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1 Przedmowa

1.1 O instrukcji
Niniejsza instrukcja instalacji i obsługi jest przeznaczona dla osób, które będą instalowały oraz 
obsługiwały urządzenia VIP X1600. Należy zawsze przestrzegać międzynarodowych, krajowych 
oraz lokalnych przepisów dotyczących instalacji urządzeń elektrycznych. Do instalacji 
urządzenia jest wymagana wiedza z zakresu technologii sieciowej. Instrukcja instalacji i 
obsługi zawiera opis instalacji oraz sposób obsługi urządzenia.

1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji
W niniejszej instrukcji instalacji i obsługi zostały użyte następujące symbole i zapisy, które 
mają na celu zwrócenie uwagi na sytuacje specjalne:

1.3 Przeznaczenie
Sieciowy serwer wizyjny VIP X1600 przeznaczony jest do zastosowań w systemach CCTV i 
służy do transmisji obrazu i sygnałów sterujących poprzez sieci danych (Ethernet LAN i 
Internet). Wersje foniczne modułów VIP X1600 mogą także transmitować sygnał foniczny. 
Każdy moduł VIP X1600 zawiera pamięć RAM do krótkotrwałego zapisu obrazu z dołączonych 
kamer. Poprzez dołączenie zewnętrznych czujek alarmowych możliwe jest automatyczne 
uruchamianie różnych funkcji. Inne zastosowania urządzenia są niedozwolone.
W razie pytań dotyczących obsługi urządzenia, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, 
należy skontaktować się ze sprzedawcą lub firmą:
Robert Bosch Sp. z o.o. Security Systems
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa
www.boschsecurity.pl

!
UWAGA! 
Ten symbol informuje, iż niezastosowanie się do opisanych instrukcji bezpieczeństwa może 
narazić ludzi na niebezpieczeństwo oraz spowodować uszkodzenie serwera i innych urządzeń.
Odnosi się on do bezpośrednich sytuacji zagrożenia.

i
UWAGA! 
Ten symbol informuje o wskazówkach oraz informacjach ułatwiających oraz usprawniających 
obsługę urządzenia.
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1.4 Dyrektywy UE
Sieciowy serwer wizyjny VIP X1600 jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy UE 89/336 
(Kompatybilność elektromagnetyczna) oraz 73/23, wraz z poprawką 93/68 (Dyrektywa 
niskonapięciowa).

1.5 Tabliczka znamionowa
Dokładne informacje identyfikacyjne, obejmujące oznaczenie modelu oraz numer seryjny, 
znajdują się na płycie dolnej obudowy modułu VIP X1600 i na tabliczkach znamionowych na 
płytkach drukowanych modułów VIP X1600. Przed instalacją należy spisać te informacje do 
późniejszego wykorzystania w przypadku ewentualnych pytań lub zamawiania części 
zamiennych.
V3.5 | 2007.12 Instrukcja instalacji i obsługi Bosch Security Systems
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2 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Ryzyko porażenia prądem elektrycznym
- Nie dołączać urządzenia do sieci zasilającej innej niż ta, do której jest przystosowane.
- Do zasilania urządzenia należy stosować wyłącznie zasilacze sieciowe zatwierdzone przez 

firmę Bosch Security Systems.
- Nie należy otwierać obudowy zasilacza sieciowego.
- Moduł VIP X1600 należy instalować wyłącznie w obudowie VIP X1600.
- W przypadku awarii odłączyć urządzenie VIP X1600 od zasilacza sieciowego oraz innych 

urządzeń.
- Instalować urządzenie oraz zasilacz sieciowy wyłącznie w suchych pomieszczeniach, 

odpornych na niekorzystne warunki atmosferyczne.
- Jeśli urządzeniu nie można zapewnić odpowiednich warunków pracy, należy je odłączyć i 

zabezpieczyć przed niepowołanymi osobami. W powyższych przypadkach należy przeka-
zać urządzenie w celu sprawdzenia do serwisu firmy Bosch Security Systems.
W poniższych wypadkach korzystanie z urządzenia nie jest bezpieczne:

- jeśli istnieją widoczne uszkodzenia urządzenia lub kabli zasilających,
- jeśli urządzenie nie działa prawidłowo,
- jeśli urządzenie jest narażone na działanie deszczu lub wilgoci,
- jeśli do urządzenia dostały się ciała obce,
- po długim okresie przechowywania w niekorzystnych warunkach lub 
- po transporcie w niewłaściwych warunkach.

2.2 Instalacja i obsługa
- Podczas instalacji należy przestrzegać norm i zaleceń dla pracy z urządzeniami elektryc-

znymi.
- Do instalacji urządzenia jest wymagana wiedza z zakresu technologii sieciowej.
- Przed instalacją i uruchomieniem urządzenia należy przeczytać i stosować się do doku-

mentacji innych urządzeń dołączonych do serwera, na przykład kamer. Dokumentacja 
zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa oraz informacje o prawidłowym użyciu 
urządzeń.

