikátor LED signalizuje přenášení datových paketů prostřednictvím 
sítě. V případě záložního síťového připojení anebo přímého připojení k systému iSCSI jsou tyto 
signály vidět i na indikátorech LED zásuvky RJ45 ETH 2.

4.6 Nastavení pomocí aplikace Configuration Manager
Aplikaci Configuration Manager naleznete na disku CD-ROM produktu, který je součástí 
dodávky základny serveru VIP X1600. Tato aplikace umožňuje rychle a pohodlně připojit a 
nastavit nové videoservery v síti.

4.6.1 Instalace aplikace
1. Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM v počítači. 
2. Jestliže se disk CD-ROM nespustí automaticky, otevřete adresář Configuration Manager 

pomocí aplikace Průzkumník Windows a poklepejte na soubor Setup.exe.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

!

POZOR! 
Používejte pouze napájecí jednotky schválené společností Bosch Security Systems.
V případě potřeby použijte vhodné vybavení, abyste zajistili ochranu napájení před rušivými 
vlivy, například napěťovými rázy, špičkami nebo poklesy napětí.
Nepřipojujte server VIP X1600 k napájecí jednotce dříve, než provedete všechna ostatní 
zapojení.

i
POZNÁMKA! 
Použití aplikace Configuration Manager k nastavení všech parametrů serveru VIP X1600 
představuje alternativu ke konfiguraci pomocí webového prohlížeče - viz popis v kapitole 5 
tohoto návodu.
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4.6.2 Konfigurace modulu serveru VIP X1600
Aplikaci Configuration Manager můžete spustit bezprostředně po instalaci.
1. Poklepejte na ikonu na pracovní ploše anebo spusťte aplikaci z nabídky Start. Po spuštění 

aplikace jsou ihned vyhledávány kompatibilní videoservery v síti.

2. Pokud se modul serveru VIP X1600 zobrazuje v seznamu v levé části okna, můžete zahájit 
konfiguraci. Chcete-li ji provést, klepněte na položku modulu.

3. Klepněte na kartu Síť v pravé části okna. Zobrazí se aktuální síťová nastavení.
4. Do pole Adresa IP jednotky zadejte požadovanou adresu IP (například 192.168.0.16) a 

klepněte na tlačítko Nastavit v pravé dolní části okna. Nová adresa IP bude platná při 
příštím spuštění jednotky.

5. V případě potřeby zadejte masku podsítě a další síťové údaje.

4.6.3 Restartovat
Restart lze spustit přímo pomocí aplikace Configuration Manager.

Pravým tlačítkem myši klepněte na položku jednotky v seznamu v levé části okna a 
z místní nabídky zvolte příkaz Zpětné nast..

4.6.4 Další parametry
Pomocí aplikace Configuration Manager můžete zkontrolovat a nastavit další parametry. 
Podrobné informace k této operaci naleznete v dokumentaci k této aplikaci.

i
POZNÁMKA! 
Pro aktivaci nové adresy IP, nové masky podsítě nebo adresy brány je nutné jednotku 
restartovat.
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5 Konfigurace pomocí webového prohlížeče

5.1 Připojování
Server HTTP integrovaný v modulu serveru VIP X1600 nabízí možnost konfigurace jednotky 
prostřednictvím sítě pomocí webového prohlížeče. Tato možnost představuje alternativu ke 
konfiguraci pomocí aplikace Configuration Manager. Nabízí podstatně více funkcí a 
pohodlnější konfiguraci než při použití programu terminálu.

5.1.1 Systémové požadavky
- Počítač s operačním systémem Windows 2000 nebo Windows XP
- Přístup k síti (Intranet nebo Internet)
- Microsoft Internet Explorer (verze 6.0 nebo novější)
- Rozlišení obrazovky 1 024 × 768 pixelů
- 16bitová nebo 32bitová hloubka barev
- Nainstalovaný nástroj Sun JVM

5.1.2 Instalace ovládacího prvku MPEG ActiveX
Aby bylo možné přehrávat živé videoobrazy, je nutné v počítači nainstalovat vhodný software 
MPEG ActiveX. V případě potřeby můžete program nainstalovat z dodaného disku CD-ROM 
produktu.
1. Vložte disk CD-ROM produktu do jednotky CD-ROM v počítači. Jestliže se disk CD-ROM 

nespustí automaticky, otevřete kořenový adresář disku CD-ROM v aplikaci Průzkumník 
Windows a poklepejte na položku MPEGAx.exe.

2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

i

POZNÁMKA! 
Vezměte v úvahu také informace uvedené v dokumentu System Requirements na dodaném 
disku CD-ROM produktu. V případě potřeby můžete požadované programy a ovládací prvky 
nainstalovat z dodaného disku CD-ROM produktu (viz Odstavec 3.2 Rozsah dodávky modulu 
serveru VIP X1600, Strana 11).
Poznámky k používání aplikace Microsoft Internet Explorer naleznete v online nápovědě 
v aplikaci Internet Explorer.
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5.1.3 Vytvoření připojení
Aby bylo možné provozovat server VIP X1600 v síti, musí mít alespoň modul serveru VIP X1600 
ve slotu 1 přidělenu adresu IP.
Z výroby je ve všech modulech předem nastavena tato výchozí adresa: 192.168.0.1
1. Spusťte webový prohlížeč.
2. Zadejte adresu IP modulu serveru VIP X1600 jako adresu URL. Vytvoří se připojení a 

zanedlouho se zobrazí AKTIVNÍ STRÁNKA s videoobrazem. 

5.1.4 Maximální počet připojení
Pokud nedojde k připojení, jednotka pravděpodobně dosáhla maximálního počtu připojení. 
V závislosti na konfiguraci jednotky a sítě může každý modul serveru VIP X1600 zpracovat až 
25 připojení webovým prohlížečem nebo až 50 připojení prostřednictvím systému VIDOS nebo 
Bosch Video Management System.
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5.1.5 Chráněný modul serveru VIP X1600 
Je-li modul serveru VIP X1600 chráněn heslem proti neoprávněnému přístupu a pokusíte-li se 
přistoupit k  oblastem s chráněným přístupem, webový prohlížeč zobrazí odpovídající zprávu a 
vyzve vás k zadání hesla.

1. Zadejte uživatelské jméno a přiřazené heslo do příslušných textových polí.
2. Klepněte na tlačítko OK. Je-li heslo zadáno správně, webový prohlížeč zobrazí vyvolanou 

stránku.

5.1.6 Chráněná síť
Pokud je pro správu přístupových práv v síti nasazen server RADIUS (ověřování 802.1x), musí 
být modul serveru VIP X1600 nakonfigurován odpovídajícím způsobem, jinak komunikace není 
možná.
Za účelem konfigurace jednotky je nutné připojit server VIP X1600 přímo k počítači pomocí 
síťového kabelu. Příčinou je skutečnost, že komunikace prostřednictvím sítě není povolena, 
dokud nejsou nastaveny a úspěšně ověřeny parametry Identita a Heslo 
(viz Odstavec 5.28.17 Ověření, Strana 78).

5.2 Nabídka konfigurace
Stránka NASTAVENÍ umožňuje přístup k nabídce konfigurace, která obsahuje všechny 
parametry jednotky uspořádané do skupin.
Aktuální nastavení lze zobrazit po otevření jedné z konfiguračních obrazovek. Nastavení je 
možné změnit zadáním nových hodnot nebo výběrem předem definované hodnoty z pole se 
seznamem.
Všechny skupiny parametrů jsou popsány v této kapitole v pořadí, v němž jsou uvedeny 
v seznamu nabídky konfigurace: od horní části obrazovky po dolní část.

Všechna nastavení se ukládají v paměti modulu serveru VIP X1600, takže se zachovají 
i v případě přerušení napájení.

i
POZNÁMKA! 
Moduly serveru VIP X1600 nabízejí možnost omezit rozsah přístupu pomocí různých úrovní 
autorizace (viz Odstavec 5.6 Heslo, Strana 32).

!
POZOR! 
Při použití ověřování 802.1x musí přepínač použitý v síti podporovat funkci více hostitelů a 
musí být nakonfigurován odpovídajícím způsobem, aby mohl server VIP X1600 s několika 
moduly používat pro komunikaci prostřednictvím sítě více hostitelů.

!
POZOR! 
Nastavení v nabídce konfigurace mohou zpracovávat nebo upravovat pouze zkušení uživatelé 
nebo pracovníci podpory systému.
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5.2.1 Spuštění konfigurace
Klepněte na odkaz NASTAVENÍ v horní části okna. Webový prohlížeč otevře novou 
stránku s nabídkou konfigurace.

5.2.2 Navigace
1. Klepněte na jednu z položek nabídky na levém okraji okna. Zobrazí se odpovídající 

vedlejší nabídka.
2. Klepněte na jednu z položek ve vedlejší nabídce. Webový prohlížeč otevře odpovídající 

stránku.

5.2.3 Provádění změn
Každá konfigurační obrazovka zobrazuje aktuální nastavení. Nastavení je možné změnit 
zadáním nových hodnot nebo výběrem předem definované hodnoty z pole se seznamem.

Každou provedenou změnu uložte klepnutím na tlačítko Nastavit.

!
POZOR! 
Jednotlivé změny ukládejte přiřazeným tlačítkem Nastavit.
Klepnutím na tlačítko Nastavit se uloží pouze nastavení v aktuálním poli. Změny ve všech 
dalších polích jsou ignorovány.
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5.3 Identifikace

5.3.1 Název jednotky
Modul serveru VIP X1600 je možné pojmenovat a usnadnit tak jeho identifikaci. Název 
usnadňuje správu více jednotek ve větších sledovacích videosystémech, například při 
používání programů VIDOS nebo Bosch Video Management System.
Název jednotky se používá ke vzdálené identifikací jednotky, například v případě poplachu. 
Z tohoto důvodu zadejte název, který umožňuje co nejsnáze a nejrychleji identifikovat 
umístění.

5.3.2 ID jednotky
Každý modul serveru VIP X1600 musí mít pro další identifikaci přiřazený jedinečný 
identifikátor, který je možné zadat zde.

5.4 Názvy kamer

Název kamery usnadňuje identifikaci umístění vzdálené kamery, například v případě poplachu. 
Zobrazí se na videoobrazovce, pokud je takto provedena konfigurace 
(viz Odstavec 5.5.1 Zobrazení názvu kamery, Strana 30). Název kamery usnadňuje správu více 
kamer ve větších sledovacích videosystémech, například při používání programů VIDOS nebo 
Bosch Video Management System.

!
POZOR! 
Nepoužívejte v názvu žádné speciální znaky, například &.
Speciální znaky nejsou systémem interní správy nahrávek podporovány a je proto možné, že 
aplikace Player nebo Archive Player by nahrávku nemohly přehrát.
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5.4.1 Kamera 1 až Kamera 4
Do tohoto pole zadejte jedinečný, jednoznačný název kamery.

5.5 Zobrazit titulky

Různé překryvné informace neboli „značky“ ve videoobrazu poskytují důležité doplňkové 
informace. Tyto překryvné informace lze povolit individuálně a jsou v obraze uspořádány 
zřetelným způsobem.

5.5.1 Zobrazení názvu kamery
Toto pole nastavuje polohu překryvné informace o názvu kamery. Může se zobrazit Nahoře, 
Dole nebo v poloze, kterou vyberete, a můžete ji pak zadat pomocí možnosti Vlastní. Případně 
je možné nastavit tuto možnost na hodnotu Vypnuto. Pak se žádné překryvné informace 
zobrazovat nebudou.
1. Vyberte požadovanou možnost ze seznamu.
2. Pokud zvolíte možnost Vlastní, zobrazí se další pole, kde můžete zadat přesnou polohu 

(Poloha (XY)).
3. Do polí Poloha (XY) zadejte hodnoty požadované polohy.

5.5.2 Zobrazení času
Toto pole nastavuje polohu překryvné informace o čase. Může se zobrazit Nahoře, Dole nebo 
v poloze, kterou vyberete, a můžete ji pak zadat pomocí možnosti Vlastní. Případně je možné 
nastavit tuto možnost na hodnotu Vypnuto. Pak se žádné překryvné informace zobrazovat 
nebudou.
1. Vyberte požadovanou možnost ze seznamu.
2. Pokud zvolíte možnost Vlastní, zobrazí se další pole, kde můžete zadat přesnou polohu 

(Poloha (XY)).
3. Do polí Poloha (XY) zadejte hodnoty požadované polohy.

!
POZOR! 
Nepoužívejte v názvu žádné speciální znaky, například &.
Speciální znaky nejsou systémem interní správy nahrávek podporovány a je proto možné, že 
aplikace Player nebo Archive Player by nahrávku nemohly přehrát.

i
POZNÁMKA! 
Nastavení na této stránce se použije pro všechny vstupy kamery na modulu.
V3.5 | 2007.12 Instalační příručka a návod k obsluze Bosch Security Systems



VIP X1600 Konfigurace pomocí webového prohlížeèe | cs 31
5.5.3 Zobrazení poplachového režimu
Zvolením možnosti Zapnuto se v případě poplachu zobrazí překryvná textová zpráva. Může se 
zobrazit v poloze, kterou vyberete, a můžete ji pak zadat pomocí možnosti Vlastní. Případně je 
možné nastavit tuto možnost na hodnotu Vypnuto. Pak se žádné překryvné informace 
zobrazovat nebudou.
1. Vyberte požadovanou možnost ze seznamu.
2. Pokud zvolíte možnost Vlastní, zobrazí se další pole, kde můžete zadat přesnou polohu 

(Poloha (XY)).
3. Do polí Poloha (XY) zadejte hodnoty požadované polohy.

5.5.4 Poplachová zpráva
Zadejte zprávu, která má být při poplachu zobrazena v obraze. Maximální délka textu je 
31 znaků.

5.5.5 Označení videa vodotiskem
Pokud chcete přenášený videoobraz označit „vodotiskem“, vyberte možnost Zapnuto. Po 
aktivaci budou všechny snímky označeny zeleným písmenem W. Červené písmeno W značí, že 
se sekvencí (živou nebo uloženou) bylo manipulováno.
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5.6 Heslo

Modul serveru VIP X1600 je obecně chráněn heslem, které zamezuje neoprávněnému přístupu 
k jednotce. K řízení přístupu je možné použít různé úrovně autorizace (Uživatelské jméno).

5.6.1 Uživatelské jméno
Moduly serveru VIP X1600 pracují se třemi uživatelskými jmény: service, user a live. 
Jednotlivá jména odpovídají různým úrovním autorizace.
Uživatelské jméno service představuje nejvyšší úroveň autorizace. Po zadání správného hesla 
umožňuje toto uživatelské jméno používat všechny funkce modulu serveru VIP X1600 a měnit 
všechna konfigurační nastavení.
Uživatelské jméno user představuje střední úroveň autorizace. Je možné je využít k obsluze 
jednotky a například také k ovládání kamer, nemůžete jím však měnit konfiguraci.
Uživatelské jméno live představuje nejnižší úroveň autorizace. Je možné je využít pouze 
k zobrazení živého videoobrazu a k přepínání mezi různými zobrazeními živého obrazu.

5.6.2 Heslo
Jste-li přihlášeni jako service anebo není-li jednotka chráněna heslem, máte možnost 
definovat a měnit samostatná hesla pro jednotlivá uživatelská jména.
Zde zadejte heslo pro zvolené uživatelské jméno.

5.6.3 Potvrdit heslo
Zadejte nové heslo ještě jednou, aby se vyloučily překlepy.

i
POZNÁMKA! 
Správná ochrana heslem je zaručena pouze v případě, že jsou heslem chráněny také všechny 
vyšší úrovně autorizace. Je-li například přiřazeno heslo live, je nutné nastavit také heslo 
service a user. Při přiřazování hesel je tedy vždy nutné začít od nejvyšší úrovně autorizace, 
service, a použít odlišná hesla.

i
POZNÁMKA! 
Nové heslo se uloží pouze v případě, že klepnete na tlačítko Nastavit. Musíte proto klepnout 
na tlačítko Nastavit bezprostředně po zadání a potvrzení hesla, a to i v případě, že chcete poté 
přiřadit heslo dalšímu uživatelskému jménu.
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5.7 Jazyk

5.7.1 Jazyk webové stránky
Zde zvolte jazyk uživatelského rozhraní.

5.8 Datum/Čas

5.8.1 Formát data
Zvolte požadovaný formát data.

5.8.2 Datum jednotky a Čas jednotky
Pokud je v systému nebo síti v provozu více jednotek, je důležité synchronizovat jejich interní 
hodiny. Například identifikace a správné vyhodnocení simultánních nahrávek jsou možné 
pouze v případě, že jsou v provozu všechny jednotky současně.
1. Zadejte aktuální datum. Protože je čas jednotky řízen interními hodinami, není třeba 

zadávat den v týdnu. Ten se připojuje automaticky.
2. Zadejte aktuální čas nebo klepnutím na tlačítko Synchr. PC zkopírujte systémový čas 

počítače do modulu serveru VIP X1600.
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5.9 Server času

Moduly serveru VIP X1600 mohou přijímat signál ze serveru času pomocí různých protokolů 
serveru času a potom jej použít k nastavení interních hodin. Jednotka vyvolává signál času 
automaticky každou minutu.
Modul serveru VIP X1600 ve slotu 1 je výchozím serverem času pro moduly ve slotech 2 až 4. 
V tomto případě může pole Adresa IP serveru času pro slot 2 až 4 zůstat prázdné (0.0.0.0).

5.9.1 Časové pásmo jednotky
Zvolte časové pásmo, v němž se nachází váš systém.

5.9.2 Letní čas
Interní hodiny mohou automaticky přepínat mezi normálním a letním časem (DST, Daylight 
Saving Time). Jednotka již obsahuje údaje pro přepnutí na letní čas (DST) až do roku 2015. 
Můžete využít tyto údaje nebo v případě potřeby vytvořit alternativní údaje sloužící k úsporám 
energie.

1. Nejdříve zkontrolujte, zda je zvoleno správné časové pásmo. Jestliže není správné, zvolte 
příslušné časové pásmo pro systém a klepněte na tlačítko Nastavit.

2. Klepněte na tlačítko Detaily. Otevře se nové okno a zobrazí se prázdná tabulka.
3. V poli se seznamem pod tabulkou zvolte region nebo město, které je nejblíže umístění 

vašeho systému.
4. Klepnutím na tlačítko Vygenerovat vygenerujte údaje z databáze v jednotce a zadejte je 

do tabulky.
5. Chcete-li provést změny, klepněte na položku v tabulce. Dojde k výběru položky.
6. Klepnutím na tlačítko Smazat odstraníte položku z tabulky.
7. Chcete-li tuto položku změnit, vyberte další hodnoty z polí se seznamem pod tabulkou. 

Změny jsou provedeny ihned.
8. Pokud jsou v dolní části tabulky prázdné řádky, například po vymazání položek, je možné 

přidat další údaje. Označte řádek a vyberte požadované hodnoty v polích se seznamem.
9. Nyní klepnutím na tlačítko OK tabulku uložte a aktivujte.

5.9.3 Adresa IP serveru času
Zadejte adresu IP serveru času.

i
POZNÁMKA! 
Pokud nevytvoříte tabulku, nebude fungovat automatické přepínání. Při změnách a mazání 
jednotlivých položek nezapomeňte, že jsou na sebe obvykle navázány dvě položky, které jsou 
na sobě závislé (přepnutí na letní čas a zpět na normální čas).
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5.9.4 Typ serveru času
Vyberte protokol podporovaný vybraným serverem času. Přednostně doporučujeme zvolit jako 
protokol Server SNTP. Tento protokol zajišťuje vysokou přesnost a je nezbytný pro speciální 
aplikace a následné rozšiřující funkce.
Pokud server pracuje s protokolem RFC 868, vyberte možnost Server času .

i
POZNÁMKA! 
Pro moduly ve slotech 2 až 4 zvolte stejný typ serveru času jako pro modul ve slotu 1.
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5.10 Nastavení obrazu

Videoobraz z každé kamery můžete nastavit podle svých požadavků. Aktuální videoobraz se 
pro potvrzení zobrazuje v malém okně vedle ovládacích posuvníků. Provedené změny jsou 
ihned platné.
1. Klepněte na kartu a zvolte odpovídající kameru.
2. Přesuňte ovládací posuvník do požadované polohy.
3. Klepnutím na možnost Výchozí resetujte všechna nastavení na výchozí hodnoty.

5.10.1 Kontrast (0...255)
Tuto funkci lze použít k přizpůsobení kontrastu videoobrazu konkrétnímu pracovnímu 
prostředí.

5.10.2 Sytost (0...255)
Pomocí této funkce lze upravit sytost barev a docílit tak co nejrealističtějšího podání barev na 
monitoru.

5.10.3 Jas (0...255)
Tuto funkci lze použít k přizpůsobení jasu videoobrazu konkrétnímu pracovnímu prostředí.

5.10.4 Dolní propust (0...255)
Pomocí této funkce můžete z obrazu odfiltrovat velmi jemný šum. Tímto způsobem snížíte a 
optimalizujete šířku pásma pro přenos obrazu prostřednictvím sítě. Tato operace může zhoršit 
rozlišení obrazu.
Čím vyšší je hodnota nastavená posuvníkem, tím plošší je obrazový signál. Zkontrolujte svá 
nastavení v okně obrazu vedle ovládacích posuvníků.
Sledujte také indikátor zatížení procesoru zobrazený v horní části okna poblíž loga výrobce 
(viz Odstavec 8.5 Zatížení procesoru, Strana 114).
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5.11 Profil kodéru

Pro kódování videosignálu lze zvolit dva profily pro každý kodér (video vstup) a změnit 
předvolby profilů.
Přenos dat ve formátu MPEG-4 je možné přizpůsobit provoznímu prostředí (například 
struktuře sítě, šířce pásma, datovému zatížení). Za tímto účelem modul serveru VIP X1600 pro 
každý video vstup simultánně generuje dva datové toky (funkce Dual Streaming). Nastavení 
komprimace je možné pro tyto datové toky zvolit individuálně, například jedno nastavení pro 
přenosy do sítě Internet a jedno pro připojení k místní sít LAN.

K dispozici jsou předem naprogramované profily. Každý z nich přiřazuje prioritu jiné 
perspektivě.
- Profil 1: Malá šířka pásma (CIF)

Vysoká kvalita pro připojení s malou šířkou pásma, 
rozlišení 352 × 288/240 pixelů

- Profil 2: Malé zpoždění (2/3 D1)
Vysoká kvalita s malým zpožděním, rozlišení 464 × 576/480 pixelů

- Profil 3: Vysoké rozlišení (4CIF/D1)
Vysoké rozlišení pro připojení s velkou šířkou pásma,
rozlišení 704 × 576/480 pixelů

- Profil 4: DSL
Pro připojení DSL s rychlostí 500 kb/s, rozlišení 352 × 288/240 pixelů

- Profil 5: ISDN (2B)
Pro připojení ISDN přes dva kanály B, rozlišení 352 × 288/240 pixelů

- Profil 6: ISDN (1B)
Pro připojení ISDN přes jeden kanál B, rozlišení 352 × 288/240 pixelů

- Profil 7: Modem
Pro připojení analogovým modemem s rychlostí 20 kb/s, rozlišení 352 × 288/240 pixelů

- Profil 8: GSM
Pro připojení GSM s přenosovou rychlostí 9 600 baudů, rozlišení 176 × 144/120 pixelů

i
POZNÁMKA! 
Je nutné individuálně nastavit parametry pro každý vstup kamery a pro každý tok. Názvy 
Video 1 až Video 4 odpovídají označení video vstupů na modulu.
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5.11.1 Aktivní profil
Zde můžete zvolit požadovaný profil pro každý ze dvou toků. Náhled jednotlivých datových 
toků uvidíte v pravé části okna. Náhled aktuálně zvoleného datového toku je označen zeleným 
rámečkem. Nad náhledy se zobrazují a průběžně aktualizují různé další informativní položky 
týkající se přenosu dat.
1. Nejprve klepněte na kartu nahoře a vyberte přiřazenou kameru.
2. Klepněte na kartu dole a zvolte přiřazený tok.
3. Zvolte požadované nastavení ze seznamu.

5.11.2 Náhled pro
Zvolte, který tok videodat se má zobrazit v náhledech. Pokud dekódování datových toků příliš 
ovlivňuje výkon počítače, můžete zobrazení videoobrazů deaktivovat.
Zkontrolujte pole požadovaného datového toku.

i
POZNÁMKA! 
Ve výchozím nastavení se Tok 2 přenáší pro poplachová připojení a automatická připojení. 
Nezapomínejte na to při přiřazování profilu.
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5.12 Konfigurace profilu

Hodnoty jednotlivých parametrů v profilu a také jeho název lze změnit. Mezi profily je možné 
přepínat klepnutím na příslušné karty.

5.12.1 Název profilu
Zde je možné zadat nový název profilu. Název se pak zobrazí v seznamu dostupných profilů 
v poli Aktivní profil.

!
POZOR! 
Profily jsou poměrně složité. Obsahují velký počet parametrů, které spolu vzájemně reagují. 
Obecně je tedy nejvhodnější používat výchozí profily.
Profily měňte až poté, co se důkladně seznámíte se všemi možnostmi konfigurace.

i
POZNÁMKA! 
Všechny parametry tvořící profil jsou propojeny a jsou vzájemně závislé. Jestliže zadáte 
nastavení, které je mimo přípustný rozsah určitého parametru, bude tato hodnota při uložení 
nastavení nahrazena nejbližší přípustnou hodnotou.
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5.12.2 Cílová přenosová rychlost
Přenosovou rychlost modulu serveru VIP X1600 lze omezit a optimalizovat tak využití pásma 
v síti. Cílová přenosová rychlost by měla být nastavena podle požadované kvality obrazu pro 
typické scény bez nadměrného výskytu pohybu.
U složitých obrazů nebo častých změn obsahu obrazu vlivem častého výskytu pohybu lze toto 
omezení dočasně překročit až do hodnoty, kterou zadáte do pole Max. přenosová rychlost.

5.12.3 Interval kódování
Číslo, které zde zvolíte, určuje interval, v němž jsou snímky kódovány a přenášeny. Například 
zadání číslice 4 znamená, že je kódován pouze každý čtvrtý snímek. Následující tři jsou 
vynechány. Toto opatření může být zvláště výhodné u malých šířek pásma. Rychlost snímků 
v ips (snímky za sekundu) se zobrazuje vedle textového pole.

5.12.4 Rozlišení videa
Zde je možné zvolit požadované rozlišení pro videoobraz ve formátu MPEG-4. K dispozici jsou 
následující rozlišení:
- QCIF

176 × 144/120 pixelů
- CIF

352 × 288/240 pixelů
- 1/2 D1

352 × 576/480 pixelů
- 2CIF

704 × 288/240 pixelů
- 4CIF/D1

704 × 576/480 pixelů
- 2/3 D1

464 × 576/480 pixelů

5.12.5 Výchozí
Klepnutím na možnost Výchozí vrátíte hodnoty profilu na výchozí nastavení z výroby.

5.12.6 Detaily
Klepnutím na tlačítko Detaily >> zobrazíte další podrobnosti o nastavení kvality obrazu a 
přenosu dat. 
Tato nastavení vyžadují důkladnou znalost standardu MPEG a komprimace videodat. 
Nesprávné nastavení může způsobit nepoužitelnost videoobrazů.

5.12.7 Max. přenosová rychlost
Tato maximální přenosová rychlost není za žádných okolností překročena. Podle nastavení 
kvality obrazu pro I- a P-snímky může mít tato skutečnost za následek vynechání jednotlivých 
snímků.
Zde zadaná hodnota musí být nejméně o 10 % vyšší než hodnota zadaná do pole Cílová 
přenosová rychlost. Pokud je zadaná hodnota příliš nízká, bude automaticky upravena.
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5.12.8 Vzdálenost I-snímků
Tento parametr umožňuje nastavit intervaly, v nichž budou I-snímky kódovány. 0 znamená 
automatický režim, kdy videoserver vkládá I-snímky v případě potřeby. Zadání hodnoty 1 
znamená, že jsou I-snímky generovány průběžně. Zadání hodnoty 2 udává, že I-snímkem je 
pouze každý druhý snímek, a hodnota 3, že je to pouze každý třetí snímek atd.; snímky mezi I-
snímky jsou kódovány jako P-snímky.

5.12.9 Kvalita P-snímků
Toto nastavení umožňuje nastavit kvalitu obrazu P-snímků podle pohybu v obraze. Možnost 
Autom. provádí automatické úpravy k dosažení optimální kombinace pohybu a definice obrazu 
(ostrosti). Volba možnosti Manuální umožňuje nastavit ovládacím posuvníkem hodnotu mezi 4 
a 31. Hodnota 4 představuje nejvyšší kvalitu obrazu s případně nižším obnovovacím kmitočtem 
snímků v závislosti na nastavení maximální přenosové rychlosti. Hodnota 31 má za následek 
velmi vysoký obnovovací kmitočet a nižší kvalitu obrazu.

5.12.10 Kvalita I-snímků
Toto nastavení umožňuje nastavit kvalitu obrazu I-snímků. Možnost Autom. automaticky 
upravuje kvalitu podle nastavení kvality obrazu P-snímků. Volba možnosti Manuální umožňuje 
nastavit ovládacím posuvníkem hodnotu mezi 4 a 31. Hodnota 4 představuje nejvyšší kvalitu 
obrazu s případně nižším obnovovacím kmitočtem snímků v závislosti na nastavení maximální 
přenosové rychlosti. Hodnota 31 má za následek velmi vysoký obnovovací kmitočet a nižší 
kvalitu obrazu.
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5.13 Video vstup

Na modulu serveru VIP X1600 je možné pro každý video vstup aktivovat 75ohmový zakončovací 
odpor. Aby mohl videosignál projít, je nutné zakončovací odpor deaktivovat. V době dodání je 
každý video vstup uzavřen.

5.13.1 Zakončení 75 ohmů
Má-li videosignál projít, zvolte možnost Vypnuto.

5.13.2 Typ zdroje
Aby bylo možné připojit videorekordéry jako zdroj videa, můžete změnit vlastnosti zdroje videa 
z předem nastavené hodnoty Kamera na hodnotu Videorekordér (VCR).    Videorekordéry 
vyžadují tolerantnější nastavení interní PLL kvůli vlivu vibrací způsobených mechanickými 
komponentami videorekordéru.

i
POZNÁMKA! 
Číslování se řídí označením video vstupů na modulu.

i
POZNÁMKA! 
V některých případech může volba možnosti Videorekordér (VCR) vést ke zlepšení 
videoobrazu dokonce i při připojené kameře.
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5.14 Zvuk (pouze u audio verze)

Zesílení audiosignálů můžete nastavit podle svých konkrétních požadavků. Aktuální videoobraz 
se zobrazuje v malém okně vedle ovládacích posuvníků. Pomůže vám zkontrolovat zvolený 
zdroj zvuku a zlepšit přiřazení. Provedené změny jsou ihned platné.
Jestliže se připojujete pomocí webového prohlížeče, musíte na stránce Konfigurace akt. 
stránky aktivovat přenos zvuku (viz Odstavec 5.32 Konfigurace akt. stránky, Strana 84). Pro 
další připojení závisí přenos na audionastavení příslušného systému.

5.14.1 Linkový vstup
Můžete nastavit zesílení audiosignálu pro linkové vstupy. Dejte pozor, aby zobrazení během 
modulace nepřesáhlo zelenou zónu.

5.14.2 Volba
Klepněte na jedno z polí možností a poté klepněte na tlačítko Nastavit. Zobrazí se úroveň 
příslušného audio vstupu pro orientaci a nastavení zesílení. 

i
POZNÁMKA! 
Číslování audio vstupů se řídí označením na modulu a přiřazením příslušných video vstupů. U 
připojení pomocí webového prohlížeče nelze přiřazení měnit.
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5.15 Vystavování JPEG

Jednotlivé snímky ve formátu JPEG je možné v určitých intervalech uložit na server FTP. Tyto 
snímky lze později načíst a v případě potřeby rekonstruovat poplachové události.

5.15.1 Velikost obrazu
Zvolte rozlišení, které mají mít snímky ve formátu JPEG:
- Malá

176 × 144/120 pixelů (QCIF)
- Střední

352 × 288/240 pixelů (CIF)
- Velká

704 × 576/480 pixelů (4CIF)

5.15.2 Název souboru
Je možné zvolit, jakým způsobem budou vytvářeny názvy souborů pro jednotlivé přenášené 
snímky.
- Přepisovat 

Používá se vždy stejný název souboru. Jakýkoli stávající soubor bude přepsán aktuálním 
souborem.

- Přidávat
K názvu souboru se přidává číslo od 000 do 255. Automaticky se zvyšuje o 1. Po dosažení 
čísla 255 začne znovu od 000.

- Datum/čas. přípona
K názvu souboru se automaticky přidává datum a čas. Při nastavování tohoto parametru 
se ujistěte, zda je vždy správně nastaveno datum a čas jednotky. Příklad: Soubor 
snap011005_114530.jpg byl uložen 1. října 2005 v 11 hodin 45 minut a 30 sekund.
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5.15.3 Interval vystavení
Zadejte v sekundách interval, v němž budou snímky odesílány na server FTP. Pokud se nemají 
odsílat žádné snímky, zadejte nulu.

5.15.4 Adresa IP serveru FTP
Zadejte adresu IP serveru FTP, na němž se mají snímky JPEG ukládat.

5.15.5 Přihlášení k serveru FTP
Zadejte své přihlašovací jméno pro server FTP.

5.15.6 Heslo serveru FTP
Zadejte heslo pro přístup k serveru FTP.

5.15.7 Cesta na serveru FTP
Zadejte přesnou cestu, kterou si přejete odesílat snímky na server FTP.

5.15.8 Vystavit JPEG z kamery
Zaškrtnutím políčka aktivujte vstup kamery pro obrázek ve formátu JPEG. Povolený vstup 
kamery je označen zaškrtnutím.

i
POZNÁMKA! 
Číslování se řídí označením video vstupů na modulu.
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5.16 Úložné médium

Snímky z kamer připojených k modulu serveru VIP X1600 je možné nahrát do paměti RAM 
modulu nebo do příslušně nakonfigurovaného systému iSCSI.
Interní paměť RAM je vhodná pro krátkodobé nahrávky a nahrávky před poplachem při provozu 
v kruhovém režimu.
Pro dlouhodobé, autoritativní snímky je nezbytné použít systém iSCSI odpovídající velikosti.
Při přístupu k systému iSCSI je také možné přenechat řízení nahrávání aplikaci Video 
Recording Manager (VRM). Aplikace VRM je externí program sloužící ke konfiguraci 
nahrávacích úkolů pro videoservery. Další informace získáte ve svém místním středisku 
zákaznických služeb společnosti Bosch Security Systems.

5.16.1 Typ
Zvolte požadované úložné médium pro následnou konfiguraci parametrů nahrávání.
Zvolíte-li možnost VRM, aplikace Video Recording Manager bude spravovat veškeré nahrávky a 
nebude možné tu provádět žádnou další konfiguraci.

5.16.2 Informace o ukládání

Zde se informativně zobrazuje stav aktuálně zvoleného úložného média a propustnost dat. 
Žádné z těchto nastavení nelze měnit.
1. Klepnutím na možnost Soubor prot. zobrazíte hlášení o stavu s protokolem akcí. Otevře 

se nové okno.
2. V tomto okně klepněte na možnost Smazat, chcete-li smazat všechny položky. Položky 

budou okamžitě odstraněny. Tuto akci nelze vrátit zpět.
3. Klepnutím na tlačítko Zavřít zavřete okno.

!
POZOR! 
Pokud přepnete úložné médium z možnosti Systém iSCSI na jinou možnost, nastavení na 
stránce iSCSI budou ztracena a lze je obnovit pouze opětovnou konfigurací.
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5.17 iSCSI

Pokud jako úložné médium zvolíte Systém iSCSI, bude třeba vytvořit připojení 
k požadovanému systému iSCSI a nastavit konfigurační parametry.

5.17.1 Adresa IP iSCSI
1. Zde zadejte adresu IP požadovaného cíle iSCSI.
2. Klepněte na tlačítko Číst. Bude vytvořeno připojení k adrese IP. Pole Mapa iSCSI LUN 

obsahuje odpovídající logické jednotky.

i
POZNÁMKA! 
Vybraný úložný systém musí být dostupný v síti a kompletně nastavený. Mimo jiné musí mít 
adresu IP a být rozdělen na logické jednotky (LUN).
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5.17.2 Mapa iSCSI LUN
Mapa LUN zobrazuje logické jednotky nakonfigurované pro systém iSCSI. Pro jednotlivé 
jednotky se zobrazuje aktuální uživatel.
1. Poklepejte na volnou jednotku (LUN). Vyvolají se přiřazené informace a automaticky se 

zobrazí v polích pod mapou.
2. Je-li logická jednotka chráněna heslem, musíte nejprve zadat heslo do pole Cílové heslo. 

Potom klepněte na tlačítko Nastavit.

V případech, kdy vzhledem k topologii sítě nelze informace přečíst, je nutné zadat údaje 
manuálně tak, aby mohl modul serveru VIP X1600 přistupovat k jednotce. V takovém případě 
musíte zajistit, aby položky přesně odpovídaly konfiguraci systému iSCSI.
1. Zadejte požadované údaje do odpovídajících polí.
2. Klepněte na tlačítko Nastavit. Modul serveru VIP X1600 se nyní pomocí těchto údajů 

pokusí o připojení k požadované jednotce.

Jakmile je vytvořeno připojení, zvolená jednotka se použije pro nahrávání.

5.17.3 Cílová adresa IP
Zde zadejte adresu IP požadovaného cíle iSCSI.

5.17.4 Cílový uzel
Zadejte číslo cílového uzlu iSCSI.

5.17.5 Cílové LUN
Zadejte LUN požadované jednotky.

5.17.6 Cílové heslo
Je-li jednotka chráněna heslem, zadejte heslo.

5.17.7 Název iniciátora
Po vytvoření připojení se automaticky zobrazí název iniciátora.

5.17.8 Přípona iniciátora
Zadejte příponu iniciátora. Kvůli zřetelnosti můžete zadat název stávající přípony 
s komentářem, například „– Kamera 2“.

i
POZNÁMKA! 
Nesmíte zadat nové heslo. To je možné pouze při konfiguraci systému iSCSI.
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5.17.9 Odpojování používané jednotky
Každá jednotka může být přiřazena pouze jednomu uživateli. Pokud jednotku již používá jiný 
uživatel, můžete tohoto uživatele odpojit a připojit jednotku k modulu serveru VIP X1600.

1. Poklepejte na jednotku, která se již používá na mapě LUN. Zobrazí se varovná zpráva.
2. Potvrďte odpojení aktuálního uživatele. Jednotka se uvolní a nyní je možné se připojit 

k modulu serveru VIP X1600.

5.17.10 Informace o ukládání

Zde se informativně zobrazuje stav aktuálně zvoleného úložného média a propustnost dat. 
Žádné z těchto nastavení nelze měnit.
1. Klepnutím na možnost Soubor prot. zobrazíte hlášení o stavu s protokolem akcí. Otevře 

se nové okno.
2. V tomto okně klepněte na možnost Smazat, chcete-li smazat všechny položky. Položky 

budou okamžitě odstraněny. Tuto akci nelze vrátit zpět.
3. Klepnutím na tlačítko Zavřít zavřete okno.

!
POZOR! 
Před odpojením důkladně ověřte, zda předchozí uživatel skutečně již jednotku nepotřebuje.
Bosch Security Systems Instalační příručka a návod k obsluze  V3.5 | 2007.12



50 cs | Konfigurace pomocí webového prohlížeèe VIP X1600
5.18 Rozdělení na oddíly

Pro nahrávání z kamer připojených k modulu serveru VIP X1600 je možné vytvořit čtyři oddíly 
podobným způsobem, jakým se často dělí na oddíly pevné disky počítačů. Pro každý oddíl lze 
zadat parametry, například velikost a typ videonahrávky. Úprava těchto parametrů vede 
k reorganizaci, při které se ztratí uložená data.

Modul vyžaduje vyhrazený oddíl pro nahrávky každé připojené kamery. Každý oddíl je připojen 
k vlastnímu kodéru nebo vstupu kamery: vstup kamery Video In 1 k číslu oddílu 01, vstup 
kamery Video In 2 k oddílu 02 atd. Toto přiřazení nelze upravovat. V důsledku toho se 
v seznamu vždy zobrazují všechna čísla, bez ohledu na to, zda je odpovídající oddíl dostupný 
anebo byl smazán. Aby bylo možné nahrávat ze čtyř kamer, je třeba nakonfigurovat všechny 
čtyři potenciální oddíly.