- Podczas instalacji oraz obsługi należy przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszym 
dokumencie. Niedozwolone czynności mogą prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzeń 
sprzętu lub urządzenia.

2.3 Czynności konserwacyjne i naprawa
- Nie otwierać obudowy urządzenia VIP X1600. W urządzeniu nie ma części, które może 

naprawiać użytkownik. W przypadku instalacji modułu VIP X1600 należy usunąć tylko 
dostarczoną zaślepkę. 

- Nie wymieniać jakichkolwiek elementów w obudowie VIP X1600 lub w module VIP X1600. 
Urządzenie nie zawiera części podlegających naprawie przez użytkownika.

- Nie należy otwierać obudowy zasilacza sieciowego. Zasilacz sieciowy nie zawiera części 
podlegających naprawie przez użytkownika.

- Wszystkie czynności obsługowe oraz naprawy mogą być dokonywane wyłącznie przez 
wykwalifikowany personel (inżynierów elektroników lub specjalistów ds. technologii sie-
ciowych).
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3 Opis urządzenia

3.1 Elementy wchodzące w skład zestawu modułu VIP X1600 w 
wersji Base
- Moduł VIP X1600
- Zestaw do montażu w szafie typu Rack 19"
- Elastyczne nóżki samoprzylepne
- Instrukcja szybkiej instalacji
- Płyta CD zwierająca następujące pozycje:

- Instrukcja szybkiej instalacji
- Instrukcja obsługi
- Dokument System Requirements
- Więcej dokumentacji do urządzeń Bosch Security Systems
- Configuration Manager
- Formant MPEG ActiveX
- Odtwarzacz oraz odtwarzacz plików archiwalnych
- Formant DirectX
- Przeglądarka Microsoft Internet Explorer
- Wirtualna maszyna Sun Java
- Program Adobe Acrobat Reader

3.2 Elementy wchodzące w skład zestawu modułu VIP X1600
- Moduł VIP X1600
- Zestaw montażowy do instalacji w obudowie VIP X1600
- Zespół zacisków
- Instrukcja szybkiej instalacji

i
UWAGA! 
Sprawdzić, czy opakowanie jest nienaruszone i zawiera wszystkie elementy. W przypadku 
wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń należy zwrócić się do firmy Bosch Security Systems w celu 
sprawdzenia urządzenia!
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3.3 Wymagania systemowe

3.3.1 Wymagania ogólne
- Komputer z systemem operacyjnym Windows 2000 lub Windows XP
- Dostęp do sieci (Intranet lub Internet)
- Monitor o rozdzielczości 1024 × 768 pikseli
- 16- lub 32-bitowa głębia barw
- Zainstalowane oprogramowanie Sun JVM

3.3.2 Wymagania dodatkowe dotyczące konfiguracji
- Przeglądarka Microsoft Internet Explorer (wersja 6.0 lub nowsza)

lub

- Zainstalowany program Configuration Manager (w wersji 1.60 lub nowszej)

3.3.3 Wymagania dodatkowe dotyczące obsługi
- Przeglądarka Microsoft Internet Explorer (wersja 6.0 lub nowsza)

lub

- Oprogramowanie odbiornika, np. VIDOS (w wersji 3.11 lub nowszej) albo Bosch Video 
Management System
lub

- Kompatybilny dekoder sprzętowy MPEG-4 firmy Bosch Security Systems (np. VIP XD) 
pracujący jako odbiornik oraz dołączony monitor

- Do odtwarzania nagrań: połączenie z nośnikiem pamięci masowej

i

UWAGA! 
Należy także zapoznać się z dokumentem System Requirements znajdującym się na 
dostarczonej płycie CD. Jeśli jest to konieczne, wymagane oprogramowanie oraz formanty 
można zainstalować z dostarczonej z urządzeniem płyty CD (p. Rozdział 3.2 Elementy 
wchodzące w skład zestawu modułu VIP X1600, Strona 11).
Informacje na temat używania przeglądarki Internet Explorer znajdują się w jej pomocy 
ekranowej.
V3.5 | 2007.12 Instrukcja instalacji i obsługi Bosch Security Systems
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3.4 Przegląd funkcji

3.4.1 Sieciowy serwer wizyjny
VIP X1600 to sieciowy serwer wizyjny umożliwiający odbiór obrazu z 16 kanałów wizyjnych 
poprzez 4 moduły VIP X1600. Jego głównym zadaniem jest kodowanie obrazu oraz danych 
sterujących przeznaczonych do transmisji w sieciach IP. Wersje foniczne modułów VIP X1600 
umożliwiają transmisję sygnałów fonicznych do kompatybilnych urządzeń.
Wykorzystanie istniejących sieci oznacza szybką i łatwą integrację z systemami CCTV lub 
sieciami lokalnymi.
Urządzenie VIP X1600 umożliwia transmisję obrazu w rozdzielczości 2/3 D1 lub 2CIF przy 
pełnej częstotliwości odświeżania 25 (PAL) lub 30 (NTSC) obrazów/s z maks. 16 kanałów.
Dwa urządzenia, na przykład serwer VIP X1600 jako nadajnik oraz serwer VIP XD jako 
odbiornik, mogą stworzyć niezależny system do transmisji danych bez udziału komputera. 
Obrazy z jednego nadajnika mogą być odbierane jednocześnie przez kilka odbiorników.
Moduły VIP X1600 przeznaczone są do instalacji w obudowach VIP X1600. Instalacja urządzeń 
jest szybka oraz bezproblemowa i nie wymaga użycia żadnych dodatkowych narzędzi. 
Wszystkie moduły mogą być wymieniane podczas pracy systemu dzięki technologii „hot-
swap".