Všechny oddíly jsou uvedeny v tabulce na stránce Rozdělení na oddíly společně s číslem video 
vstupu (Kamera), názvem příslušného oddílu, poplachovými stopami, typem a velikostí.
Stránka navíc poskytuje přehled dat jednotky, například celkovou kapacitu paměti a počet 
vytvořených oddílů. Kruhový graf udává, jak velká část paměti je rozdělena na oddíly pro 
nahrávání.
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5.18.1 Vytvoření oddílu

Vytvoření nového oddílu se provádí pomocí samostatných oken. V nich jsou předkládány 
informace a poskytují vedení v nezbytných nastaveních krok za krokem.
Postup je třeba opakovat pro každý oddíl, který má být na pevném disku nastaven. Po spuštění 
můžete zvolit celkový počet oddílů, které mají být nastaveny. Postup nastavení se potom 
spustí tolikrát, kolikrát je třeba pro konfiguraci všech oddílů.
1. Klepnutím na možnost Vytvořit oddíl spustíte průvodce pro vytváření oddílů. Zobrazí se 

první okno.

2. Vždy si musíte přečíst informativní text v horní části okna.
3. Hodnoty můžete zadat klepnutím na textová pole anebo použít další dostupné ovládací 

prvky, například tlačítka, zaškrtávací políčka nebo pole se seznamem.
4. Klepnutím na tlačítko Další > v dolní části okna pokračujte dalším krokem.
5. Pro opětovné zobrazení předchozího kroku klepněte na tlačítko < Zpět v dolní části okna.
6. Klepnutím na tlačítko Zrušit zrušíte postup a ukončíte průvodce.

i
POZNÁMKA! 
Maximální počet oddílů je předem definován a odpovídá počtu video vstupů v modulu.
Během postupu téhož typu můžete vytvořit více oddílů. Chcete-li to provést, zaškrtněte 
v prvním okně políčko Použít stejné nastavení pro všechny nové oddíly.
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5.18.2 Uložení změn
Po provedení všech nezbytných nastavení je nutné přenést nastavení do jednotky a uložit je.

1. Přepněte do posledního okna.
2. Klepnutím na tlačítko Dokončit dokončete konfiguraci. Všechna nastavení jsou nyní 

přenesena do jednotky a následně budou platná.

5.18.3 Stav oddílu

Okno Stav oddílu poskytuje přehled o aktuální konfiguraci oddílů. Není zde možné provádět 
žádné změny.
1. Klepnutím vyberte oddíl ze seznamu, který chcete upravit.
2. Klepněte na možnost Stav oddílu. Otevře se nové okno s položkami pro vybraný oddíl.
3. Klepnutím na tlačítka << a >> zobrazíte stav ostatních oddílů.
4. Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno.

!
POZOR! 
Všechny úpravy nastavení budou platné pouze v případě, že dokončíte konfiguraci v posledním 
okně klepnutím na tlačítko Dokončit.
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5.18.4 Úprava oddílu

Konfiguraci oddílu lze kdykoli upravit.

Požadované úpravy můžete provést v okně Vlastnosti oddílu.
1. Klepnutím vyberte oddíl ze seznamu, který chcete upravit.
2. Klepněte na možnost Upravit oddíl. Otevře se nové okno s položkami pro vybraný oddíl.
3. Proveďte požadované změny.
4. Klepnutím na tlačítka << a >> upravíte ostatní oddíly.
5. Klepnutím na tlačítko Nastavit úpravy uložte.

5.18.5 Název oddílu
Je možné zadat nový název oddílu.

5.18.6 Číslo oddílu
Číslo oddílu (= číslo video vstupu) se zobrazuje pro informaci.

5.18.7 Typ nahrávání
Vyberte požadovaný typ nahrávání.
V případě volby Kruhový režim nahrávání nepřetržitě pokračuje. Po dosažení maximální 
kapacity pevného disku se nejstarší nahrávky automaticky přepíší.
V případě volby Lineární režim nahrávání pokračuje, dokud není zaplněn pevný disk. Potom se 
nahrávání zastaví, dokud nebudou smazány staré nahrávky.

!
POZOR! 
Jakékoli úpravy mají za následek reorganizaci oddílu a všechny sekvence, které jsou v něm 
uloženy, budou proto ztraceny. 
Proto je před prováděním úprav oddílu nutné zálohovat všechny důležité sekvence na pevný 
disk počítače.
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5.18.8 Počet poplachových stop

Během nahrávání poplachů využívá jednotka speciální režim nahrávání, umožňující optimálně 
využít úložnou kapacitu: jakmile začne časová prodleva pro nahrávání poplachů, nahrávání 
neustále probíhá v jednom segmentu, který má velikost úplné poplachové sekvence (čas před 
začátkem a po skončení poplachu).
Tento segment v oddíle funguje podobně jako rotační nárazník a je přepisován, dokud není 
skutečně spuštěn poplach. Nahrávání v segmentu probíhá pouze po dobu předem 
nastaveného času po poplachu. Potom se stejným způsobem použije nový segment.
Zvolte počet poplachových stop, které mají být v oddíle použity. Do každé poplachové stopy 
lze nahrát jednu poplachovou událost. Podle toho může být zadaný počet poplachů nahrán a 
archivován. Oddíl může obsahovat maximálně 128 nahrávek poplachů.
Je-li v oddíle nastavena možnost Kruhový režim, nejnovější nahrávky poplachů se vždy 
ukládají v předem nastaveném počtu. Je-li pro oddíl zvolena možnost Lineární režim, 
nahrávání se zastaví, jakmile byl nahrán celkový počet poplachových stop.

5.18.9 Velikost poplachové stopy
Velikost poplachových stop je možné vypočítat podle různých parametrů. Vypočítaná velikost 
se vztahuje na všechny poplachové stopy v oddíle.
1. Klepněte na tlačítko Vypočítat. Otevře se nové okno.
2. Vyberte požadované nastavení v polích se seznamem pro jednotlivé parametry.
3. Klepnutím na tlačítko Nastavit použijete vypočítanou hodnotu.

5.18.10 Formát
Všechny nahrávky v oddíle lze kdykoli smazat.

Klepnutím na tlačítko Formát odstraníte všechny nahrávky v aktuálně zvoleném oddíle.

5.18.11 Odstranění všech oddílů
Všechny oddíly je možné kdykoli odstranit. Jednotlivé oddíly nelze odstranit.

Klepněte na tlačítko Odstranit všechny oddíly. Zůstane zobrazen řádek s číslem, názvy 
oddílů jsou odstraněny a jako velikost je ve všech případech indikována hodnota 0.

!
POZOR! 
V požadovaném oddíle je nutné nastavit poplachové stopy, aby mohly být nahrávány poplachy.

!
POZOR! 
Před odstraněním nahrávky zkontrolujte a zálohujte důležité sekvence na pevný disk počítače.

!
POZOR! 
Odstranění oddílů způsobí reorganizaci celého pevného disku a ztrátu všech sekvencí, které 
jsou na tomto disku uloženy. 
Proto je nutné před odstraněním jakýchkoli oddílů zkontrolovat nahrávky a zálohovat důležité 
sekvence na pevný disk počítače.
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5.19 Profily pro nahrávání

Je možné definovat až deset různých profilů pro nahrávání. Tyto profily se pak použijí 
v časovači nahrávání, kde jsou spojeny s jednotlivými dny a časy (viz Odstavec 5.20 Časovač 
nahrávání, Strana 57).
V jednotlivých profilech můžete konfigurovat různá nastavení pro každý vstup kamery.

1. Po klepnutí na jednu z karet můžete upravit příslušný profil.
2. V tabulce klepněte na název vstupu kamery, u nějž chcete upravit nastavení. 
3. Máte možnost zvolit více vstupů kamery stisknutím a podržením klávesy Shift nebo [Ctrl] 

stejným způsobem jako při práci v systému Windows. Následující nastavení bude platit 
pro všechny zvolené položky.

4. Klepnutím na tlačítko Výchozí vrátíte všechna příslušná nastavení na jejich výchozí 
hodnoty.

5. Chcete-li kopírovat aktuálně viditelná nastavení do jiných profilů, klepněte na možnost 
Nastavení kopírování. Otevře se nové okno a můžete zvolit profily, ve kterých chcete 
nastavení kopírovat.

6. U každého profilu klepněte na tlačítko Nastavit a uložte tak nastavení do zařízení.

i
POZNÁMKA! 
Popis profilu pro nahrávání na kartách na stránce Časovač nahrávání lze měnit nebo k němu 
přidávat informace (viz Odstavec 5.20.3 Časové intervaly, Strana 58).
Bosch Security Systems Instalační příručka a návod k obsluze  V3.5 | 2007.12



56 cs | Konfigurace pomocí webového prohlížeèe VIP X1600
5.19.1 Standardní profil
V tomto poli můžete zvolit profil kodéru, který má být použit při nepřetržitém nahrávání 
(viz Odstavec 5.11 Profil kodéru, Strana 37).

5.19.2 Kodér
Zde lze zvolit datový tok, který má být použit pro nahrávání.

5.19.3 Nahrávání poplachových stop

Nahrávání poplachových stop aktivujete klepnutím na zaškrtávací políčko. Automaticky se 
pro informaci zobrazí čas před poplachem.

5.19.4 Čas po poplachu
V poli se seznamem můžete vybrat časovou prodlevu po poplachu.

5.19.5 Profil po poplachu
Je možné zvolit profil kodéru, který má být použit při nahrávání během času po poplachu 
(viz Odstavec 5.11 Profil kodéru, Strana 37).
Možnost Standardní profil převezme zvolené hodnoty pro nepřetržité nahrávání v horní části 
stránky.

5.19.6 Poplachový vstup / Poplach při pohybu / Poplach při ztrátě videosignálu
Je možné zvolit poplachový senzor, který má spustit nahrávání. Poplach při pohybu a video 
poplach můžete použít také k tomu, aby kamera spustila nahrávání poplachu jinou kamerou.

i
POZNÁMKA! 
Profil pro nahrávání se může odchylovat od standardního nastavení Aktivní profil pro 
nastavený video vstup a používá se pouze během aktivního nahrávání.

i
POZNÁMKA! 
Tento parametr je aktivní pouze v případě, že byly poplachové stopy nakonfigurovány pro 
příslušný vstup kamery, tj. příslušný oddíl (viz Odstavec 5.18.8 Počet poplachových stop, 
Strana 54).

i

POZNÁMKA! 
Poplachy při pohybu se konfigurují a aktivují pro jednotlivé kamery na stránce VCA 
(viz Odstavec 5.23 VCA, Strana 63).
Poplachové vstupy se konfigurují a aktivují na stránce Zdroje poplachu 
(viz Odstavec 5.21 Zdroje poplachu, Strana 59).
Číslování zaškrtávacích políček pro poplachové vstupy odpovídá označení poplachových 
vstupů na modulu serveru VIP X1600. Číslování poplachu při pohybu a video poplachu 
odpovídá označení video vstupů.
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5.20 Časovač nahrávání

Časovač nahrávání umožňuje spojit vytvořené profily pro nahrávání se dny a časy, během 
kterých se mají při poplachové události nahrávat obrazy ze zvolených kamer.
S profily pro nahrávání pro jednotlivé dny v týdnu je možné spojit libovolný počet 
15minutových intervalů. Přesunete-li ukazatel myši nad tabulku, zobrazí se pod ním čas. To 
usnadňuje orientaci.
Kromě normálních všedních dnů lze definovat svátky neobsažené v běžném týdenním plánu, 
u kterých se má používat nahrávání. To umožňuje použít plán pro neděle i pro jiné dny s daty, 
která připadají na různé všední dny.
1. Klepněte na profil, u kterého chcete vytvořit spojení, v poli Časové intervaly.
2. Klepněte na pole v tabulce, podržte tlačítko myši a přetáhněte ukazatel přes všechny 

časové úseky, které mají být přiřazeny k vybranému profilu.
3. Pomocí pravého tlačítka myši můžete zrušit výběr jakéhokoli intervalu.
4. Klepnutím na tlačítko Vybrat vše spojíte se zvoleným profilem všechny časové intervaly.
5. Klepnutím na tlačítko Smazat vše zrušíte výběr všech intervalů.
6. Po dokončení klepněte na tlačítko Nastavit a uložte tak nastavení do jednotky.
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5.20.1 Svátky
Je možné definovat svátky neobsažené v běžném týdenním plánu, u kterých se má používat 
nahrávání. To umožňuje použít plán pro neděle i pro jiné dny s daty, která připadají na různé 
všední dny.
1. Klepněte na kartu Svátky. V tabulce se zobrazí všechny již zvolené dny.
2. Klepněte na tlačítko Přidat. Otevře se nové okno.
3. Zvolte požadované datum z kalendáře. Při podržení tlačítka myši lze zvolit několik 

po sobě následujících kalendářních dnů. Ty se pak v tabulce zobrazí jako jedna položka.
4. Klepnutím na tlačítko OK přijměte výběr. Okno se zavře.
5. Jednotlivé svátky přiřaďte profilům pro nahrávání podle výše uvedeného postupu.

5.20.2 Smazání svátků
Svátky, které jste definovali, lze kdykoli smazat.
1. Klepněte na tlačítko Smazat. Otevře se nové okno.
2. Klepněte na datum, které chcete smazat.
3. Klepněte na tlačítko OK. Položka bude z tabulky smazána a okno se zavře.
4. Pro smazání dalších dnů je třeba postup opakovat.

5.20.3 Časové intervaly
Jména profilů pro nahrávání je možné změnit.
1. Klepněte na požadovaný profil a potom klepněte na tlačítko Přejmenovat.
2. Zadejte zvolené jméno a znovu klepněte na tlačítko Přejmenovat. 

5.20.4 Aktivace nahrávání
Po dokončení konfigurace je nutné aktivovat časovač nahrávání a spustit nahrávání. Jakmile je 
spuštěno nahrávání, stránky Profily pro nahrávání a Časovač nahrávání se deaktivují a 
konfiguraci nelze upravit.
Nahrávání lze kdykoli zastavit a upravit nastavení.
1. Klepnutím na tlačítko Start aktivujte časovač nahrávání.
2. Klepnutím na tlačítko Zastavit deaktivujte časovač nahrávání. Aktuálně probíhající 

nahrávání bude přerušeno a bude možné upravit konfiguraci.

5.20.5 Stav nahrávání
Obrázek informuje o nahrávací aktivitě modulu serveru VIP X1600. Když nahrávání probíhá, 
uvidíte animovaný obrázek.
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5.21 Zdroje poplachu 

Zde můžete nakonfigurovat poplachové vstupy modulu serveru VIP X1600.

5.21.1 Poplachový vstup
Pokud má být poplach spuštěn uzavřením kontaktu, zvolte možnost Akt.vys.úr. Pokud má být 
poplach spuštěn otevřením kontaktu, zvolte možnost Akt.níz.úr.

5.21.2 Název
Je možné zadat název pro každý poplachový vstup. To se pak v případě správného 
nakonfigurování zobrazí pod ikonou poplachového vstupu na stránce AKTIVNÍ STRÁNKA 
(viz Odstavec 5.32 Konfigurace akt. stránky, Strana 84).
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5.22 Poplachová připojení

Je možné zvolit, jakým způsobem bude modul serveru VIP X1600 reagovat na poplach. 
V případě poplachové události se jednotka může automaticky připojit k předem definované 
adrese IP. Máte možnost zadat až deset adres IP, které bude modul serveru VIP X1600 
postupně kontaktovat v případě poplachové události do té doby, než bude navázáno připojení.

5.22.1 Připojit při poplachu
Zvolte možnost Zapnuto, pokud se má modul serveru VIP X1600 v případě poplachové 
události automaticky připojit k předem definované adrese IP.
Po nastavení možnosti Sleduje vstup 1 zachová jednotka automaticky vytvořené připojení, 
dokud na poplachovém vstupu 1 existuje poplach.

5.22.2 Číslo cílové adresy IP
Zadejte čísla adres IP, které mají být kontaktovány v případě poplachové události. Jednotka 
kontaktuje vzdálené stanice jednu po druhé v číslovaném pořadí, dokud není navázáno 
připojení.

5.22.3 Cílová adresa IP
Pro každé číslo zadejte odpovídající adresu IP požadované vzdálené stanice.

i
POZNÁMKA! 
Ve výchozím nastavení je pro připojení poplachů přenášen Tok 2. Nezapomínejte na to při 
přiřazování profilu (viz Odstavec 5.11 Profil kodéru, Strana 37).
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5.22.4 Cílové heslo
Je-li vzdálená stanice chráněna heslem, zadejte toto heslo zde.
Na této stránce můžete uložit maximálně deset cílových adres IP a tedy až deset hesel pro 
připojení ke vzdáleným stanicím. Pokud je třeba umožnit připojení k více než deseti stanicím, 
například při iniciování připojení prostřednictvím systémů vyšší úrovně, jako je VIDOS nebo 
Bosch Video Management System, je zde možné uložit všeobecné heslo. Modul serveru 
VIP X1600 může toto všeobecné heslo použít pro připojení ke všem vzdáleným stanicím 
chráněným stejným heslem. V takovémto případě postupujte následovně:
1. V poli se seznamem Číslo cílové adresy IP vyberte hodnotu 10.
2. Zadejte hodnotu 0.0.0.0 do pole Cílová adresa IP.
3. Zadejte zvolené heslo do pole Cílové heslo.
4. Definujte toto heslo jako heslo user pro všechny vzdálené stanice, ke kterým má být 

umožněno připojení.

5.22.5 Přenos videa
Pokud je jednotka provozována za bránou firewall, měl by být jako protokol přenosu zvolen 
TCP (port HTTP). Pro použití v místní síti zvolte možnost UDP.

5.22.6 Vzdálený port
Zde v závislosti na konfiguraci sítě zvolte port prohlížeče. Porty pro připojení HTTPS budou 
k dispozici jen v případě, že je zvolena možnost Zapnuto u parametru Šifrování SSL.

5.22.7 Výstup videa
Pokud víte, která jednotka se používá jako příjemce, můžete vybrat analogový výstup videa, na 
který se signál přepne. Pokud je cílová jednotka neznámá, je doporučeno vybrat možnost 
První dostupný. V tomto případě se obraz přepne na první volný výstup videa. Jedná se o 
výstup, na kterém není žádný signál. Na připojeném monitoru se obraz zobrazí pouze při 
spuštění poplachu. Pokud vyberete konkrétní výstup videa a na přijímači je pro tento výstup 
nastaven rozdělený obraz, můžete pomocí volby Dekodér vybrat dekodér v přijímači, který se 
bude používat pro zobrazení obrazu poplachu. 

i
POZNÁMKA! 
Zadáte-li cílovou adresu IP 0.0.0.0 pro cíl 10, modul serveru VIP X1600 již nebude tuto adresu 
používat při desátém pokusu o automatické připojení v případě poplachové události. Parametr 
je pak využit pouze k uložení všeobecného hesla.

!
POZOR! 
Za určitých okolností musí být v síti dostupná větší šířka pásma pro dodatečný videoobraz při 
vyvolání poplachu, pokud není možné vysílání multicast. Chcete-li povolit vysílání multicast, 
vyberte možnost UDP pro parametr Přenos videa uvedený zde a na stránce Síť 
(viz Odstavec 5.28.5 Přenos videa, Strana 76).

i
POZNÁMKA! 
Informace o možnostech zobrazení obrazu a dostupných výstupech videa naleznete 
v dokumentaci cílové jednotky.
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5.22.8 Dekodér
Vyberte dekodér příjemce, který má zobrazovat obraz poplachu. Vybraný dekodér ovlivňuje 
polohu obrazu na rozdělené obrazovce. Prostřednictvím VIP XD můžete výběrem dekodéru 2 
například určit, že obraz poplachu se má zobrazovat v pravém horním kvadrantu. 

5.22.9 Šifrování SSL
Údaje pro připojení, například heslo, lze bezpečně přenášet pomocí šifrování SSL. Pokud jste 
vybrali možnost Zapnuto, jsou pro parametr Vzdálený port nabízeny pouze šifrované porty.

Šifrování pro mediální data (video, audio a metadata) je možné aktivovat a konfigurovat na 
stránce Šifrování (viz Odstavec 5.30 Šifrování, Strana 81).

5.22.10 Automatické připojení
Zvolíte-li možnost Zapnuto, po každém restartování, přerušení připojení nebo po poruše sítě 
se automaticky znovu vytvoří připojení k jedné z dříve zadaných adres IP.

5.22.11 Zvuk
Chcete-li pomocí poplachových připojení navíc přenášet samostatný tok zvuku kódovaného 
standardem G.711, zvolte možnost Zapnuto.

5.22.12 Výchozí kamera
Zde je možné zvolit kameru, jejíž obraz bude při vytvoření poplachového připojení automaticky 
u příjemce zobrazen jako první. V závislosti na konfiguraci systému si příjemce následně může 
vybrat také jiné kamery.

i
POZNÁMKA! 
Nezapomeňte, že šifrování SSL musí být aktivováno a konfigurováno na obou koncích 
připojení. To vyžaduje, aby byly do modulu serveru VIP X1600 načteny příslušné certifikáty 
(viz Odstavec 5.36.4 Protokol údržby, Strana 90).

i
POZNÁMKA! 
Ve výchozím nastavení je pro automatická připojení přenášen Tok 2. Nezapomínejte na to při 
přiřazování profilu (viz Odstavec 5.11 Profil kodéru, Strana 37).

i
POZNÁMKA! 
Číslování se řídí označením video vstupů na modulu.
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5.23 VCA

Moduly serveru VIP X1600 disponují integrovanou technologií analýzy obsahu videoobrazu 
(VCA, Video Content Analysis), která dokáže detekovat a analyzovat změny v signálu. Takové 
změny mohou být vyvolány pohyby v zorném poli kamery.

Analýzu obsahu videoobrazu je možné konfigurovat individuálně pro každý video vstup.
1. Klepnutím na jednu z karet otevřete konfiguraci odpovídajícího video vstupu.
2. Zadejte požadovaná nastavení.
3. Klepnutím na tlačítko Výchozí vrátíte všechna příslušná nastavení na jejich výchozí 

hodnoty.

i
POZNÁMKA! 
Pokud se začne nedostávat výkonu počítače, má nejvyšší prioritu vždy živý obraz a nahrávání. 
To může vést ke snížení kvality analýzy obsahu videoobrazu. Je proto třeba sledovat zatížení 
procesoru a optimalizovat nastavení kodéru nebo nastavení analýzy obsahu videoobrazu podle 
potřeby (viz Odstavec 8.5 Zatížení procesoru, Strana 114).
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5.23.1 Analýza
Chcete-li aktivovat analýzu obsahu videoobrazu, zvolte možnost Zapnuto.
Ihned po aktivaci analýzy obsahu videoobrazu se vytvoří metadata. Podle zvoleného typu 
analýzy a příslušné konfigurace překrývají videoobraz v okně náhledu vedle nastavení 
parametru další informace. Například u typu analýzy MOTION+ budou senzorová pole, v nichž 
je zaznamenán pohyb, označena obdélníky.

5.23.2 Typ analýzy
Vyberte požadovaný algoritmus analýzy. Ve výchozím nastavení je k dispozici pouze MOTION+. 
Ten nabízí detektor pohybu a nezbytnou detekci neoprávněné manipulace. Informativně se 
zobrazuje aktuální stav poplachu.

5.23.3 Detektor pohybu (pouze MOTION+)
Aby detektor fungoval, musejí být splněny následující podmínky:
- Musí být aktivována analýza.
- Musí být aktivováno alespoň jedno senzorové pole.
- Jednotlivé parametry musejí být nakonfigurovány tak, aby vyhovovaly provoznímu pros-

tředí a požadovaným reakcím.
- Citlivost musí být nastavena na vyšší hodnotu než nula.

i
POZNÁMKA! 
Na stránce Konfigurace akt. stránky můžete také povolit další překryvné informace pro 
stránku AKTIVNÍ STRÁNKA (viz Odstavec 5.32 Konfigurace akt. stránky, Strana 84).

i
POZNÁMKA! 
Další algoritmy analýzy s komplexními funkcemi, jakým je například IVMD a IVA, jsou 
k dispozici u společnosti Bosch Security Systems.
Pokud vyberete jeden z těchto algoritmů, můžete zde přímo zadat odpovídající parametry. 
Potřebné informace naleznete v příslušných dokumentech na dodávaném disku CD-ROM 
produktu (viz Odstavec 3.2 Rozsah dodávky modulu serveru VIP X1600, Strana 11).

!

POZOR! 
Světelné odrazy (například skleněné povrchy apod.), zapínání nebo vypínání světel či změny 
v úrovni osvětlení vlivem pohybu oblaků za slunečného dne mohou spustit neúmyslné reakce 
detektoru pohybu a generovat falešné poplachy. Proveďte řadu testů v různých denních a 
nočních dobách k ověření, že videosenzor pracuje podle vašeho záměru.
Pro sledování interiéru zajistěte konstantní osvětlení ploch během dne a noci.
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5.23.4 Citlivost (pouze MOTION+)
Základní citlivost detektoru pohybu lze upravit podle podmínek prostředí, kterým je vystavena 
kamera. 
Senzor reaguje na změny jasu ve videoobrazu. Čím tmavší je oblast sledování, tím vyšší 
hodnotu je třeba nastavit.

5.23.5 Minimální velikost objektu (pouze MOTION+)
Je možné zadat počet senzorových polí, které musí pohyblivý objekt zakrýt, aby byl generován 
poplach. Toto nastavení zabraňuje spuštění poplachu příliš malými objekty.
Doporučuje se minimálně hodnota 4. Tato hodnota odpovídá čtyřem senzorovým polím.

5.23.6 Zvolit oblast (pouze MOTION+)
Oblasti obrazu, které mají být sledovány detektorem pohybu, je možné zvolit. Videoobraz je 
rozdělen do 858 čtvercových polí. Každé z těchto polí lze jednotlivě aktivovat nebo 
deaktivovat. Chcete-li ze sledování vyloučit konkrétní oblasti zorného pole kamery, například 
kvůli stálému pohybu (například strom kývající se ve větru apod.), je možné příslušná pole 
deaktivovat.
1. Chcete-li konfigurovat senzorová pole, klepněte na tlačítko Zvolit oblast. Otevře se nové 

okno.
2. V případě potřeby klepněte nejprve na možnost Smazat vše. Aktuální výběr (pole 

označená žlutě) se smaže.
3. Klepněte levým tlačítkem myši na pole, která mají být aktivována. Aktivovaná pole jsou 

označena žlutě.
4. V případě potřeby klepněte na možnost Vybrat vše a vyberte pro sledování celý 

videosnímek.
5. Klepněte pravým tlačítkem myši na všechna pole, která chcete deaktivovat.
6. Klepnutím na tlačítko OK konfiguraci uložte.
7. Klepnutím na tlačítko pro ukončení X v záhlaví okna můžete okno zavřít bez uložení změn.
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5.23.7 Detekce ochranného kontaktu
Neoprávněnou manipulaci s kamerami a videokabely lze odhalit pomocí různých možností. 
Proveďte řadu testů v různých denních a nočních dobách k ověření, že videosenzor pracuje 
podle vašeho záměru.

5.23.8 Citlivost

Základní citlivost detekce ochranného kontaktu lze upravit podle podmínek prostředí, kterým 
je kamera vystavena.
Algoritmus reaguje na rozdíly mezi referenčním obrazem a aktuálním videoobrazem. Čím 
tmavší je oblast sledování, tím vyšší hodnotu je třeba nastavit.

5.23.9 Zpoždění aktivace (s)
Je možné nastavit zpožděné spuštění poplachu. Poplach se spustí až po uplynutí nastaveného 
časového intervalu (v sekundách), a to jen v případě, že stále existuje podmínka spuštění. 
Pokud dojde k obnovení původních podmínek před uplynutím tohoto časového intervalu, 
poplach se nespustí. To umožňuje vyhnout se falešným poplachům spuštěným krátkodobými 
změnami, například úklidovou činností přímo v zorném poli kamery.

5.23.10 Celková změna
Můžete nastavit, jak velká musí být celková změna ve videoobrazu, aby byl spuštěn poplach. 
Toto nastavení nezávisí na senzorových polích nastavených v poli Zvolit oblast. Pokud má být 
poplach spuštěn při změně menšího počtu senzorových polí, nastavte vyšší hodnotu. Při 
použití nízké hodnoty je ke spuštění poplachu nutné, aby ke změně došlo souběžně u většího 
počtu senzorových polí.
Tato možnost dovoluje zjistit, nezávisle na poplaších při pohybu, manipulaci orientace nebo 
polohy kamery, například v důsledku otočení držáku kamery.

5.23.11 Scéna je příliš jasná
Tuto funkci aktivujte v případě, že má poplach být spuštěn neoprávněnou manipulací spojenou 
s vystavením mimořádně jasnému světlu (například svícení reflektorem přímo do objektivu). 
Základnu pro rozpoznání poskytuje průměrný jas scény.

5.23.12 Scéna je příliš tmavá
Tuto funkci aktivujte v případě, že má poplach být spuštěn neoprávněnou manipulací spojenou 
se zakrytím objektivu (například nastříkáním barvy na objektiv). Základnu pro rozpoznání 
poskytuje průměrný jas scény.

i
POZNÁMKA! 
Možnosti detekce ochranného kontaktu lze nastavit jen u pevných kamer. Kamery 
s kopulovitým krytem nebo jiné motorizované kamery není možné tímto způsobem chránit, 
protože pohyby kamery jako takové způsobují příliš velké změny ve videoobrazu.

i
POZNÁMKA! 
Tento a následující parametr jsou přístupné pouze v případě, že je aktivována referenční 
kontrola.
V3.5 | 2007.12 Instalační příručka a návod k obsluze Bosch Security Systems



VIP X1600 Konfigurace pomocí webového prohlížeèe | cs 67
5.23.13 Příliš šumu ve scéně
Tuto funkci aktivujte v případě, že má poplach být spuštěn neoprávněnou manipulací spojenou 
s elektromagnetickým rušením (například šum ve scéně v důsledku silného rušivého signálu 
v blízkosti videolinek).

5.23.14 Celková změna
Tuto funkci aktivujte, pokud má poplach spustit celková změna nastavená pomocí posuvníku 
Celková změna.

5.23.15 Referenční kontrola
Máte možnost uložit referenční obraz, který je neustále porovnáván s aktuálním videoobrazem. 
Pokud se aktuální videoobraz v označených oblastech liší od referenčního obrazu, spustí se 
poplach. To umožňuje detekovat neoprávněnou manipulaci, která by jinak detekována nebyla - 
například je-li otočena kamera.
1. Klepnutím na tlačítko Reference uložíte aktuálně viditelný videoobraz jako referenční.
2. Klepněte na možnost Zvolit oblast a vyberte v referenčním obrazu oblasti, které mají být 

sledovány.
3. Pro aktivaci průběžného srovnávání zaškrtněte políčko Referenční kontrola. Uložený 

referenční obraz se zobrazuje černobíle pod aktuálním videoobrazem a vybrané oblasti 
jsou označeny žlutě.

5.23.16 Zvolit oblast
Je možné vybrat oblasti referenčního obrazu, které mají být sledovány. Videoobraz je rozdělen 
do 858 čtvercových polí. Každé z těchto polí lze jednotlivě aktivovat nebo deaktivovat.

1. Chcete-li konfigurovat senzorová pole, klepněte na tlačítko Zvolit oblast. Otevře se nové 
okno.

2. V případě potřeby klepněte nejprve na možnost Smazat vše. Aktuální výběr (pole 
označená žlutě) se smaže.

3. Klepněte levým tlačítkem myši na pole, která mají být aktivována. Aktivovaná pole jsou 
označena žlutě.

4. V případě potřeby klepněte na možnost Vybrat vše a vyberte pro sledování celý 
videosnímek.

5. Klepněte pravým tlačítkem myši na všechna pole, která chcete deaktivovat.
6. Klepnutím na tlačítko OK konfiguraci uložte.
7. Klepnutím na tlačítko pro ukončení X v záhlaví okna můžete okno zavřít bez uložení změn.

i
POZNÁMKA! 
Pro referenční sledování vyberte pouze ty oblasti, v nichž nedochází k žádnému pohybu a 
které jsou vždy rovnoměrně osvětlené. Jinak by mohlo docházet ke spouštění falešných 
poplachů.
Bosch Security Systems Instalační příručka a návod k obsluze  V3.5 | 2007.12



68 cs | Konfigurace pomocí webového prohlížeèe VIP X1600
5.24 E-mail při poplachu

Jako alternativu automatického připojování je možné stavy poplachu dokumentovat také e-
mailem. Tímto způsobem je možné upozornit příjemce, který nemá videopřijímač. V tomto 
případě modul serveru VIP X1600 automaticky odešle e-mail na předem definovanou e-
mailovou adresu.

5.24.1 Odeslat e-mail při poplachu
Chcete-li, aby jednotka automaticky odesílala e-mail při poplachu v případě poplachové 
události, zvolte možnost Zapnuto.

5.24.2 Adresa IP poštovního serveru
Zadejte adresu IP poštovního serveru, který funguje podle standardu SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol). Odchozí e-maily se odesílají na poštovní server pomocí zadané adresy. 
Jinak nechte políčko prázdné (0.0.0.0).

5.24.3 Uživatelské jméno SMTP
Zde zadejte registrované uživatelské jméno pro zvolený poštovní server.

5.24.4 Heslo SMTP
Zde zadejte požadované heslo pro registrované uživatelské jméno.

5.24.5 Rozvržení
Je možné zvolit formát dat poplachové zprávy.
- Standardní (s form. JPEG)

E-mail s přílohou ve formě obrazového souboru ve formátu JPEG.
- SMS

E-mail ve formátu SMS do brány e-mail-na-SMS (například pro odeslání poplachu na 
mobilní telefon) bez obrazové přílohy.

!
POZOR! 
Je-li jako příjemce použit mobilní telefon, nezapomeňte aktivovat funkci e-mailu nebo SMS 
(podle formátu), aby bylo možné tyto zprávy přijmout.
Informace o provozu mobilního telefonu získáte od svého poskytovatele služeb mobilní sítě.
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5.24.6 Připojit soubor JPEG z kamery
Klepnutím na zaškrtávací políčko určete kamery, z nichž jsou odesílány snímky ve formátu 
JPEG. Povolený video vstup je označen zaškrtnutím.

5.24.7 Cílová adresa
Zde zadejte e-mailovou adresu pro e-maily při poplachu. Maximální délka adresy je 49 znaků.

5.24.8 Název odesílatele
Zadejte jedinečný název odesílatele e-mailu, například umístění jednotky. To usnadní 
identifikaci e-mailu.

5.24.9 Zkušební e-mail
Funkci e-mailu můžete vyzkoušet klepnutím na tlačítko Odeslat nyní. Ihned se vytvoří a odešle 
e-mail při poplachu.
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5.25 Alarm Task Editor

Jako alternativu k nastavení poplachu na různých stránkách můžete zadat požadované 
poplachové funkce do zde uvedeného formuláře skriptu. Tím dojde k přepisu všech nastavení 
a položek na jiných stránkách týkajících se poplachu.
1. Klepnutím na odkaz Examples pod polem Alarm Task Editor zobrazíte příklady některých 

skriptů. Otevře se nové okno.
2. Zadejte nové skripty do pole Alarm Task Editor nebo změňte stávající skripty v řádku 

podle svých požadavků.
3. Jakmile budete hotovi, klepnutím na tlačítko Nastavit přeneste skripty do jednotky. 

Pokud byl přenos úspěšný, v textovém poli se zobrazí zpráva Skript byl úspěšně 
analyzován. V opačném případě se zobrazí chybová zpráva s dalšími informacemi.

!

POZOR! 
Při úpravě skriptů na této stránce dojde k přepisu všech nastavení a položek na jiných 
stránkách týkajících se poplachu. Tento postup nelze vrátit zpět.
Úprava této stránky vyžaduje znalost programování a informací uvedených v dokumentu Alarm 
Task Script Language. Tento dokument naleznete na dodávaném disku CD-ROM produktu 
(viz Odstavec 3.2 Rozsah dodávky modulu serveru VIP X1600, Strana 11).
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5.26 Nastavení relé

Chování reléových výstupů při přepínání je možné nakonfigurovat. U každého relé lze zadat 
přepnutí při otevřeném relé (normálně uzavřený kontakt) anebo přepnutí při zavřeném relé 
(normálně otevřený kontakt).
Můžete také zadat, zda by měl výstup fungovat jako bistabilní nebo monostabilní relé. 
V bistabilním režimu se zachovává spuštěný stav relé. V monostabilním režimu je možné 
nastavit čas, po kterém se relé vrátí do klidového stavu. 
Lze zvolit různé události, které výstup automaticky aktivují. Je například možné zapnout 
světlomet spuštěním poplachu při pohybu a poté světlomet po skončení poplachu znovu 
vypnout.

5.26.1 Klidový stav
Chcete-li, aby relé fungovalo jako kontakt NO (normálně otevřený), zvolte možnost Otevřít. 
Pokud má relé fungovat jako kontakt NC (normálně zavřený), zvolte možnost Sepnuto.

5.26.2 Provozní režim
Zvolte provozní režim relé.
Pokud má například lampa, která se aktivuje při poplachu, svítit i po skončení poplachu, zvolte 
možnost Bistabilní. Jestliže má například siréna aktivovaná při poplachu znít po dobu deseti 
sekund, zvolte možnost 10 s.
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5.26.3 Relé sleduje
V případě potřeby zvolte konkrétní událost, která spustí relé. Možnými spouštěči jsou 
následující události:
- Vypnuto

Události nezapínají relé
- Připojení

Spuštění při každém připojení
- Video poplach

Spuštění při přerušení videosignálu na odpovídajícím vstupu
- Poplach při pohybu

Spuštění poplachem při pohybu na odpovídajícím vstupu, které se konfiguruje na stránce 
VCA (viz Odstavec 5.23 VCA, Strana 63)

- Lokální vstup
Spuštění odpovídajícím externím poplachovým vstupem

- Vzdálený vstup
Spuštění odpovídajícím přepínacím kontaktem vzdálené stanice (pouze když existuje při-
pojení)

5.26.4 Název relé
Zde můžete přiřadit relé název. Jméno se zobrazuje na tlačítku vedle možnosti Spouštěcí relé. 
Také aktivní stránku je možné nakonfigurovat tak, aby zobrazovala název pod ikonou relé.

5.26.5 Spouštěcí relé
Klepněte na tlačítko, pokud chcete relé spustit ručně (například pro účely testování anebo 
kvůli provozu otvírače dveří).

i
POZNÁMKA! 
Čísla v seznamech událostí, které lze zvolit, odpovídají příslušným připojením na modulu 
serveru VIP X1600, například Video poplach 1 připojení Video In 1.
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5.27 COM1

Parametry sériového rozhraní (oranžová svorkovnice) je možné nakonfigurovat tak, aby 
splňovaly vaše požadavky.

5.27.1 Funkce sériového portu
Zvolte v seznamu jednotku, kterou lze ovládat. Chcete-li pro přenos transparentních dat použít 
sériový port, zvolte možnost Transparentní. Chcete-li obsluhovat jednotku z terminálu, zvolte 
možnost Terminál.

i
POZNÁMKA! 
Pokud modul serveru VIP X1600 pracuje v režimu vysílání multicast 
(viz Odstavec 5.29 Multicasting, Strana 79), pak se prvnímu vzdálenému umístění, které vytvoří 
videopřipojení k jednotce, přiřadí také transparentní datové připojení. Po 15 sekundách 
nečinnosti se však datové připojení automaticky ukončí a transparentní data si s jednotkou 
může vyměňovat další vzdálené umístění.

i
POZNÁMKA! 
Po výběru jednotky se automaticky nastaví zbývající parametry v okně. Neměli byste je měnit.
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5.27.2 ID kamery
V případě potřeby zadejte ID periferního zařízení, které chcete ovládat (například kamery 
s kopulovitým krytem anebo otáčecí/naklápěcí hlavou). Zadané ID se vztahuje k perifernímu 
zařízení připojenému k prvnímu video vstupu. Pro další video vstupy je ID vypočteno 
automaticky a přiřadí se perifernímu zařízení, které je k tomuto vstupu připojeno.

5.27.3 Přenosová rychlost
Zvolte hodnotu přenosové rychlosti v bitech za sekundu.

5.27.4 Datové bity
Počet datových bitů na jeden znak nelze měnit.

5.27.5 Stop bity
Zvolte počet stop bitů na jeden znak.

5.27.6 Kontrola parity
Zvolte typ kontroly parity.

5.27.7 Režim rozhraní
Zvolte požadovaný protokol pro sériové rozhraní.
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5.28 Síť 

Nastavení na této obrazovce se používají k integraci modulu serveru VIP X1600 do stávající 
sítě.
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Změny v polích, která jsou následována odkazem Restartovat, jsou přeneseny do jednotky 
klepnutím na tlačítko Nastavit; budou však aktivovány až po restartování jednotky.
1. Proveďte požadované změny.
2. Klepněte na tlačítko Nastavit.
3. Klepnutím na odkaz Restartovat spusťte restart. Modul serveru VIP X1600 bude 

restartován a dojde k aktivaci změněných nastavení.

5.28.1 Adresa IP
Zadejte požadovanou adresu IP modulu serveru VIP X1600. Adresa IP musí být v síti platná.

5.28.2 Maska podsítě
Zde zadejte příslušnou masku podsítě pro vybranou adresu IP.

5.28.3 Adresa brány
Chcete-li, aby jednotka vytvořila připojení se vzdáleným umístěním v odlišné podsíti, zadejte 
zde adresu IP brány. Jinak nechte políčko prázdné (0.0.0.0).