3.4.2 Odbiornik
Jako odbiorniki mogą być stosowane kompatybilne dekodery sprzętowe MPEG-4, np. VIP XD. 
Jako odbiorniki mogą być stosowane także komputery z oprogramowaniem dekodującym, 
takim jak VIDOS, lub komputery z zainstalowaną przeglądarką Microsoft Internet Explorer.

3.4.3 Kodowanie sygnału wizyjnego
Serwer VIP X1600 wykorzystuje format kompresji obrazu MPEG-4. Dzięki wydajnemu 
procesowi kodowania, ilość danych pozostaje na niskim poziomie, nawet przy wysokiej jakości 
obrazu, a także może być dostosowana w szerokim zakresie do lokalnych warunków. W ten 
sposób możliwe jest jednoczesne kodowanie wszystkich 16 kanałów wizyjnych.

3.4.4 Podwójne strumieniowanie
Podwójna transmisja strumieniowa umożliwia jednoczesne kodowanie przychodzącego 
strumienia danych zgodnie z dwoma różnymi, indywidualnie skonfigurowanymi profilami. 
Dzięki temu powstają dwa strumienie danych dla jednej kamery, które mogą służyć do różnych 
celów, np. jeden strumień jest przeznaczony do zapisu lokalnego, a drugi jest 
zoptymalizowany do transmisji przez sieć LAN. 

3.4.5 Przesyłanie pod adres multicastingu
W odpowiednio skonfigurowanych sieciach, tryb Multicast umożliwia jednoczesną transmisję 
sygnału wizyjnego w czasie rzeczywistym do kilku odbiorników. Do obsługi tego trybu w sieci 
muszą być zaimplementowane protokoły UDP oraz IGMP V2.

3.4.6 Szyfrowanie
Serwer VIP X1600 ma wiele opcji ochrony przed odczytem przez osoby nieupoważnione. 
Istnieje możliwość zabezpieczenia połączeń przeglądarki internetowej za pomocą protokołu 
HTTPS. Kanały sterowania można chronić za pomocą protokołu szyfrowania SSL. Po 
wykupieniu dodatkowej licencji można szyfrować dane użytkownika.
Bosch Security Systems Instrukcja instalacji i obsługi  V3.5 | 2007.12
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3.4.7 Zdalne sterowanie
Do zdalnego sterowania urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak głowice uchylno-obrotowe lub 
obiektywy z napędem silnikowym, służą dane sterujące przesyłane za pomocą 
dwukierunkowego interfejsu szeregowego serwera VIP X1600. Interfejs może także być użyty 
do transmisji danych transparentnych.

3.4.8 Wykrywanie sabotażu i detektory ruchu
Serwer VIP X1600 oferuje szeroki zakres opcji konfiguracyjnych do sygnalizacji alarmu w 
przypadku sabotażu dołączonych kamer. Urządzenie posiada również algorytm detekcji ruchu 
w obrazie, który może być również rozszerzony na specjalne algorytmy analizy obrazu.

3.4.9 Ujęcia
Pojedyncze ujęcia (zdjęcia) mogą być przywołane z serwera VIP X1600, przechowywane na 
dysku twardym komputera lub wyświetlone w osobnym oknie przeglądarki w formacie JPEG.

3.4.10 Kopia zapasowa
Na STRONIE PODGLĄDU BIEŻĄCEGO oraz stronie NAGRANIA znajduje się funkcja zapisu 
obrazów na dysku twardym komputera. Sekwencje obrazów mogą być zapisane za pomocą 
jednego kliknięcia myszą, a następnie odtworzone za pomocą programu do odtwarzania 
znajdującego się na płycie CD dostarczanej wraz z urządzeniem.
V3.5 | 2007.12 Instrukcja instalacji i obsługi Bosch Security Systems
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3.4.11 Podsumowanie
Serwer VIP X1600 ma następujące funkcje podstawowe:
- Maks. 16 analogowych złączy BNC całkowitego sygnału wizyjnego (PAL / NTSC)
- Transmisja sygnału wizyjnego oraz danych przez sieć IP
- Podwójna transmisja strumieniowa umożliwiająca jednoczesne kodowanie strumienia 

danych zgodnie z dwoma indywidualnie skonfigurowanymi profilami dla każdego wejścia 
wizyjnego