5.28.4 Adresa serveru DNS
Přístup k modulu serveru VIP X1600 je snadnější, pokud je jednotka uvedena na serveru DNS. 
Pokud například chcete vytvořit internetové připojení k modulu serveru VIP X1600, stačí do 
prohlížeče zadat jako adresu URL název přiřazený jednotce na serveru DNS. Zadejte adresu IP 
serveru DNS. Jsou podporovány servery pro zabezpečené a dynamické DNS.

5.28.5 Přenos videa
Pokud je jednotka provozována za bránou firewall, měl by být jako protokol přenosu zvolen 
TCP (port HTTP). Pro použití v místní síti zvolte možnost UDP.

5.28.6 Port prohlížeče HTTP
V případě potřeby vyberte ze seznamu jiný port prohlížeče HTTP. Výchozí port HTTP je 80. 
Chcete-li povolit pouze zabezpečená připojení prostřednictvím protokolu HTTPS, je nutné port 
HTTP deaktivovat. V takovém případě vyberte možnost Vypnuto.

!
POZOR! 
Pokud změníte adresu IP, masku podsítě nebo adresu brány, po restartu je modul serveru 
VIP X1600 dostupný pouze na nové adrese.

!
POZOR! 
Provoz v režimu vysílání multicast je možný pouze s protokolem UDP. Protokol TCP 
nepodporuje připojení multicast.
Hodnota MTU v režimu UDP je 1 514 bajtů.
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5.28.7 Port prohlížeče HTTPS
Chcete-li v síti povolit přístup pomocí prohlížeče prostřednictvím zabezpečeného připojení, 
vyberte v případě potřeby ze seznamu port HTTPS prohlížeče. Výchozí port HTTPS je 443. 
Pokud chcete porty HTTPS deaktivovat, vyberte možnost Vypnuto. Pak bude možné 
uskutečňovat pouze nezabezpečená připojení.
Moduly serveru VIP X1600 používají šifrovací protokol TLS 1.0. Je možné, že bude třeba tento 
protokol aktivovat prostřednictvím konfigurace prohlížeče. Protokol je třeba aktivovat také pro 
aplikace využívající technologii Java (pomocí ovládacího panelu Java v Ovládacích panelech 
systému Windows).

Šifrování pro mediální data (video, audio a metadata) je možné aktivovat a konfigurovat na 
stránce Šifrování (viz Odstavec 5.30 Šifrování, Strana 81).

5.28.8 RCP+ port 1756
Za účelem výměny dat připojení lze aktivovat nezabezpečený port RCP+ 1756. Pokud chcete, 
aby byla přenášena data připojení pouze v šifrovaném stavu, deaktivujte tento port zvolením 
možnosti Vypnuto.

5.28.9 Podpora protokolu Telnet
Chcete-li povolit pouze zabezpečená připojení s šifrovaným přenosem dat, je nutné zvolením 
možnosti Vypnuto podporu protokolu Telnet deaktivovat. Modul pak již nebude přístupný 
prostřednictvím protokolu Telnet.

5.28.10 Typ ethernetové linky 1
V případě potřeby vyberte typ ethernetové linky pro rozhraní ETH 1. V závislosti na připojené 
jednotce může být zapotřebí vybrat zvláštní typ provozu.

5.28.11 Typ ethernetové linky 2
V případě potřeby vyberte typ ethernetové linky pro rozhraní ETH 2. V závislosti na připojené 
jednotce může být zapotřebí vybrat zvláštní typ provozu.

5.28.12 MSS sítě (bajty)
Zde můžete nastavit maximální velikost segmentu pro uživatelská data paketu IP. Máte tak 
možnost přizpůsobit velikost datových paketů síťovému prostředí a optimalizovat přenos dat. 
V režimu UDP ponechejte hodnotu MTU na velikosti 1 514 bajtů.

5.28.13 MSS systému iSCSI (bajty)
Pro připojení k systému iSCSI můžete určit vyšší hodnotu MSS než pro jiné datové přenosy 
prostřednictvím sítě. Potenciální hodnota závisí na struktuře sítě. Vyšší hodnota má význam 
pouze v případě, kdy se systém iSCSI nachází ve stejné podsíti jako server VIP X1600.

i
POZNÁMKA! 
Chcete-li povolit pouze zabezpečená připojení s šifrováním SSL, je třeba zvolit možnost 
Vypnuto pro každý z parametrů Port prohlížeče HTTP, RCP+ port 1756 a Podpora protokolu 
Telnet. Tím budou deaktivována všechna nezabezpečená připojení. Připojení pak bude možné 
uskutečňovat pouze prostřednictvím portu HTTPS.
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5.28.14 SNMP
Moduly serveru VIP X1600 podporují protokol SNMP V2 (Simple Network Management 
Protocol) pro správu a sledování síťových komponent a mohou odesílat zprávy SNMP (depeše) 
na adresy IP. Jednotka podporuje protokol SNMP MIB II v jednotném kódu. Chcete-li odesílat 
depeše protokolu SNMP, zadejte sem adresu IP jedné nebo dvou požadovaných cílových 
jednotek.
Pokud u parametru SNMP zvolíte možnost Zapnuto a nezadáte adresu hostitele SNMP, modul 
serveru VIP X1600 nebude depeše odesílat automaticky, ale bude pouze odpovídat na žádosti 
SNMP. Při zadání jedné nebo dvou adres hostitelů SNMP jsou depeše odesílány automaticky. 
Výběrem možnosti Vypnuto můžete funkci SNMP deaktivovat.

5.28.15 1. Adresa hostitele SNMP / 2. Adresa hostitele SNMP
Chcete-li odesílat depeše protokolu SNMP automaticky, zadejte sem adresu IP jedné nebo 
dvou požadovaných cílových jednotek.

5.28.16 Depeše protokolu SNMP
Můžete zvolit, které depeše se mají odesílat.
1. Klepněte na tlačítko Zvolit. Otevře se nové okno.
2. Klepnutím na zaškrtávací políčka vyberte požadované depeše. Budou odesílány všechny 

zaškrtnuté depeše.
3. Klepnutím na tlačítko OK použijte výběr.

5.28.17 Ověření
Pokud je pro správu přístupových práv v síti nasazen server RADIUS, je zde nutné aktivovat 
ověřování, aby bylo možné s modulem komunikovat. Také server RADIUS musí obsahovat 
odpovídající údaje.

Nastavení ověření jsou nezbytná pouze pro modul ve slotu 1. To zajistí automatické ověření 
ostatních modulů.
Za účelem konfigurace jednotky je nutné připojit server VIP X1600 přímo k počítači pomocí 
síťového kabelu. Příčinou je skutečnost, že komunikace prostřednictvím sítě není povolena, 
dokud nejsou nastaveny a úspěšně ověřeny parametry Identita a Heslo.

5.28.18 Identita
Zadejte název, který má server RADIUS použít k identifikaci modulu serveru VIP X1600.

5.28.19 Heslo
Zadejte heslo uložené na serveru RADIUS.

5.28.20 Automatické přiřazení adresy IP
Je-li v síti nasazen server DHCP pro dynamické přidělování adres IP, můžete aktivovat 
akceptování adres IP automaticky přiřazených modulu serveru VIP X1600.
Některé aplikace (VIDOS, Bosch Video Management System, Archive Player, Configuration 
Manager) používají adresu IP k jednoznačné alokaci jednotky. Při používání takových aplikací 
musí server DHCP podporovat přidělování statických adres IP na základě adres MAC a musí 
být příslušně nakonfigurován, aby jednotka po každém restartování dostala stejnou adresu IP.

!
POZOR! 
Při použití ověřování 802.1x musí přepínač použitý v síti podporovat funkci více hostitelů a 
musí být nakonfigurován odpovídajícím způsobem, aby mohl server VIP X1600 s několika 
moduly používat pro komunikaci prostřednictvím sítě více hostitelů.
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5.29 Multicasting

Kromě připojení 1:1 mezi kodérem a jedním příjemcem (vysílání unicast) mohou moduly 
serveru VIP X1600 umožnit příjem obrazového signálu z kodéru několika příjemcům současně. 
Modul buď duplikuje samotný datový tok a poté jej rozděluje mezi více příjemců (vysílání 
multi-unicast) anebo odesílá jeden datový tok do sítě, odkud je datový tok současně 
distribuován více příjemcům v definované skupině (vysílání multicast). Pro každý kodér (video 
vstup) je možné zadat vyhrazenou adresu vícesměrového vysílání multicast a port pro každý 
tok. Klepnutím na příslušné karty je možné přepínat mezi toky.

Pro provoz s vysíláním multicast v síti umožňující vysílání multicast je nutné nakonfigurovat 
speciální adresu IP (adresa třídy D).
Síť musí podporovat skupinové adresy IP a protokol IGMP V2 (Internet Group Management 
Protocol). Rozsah adres je od 225.0.0.0 do 239.255.255.255.
Adresa vícesměrového vysílání multicast může být stejná pro více toků. Bude však nutné 
použít v každém případě odlišný port, aby nebylo současně odesíláno více toků dat pomocí 
stejného portu a adresy vícesměrového vysílání multicast.

i
POZNÁMKA! 
Provoz s vysíláním multicast vyžaduje síť umožňující vysílání multicast, která využívá protokol 
UDP a protokol IGMP (Internet Group Management Protocol). Jiné protokoly správy skupin 
nejsou podporovány. Protokol TCP nepodporuje připojení multicast.

i
POZNÁMKA! 
Je nutné individuálně nastavit parametry pro každý kodér (video vstup) a pro každý tok. 
Číslování se řídí označením video vstupů na vlastním modulu.
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5.29.1 Adresa vícesm. vysílání videa 1 až Adresa vícesm. vysílání videa 4
Zadejte platnou adresu vícesměrového vysílání multicast pro každý tok z příslušného kodéru 
(video vstupu), který má být provozován v režimu vysílání multicast (duplikace datových toků 
v síti).
S nastavením 0.0.0.0 pracuje kodér příslušného systému v režimu vysílání multi-unicast 
(kopírování datových toků v jednotce). Moduly serveru VIP X1600 podporují připojení multi-
unicast až pro pět současně připojených příjemců.

5.29.2 Port
Pokud je na stejné adrese vícesměrového vysílání multicast současně více datových toků, 
přidělte každému datovému toku odlišný port.
Zde zadejte adresu portu požadovaného toku.

5.29.3 Streaming
Klepnutím na zaškrtávací políčko aktivujete režim vysílání multicast pro příslušný tok. Povolený 
tok je označen zaškrtnutím.

5.29.4 TTL paketu vícesměrového vysílání
Můžete zadat hodnotu, která určí, jak dlouho budou pakety vysílání multicast aktivní v síti. 
Pokud má být vysílání multicast prováděno prostřednictvím směrovače, musí být tato hodnota 
větší než jedna.

i
POZNÁMKA! 
Duplikování dat představuje velké zatížení jednotky a za určitých okolností může snížit kvalitu 
obrazu.
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5.30 Šifrování

Pro šifrování uživatelských dat se vyžaduje zvláštní licence, ke které obdržíte odpovídající 
aktivační klíč. Tuto funkci povolíte zadáním aktivačního klíče na stránce Licence 
(viz Odstavec 5.35 Licence, Strana 88).
Zde je možné aktivovat šifrování mediálních dat (videa, zvuku a metadat). Pokud v tomto okně 
aktivujete šifrování, bude automaticky šifrována také výměna připojovacích dat (RCP+).

Pro šifrování můžete vybrat jednotlivé datové kanály. Jakmile je vygenerován klíč, jsou data 
příslušným kanálem přenášena pouze v případě, že jsou zašifrována. Pokud klíč odstraníte, 
budou tímto kanálem data přenášena nezašifrovaná.

!
POZOR! 
Pokud chcete pracovat pouze s šifrovaným přenosem dat, je třeba povolit pouze zabezpečená 
připojení webovým prohlížečem se šifrováním SSL. Toho dosáhnete deaktivací všech 
otevřených portů a protokolů (viz Odstavec 5.28 Síť, Strana 75).
Připojení pak bude možné uskutečňovat pouze prostřednictvím portu HTTPS.

i
POZNÁMKA! 
Šifrování videodat vyžaduje větší výpočetní výkon.
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5.30.1 Šifrování
1. Chcete-li aktivovat šifrování, zvolte v poli se seznamem Šifrování možnost Zapnuto. Pro 

všechny datové kanály pak budou vygenerovány klíče.
2. Klepněte na tlačítko Klíče >>. Zobrazí se klíče pro jednotlivé datové kanály.
3. Klepnutím zvolte položku v seznamu.
4. Chcete-li zvolit více položek, podržte klávesu [Ctrl].
5. Klepnutím na tlačítko Smazat klíče zvolený klíč odstraníte. Data pro tento kanál budou 

nyní přenášena nezašifrovaná.
6. Klepnutím na tlačítko Generovat klíče vygenerujete nový klíč pro zvolený kanál.
7. Po klepnutí na tlačítko Upravit můžete zadat klíč pro zvolenou položku sami.

5.30.2 Automatická výměna klíčů
Je možné aktivovat automatickou výměnu klíčů mezi dvěma jednotkami (nebo jednotkou a 
softwarovým dekodérem) prostřednictvím šifrovaného připojení. Pokud je políčko zaškrtnuto, 
budou klíče automaticky vyměňovány.
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5.31 Informace o verzi

Údaje na této stránce jsou pouze informativní a nelze je měnit. Uschovejte si záznam těchto 
údajů pro případ, že byste potřebovali technickou pomoc.

i
POZNÁMKA! 
Veškerý požadovaný text na této stránce můžete vybrat pomocí myši a zkopírovat do schránky 
stisknutím kláves [Ctrl]+[C], pokud ho například chcete odeslat e-mailem.
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5.32 Konfigurace akt. stránky

V tomto okně můžete přizpůsobit vzhled stránky AKTIVNÍ STRÁNKA podle svých potřeb. 
Kromě videoobrazu můžete zvolit i zobrazení vybraných informací a ovládacích prvků.
V případě potřeby můžete nahradit i logo výrobce (vpravo nahoře) a název produktu (vlevo 
nahoře) v horní části okna individuálním obrázkem.

1. Zaškrtněte políčko u položek, které se mají zobrazovat na stránce AKTIVNÍ STRÁNKA. 
Vybrané položky jsou označeny zaškrtnutím.

2. Přejděte na stránku AKTIVNÍ STRÁNKA a zkontrolujte, jak se požadované položky 
zobrazují.

i
POZNÁMKA! 
Je možné použít obrázky ve formátu GIF nebo JPEG. Cesty k souborům musí odpovídat režimu 
přístupu (například C:\Images\Logo.gif pro přístup k místním souborům nebo http://
www.mycompany.com/images/logo.gif pro přístup přes síť Internet nebo Intranet). 
Při přístupu přes síť Internet nebo Intranet zajistěte, aby bylo vždy dostupné připojení pro 
zobrazení obrázku. Obrazový soubor se v modulu serveru VIP X1600 neukládá.
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5.32.1 Logo společnosti
1. Pokud chcete nahradit logo výrobce, zadejte cestu k vhodnému obrázku. Obrazový 

soubor je možné uložit v místním počítači, v místní síti nebo na adrese v síti Internet.
2. V případě potřeby klepněte na možnost Procházet a vyhledejte vhodný obrázek v místní 

síti.

5.32.2 Logo zařízení
1. Pokud chcete nahradit název produktu, zadejte cestu ke vhodnému obrázku. Obrazový 

soubor je možné uložit v místním počítači, v místní síti nebo na adrese v síti Internet.
2. V případě potřeby klepněte na možnost Procházet a vyhledejte vhodný obrázek v místní 

síti.

5.32.3 Přenést zvuk (pouze u audio verze)
Audiosignály jsou odesílány v samostatném datovém toku paralelně s videodaty, takže zvyšují 
zatížení sítě. Audiodata jsou kódována podle standardu G.711 a vyžadují dodatečnou šířku 
pásma přibližně 80 kb/s pro každé připojení.

5.32.4 Zobrazit poplachové vstupy
Poplachové vstupy se zobrazují jako ikony vedle videoobrazu, spolu se svými přiřazenými 
názvy. Je-li aktivní poplach, odpovídající ikona změní barvu.

5.32.5 Zobrazit reléové výstupy
Reléové výstupy se zobrazují jako ikony vedle videoobrazu, spolu se svými přiřazenými názvy. 
Je-li relé přepnuto, ikona změní barvu.

5.32.6 Zobrazit trajektorie VCA
Trajektorie (pohybové linie objektů) z analýzy obsahu videoobrazu se zobrazují v živém 
videoobrazu, pokud je aktivován odpovídající typ analýzy (viz Odstavec 5.23 VCA, Strana 63).

5.32.7 Zobrazit metadata VCA
Je-li aktivována funkce analýzy, zobrazí se v živém videoobrazu dodatečné informace analýzy 
obsahu videoobrazu (VCA) (viz Odstavec 5.23 VCA, Strana 63). Například u typu analýzy 
MOTION+ budou senzorová pole, v nichž je zaznamenán pohyb, označena obdélníky.

i
POZNÁMKA! 
Chcete-li znovu použít původní obrázky, jednoduše odstraňte položky v polích Logo 
společnosti a Logo zařízení.
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5.32.8 Velikost JPEG
Můžete zvolit mezi dvěma danými velikostmi obrazu pro zobrazení obrázku M-JPEG.

5.32.9 Interval JPEG
Můžete zvolit interval, ve kterém mají být generovány jednotlivé obrazy pro obrázek M-JPEG.

5.32.10 Kvalita JPEG
Můžete určit kvalitu obrazu pro zobrazení obrázku M-JPEG na stránce AKTIVNÍ STRÁNKA.

5.32.11 Zobrazit protokol událostí
Zprávy o událostech se zobrazují spolu s datem a časem v poli vedle videoobrazu.

5.32.12 Zobrazit protokol systému
Systémové zprávy se zobrazují spolu s datem a časem v poli vedle videoobrazu a poskytují 
informace například o vytvoření a ukončení připojení.

5.32.13 Uložit protokol událostí
Tuto možnost zaškrtněte, pokud chcete ukládat zprávy o událostech do textového souboru 
v místním počítači.
Tento soubor pak můžete zobrazit, upravit a vytisknout jakýmkoli textovým editorem nebo 
standardním softwarem sady Office.

5.32.14 Uložit protokol systému
Tuto možnost zaškrtněte, pokud chcete ukládat systémové zprávy do textového souboru 
v místním počítači.
Tento soubor pak můžete zobrazit, upravit a vytisknout jakýmkoli textovým editorem nebo 
standardním softwarem sady Office.

5.32.15 Soubor pro protokol událostí
1. Zde zadejte cestu pro uložení protokolu událostí.
2. V případě potřeby klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte vhodný adresář.

5.32.16 Soubor pro protokol systému
1. Zde zadejte cestu pro uložení protokolu systému.
2. V případě potřeby klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte vhodný adresář.

5.32.17 Cesta pro soubory JPEG a MPEG
1. Zadejte cestu pro úložiště jednotlivých snímků a videosekvencí, které můžete uložit ze 

stránky AKTIVNÍ STRÁNKA.
2. V případě potřeby klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte vhodný adresář.
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5.33 Stav systému

Úložná zařízení, která modul serveru VIP X1600 používá, jsou sledována. Pokud již úložné 
zařízení není dostupné pro nahrávky (například z důvodu technické závady), zobrazí se v tomto 
okně zpráva Selhalo. Zpětným nastavením chybové zprávy můžete zjistit, zda chyba přetrvává.

5.34 Napájení/ventilátory

V tomto okně se zobrazují informace o stavu ventilátorů a napájení.

5.34.1 Kontrola redundantního napájení
Pokud má být server VIP X1600 napájen dvěma napájecími jednotkami, zvolte možnost 
Zapnuto. Tato volba je důležitá pro správné zobrazení zpráv o stavu napájení.

i
POZNÁMKA! 
Toto okno je viditelné pouze pro modul serveru VIP X1600 ve slotu 1.
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5.35 Licence

V tomto okně můžete zadat aktivační klíč umožňující aktivaci dalších funkcí nebo softwarových 
modulů.

i
POZNÁMKA! 
Aktivační klíč nelze znovu deaktivovat a nelze jej přenášet do jiných jednotek.
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5.36 Údržba - Revize

5.36.1 Firmware
Moduly serveru VIP X1600 jsou zkonstruovány tak, aby bylo možné jejich funkce a parametry 
aktualizovat prostřednictvím firmwaru. Aktualizaci provedete přenosem aktuálního balíku 
firmwaru do modulu prostřednictvím zvolené sítě. Balík firmwaru se poté automaticky 
nainstaluje.
Tímto způsobem lze zajistit servis modulu serveru VIP X1600 a jeho dálkovou aktualizaci, aniž 
by technik musel měnit instalaci na místě použití.
Aktuální firmware získáte ze svého střediska zákaznických služeb nebo z oblasti pro stahování 
na našem webovém serveru.

1. Nejprve uložte soubor firmwaru na pevný disk.
2. Zadejte do pole úplnou cestu k souboru firmwaru anebo klepněte na tlačítko Procházet a 

vyhledejte a vyberte soubor.
3. V dalším kroku klepněte na možnost Načíst a začněte přenášet soubor do modulu. Přenos 

můžete sledovat v indikátoru průběhu.

Nový firmware se rozbalí a paměť Flash EPROM se přeprogramuje. Zbývající čas se zobrazuje 
ve zprávě going to reset Reconnecting in ... seconds. Modul se po úspěšném dokončení 
načtení automaticky restartuje.
Pokud se indikátor LED příslušného modulu na předním panelu serveru VIP X1600 rozsvítí 
červeně, načtení selhalo a je nutné je opakovat. Pro provedení načtení musíte nyní přepnout 
na speciální stránku:
1. Do adresního řádku v prohlížeči zadejte text /main.htm za adresou IP modulu serveru 

VIP X1600 (například 192.168.0.16/main.htm).
2. Opakujte načtení.

!

POZOR! 
Před zahájením načítání firmwaru zkontrolujte, zda jste zvolili správný soubor pro načtení. 
Načtení nesprávných souborů může mít za následek znemožnění použití adresy modulu. Modul 
pak musí být vyměněn.
Instalaci firmwaru nesmíte nikdy přerušovat. Přerušení může vést k nesprávnému 
naprogramování paměti flash EPROM. To může mít za následek znemožnění použití adresy 
modulu. Modul pak musí být vyměněn. Poškození může způsobit dokonce přechod na jinou 
stránku nebo zavření okna prohlížeče.
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5.36.2 Konfigurace
Konfigurační data modulu serveru VIP X1600 je možné uložit v počítači a poté načíst uložená 
konfigurační data z počítače do modulu.

Načíst
1. Zadejte úplnou cestu k souboru anebo klepněte na tlačítko Procházet a vyberte 

požadovaný soubor.
2. Ujistěte se, zda soubor, který se má načíst, pochází z jednotky stejného typu, jako je 

modul, který chcete konfigurovat.
3. V dalším kroku klepněte na možnost Načíst a začněte přenášet soubor do modulu. Přenos 

můžete sledovat v indikátoru průběhu.
Po dokončení načtení se aktivuje nová konfigurace. Zbývající čas se zobrazuje ve zprávě going 
to reset Reconnecting in ... seconds. Modul se po úspěšném dokončení načtení automaticky 
restartuje.

Stáhnout
1. Klepněte na tlačítko Stáhnout. Otevře se dialogové okno.
2. Podle pokynů na obrazovce uložte aktuální nastavení.

5.36.3 Certifikát SSL
Aby bylo možné pracovat s datovými připojeními šifrovanými pomocí protokolu SSL, musí být 
na obou koncích připojení k dispozici odpovídající certifikáty. Do modulu serveru VIP X1600 je 
možné načíst certifikát SSL tvořený jedním nebo více soubory. 
Pokud chcete do modulu serveru VIP X1600 načíst více souborů, je třeba je vybrat postupně.
1. Zadejte úplnou cestu k souboru anebo klepněte na tlačítko Procházet a vyberte 

požadovaný soubor.
2. V dalším kroku klepněte na možnost Načíst a začněte přenášet soubor do modulu.
3. Po úspěšném načtení všech souborů je nutné modul restartovat. Do adresního řádku 

v prohlížeči zadejte text /reset.htm za adresou IP modulu serveru VIP X1600 (například 
192.168.0.16/reset).

Nový certifikát SSL je platný.

5.36.4 Protokol údržby
Interní protokol údržby je možné stáhnout z modulu a odeslat středisku zákaznických služeb 
pro účely podpory. Klepněte na tlačítko Stáhnout a vyberte umístění souboru.
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5.37 Test funkcí
Server VIP X1600 nabízí celou řadu možností konfigurace. Po instalaci a konfiguraci byste tedy 
měli zkontrolovat, zda server pracuje správně.
Test funkcí představuje jediný způsob, jak si ověřit, zda server VIP X1600 bude v případě 
poplachu fungovat podle očekávání. 
Kontrola by měla zahrnovat následující funkce:
- Je možné server VIP X1600 vzdáleně zavolat?
- Přenáší server VIP X1600 všechna požadovaná data?
- Reaguje server VIP X1600 na poplachové události podle požadavků?
- Probíhají nahrávky podle záměru?
- Je možné v případě potřeby ovládat periferní zařízení?
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6 Obsluha

6.1 Obsluha s využitím aplikace Microsoft Internet Explorer
Počítač vybavený aplikací Microsoft Internet Explorer (verze 6.0 nebo vyšší) může přijímat živý 
obraz z modulů serveru VIP X1600, ovládat kamery a další periferní zařízení a přehrávat 
uložené videosekvence.

6.1.1 Systémové požadavky
- Počítač s operačním systémem Windows 2000 nebo Windows XP
- Přístup k síti (Intranet nebo Internet)
- Microsoft Internet Explorer (verze 6.0 nebo novější)
- Rozlišení obrazovky 1 024 × 768 pixelů
- 16bitová nebo 32bitová hloubka barev
- Nainstalovaný nástroj Sun JVM
- Pro přehrávání nahrávek: připojení k úložnému médiu

6.1.2 Instalace ovládacího prvku MPEG ActiveX
Aby bylo možné přehrávat živé videoobrazy, je nutné v počítači nainstalovat vhodný software 
MPEG ActiveX. V případě potřeby můžete program nainstalovat z dodaného disku CD-ROM 
produktu.
1. Vložte disk CD-ROM produktu do jednotky CD-ROM v počítači. Jestliže se disk CD-ROM 

nespustí automaticky, otevřete kořenový adresář disku CD-ROM v aplikaci Průzkumník 
Windows a poklepejte na položku MPEGAx.exe.

2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

i

POZNÁMKA! 
Vezměte v úvahu také informace uvedené v dokumentu System Requirements na dodaném 
disku CD-ROM produktu. V případě potřeby můžete požadované programy a ovládací prvky 
nainstalovat z dodaného disku CD-ROM produktu (viz Odstavec 3.2 Rozsah dodávky modulu 
serveru VIP X1600, Strana 11).
Poznámky k používání aplikace Microsoft Internet Explorer naleznete v online nápovědě 
v aplikaci Internet Explorer.
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6.1.3 Vytvoření připojení
Aby bylo možné provozovat server VIP X1600 v síti, musí mít alespoň modul serveru VIP X1600 
ve slotu 1 přidělenu adresu IP.
Z výroby je předem nastavena tato výchozí adresa: 192.168.0.1
1. Spusťte webový prohlížeč.
2. Zadejte adresu IP modulu serveru VIP X1600 jako adresu URL. Vytvoří se připojení a 

zanedlouho se zobrazí AKTIVNÍ STRÁNKA s videoobrazem.
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6.2 AKTIVNÍ STRÁNKA
Po vytvoření připojení zobrazí webový prohlížeč stránku AKTIVNÍ STRÁNKA. Ta zobrazuje živý 
videoobraz na pravé straně okna prohlížeče. V závislosti na konfiguraci se může na živém 
videoobrazu zobrazovat několik překryvných textů (viz Odstavec 5.5 Zobrazit titulky, 
Strana 30).
Další informace se mohou zobrazovat vedle živého videoobrazu na stránce AKTIVNÍ 
STRÁNKA. Zobrazení závisí na nastaveních provedených na stránce Konfigurace akt. stránky 
(viz Odstavec 5.32 Konfigurace akt. stránky, Strana 84).

6.2.1 Maximální počet připojení
Pokud nedojde k připojení, jednotka pravděpodobně dosáhla maximálního počtu připojení. 
V závislosti na konfiguraci jednotky a sítě může každý modul serveru VIP X1600 zpracovat až 
25 připojení webovým prohlížečem nebo až 50 připojení prostřednictvím systému VIDOS nebo 
Bosch Video Management System.

6.2.2 Chráněný modul serveru VIP X1600 
Je-li modul serveru VIP X1600 chráněn heslem proti neoprávněnému přístupu a pokusíte-li se 
přistoupit k  oblastem s chráněným přístupem, webový prohlížeč zobrazí odpovídající zprávu a 
vyzve vás k zadání hesla.

1. Zadejte uživatelské jméno a přiřazené heslo do příslušných textových polí.
2. Klepněte na tlačítko OK. Je-li heslo zadáno správně, webový prohlížeč zobrazí vyvolanou 

stránku.

6.2.3 Chráněná síť
Pokud je pro správu přístupových práv v síti nasazen server RADIUS (ověřování 802.1x), musí 
být server VIP X1600 nakonfigurován odpovídajícím způsobem, jinak komunikace není možná 
(viz Odstavec 5.28.17 Ověření, Strana 78).

i
POZNÁMKA! 
Moduly serveru VIP X1600 nabízejí možnost omezit rozsah přístupu pomocí různých úrovní 
autorizace (viz Odstavec 5.6 Heslo, Strana 32).
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6.2.4 Přepínání mezi moduly serveru VIP X1600
Pokud bylo na server VIP X1600 instalováno více modulů, je možné snadno přepínat mezi 
moduly ve stejné jednotce.

V horní části okna přepněte klepnutím na jeden z odkazů Modul 1 až Modul 4 na 
odpovídající modul na stejném serveru VIP X1600.

6.2.5 Volba obrazu
Obraz každé kamery můžete zobrazit samostatně na celou obrazovku. Případně je možné 
zobrazit obrazy kamery ze všech video vstupů najednou (Kvad.video).
1. Klepnutím na jednu z karet nad videoobrazem zobrazíte jeden nebo všechny obrazy 

kamer.
2. Klepnutím na jednu z karet MPEG-4 tok 1, MPEG-4 tok 2 nebo M-JPEG pod 

videoobrazem přepnete mezi různými způsoby zobrazení obrazu kamery. Tato volba se 
použije pro všechny obrazy kamer.

i
POZNÁMKA! 
Modul serveru VIP X1600 nainstalovaný v jiném serveru VIP X1600 musí být zvolen 
prostřednictvím své adresy IP.
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6.2.6 Ovládání zobrazení
Možnosti ovládání periferních zařízení (například otáčecí/naklápěcí hlavy kamery či kamery 
s kopulovitým krytem) závisí na typu instalované jednotky a na konfiguraci modulu serveru 
VIP X1600.
Pokud je k modulu serveru VIP X1600 připojena ovladatelná a nakonfigurovaná jednotka, 
zobrazují se ovládací prvky tohoto periferního zařízení vedle videoobrazu.

1. Chcete-li ovládat periferní zařízení, klepněte na příslušné ovládací prvky.
2. Přesuňte ukazatel myši nad videoobraz. Ukazatel myši zobrazí další možnosti ovládání 

periferních zařízení.

6.2.7 Digitální vstupy a výstupy

Ikony poplachu Input 1 až Input 4 slouží k informativním účelům a udávají stav poplachového 
vstupu. Při spuštění poplachu se příslušná ikona rozsvítí modře. O tom, zda se zobrazí poplach 
a také další detaily, rozhoduje konfigurace modulu (viz Odstavec 5.32 Konfigurace akt. stránky, 
Strana 84).

6.2.8 Spouštěcí relé
Připojené jednotky je možné přepínat pomocí relé v modulu serveru VIP X1600 (například 
světla nebo otvírače dveří).

Chcete-li tuto funkci aktivovat, klepněte na ikonu příslušného relé vedle videoobrazu. Při 
aktivaci relé bude ikona červená.
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6.2.9 Protokol systému / Protokol událostí

Pole Protokol systému obsahuje informace o provozním stavu modulu serveru VIP X1600 a o 
připojení. Tyto zprávy můžete automaticky uložit do souboru (viz Odstavec 5.32 Konfigurace 
akt. stránky, Strana 84).
Události, například spuštění nebo ukončení poplachů, se zobrazují v poli Protokol událostí. 
Tyto zprávy můžete automaticky uložit do souboru (viz Odstavec 5.32 Konfigurace akt. stránky, 
Strana 84).
Položky je možné z polí odstranit. Chcete-li tak učinit, klepněte na ikonu v pravém horním rohu 
příslušného pole.

6.2.10 Funkce zvuku (pouze u audio verze)
V závislosti na konfiguraci lze z modulu přenášet zvuková data. Všichni uživatelé, kteří jsou 
připojeni prostřednictvím prohlížečů, přijímají audiosignály odesílané modulem.

i
POZNÁMKA! 
Odesílání audiosignálů do jednotky není možné.
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6.3 Ukládání fotografií
Jednotlivé snímky z videosekvencí aktuálně zobrazených na stránce AKTIVNÍ STRÁNKA lze 
uložit ve formátu JPEG na pevný disk počítače.
V zobrazení Kvad.video můžete uložit fotografie z jakékoli ze čtyř kamer. Ikony pod obrazy 
kamery se vztahují ke čtyřem obrazům kamer v následujícím pořadí: levá horní, pravá horní, 
levá dolní, pravá dolní.

Jednotlivé snímky uložíte klepnutím na ikonu. Snímek se uloží v rozlišení 704 × 576 pixelů 
(4CIF). Umístění úložiště závisí na konfiguraci modulu serveru VIP X1600 
(viz Odstavec 5.32.17 Cesta pro soubory JPEG a MPEG, Strana 86).

6.4 Nahrávání videosekvencí
Části videosekvence aktuálně zobrazené na stránce AKTIVNÍ STRÁNKA lze uložit na pevný 
disk počítače.
V zobrazení Kvad.video můžete uložit videosekvence z jakékoli ze čtyř kamer. Ikony pod 
obrazy kamery se vztahují ke čtyřem obrazům kamer v následujícím pořadí: levá horní, pravá 
horní, levá dolní, pravá dolní.
1. Nahrávání spustíte klepnutím na ikonu pro nahrávání videosekvencí. Umístění úložiště 

závisí na konfiguraci modulu serveru VIP X1600 (viz Odstavec 5.32.17 Cesta pro soubory 
JPEG a MPEG, Strana 86). Červený bod v této ikoně označuje, že probíhá nahrávání.

2. Opětovným klepnutím na tuto ikonu nahrávání zastavíte.

6.4.1 Rozlišení obrazu
Sekvence se ukládají v rozlišení, které bylo předem nastaveno v konfiguraci kodéru 
(viz Odstavec 5.11 Profil kodéru, Strana 37).

i
POZNÁMKA! 
Uložené videosekvence je možné přehrát pomocí aplikace Player od společnosti 
Bosch Security Systems, kterou je možno nainstalovat z dodaného disku CD-ROM produktu 
(viz Odstavec 3.1 Rozsah dodávky základny serveru VIP X1600, Strana 11).
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6.5 Chod nahrávacího programu
Ikona pevného disku pod obrazem kamer na stránce AKTIVNÍ STRÁNKA se během 
automatického nahrávání mění.

Probíhající nahrávání je indikováno ikonou s pohyblivou grafikou. Pokud žádné nahrávání 
neprobíhá, zobrazí se statická ikona.

i
POZNÁMKA! 
Pomocí zobrazení Kvad.video si můžete ověřit, ze které kamery se nahrávka pořizuje: přesuňte 
ukazatel myši nad ikonu. Pod ukazatelem myši se zobrazí zpráva.
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6.6 Stránka NAHRÁVKY
Stránka NAHRÁVKY, na které lze přehrávat zaznamenané videosekvence, je přístupná ze 
stránky AKTIVNÍ STRÁNKA a také z nabídky NASTAVENÍ.
Odkaz NAHRÁVKY je viditelný pouze v případě, že bylo zvoleno úložné médium 
(viz Odstavec 5.16 Úložné médium, Strana 46).

Klepněte na odkaz NAHRÁVKY v navigačním pruhu v horní části okna. Zobrazí se stránka 
pro přehrávání.

6.6.1 Výběr nahrávek
V levé části stránky nejprve zvolte oddíl, jehož nahrávky chcete zobrazit.
Zobrazí se seznam všech sekvencí, které jsou v oddíle uloženy. Každé sekvenci je přiřazeno 
průběžné číslo (stopa). Zobrazí se počáteční čas a čas zastavení, doba nahrávání, počet 
poplachů a typ nahrávky.
1. Klepnutím na název oddílu v seznamu zobrazíte nahrávky pro tento oddíl.
2. Klepněte na položku v seznamu. V okně videa ihned začne přehrávání zvolené sekvence.
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6.6.2 Ovládání přehrávání

Pod videoobrazem uvidíte časový pruh, sloužící k rychlé orientaci. Pokud jste klepnutím vybrali 
určitou sekvenci pro přehrávání, bude vybraná sekvence označena v seznamu. V pruhu se 
šedou barvou zobrazí přiřazený časový interval. Zelená šipka nad pruhem označuje polohu 
snímku, který se v sekvenci aktuálně přehrává.
Časový pruh nabízí různé možnosti navigace v sekvencích a mezi nimi.
1. Zobrazený časový interval můžete změnit přesunutím šedé oblasti doleva nebo doprava 

při současném stisknutí tlačítka myši.
2. Zobrazený časový interval lze změnit klepnutím na tlačítka přiblížení a oddálení (ikony 

lupy). Zobrazení může obsáhnout rozsah od dvou měsíců do několika sekund.
3. Klepnutím na odpovídající šedé označení je možné zvolit jinou sekvenci pro přehrávání.
4. V případě potřeby přetáhněte zelenou šipku na místo v čase, kde by mělo začít 

přehrávání. Případně můžete klepnout přímo na šedý časový interval nebo na časovou 
stupnici a rychle tak přejít na zvolenou pozici. Zobrazení data a času pod pruhem 
poskytuje orientaci s přesností na sekundu.

6.6.3 Tlačítka
Přehrávání lze ovládat pomocí tlačítek pod videoobrazem. Tlačítka mají následující funkce:

Spuštění nebo pozastavení přehrávání

Rychlý přechod na začátek aktivní videosekvence nebo 
na předchozí sekvenci v seznamu

Rychlý přechod na začátek další videosekvence v seznamu
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6.6.4 Posuvník
K ovládání rychlosti přehrávání a rychlému přetáčení vpřed nebo vzad lze použít posuvník: 
když jej umístíte doprostřed, označuje přehrávání s rychlostí nahrávání, doleva označuje 
přetáčení vzad a doprava rychlé přetáčení vpřed. Rychlost rychlého přetáčení vpřed nebo 
přetáčení vzad se mění podle toho, do jaké vzdálenosti přesunete posuvník směrem k ikonám 
běžce.

Rychlost přehrávání lze průběžně volit pomocí regulátoru rychlosti:

Červené pruhy v šedých polích sekvencí označují místa v čase, kde byly spuštěny poplachy. 
K těmto místům můžete rychle přejít přetažením zelené šipky.

6.6.5 Záložky
Navíc je možné nastavit v sekvencích značky, takzvané záložky, a rychle přejít přímo k nim. 
Tyto záložky jsou označeny jako malé žluté šipky nad časovým intervalem. Záložky používejte 
následujícím způsobem:

Chcete-li záložku smazat, klepněte na ni pravým tlačítkem myši.

Rychlý přechod na předchozí záložku

Nastavit záložku

Rychlý přechod na následující záložku

i
POZNÁMKA! 
Záložky jsou platné pouze v době, kdy se nacházíte na stránce NAHRÁVKY; neukládají se spolu 
se sekvencemi. Jakmile stránku zavřete, všechny záložky se smažou.
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6.7 Záloha
Videosekvence nebo jednotlivé snímky uložené na úložném médiu modulu serveru VIP X1600 
lze zálohovat na pevném disku počítače.
Nejprve zvolte požadovanou sekvenci podle popisu v předchozí části. Pro zálohování jsou 
k dispozici následující tlačítka:

1. Spusťte přehrávání sekvence, kterou chcete uložit buď jako celek anebo jen její část na 
pevný disk počítače.

2. Klepněte na ikonu zálohování sekvencí. Zálohování začne okamžitě. Tento proces se 
zobrazuje prostřednictvím červeného bodu v ikoně.

3. Opětovným klepnutím na ikonu zálohování sekvencí zálohování ukončíte.
Tento postup lze v rámci sekvence opakovat mnohokrát a zálohovat tak více výtahů z delší 
sekvence.

Chcete-li na pevný disk počítače zálohovat pouze fotografie z běžící sekvence, klepněte 
na tlačítko zálohování jednoho snímku.