- Funkcja multicastingu do jednoczesnej transmisji obrazu do wielu odbiorników
- Kodowanie obrazu w międzynarodowym standardzie MPEG-4
- Dwa wbudowane nadmiarowe porty Ethernet (10/100/1000 Base-T)
- Dwukierunkowy kanał danych transparentnych z interfejsem szeregowym RS-232/RS-

422/RS-485
- Konfiguracja i zdalne sterowanie wszystkimi wbudowanymi funkcjami za pomocą pro-

tokołu TCP/IP z możliwością zabezpieczenia przez HTTPS
- Ochrona hasłem zapobiegająca nieautoryzowanym próbom nawiązania połączenia oraz 

zmianom ustawień konfiguracyjnych
- Rozbudowane i elastyczne opcje zapisu
- Cztery wejścia alarmowe oraz cztery wyjścia przekaźnika w jednym module VIP X1600 
- Wbudowany detektor wizyjny do alarmów ruchu i sabotażu
- Funkcja automatycznego połączenia sterowanego zdarzeniem
- Opcjonalne zasilanie nadmiarowe
- Opcja nadmiarowego połączenia sieciowego lub bezpośredniego połączenia z systemem 

iSCSI
- Wygodna obsługa przez przesyłanie plików
- Elastyczna funkcja szyfrowania kanałów sterowania i kanałów transmisji danych
- Autoryzacja zgodna z międzynarodowym standardem 802.1x

Wersje foniczne modułów VIP X1600 mają także następujące funkcje:
- Transmisja sygnału fonicznego przez sieci IP
- Kodowanie sygnału fonicznego w międzynarodowym standardzie G.711
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3.5 Połączenia i wskaźniki

1 Zainstalowany moduł VIP X1600 

2 Liniowe wejścia foniczne Audio In 1/2 i Audio In 3/4 (mono)
Liniowe wyjścia stereo 3,5 mm  / 0,14 cala do dołączania przewodów fonicznych
(tylko wersje foniczne modułów VIP X1600)

3 Zespół zacisków
z wejściami alarmowymi, wyjściami przekaźnikowymi i złączem szeregowym

4 Wejścia wizyjne Video In 1–Video In 4
Złącza BNC do dołączania źródeł sygnału wizyjnego

5 Zaślepka nieużywanego slotu

6 Gniazda do dołączenia 1 lub 2 zasilaczy sieciowych

7 Gniazdo RJ-45 ETH 1
do dołączania do sieci LAN Ethernet (sieci lokalnej), 10/100/1000 MBit Base-T

8 Gniazdo RJ-45 ETH 2
— dodatkowe gniazdo sieciowe umożliwiające dołączenie do sieci lub systemu iSCSI

9 Diody LED, wskaźniki stanu modułów VIP X1600 i obudów VIP X1600

i
UWAGA! 
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat diod LED, p. Rozdział 8.4 LED, Strona 114.
Aby uzyskać informacje na temat złączy zespołu zacisków, p. Rozdział 8.7 Zespół zacisków, 
Strona 115.
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4 Instalacja

4.1 Przygotowania
Moduły VIP X1600 są przeznaczone do instalacji wyłącznie w obudowach VIP X1600. Instalacja 
urządzeń jest szybka oraz bezproblemowa i nie wymaga użycia żadnych dodatkowych 
narzędzi.
Serwer VIP X1600 jest przeznaczony do instalacji w szafie . Montaż w szafie 19" ułatwiają 
załączone wsporniki.
Możliwe jest również samodzielne ustawienie urządzenia na stole. W tym celu dostarczane są 
4 elastyczne nóżki zapewniające w takim przypadku stabilność urządzenia.

Podczas instalacji należy przestrzegać poniższych zaleceń:
- Nie instalować urządzenia w pobliżu grzejników lub innych źródeł ciepła. Unikać miejsc 

narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Zachować odpowiednią ilość miejsca do poprowadzenia kabli.
- Zapewnić urządzeniu odpowiednią wentylację. Należy wziąć pod uwagę całkowitą ilość 

wytwarzanego ciepła, w szczególności przy instalacji wielu urządzeń w szafie typu Rack.
- Podczas prowadzenia okablowania używać wyłącznie dostarczonych kabli lub kabli 

odpornych na zakłócenia elektromagnetyczne. 
- Kable ułożyć i prowadzić w ten sposób, aby były chronione przed uszkodzeniami oraz 

zabezpieczyć przed naprężeniami (zapewnić odpowiedni luz) w miejscach tego wyma-
gających.

- Unikać uderzeń oraz dużych wibracji, ponieważ mogą nieodwracalnie uszkodzić urządze-
nie.

4.2 Instalacja modułów VIP X1600
Instalacja modułów VIP X1600 w obudowie VIP X1600 opisana jest w Instrukcji szybkiej 
instalacji. Przy instalacji urządzenia należy wziąć również pod uwagę następujące zalecenia.

!