Jednotlivé snímky se ihned po klepnutí zobrazí v oblasti Snímky obrazovek. Umístění úložiště 
sekvencí a jednotlivých snímků lze zadat v konfiguraci modulu serveru VIP X1600 
(viz Odstavec 5.32.17 Cesta pro soubory JPEG a MPEG, Strana 86).

6.7.1 Tisk snímku obrazovky
Uložené snímky obrazovky lze prohlédnout a vytisknout.
1. Klepněte na náhled v oblasti Snímky obrazovek. Otevře se nové okno.
2. Klepnutím na tlačítko Tisk zahajte tisk.
3. Klepnutím na tlačítko pro ukončení (X) v záhlaví okna můžete okno opět zavřít.

Záloha sekvence na pevný disk počítače 

Záloha jednotlivého snímku na pevný disk počítače 
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6.8 Instalace aplikace Player
Uložené videosekvence je možné přehrát pomocí aplikace Player od společnosti Bosch 
Security Systems, kterou naleznete na dodaném disku CD-ROM produktu 
(viz Odstavec 3.1 Rozsah dodávky základny serveru VIP X1600, Strana 11).

1. Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM v počítači. Jestliže se disk CD-ROM nespustí 
automaticky, otevřete disk CD-ROM v programu Průzkumník Windows a poklepáním na 
soubor index.html spusťte nabídku.

2. V poli se seznamem nahoře vyberte požadovaný jazyk a v nabídce klepněte na možnost 
Tools.

3. Klepněte na možnost Archive Player. Instalace bude zahájena. Postupujte podle pokynů 
v instalačním programu. Současně s aplikací Player bude nainstalována aplikace Archive 
Player.

4. Po úspěšné instalaci naleznete na pracovní ploše dvě nové ikony pro aplikace Player a 
Archive Player.

5. Aplikaci Player spustíte poklepáním na ikonu Player.

i
POZNÁMKA! 
Aby bylo možné přehrávat uložené sekvence pomocí aplikace Player, musí být v počítači 
nainstalován vhodný ovládací prvek MPEG ActiveX.
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6.9 Hardwarová připojení mezi videoservery
Server VIP X1600 můžete snadno připojit k připojeným kamerám jako odesílatele a vhodný 
hardwarový dekodér kompatibilní s formátem MPEG-4 (například VIP XD) s připojeným 
monitorem jako příjemce prostřednictvím sítě Ethernet. Tímto způsobem je možné pokrýt 
dlouhé vzdálenosti, aniž by byla třeba rozsáhlá instalace nebo kabeláž.

6.9.1 Instalace
Kompatibilní videoservery jsou navrženy tak, aby se vzájemně automaticky propojily za 
předpokladu, že jsou správně nakonfigurovány. Je pouze třeba, aby byly součástí uzavřené 
sítě. Při instalaci jednotek postupujte následovně:
1. Připojte jednotky do uzavřené sítě pomocí kabelů Ethernet.
2. Připojte je k napájení.

6.9.2 Připojování
K dispozici jsou tři možnosti vytvoření připojení mezi odesílatelem a kompatibilním příjemcem 
v uzavřené síti:
- poplach,
- program terminálu nebo
- aplikace Internet Explorer.

6.9.3 Připojení při poplachu
Pomocí vhodné konfigurace se připojení mezi odesílatelem a příjemcem vytváří automaticky 
při spuštění poplachu (viz Odstavec 5.22 Poplachová připojení, Strana 60). Po chvíli se na 
připojeném monitoru zobrazí živý videoobraz od odesílatele.
Tuto možnost lze použít také k připojení odesílatele a kompatibilního přijímače pomocí 
přepínače připojeného k poplachovému vstupu. K vytvoření připojení není v tomto případě 
třeba počítač.

i
POZNÁMKA! 
Aby bylo možné vytvořit hardwarové připojení, musí se odesílatel i příjemce nacházet ve stejné 
podsíti.

i
POZNÁMKA! 
Na konfigurační stránce Poplachová připojení zkontrolujte, zda jsou jednotky nakonfigurovány 
pro síťové prostředí a zda je nastavena správná adresa IP vzdáleného umístění, které má být 
kontaktováno v případě poplachu (viz Odstavec 5.22 Poplachová připojení, Strana 60). 

i
POZNÁMKA! 
Připojení pomocí webového prohlížeče je popsáno v návodu příslušné jednotky, která má být 
použita jako příjemce, například VIP XD.
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6.9.4 Připojení pomocí programu terminálu
Aby bylo možné provádět operace pomocí programu terminálu, musí být splněny různé 
požadavky (viz Odstavec 8.8 Komunikace pomocí programu terminálu, Strana 116).
1. Spusťte program terminálu a v hlavní nabídce zadejte příkaz 1 pro přepnutí do nabídky 

IP.
2. Zadejte příkaz 4 v nabídce IP pro změnu vzdálené adresy IP. Potom zadejte adresu IP 

modulu serveru VIP X1600, ke kterému se chcete připojit.
3. Zadáním příkazu 0 se vraťte do hlavní nabídky a potom zadejte příkaz 4 pro přepnutí do 

nabídky Rcp+.
4. V nabídce Rcp+ zadejte příkaz 5 pro aktivaci automatického připojení.

6.9.5 Ukončení připojení pomocí programu terminálu
1. Spusťte program terminálu a v hlavní nabídce zadejte příkaz 4 pro přepnutí do nabídky 

Rcp+.
2. V nabídce Rcp+ zadejte příkaz 5 pro deaktivaci automatického připojení.
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6.10 Provoz při použití softwarových dekodérů
Spojením videoserveru VIP X1600 se systémem VIDOS lze vytvořit vysoce výkonné systémové 
řešení.
VIDOS je softwarový balíček pro obsluhu, řízení a správu instalací systému průmyslové televize 
CCTV (například sledovacích systémů) na vzdálených místech. Funguje v operačních 
systémech Microsoft Windows. Je určen především pro dekódování videa, audia a řídicích dat 
přijatých od vzdáleného odesílatele.
Při používání serveru VIP X1600 se systémem VIDOS se nabízí mnoho možností provozu a 
konfigurace. Další informace naleznete v dokumentaci k softwaru.

Dalším programem, který podporuje server VIP X1600, je Bosch Video Management System.
Bosch Video Management System je řešení videozabezpečení IP, které umožňuje hladkou 
správu digitálního videa, zvuku a dat v jakékoli síti IP. Bylo vyvinuto pro použití s produkty 
průmyslové televize (CCTV) společnosti Bosch jako jedna z komponent rozsáhlého systému 
správy videozabezpečení. Umožňuje integraci stávajících komponent do systému 
s jednoduchým ovládáním nebo do celého výrobního programu společnosti Bosch, čímž může 
využívat výhod celistvého řešení zabezpečení založeného na nejnovější technologii a 
mnohaletých zkušenostech.

Videoserver VIP X1600 je určen také pro použití s digitálními rekordéry DiBos 8.
Rekordér DiBos 8 nahrává až 32 toků videa a zvuku. Je k dispozici jako software pro protokol 
IP anebo jako hybridní digitální videorekordér s přídavnou analogovou kamerou a audio 
vstupy. Rekordér DiBos podporuje celou řadu různých funkcí videoserveru VIP X1600, 
například aktivaci relé, dálkové ovládání periferních zařízení a vzdálenou konfiguraci. Rekordér 
DiBos 8 také umožňuje využít poplachové vstupy pro spouštění při událostech a při využití 
detektoru pohybu MOTION+ nahrávání aktivovaných buněk, což umožňuje inteligentní 
vyhledávání pohybu.
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7 Údržba a aktualizace

7.1 Testování síťového připojení 
Ke kontrole připojení mezi adresami IP můžete použít příkaz ping. Ten umožňuje otestovat, 
zda je jednotka v síti aktivní.
1. Otevřete příkazový řádek systému DOS.
2. Zadejte příkaz ping a za ním adresu IP jednotky.
Pokud je nalezen modul serveru, odpověď se zobrazí jako Reply from ... Za ní následuje počet 
odeslaných bajtů a doba přenosu v milisekundách. Pokud tomu tak není, nelze k jednotce 
přistupovat prostřednictvím sítě. Příčiny mohou být tyto:
- Server VIP X1600 není správně připojen k síti. V tom případě zkontrolujte kabelová při-

pojení.
- Modul serveru VIP X1600 není správně integrován do sítě. Zkontrolujte adresu IP, masku 

podsítě a adresu brány.

7.2 Zpětné nastavení jednotky
Pomocí tlačítka pro zpětné nastavení na výrobní hodnoty můžete obnovit původní nastavení 
modulu serveru VIP X1600. Všechny provedené změny nastavení se přepíší výchozími 
hodnotami z výroby. Zpětné nastavení může být nutné například v případě, že jsou nastavení 
jednotky neplatná a nedovolují jí pracovat podle požadavků.

1. V případě potřeby zálohujte aktuální konfiguraci pomocí tlačítka Stáhnout na 
konfigurační stránce Údržba - Revize (viz Odstavec 5.36 Údržba - Revize, Strana 89).

2. Pomocí špičatého předmětu stiskněte tlačítko pro zpětné nastavení na výrobní hodnoty, 
umístěné pod oranžovou svorkovnicí, dokud indikátor LED příslušného modulu na 
předním panelu serveru VIP X1600 nezačne blikat červeně (viz Odstavec 3.5 Připojení a 
zobrazení, Strana 16). Všechna nastavení modulu se vrátí na výchozí hodnoty.

3. V případě potřeby změňte adresu IP modulu serveru VIP X1600.
4. Nakonfigurujte modul podle svých požadavků.

!
POZOR! 
V průběhu zpětného nastavení budou ztracena všechna nakonfigurovaná nastavení.
V případě potřeby zálohujte aktuální konfiguraci pomocí tlačítka Stáhnout na konfigurační 
stránce Údržba - Revize (viz Odstavec 5.36 Údržba - Revize, Strana 89).

i
POZNÁMKA! 
Po zpětném nastavení lze k modulu serveru VIP X1600 přistupovat pouze pomocí výchozí 
adresy IP nastavené z výroby. Adresu IP je možné změnit podle postupu uvedeného v kapitole 
Instalace (viz Odstavec 4.6 Nastavení pomocí aplikace Configuration Manager, Strana 23).
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7.3 Opravy

Zajistěte, aby veškerou údržbu a opravy prováděly pouze kvalifikované osoby (elektroinženýři 
nebo specialisté na síťové technologie). V případě pochybností se obraťte na technické 
servisní středisko svého prodejce.

7.4 Převod a likvidace
Server VIP X1600, základna serveru VIP X1600 a modul serveru VIP X1600 musejí být 
převáděny pouze společně s touto instalační příručkou a návodem k obsluze.
Váš produkt značky Bosch je navržen a vyroben z materiálů a komponent vysoké kvality, které 
je možné recyklovat a znovu použít.

Tento symbol znamená, že elektrická a elektronická zařízení musejí být po skončení své 
životnosti likvidována odděleně od domovního odpadu.
V Evropské unii existují oddělené systémy sběru pro použité elektrické a elektronické 
produkty. Zařízení zlikvidujte ve vašem místním středisku pro sběr odpadů a recyklaci.

!
POZOR! 
Nevyměňujte žádné součásti v modulu serveru VIP X1600 ani v základně serveru VIP X1600. 
Jednotka neobsahuje žádné součásti, jejichž servis by mohl provádět uživatel.
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8 Dodatek

8.1 Odstraňování problémů
Pokud nemůžete sami vyřešit poruchu, obraťte se na svého dodavatele nebo správce systému 
anebo přímo na zákaznický servis společnosti Bosch Security Systems.
Množství informací o verzi jednotky je uvedeno na stránce Informace o verzi 
(viz Odstavec 5.31 Informace o verzi, Strana 83). Poznamenejte si je, než budete kontaktovat 
zákaznický servis. Interní protokol údržby můžete z jednotky stáhnout na stránce Údržba - 
Revize, pokud ho chcete e-mailem poslat středisku zákaznických služeb 
(viz Odstavec 5.36.4 Protokol údržby, Strana 90).

Následující tabulky by vám měly pomoci identifikovat příčiny poruch a napravit je v případech, 
kdy je to možné.
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8.2 Všeobecné poruchy

Porucha Možné příčiny Doporučené řešení

Není připojení mezi 
modulem a programem 
terminálu.

Nesprávně zapojené kabely. Zkontrolujte všechny kabely, 
zástrčky, kontakty, zakončení a 
zapojení.

Není připojeno sériové rozhraní 
počítače.

Zkontrolujte druhé sériové 
rozhraní.

Parametry rozhraní se neshodují. V případě potřeby zvolte jiné 
rozhraní a zajistěte, aby se 
parametry rozhraní počítače 
shodovaly s parametry rozhraní 
modulu. Vyzkoušejte následující 
standardní parametry: rychlost 
přenosu 19 200 baudů, 
8 datových bitů, bez parity, 
1 stop bit. V dalším kroku 
odpojte jednotku od napájení a 
po několika sekundách ji znovu 
připojte.

Obraz se nepřenáší do 
vzdálené stanice.

Chyba kamery. Připojte ke kameře místní 
monitor a zkontrolujte funkci 
kamery.

Chybná zapojení kabelů. Zkontrolujte všechny kabely, 
zástrčky, kontakty a zapojení.

Nebylo navázáno 
připojení, nepřenáší se 
obraz.

Konfigurace modulu. Zkontrolujte všechny parametry 
konfigurace.

Chybná instalace. Zkontrolujte všechny kabely, 
zástrčky, kontakty a zapojení.

Nesprávná adresa IP. Zkontrolujte adresy IP (program 
terminálu).

Chybný přenos dat v místní síti 
LAN.

Zkontrolujte přenos dat pomocí 
příkazu ping.

Bylo dosaženo maximálního 
počtu připojení.

Počkejte, dokud se neuvolní 
připojení, a poté znovu zavolejte 
odesílatele.

Zvuk se nepřenáší do 
vzdálené stanice.

Chyba hardwaru. Zkontrolujte, zda všechny 
připojené audiojednotky pracují 
správně.

Chybná zapojení kabelů. Zkontrolujte všechny kabely, 
zástrčky, kontakty a zapojení.

Nesprávná konfigurace. Zkontrolujte zvukové parametry 
na konfiguračních stránkách 
Zvuk a Konfigurace akt. 
stránky.
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8.3 Poruchy připojení k systému iSCSI

Modul nehlásí poplach. Není zvolen zdroj poplachu. Zvolte možné zdroje poplachu 
na konfigurační stránce Zdroje 
poplachu.

Není zadána reakce na poplach. Zadejte požadovanou reakci na 
poplach na konfigurační stránce 
Poplachová připojení a 
v případě potřeby změňte 
adresu IP.

Nelze ovládat kamery 
nebo jiné jednotky.

Kabelové připojení mezi 
sériovým rozhraním a připojenou 
jednotkou není správné.

Zkontrolujte všechna kabelová 
připojení a zajistěte, aby byly 
všechny zástrčky správně 
zasunuty.

Parametry rozhraní neodpovídají 
parametrům rozhraní další 
připojené jednotky.

Zajistěte, aby byla nastavení 
všech použitých jednotek 
kompatibilní.

Po načtení firmwaru 
přestal modul fungovat.

Výpadek napájení během 
programování souborem 
firmwaru.

Nechte modul zkontrolovat 
střediskem zákaznických služeb 
a v případě potřeby jej vyměňte.

Nesprávný soubor firmwaru. Do webového prohlížeče zadejte 
adresu IP modulu, za ní /
main.htm a opakujte načtení.

Porucha Možné příčiny Doporučené řešení

Porucha Možné příčiny Doporučené řešení

Po připojení k systému 
iSCSI se nezobrazují 
žádná čísla LUN.

Nesprávné mapování LUN 
během konfigurace systému 
iSCSI.

Zkontrolujte konfiguraci systému 
iSCSI a znovu se připojte.

Po připojení k cíli iSCSI 
se pod uzlem zobrazuje 
zpráva „LUN FAIL“.

Nebylo možné číst seznam LUN, 
protože byl přiřazen 
nesprávnému síťovému rozhraní.

Zkontrolujte konfiguraci systému 
iSCSI a znovu se připojte.

Není možné provést 
mapování LUN.

Některé systémy iSCSI 
nepodporují použití přípon 
iniciátora.

Odstraňte přípony iniciátora na 
konfigurační stránce iSCSI.
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8.4 Indikátory LED
Síťový videoserver VIP X1600 je vybaven řadou indikátorů LED, které zobrazují provozní stav a 
mohou informovat o možných poruchách:

8.4.1 Zásuvky RJ45 10/100/1000 Base-T

8.4.2 Modul 1 / Modul 2 / Modul 3 / Modul 4

8.4.3 Napájení / Porucha

8.5 Zatížení procesoru
Pokud přistupujete k modulu serveru VIP X1600 prostřednictvím webového prohlížeče, 
zobrazí se indikátory zatížení procesoru v levé horní části okna vedle loga výrobce.

Přesunete-li ukazatel myši nad jeden ze dvou grafických indikátorů, zobrazí se stav příslušného 
procesoru spolu s číselnými hodnotami. Tyto informace mohou být užitečné při odstraňování 
problémů nebo při ladění jednotky.

Zelený indikátor LED se 
nerozsvítí:

Není k dispozici síťové připojení.

Zelený indikátor LED se rozsvítí: Bylo vytvořeno síťové připojení.

Oranžový indikátor LED bliká: Probíhá přenos dat prostřednictvím sítě.

Nerozsvítí se: Slot není obsazen.

Rozsvítí se zeleně: Modul serveru VIP X1600 je zapnutý.

Bliká zeleně: Přistupuje se k modulu serveru VIP X1600.

Bliká červeně: Probíhá spuštění.

Rozsvítí se červeně: Modul serveru VIP X1600 je nefunkční, například v důsledku 
nezdařeného načtení firmwaru.

Nerozsvítí se: Server VIP X1600 je vypnutý.

Rozsvítí se zeleně: Spouštění je dokončeno, server VIP X1600 je připraven 
k provozu.

Bliká červeně: Porucha ventilátorů nebo záložní napájecí jednotky.
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8.6 Sériové rozhraní
Možnosti používání sériového rozhraní zahrnují přenos transparentních dat, ovládání 
připojených jednotek anebo obsluhu jednotky pomocí programu terminálu. 
Sériové rozhraní podporuje přenosové standardy RS232, RS422 a RS485. Použitý režim závisí 
na aktuální konfiguraci (viz Odstavec 5.27 COM1, Strana 73). Připojení se provádí pomocí 
svorkovnice.

8.7 Svorkovnice
Svorkovnice má několik kontaktů pro:
- 4 poplachové vstupy
- 4 reléové výstupy
- Sériový přenos dat
Pro snazší použití jsou kontakty rozděleny do tří zástrčkových bloků.

8.7.1 Přiřazení kolíků
Přiřazení kolíků sériového rozhraní závisí na použitém režimu rozhraní 
(viz Odstavec 5.27 COM1, Strana 73):

Při připojování poplachových vstupů připojte jednotlivé poplachové vstupy k uzemňovacímu 
kontaktu (GND).

Kontakt Režim RS232 Režim RS422 Režim RS485

CTS CTS (smazat a odeslat) RxD- (přijmout data mínus) Data-

TXD TxD (přenést data) TxD- (přenést data mínus)

RXD RxD (přijmout data) RxD+ (přijmout data plus) Data+

RTS RTS (připraveno 
k odeslání)

TxD+ (přenést data plus)

GND GND (uzemnění) — —

Kontakt Funkce

IN1 Vstup poplachu 1

IN2 Vstup poplachu 2

IN3 Vstup poplachu 3

IN4 Vstup poplachu 4

GND Uzemnění

R1 Reléový výstup 1

R2 Reléový výstup 2

R3 Reléový výstup 3

R4 Reléový výstup 4
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8.8 Komunikace pomocí programu terminálu

8.8.1 Datový terminál
Není-li možné modul serveru VIP X1600 nalézt v síti nebo je přerušeno připojení k síti, lze 
k modulu serveru VIP X1600 připojit datový terminál a provést úvodní nastavení i nastavit 
důležité parametry. Datový terminál je tvořen počítačem vybaveným programem terminálu.
Je třeba kabel pro sériový přenos s 9kolíkovou zástrčkou Sub-D pro připojení k počítači a 
otevřenými koncovkami pro připojení ke svorkovnici modulu serveru VIP X1600 
(viz Odstavec 8.7.1 Přiřazení kolíků, Strana 115).
Jako program terminálu je možné použít aplikaci HyperTerminal, což je komunikační 
příslušenství obsažené v operačním systému Microsoft Windows.

1. Než začnete pracovat s programem terminálu, odpojte server VIP X1600 od sítě Ethernet.
2. Připojte sériové rozhraní modulu serveru VIP X1600 pomocí jakéhokoli volného sériového 

rozhraní v počítači.