UWAGA! 
Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań wewnętrznych.
W miejscu instalacji muszą panować odpowiednie warunki. Temperatura otoczenia musi 
wynosić od –0 do +50°C (+32 do +122°F). Wilgotność względna musi wynosić od 20% do 80% 
(bez kondensacji).
Urządzenie VIP X1600 wytwarza ciepło w czasie pracy. Maksymalna wartość ciepła 
wytwarzanego podczas instalacji wynosi 205 BTU/h. Należy zapewnić odpowiednią wentylację 
oraz przestrzeń pomiędzy urządzeniem i obiektami lub urządzeniami wrażliwymi na ciepło.

!
UWAGA! 
Nie instalować modułu VIP X1600 w innej obudowie i nie obsługiwać urządzenia poza 
obudową VIP X1600. Temperatura otoczenia podczas instalacji musi wynosić od 0 do +50°C 
przy wilgotności względnej nieprzekraczającej 80% (bez kondensacji).
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4.2.1 Kolejność instalacji i pojemność obudowy VIP X1600 

W obudowie VIP X1600 można zainstalować maksymalnie 4 moduły VIP X1600. Gniazdo 1 
musi być zawsze pierwszym zajętym gniazdem. Pozostałe sloty mogą być zajmowane w 
dowolnym porządku. Moduły można instalować i usuwać podczas pracy.

4.2.2 Chłodzenie

Zainstalowane moduły VIP X1600 wytwarzają w czasie pracy dużą ilość ciepła. Aby zapewnić 
bezproblemowe działanie urządzeń VIP X1600, konieczne jest zainstalowanie wydajnego 
systemu odprowadzania ciepła.

4.2.3 Tabliczki znamionowe
Każdy moduł VIP X1600 posiada etykietę na płytce drukowanej zawierającą adres MAC, który 
jednoznacznie identyfikuje urządzenie. Przed instalacją należy zanotować ten adres MAC i 
położenie modułu w obudowie VIP X1600 dzięki czemu będzie możliwa późniejsza 
identyfikacja modułu nawet, jeśli został on wyjęty w celu przeprowadzenia diagnostyki.

4.2.4 Demontaż i wymiana modułów VIP X1600
Moduły można także instalować, wyjmować i wymieniać podczas pracy.

1. Przed demontażem modułu zakończyć wszystkie zadania zapisu uruchomione aktualnie w 
tym module.

2. Po instalacji modułu należy zachować zaślepkę do wykorzystania w przyszłości.
3. Po demontażu modułu konieczne jest zasłonięcie nieużywanego slotu za pomocą 

zaślepki.

!
UWAGA! 
Upewnić się, czy w gnieździe 1 jest zainstalowany moduł, nawet w przypadku modyfikacji 
instalacji. Jeśli serwer VIP X1600 zostanie włączony bez modułu zainstalowanego w 
gnieździe 1, mogą wystąpić nieprawidłowości w pracy.

!
UWAGA! 
W przypadku modyfikacji instalacji lub wymiany modułów konieczne jest założenie zaślepek na 
wszystkich nieużywanych slotach w tylnej części obudowy VIP X1600.

!
UWAGA! 
Upewnić się, czy w gnieździe 1 jest zainstalowany moduł, nawet w przypadku modyfikacji 
instalacji. Jeśli serwer VIP X1600 zostanie włączony bez zainstalowanego modułu w slocie 1, 
mogą wystąpić nieprawidłowości w pracy.
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4.3 Instalacja w szafie typu Rack

4.3.1 Przygotowania
Moduł VIP X1600 jest przystosowany do instalacji w szafie typu Rack 19". Osprzęt do instalacji 
wchodzi w skład zestawu.

Przy instalacji w szafie typu Rack sprawdzić, czy połączenia śrubowe nie podlegają zbyt 
dużemu naprężeniu. Sprawdzić, czy urządzenie i zasilacze sieciowe posiadają wystarczające 
uziemienie.

4.3.2 Instalacja i połączenia obudowy VIP X1600

1. Przygotować szafę w taki sposób, aby łatwo umieścić obudowę VIP X1600 w miejscu 
instalacji.

2. Włożyć nakrętki blokujące w odpowiednie otwory lub miejsca w ramie szafy.
3. Umieścić obudowę VIP X1600 w szafie i wstępnie dokręcić wkręty z założonymi 

nakrętkami.
4. Dokręcić kolejne wkręty i sprawdzić, czy wszystkie są wkręcone do oporu.
5. Dołączyć jeden lub dwa zasilacze do gniazd na płycie tylnej urządzenia i dokręcić nakrętki 

wtyczki.

!

UWAGA! 
Przy montażu w szafie typu Rack należy zapewnić właściwą wentylację urządzenia. Należy 
zachować odstęp co najmniej 5 cm z prawej i lewej strony oraz co najmniej 10 cm z tyłu 
urządzenia.
Urządzenie VIP X1600 wytwarza ciepło w czasie pracy. Maksymalna wartość wytwarzanego 
ciepła wynosi 205 BTU/h.
Przy montażu urządzeń dodatkowych serwer VIP X1600 może dotykać powierzchni innego 
urządzenia, pod warunkiem że temperatura takiego urządzenia nie będzie przekraczała +50°C 
(+122°F).

!
UWAGA! 
Do zasilania urządzenia należy stosować wyłącznie zasilacze sieciowe zatwierdzone przez 
firmę Bosch Security Systems.
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4.4 Gniazda

4.4.1 Kamery
Do każdego modułu VIP X1600 można dołączyć maksymalnie cztery standardowe źródła 
obrazu. Są to kamery i inne źródła sygnału wizyjnego, które generują sygnał w standardzie PAL 
lub NTSC.
1. Kamery lub inne źródła sygnału wizyjnego dołącza się do złączy BNC Video In 1–

Video In 4 za pomocą kabla wizyjnego (75 Ω, wtyczka BNC).
2. Jeśli sygnał wizyjny nie jest łączony przelotowo, dopasowanie impedancyjne jest w razie 

potrzeby ustawiane programowo (p. Rozdział 5.13 Wejście wizyjne, Strona 42).

4.4.2 Połączenia foniczne
Foniczne wersje modułów VIP X1600 zawierają dwa liniowe gniazda foniczne stanowiące 
łącznie cztery monofoniczne wejścia foniczne przypisywane automatycznie do czterech wejść 
kamer.
Sygnały foniczne są transmitowane w tym samym czasie, co sygnały wizyjne. 
Wtyki stereo należy dołączać w następujący sposób:

4.4.3 Sieć
Serwer VIP X1600 można dołączyć do sieci 10/100/1000 Base-T za pomocą standardowej 
skrętki nieekranowanej kat. 5 ze złączami RJ-45. Drugie złącze Ethernet może być 
wykorzystane do utworzenia dodatkowego połączenia z siecią.

1. Dołączyć serwer VIP X1600 do sieci poprzez złącze ETH 1.
2. Dołączyć serwer VIP X1600 do przełącznika lub koncentratora nadmiarowego w tej samej 

sieci poprzez złącze ETH 2.

4.4.4 Bezpośrednie połączenie iSCSI
Możliwe jest bezpośrednie dołączenie urządzenia VIP X1600 do systemu iSCSI poprzez złącze 
ETH 2. Takie połączenie jest innym wariantem wykorzystania drugiego złącza Ethernet jako 
nadmiarowego połączenia sieciowego. Do bezpośredniego połączenia z systemem iSCSI 
należy użyć standardowej skrętki nieekranowanej kat. 5 ze złączami RJ-45.

Styk Audio In 1/2 Audio In 3/4

Wskazówka We liniowe 1 (Kamera 1) We liniowe 3 (Kamera 3)

Pierścień środkowy We liniowe 2 (Kamera 2) We liniowe 4 (Kamera 4)

Pierścień dolny Masa Masa

i
UWAGA! 
Nie można utworzyć połączenia z inną siecią.

i
UWAGA! 
Lista kompatybilnych systemów iSCSI dostępna jest u dostawcy lub w przedstawicielstwie 
handlowym firmy Bosch Security Systems. Lista ta jest stale aktualizowana i rozszerzana.
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4.4.5 Złącze danych
Dwukierunkowy interfejs danych w każdym module VIP X1600 służy do sterowania 
dołączonymi urządzeniami, np. kamerą kopułkową z obiektywem z napędem silnikowym. 
Złącze obsługuje standardy transmisji RS-232, RS-422 i RS-485.
W każdym module VIP X1600, w pomarańczowym zespole zacisków znajduje się złącze 
szeregowe (p. Rozdział 8.7 Zespół zacisków, Strona 115).
Zakres obsługiwanych urządzeń jest stale rozszerzany. Informacje na temat instalacji i 
działania innych urządzeń są dostępne u producentów.

4.4.6 Wejścia alarmowe
Każdy moduł VIP X1600 ma cztery wejścia alarmowe. Znajdują się one w pomarańczowym 
zespole zacisków (p. Rozdział 8.7 Zespół zacisków, Strona 115). Wejścia alarmowe służą do 
dołączenia zewnętrznych urządzeń alarmowych, takich jak kontakty drzwiowe lub czujki). Po 
właściwym zaprogramowaniu urządzenie alarmowe może na przykład uruchomić 
automatyczne połączenie modułu VIP X1600 ze stacją zdalną.
Jako wyzwalania można użyć beznapięciowych styków zwiernych lub przełącznika.

Dołączyć linie do odpowiednich zacisków w pomarańczowym zespole zacisków (IN1 - 
IN4) i sprawdzić poprawność połączenia.

4.4.7 Wyjścia przekaźnikowe
Każdy moduł VIP X1600 ma cztery wyjścia przekaźnikowe do sterowania urządzeniami 
zewnętrznymi, takimi jak oświetlenie lub sygnalizatory alarmowe. Przy aktywnym połączeniu z 
modułem VIP X1600 możliwa jest ręczna obsługa wyjść przekaźnikowych. Wyjścia można 
również skonfigurować do automatycznego włączania sygnalizatorów akustycznych lub innych 
urządzeń alarmowych w reakcji na sygnał alarmowy. Wyjścia przekaźnikowe znajdują się także 
w pomarańczowym zespole zacisków (p. Rozdział 8.7 Zespół zacisków, Strona 115).