8.8.2 Konfigurace terminálu
Než bude moci program terminálu komunikovat s modulem serveru VIP X1600, je nutné zajistit 
shodu parametrů přenosu. Proveďte v programu terminálu tato nastavení:
- 19 200 b/s
- 8 datových bitů
- Bez kontroly parity
- 1 stop bit
- Bez protokolu

8.8.3 Zadávání příkazů
Po vytvoření připojení se musíte přihlásit k modulu serveru VIP X1600 a otevřít hlavní nabídku. 
K dalším vedlejším nabídkám a funkcím lze přistupovat pomocí příkazů na obrazovce.
1. V případě potřeby vypněte místní ozvěnu, aby se zadané hodnoty neopakovaly na displeji.
2. Zadávejte vždy jen jeden příkaz.
3. Jakmile zadáte nějakou hodnotu (například adresu IP), před stisknutím klávesy Enter pro 

přenos hodnot do modulu serveru VIP X1600 zkontrolujte zadané znaky.

i
POZNÁMKA! 
Informace o instalaci a používání aplikace HyperTerminal naleznete v návodech nebo v online 
nápovědě systému MS Windows. 
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8.8.4 Přiřazení adresy IP
Chcete-li modul serveru VIP X1600 používat v síti, je nutné mu přiřadit adresu IP platnou ve 
vaší síti.
Z výroby je předem nastavena tato výchozí adresa: 192.168.0.1
1. Spusťte program terminálu, například aplikaci HyperTerminal.
2. Zadejte uživatelské jméno service. Program terminálu zobrazí hlavní nabídku.
3. Zadejte příkaz 1 pro otevření nabídky IP.

4. Znovu zadejte 1. Program terminálu zobrazí aktuální adresu IP a vyzve vás k zadání nové 
adresy IP.

5. Zadejte požadovanou adresu IP a stiskněte klávesu Enter. Program terminálu zobrazí 
novou adresu IP.

6. K provedení jakýchkoli dalších požadovaných nastavení použijte zobrazené příkazy.

8.8.5 Restartovat
Krátce přerušte napájení serveru VIP X1600 a proveďte restart (odpojte napájecí jednotku od 
elektrické sítě a po několika sekundách ji znovu zapněte).

8.8.6 Další parametry
Program terminálu lze použít ke kontrole dalších základních parametrů a v případě potřeby 
k jejich úpravě. Tyto operace provedete pomocí příkazů na obrazovce a různých vedlejších 
nabídek.

i
POZNÁMKA! 
Pro aktivaci nové adresy IP, nové masky podsítě nebo adresy brány je nutné jednotku 
restartovat.
Bosch Security Systems Instalační příručka a návod k obsluze  V3.5 | 2007.12



118 cs | Dodatek VIP X1600
V3.5 | 2007.12 Instalační příručka a návod k obsluze Bosch Security Systems



VIP X1600 Glosáø | cs 119
9 Glosář

Symboly

10/100/1000 Base-T Specifikace IEEE-802.3 pro Ethernet 10, 100 nebo 1000 Mb/s

802.1x Standard IEEE 802.1x přináší všeobecnou metodu ověření a autorizace v sítích založených na 
standardu IEEE-802. Ověření provádí ověřovatel, který kontroluje přenášené informace 
o ověření pomocí ověřovacího serveru (viz server RADIUS) a podle toho schvaluje nebo zamítá 
přístup k nabízeným službám (LAN, VLAN nebo WLAN).

A

Adresa IP 4bajtové číslo, které jedinečným způsobem identifikuje každou jednotku v síti Internet. 
Obvykle se píše jako desítkový zápis s tečkami, například „209.130.2.193“.

ARP Zkratka pro Address Resolution Protocol: protokol sloužící k mapování adres MAC a adres IP.

B

baud Jednotka pro měření rychlosti přenosu dat.

b/s Bity za sekundu, skutečná přenosová rychlost.

C

CIF Zkratka pro Common Intermediate Format, obrazový formát s rozlišením 352 × 288/
240 pixelů.

D

DHCP Zkratka pro Dynamic Host Configuration Protocol: pomocí odpovídajícího serveru umožňuje 
dynamické přidělování adresy IP a dalších parametrů konfigurace počítačům v síti (Internet 
nebo LAN).

DNS Zkratka pro Domain Name Service, službu doménových názvů.

F

FTP Zkratka pro File Transfer Protocol, protokol přenosu souborů.

G

GoP Zkratka pro Group of Pictures, skupinu obrázků.

H

HTTP Zkratka pro Hypertext Transfer Protocol: protokol pro přenos dat v síti.

HTTPS Zkratka pro Hypertext Transfer Protocol Secure: zajišťuje šifrování a ověření komunikace mezi 
webovým serverem a prohlížečem.
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I

ICMP Zkratka pro Internet Control Message Protocol, internetový protokol řízení zpráv.

ID Identifikace: strojově čitelný znakový řetězec.

IEEE Zkratka organizace Institute of Electrical and Electronics Engineers.

IGMP Zkratka pro Internet Group Management Protocol, internetový protokol správy skupin.

Internetový protokol Hlavní protokol používaný v síti Internet, obvykle ve spojení s protokolem Transfer Control 
Protocol (TCP): TCP/IP.

IP Viz Internetový protokol

iSCSI Ukládání postupem protokolu IP v úložných sítích. Určuje, jakým způsobem probíhají úložné 
protokoly prostřednictvím protokolu IP.

ISDN Zkratka pro Integrated Services Digital Network, digitální síť integrovaných služeb.

J

JPEG Proces kódování fotografií (Joint Photographic Experts Group).

K

kb/s Kilobity za sekundu, skutečná přenosová rychlost.

L

LAN Viz Místní síť

LUN Zkratka pro Logical Unit Number, logické číslo jednotky; logická jednotka v úložných 
systémech iSCSI.

M

MAC Zkratka pro Media Access Control, řízení přístupu k médiím.

Maska podsítě Viz Maska sítě

Maska sítě Maska vysvětlující, která část adresy IP je síťovou adresou a která část je adresou hostitele. 
Obvykle se píše jako desítkový zápis s tečkami, například „255.255.255.192“

MIB Zkratka pro Management Information Base; soubor informací pro vzdálené služby využívající 
protokol SNMP.

Místní síť Komunikační síť, která slouží uživatelům v omezené geografické oblasti, například v budově 
nebo v univerzitním areálu. Je řízena síťovým operačním systémem a využívá protokol 
přenosu.

MPEG-4 Další stupeň vývoje formátu MPEG-2, určený k přenosu audiovizuálních dat při velmi malých 
přenosových rychlostech (například přes síť Internet).

MSS Zkratka pro Maximum Segment Size; maximální počet bajtů uživatelských dat v datovém 
paketu.
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N

NTP Zkratka pro Network Time Protocol; standard sloužící k synchronizaci systémových hodin 
v počítačích prostřednictvím komunikačních sítí založených na paketech. Protokol NTP 
používá síťový protokol UDP nevyžadující připojení. Ten byl vyvinut speciálně pro spolehlivý 
přenos časových údajů prostřednictvím sítí s rozličnou dobou doručování paketů (Ping).

P

Plný duplex Simultánní přenos dat v obou směrech (odesílání a příjem).

Parametry Hodnoty používané ke konfiguraci.

Q

QCIF Čtvrtinový formát CIF, obrazový formát s rozlišením 176 × 144/120 pixelů.

R

RFC 868 Protokol pro synchronizaci počítačových hodin přes síť Internet.

Rozlehlá síť Propojení na velkou vzdálenost, používané k rozšíření nebo připojení místních sítí ze vzdálené 
oblasti.

RS232/RS422/RS485 Standardy pro sériový přenos dat.

RTP Zkratka pro Realtime Transport Protocol; protokol přenosu pro obraz a zvuk v reálném čase.

S

Server RADIUS Zkratka pro Remote Authentication Dial-In User Service: jde o protokol mezi klientem a 
serverem, sloužící k ověřování, autorizaci a manipulaci s účty uživatelů u vytáčených připojení 
v počítačové síti. RADIUS je de-facto standardem pro centrální ověřování vytáčených připojení 
prostřednictvím modemů, připojení ISDN, VPN, bezdrátové místní sítě (WLAN) (viz 802.1x) a 
připojení DSL.

SNIA Zkratka organizace Storage Networking Industry Association; asociace společností, které 
definují standard iSCSI.

SNMP Zkratka pro Simple Network Management Protocol. Je to protokol pro správu sítě a správu i 
sledování síťových komponent.

SNTP Zkratka pro Simple Network Time Protocol; tento protokol je zjednodušenou verzí protokolu 
NTP (viz NTP).

SSL Vrstva Secure Sockets Layer; šifrovací protokol pro přenos dat v sítích založených na 
protokolu IP.

T

TCP Zkratka pro Transfer Control Protocol, protokol pro kontrolu přenosu.

Telnet Přihlašovací protokol, který uživatelům umožňuje přístup ke vzdálenému počítači (hostiteli) 
v síti Internet.
Bosch Security Systems Instalační příručka a návod k obsluze  V3.5 | 2007.12



122 cs | Glosáø VIP X1600
TLS Zkratka pro Transport Layer Security; TLS 1.0 a 1.1 jsou standardní rozšíření SSL 3.0 
(viz SSL).

TTL Zkratka pro Time-To-Live; životní cyklus datového paketu při stanicových přenosech.

U

UDP Zkratka pro User Datagram Protocol, protokol UDP.

URL Zkratka pro Uniform Resource Locator, adresu URL.

UTP Zkratka pro Unshielded Twisted Pair, protokol UTP.

W

WAN Viz Rozlehlá síť
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10 Technické parametry

10.1 Základna serveru VIP X1600

Provozní napětí 12 V DC, zálohované

Příkon Maximálně 60 W se 4 moduly serveru VIP X1600

Rozhraní LAN 2 × Ethernet 10/100/1000 Base-T, automatické nastavení,
poloviční/plný duplex, RJ45

Displeje 5 × indikátor LED (stav modulů, provoz/chyba), 
2 × indikátor LED (síťové připojení, přenos dat)
na každém rozhraní místní sítě LAN

Hodnota vyzařování tepla Max. 205 BTU/h

Provozní podmínky Teplota: 0 až +50 °C / +32 až +122 °F
relativní vlhkost: 20 až 80 %, nekondenzující,
elevace 0 až 3 000 m / 1,86 míle

Schválení IEC 60950; UL 1950; AS/NZS 3548; EN 55103-1, -2; 
EN 55130-4; EN 55022; EN 55024; EN 61000-3-2; 
EN 61000-3-3; FCC 47 CFR Kapitola 1, Část 15

Rozměry (V × Š × H) 44 × 440 × 210 mm / 1,73 × 17,32 × 8,27 palce 
včetně připojení BNC modulu

Hmotnost Přibližně 4 kg / 8,82 libry se 4 moduly VIP X1600
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10.2 Modul serveru VIP X1600

Provozní napětí Napájení prostřednictvím krytu základny serveru VIP X1600

Příkon Max. 12 W

Datová rozhraní 1 × RS232/RS422/RS485, obousměrné, zapojovací terminál

Paměť RAM 8 MB na jeden kanál

Poplachové vstupy 4 × zapojovací terminály (neizolovaný uzavírací kontakt), 
maximální aktivační odpor 10 ohmů

Reléové výstupy 4 × zapojovací terminál, 30 Vš-š, 2 A, 8 kontaktů

Video vstupy 4 × zásuvka BNC, 0,7 až 1,2 Vš-š, 75 ohmů, PAL/NTSC

Audio vstupy (linkový vstup) Pouze u audio verzí:
2 × 3,5mm / 0,14palcová stereozásuvka, mono
max. 5,5 Vš-š, typ. impedance 9 kiloohmů

Hodnota vyzařování tepla 41 BTU/h

Provozní podmínky Teplota: 0 až +50 °C / +32 až +122 °F
relativní vlhkost: 20 až 80 %, nekondenzující,
elevace 0 až 3 000 m / 1,86 míle

Schválení IEC 60950; UL 1950; AS/NZS 3548; EN 55103-1, -2; 
EN 55130-4; EN 55022; EN 55024; EN 61000-3-2; 
EN 61000-3-3; FCC 47 CFR Kapitola 1, Část 15

Hmotnost Přibližně 120 g / 0,27 libry
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10.3 Protokoly/standardy

10.4 Obnovovací kmitočet obrazu

Videostandardy PAL, NTSC

Protokoly kódování obrazu MPEG-4, M-JPEG, JPEG

Přenosová rychlost videodat 9,6 kb/s až 6 Mb/s

Rozlišení obrazu (PAL/NTSC) 704 × 576/480 pixelů (4CIF/D1)
704 × 288/240 pixelů (2CIF)
464 × 576/480 pixelů (2/3 D1)
352 × 576/480 pixelů (1/2 D1)
352 × 288/240 pixelů (CIF)
176 × 144/120 pixelů (QCIF)

Celková prodleva 120 ms (PAL/NTSC, MPEG-4, bez síťové prodlevy)

Obnovovací kmitočet obrazu Max. 25/30 snímků/s

Síťové protokoly RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, DHCP, IGMP V2, 
IGMP V3, ICMP, ARP, SNTP, SNMP (V1/V2c/V3 MIB-II), 
802,1x

Pouze u audio verzí:

Protokol kódování zvuku G.711, 300 Hz až 3,4 kHz

Vzorkovací kmitočet zvuku 8 kHz

Přenosová rychlost audiodat 80 kb/s

4 kamery 2 kamery 1 kamera

4CIF 12,5/15 snímků/s 25/30 snímků/s 25/30 snímků/s

2/3 D1 25/30 snímků/s 25/30 snímků/s 25/30 snímků/s

2CIF 25/30 snímků/s 25/30 snímků/s 25/30 snímků/s
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11 Rejstřík
Symbols
Šifrovací protokol 77
Šifrování 81
Šifrování SSL 62
Živý videoobraz 25, 93
A
Adresa IP 76, 117
Adresa IP serveru èasu 35
Adresa vícesmìrového vysílání multicast 80
Aktivace nahrávání 58
Aktivaèní klíè 88
Aktivní stránka 84
Analýza obsahu videoobrazu 63
Aplikace Player 105
Audio vstup 16
Audio vstupy 21
Audionastavení 43
Audiopøipojení 16
Automatická výmìna klíèù 82
Automatické pøipojení 62
B
Bezpeènost 9
Brána 76
C
Certifikát SSL 90
Cílová pøenosová rychlost 40
Citlivost detektoru pohybu 65, 66
COM1 73
D
Dálkové ovládání 14
Datový terminál 116
Datové bity 74
Datové rozhraní 22
Datum 33
Datum jednotky 33
Depeše 78
Detekce ochranného kontaktu 66
Detektor pohybu 63
Dolní propust 36
E
Èas 30, 33
Èas jednotky 33
Èas po poplachu 56
Èasový signál 34
Èasovaè nahrávání 57
Èasové pásmo 34
Elektromagnetická kompatibilita 8
E-mail 68
E-mail pøi poplachu 68
EPROM 89
F
Falešné poplachy 64
Firewall 61, 76
Formát 54
Formát data 33
Formát JPEG 44
Fotografie 14, 99
Funkce sériového portu 73

Funkce vysílání multicast 13
H
Heslo 27, 32, 95
Heslo pøíjemce 61
Hlavní funkce 15
Hodnota MTU 76, 77
Hodnota vyzaøování tepla 19
I
ID jednotky 29
Identifikace 8, 29
Identifikace jednotky 29
IEEE 802.1x 78
IGMP 79
Indikátor zatížení procesoru 114
Informace o ukládání 46, 49
Instalace 9, 17
Instalace do rozvodné skøínì 17, 19
Instalaèní vybavení 19
Interní hodiny 33
Interval vystavování JPEG 45
J
Jas 36
Jazyk 33
K
Kamera 74
Kamera s kopulovitým krytem 22
Kamery 21
Kodér 56
Kodér MPEG-4 37
Kódování 13
Konfigurace 25, 90
Konfigurace profilu 39
Kontrast 36
Kontrola parity 74
Kontrola sítì 109
Kruhový režim 53, 54
Kvalita obrazu 80
L
Letní èas 34
Licence 88
Lineární režim 53, 54
Logo výrobce 84
LVD, smìrnice o nízkém napìtí 8
M
Maska podsítì 76
Místo instalace 17
Multicasting 79
N
Naètení firmwaru 89
Nahrávací program 100
Nahrávání poplachových stop 56
Nahrávání videosekvencí 99
Napájení 9, 23
Nastavení iSCSI 47
Nastavení obrazu 36
Navigace 28
Název jednotky 29
Název kamery 30
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Název produktu 84
Nebezpeèí 9
Nepøetržité nahrávání 56
O
Obsluha 9, 93
Oddíl 50
Odrazy svìtla 64
Odstranìní nahrávek 54
Okno prohlížeèe 95
Oprava 9, 110
Ovládací 73
Ovládací funkce 97
Ovládací prvek MPEG ActiveX 25, 93, 105
Ovládání periferií 97
Ovládání pøehrávání 102
Ozvìna 116
P
Parametry 24, 117
Parametry pøenosu 116
Podmínky instalace 17
Pøedpisy 7
Poèet pøipojení 26, 95
Pøehled funkcí 13
Pøehrávání 101
Pøehrávání médií 101
Pøenos zvuku 85
Pøenosový protokol 61, 76
Pøenosová rychlost 74
Pøíjemce 13
Pøiøazení kolíkù 115
Pøipojení multicast 76, 79
Pøipojení na zadním panelu 16
Pøipojit pøi poplachu 60
Pøipojování 25, 106
Poplach 16, 31, 97
Poplachový vstup 22
Poplachová zpráva 31
Poplachové senzory 56
Poplachové stopy 54
Port 76, 80
Port HTTP 76
Port HTTPS 77
Profil po poplachu 56
Profily 37
Profily pro nahrávání 55
Protokol 74
Protokol serveru èasu 34
Protokol systému 86, 98
Protokol událostí 86, 98
Provést kontakt 22
R
RADIUS 78
Režim konfigurace 27
Režim rozhraní 74
Relé 16, 22
Reléový výstup 71
Reléové výstupy 22
Restartovat 24, 117
Revize 91
Rozdìlení na oddíly 50
Rozhraní 115

Rozlišení obrazovky 12, 25, 93
Rozlišení obrazu 99
Rozsah dodávky 11
Rychlost pøenosu 74
S
Senzorová pole 65, 67
Sériové èíslo 8
Sériové rozhraní 16
Server èasu 34
Server FTP 44, 45
Server SNTP 35

�Sí  21, 75
�Sí ové pøipojení 16

Smìrovaè 80
SMS 68
SNMP 78
Softwarový dekodér 108
Spouštìcí prvek 22
Spouštìcí relé 72
Stažení konfigurace 90
Standardní hodnoty profilù pro nahrávání 55
Standardní profil 56
Standardy pøenosu 22, 115
Stav nahrávání 58
Stav oddílu 52
Stop bity 74
Streaming 80
Svátky 58
Symboly 7
Synchronizovat 33
Systémové požadavky 12, 25, 93
Sytost 36
T
TCP 61, 76
Technologie Dual Streaming 13, 37
Terminál 73
Test funkcí 91
Tlaèítko pøehrávání 102
TLS 77
Tok zvuku pøi poplachu 62
Transparentní 73
TTL 80
Typ zdroje 42
U
Uživatelské jméno 32
UDP 61, 76
Údržba - Revize 9
Uložení protokolu systému 86
Uložení protokolu událostí 86
Úložné médium 46
Úprava oddílu 53
URL 26, 94
V
Výchozí 40
Výchozí hodnoty 55, 63
Výchozí kamera 62
Výchozí nastavení detektoru pohybu 63
Výchozí profil 40
Všeobecné heslo 61
Velikost objektu detektoru pohybu 65
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Velikost poplachové stopy 54
Ventilace 19
Video vstup 42
Videorekordér (VCR) 42
Videosenzor 63
Vodotisk 31
Volba kamery 96
Volba obrazu 96
Volba profilu 37
Volba zdroje zvuku 43
Vypínaè 23
Vypnutí 23
Vysílání multi-unicast 79
Vysílání unicast 79
Vystavování JPEG 44
Vytvoøení oddílu 51
Vytvoøení pøipojení 26, 94
Z
Zakonèení 42
Záložky 103
Záloha 104
Zapnutí 23
Zatížení procesoru 114
Zdroj signálu 22
Zdroje poplachu 59
Zmìny 28, 52
Zmìny v úrovni osvìtlení 64
Zobrazit titulky 30
Zpìtné nastavení 109
Zpìtné nastavení jednotky 109
Zvolit oblast 65, 67
Zvyklosti 7
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