Dołączyć linie do odpowiednich zacisków w pomarańczowym zespole zacisków (R1–R4) i 
sprawdzić poprawność połączenia.

!
UWAGA! 
W trakcie instalacji i obsługi sterowanego urządzenia należy zawsze posługiwać się właściwą 
dokumentacją.
Dokumentacja zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa oraz informacje o prawidłowym 
użyciu urządzeń. 

i
UWAGA! 
Do transmisji danych transparentnych niezbędne jest połączenie wizyjne.

i
UWAGA! 
Jeśli jest to możliwe, zaleca się używanie wyzwalania z bezodskokowym systemem styków.

!
UWAGA! 
Maksymalna obciążalność styków przekaźnika wynosi 2 A przy 30 V.
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4.5 Włączanie / wyłączanie zasilania

4.5.1 Zasilacz
Urządzenie VIP X1600 nie posiada wyłącznika zasilania. Zasilanie podawane jest z jednego lub 
dwóch niezależnych zasilaczy sieciowych (jeśli są zainstalowane). Dołączyć zasilacz do 
serwera VIP X1600, a następnie włożyć wtyczkę przewodu zasilacza do gniazda sieci 
zasilającej. Urządzenie jest gotowe do pracy. Serwer VIP X1600 nie jest sprzedawany wraz z 
zasilaczem. 

Urządzenie VIP X1600 jest gotowe do pracy po dołączeniu zasilania, a zamontowane moduły 
VIP X1600 — po zainicjalizowaniu.
Stan pracy każdego modułu VIP X1600 wskazywany jest przez diody LED na płycie czołowej.
Jeśli połączenie sieciowe zostało prawidłowo skonfigurowane, świeci się zielona dioda LED 
przy złączu RJ-45 ETH 1. Miganie diody LED oznacza, że trwa przesyłanie pakietów danych za 
pośrednictwem sieci. W przypadku nadmiarowego połączenia sieciowego lub bezpośredniego 
połączenia z serwerem iSCSI, wskazania te będą widoczne również na diodach LED przy 
złączu RJ-45 ETH 2.

4.6 Konfigurowanie za pomocą programu Configuration Manager
Program Configuration Manager znajduje się na płycie CD dołączonej do zestawu modułu 
VIP X1600. Program ten umożliwia szybkie i sprawne dołączenie i konfigurację nowych 
serwerów wizyjnych w sieci.

4.6.1 Instalowanie programu
1. Włożyć instalacyjną płytę CD do stacji CD-ROM komputera. 
2. Jeśli płyta CD nie zostanie uruchomiona automatycznie, w Eksploratorze Windows 

otworzyć katalog Configuration Manager i kliknąć dwukrotnie plik Setup.exe.
3. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie monitora.

!

UWAGA! 
Do zasilania urządzenia należy stosować wyłącznie zasilacze sieciowe zatwierdzone przez 
firmę Bosch Security Systems.
W razie konieczności użyć odpowiednich urządzeń, które zapewnią ochronę zasilacza przed 
zakłóceniami, takimi jak przepięcia lub zaniki napięcia.
Nie dołączać do serwera VIP X1600 zasilacza sieciowego przed wykonaniem wszystkich 
pozostałych połączeń.

i
UWAGA! 
Ustawianie wszystkich parametrów w urządzeniu VIP X1600 przy użyciu programu 
Configuration Manager może być stosowane zamiennie z konfiguracją przy użyciu przeglądarki 
sieciowej, co szczegółowo opisano w rozdziale 5 niniejszej instrukcji.
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4.6.2 Konfiguracja modułu VIP X1600 
Program Configuration Manager można uruchomić natychmiast po zainstalowaniu
1. Kliknąć dwukrotnie ikonę na pulpicie lub uruchomić program z menu Start. Po 

uruchomieniu programu następuje natychmiastowe przeszukiwanie sieci pod kątem 
kompatybilnych serwerów wizyjnych.

2. Możliwe jest uruchomienie konfiguracji, jeśli moduł VIP X1600 widoczny jest na liście w 
lewej części okna. Aby to wykonać, należy kliknąć wybrany wpis odnoszący się do 
modułu.

3. Kliknąć kartę Sieć w prawej części okna. Zostaną wyświetlone aktualne ustawienia sieci.
4. W polu Adres IP wprowadzić odpowiedni adres IP (np. 192.168.0.16) i kliknąć przycisk 

Ustaw w prawej dolnej części okna. Wprowadzony adres IP będzie obowiązywać po 
następnym uruchomieniu urządzenia.

5. Jeśli to konieczne, wprowadzić nową maskę podsieci oraz dodatkowe dane sieciowe.

4.6.3 Ponowne uruchomienie
Urządzenie można natychmiast uruchomić ponownie za pomocą programu Configuration 
Manager.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy wpis dotyczący serwera, który znajduje się na liście w 
lewej części okna, a następnie z menu kontekstowego wybrać polecenie Resetuj.

4.6.4 Parametry dodatkowe
Za pomocą programu Configuration Manager można również sprawdzać i ustawiać parametry 
dodatkowe. Szczegółowe informacje dotyczące tych czynności znajdują się w dokumentacji 
programu.

i
UWAGA! 
Aby uaktywnić nowy adres IP, nową maskę podsieci lub nowy adres bramy, należy ponownie 
uruchomić urządzenie.
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5 Konfigurowanie za pomocą przeglądarki sieciowej

5.1 Połączenie
Zintegrowany serwer HTTP modułu VIP X1600 umożliwia konfigurowanie urządzenia przez sieć 
za pomocą przeglądarki sieciowej. Ten sposób jest alternatywą dla konfiguracji za pomocą 
programu Configuration Manager i jednocześnie oferuje znacznie szerszą gamę funkcji oraz 
jest dużo wygodniejszy niż konfiguracja za pomocą programu terminalowego.

5.1.1 Wymagania systemowe
- Komputer z systemem operacyjnym Windows 2000 lub Windows XP
- Dostęp do sieci (Intranet lub Internet)
- Przeglądarka Microsoft Internet Explorer (wersja 6.0 lub nowsza)
- Monitor o rozdzielczości 1024 × 768 pikseli
- 16- lub 32-bitowa głębia barw
- Zainstalowane oprogramowanie Sun JVM

5.1.2 Instalacja formantu MPEG ActiveX
Aby odtwarzać obrazy na żywo, na komputerze trzeba zainstalować odpowiednie 
oprogramowanie MPEG ActiveX. W razie potrzeby oprogramowanie można zainstalować z 
instalacyjnej płyty CD dołączonej do zestawu.
1. Włożyć instalacyjną płytę CD do stacji CD-ROM komputera. Jeśli płyta nie uruchomi się 

automatycznie, otworzyć katalog główny płyty w Eksploratorze Windows i dwukrotnie 
kliknąć plik MPEGAx.exe.

2. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie monitora.

i

UWAGA! 
Należy także zapoznać się z dokumentem System Requirements znajdującym się na 
dostarczonej płycie CD. Jeśli jest to konieczne, wymagane oprogramowanie oraz formanty 
można zainstalować z dostarczonej z urządzeniem płyty CD (p. Rozdział 3.2 Elementy 
wchodzące w skład zestawu modułu VIP X1600, Strona 11).
Informacje na temat używania przeglądarki Internet Explorer znajdują się w jej pomocy 
ekranowej.
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5.1.3 Nawiązywanie połączenia
Aby serwer VIP X1600 pracował w sieci, prawidłowy adres IP trzeba przypisać przynajmniej 
modułowi VIP X1600 zainstalowanemu w gnieździe 1.
Fabrycznie jest ustawiony następujący adres: 192.168.0.1
1. Uruchomić przeglądarkę sieciową.
2. Wprowadzić adres IP modułu VIP X1600 w postaci adresu URL. Po krótkim czasie 

połączenie zostanie nawiązane i pojawi się STRONA PODGLĄDU BIEŻĄCEGO z obrazem 
z kamery. 

5.1.4 Maksymalna liczba połączeń
Jeśli nie można nawiązać połączenia, urządzenie mogło osiągnąć maksymalną dopuszczalną 
liczbę połączeń. W wypadku niektórych modeli i konfiguracji sieci każdy moduł VIP X1600 
może mieć nawet 25 nawiązanych połączeń w przeglądarce lub 50 połączeń w programie 
VIDOS lub Bosch Video Management System.
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5.1.5 Chroniony moduł VIP X1600 
Jeśli moduł VIP X1600 jest chroniony przed nieautoryzowanym dostępem za pomocą hasła, 
przeglądarka wyświetli komunikat oraz poprosi o wprowadzenie hasła w przypadku próby 
dostępu do chronionych obszarów.

1. Wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło dostępu w odpowiednie pola tekstowe.
2. Kliknąć przycisk OK. Jeśli hasło jest prawidłowe, w przeglądarce zostanie wyświetlona 

odpowiednia strona.

5.1.6 Sieć chroniona
Jeśli w sieci do zarządzania prawami dostępu zastosowano serwer RADIUS (uwierzytelnianie 
802.1x), należy odpowiednio skonfigurować moduł VIP X1600. W przeciwnym wypadku 
komunikacja nie będzie możliwa.
Aby skonfigurować serwer VIP X1600, należy dołączyć go bezpośrednio do komputera za 
pomocą kabla sieciowego. Jest to konieczne, ponieważ komunikacja w sieci nie będzie 
możliwa, jeśli parametry Identyfikacja i Hasło nie zostaną ustawione i pomyślnie 
zweryfikowane (p. Rozdział 5.28.17 Autoryzacja, Strona 78).

5.2 Menu konfiguracyjne
Dostęp do menu konfiguracyjnego można uzyskać ze strony USTAWIENIA. Na tej stronie 
znajdują się wszystkie parametry urządzenia. Są one podzielone na grupy.
Bieżące ustawienia można wyświetlić, otwierając jeden z ekranów konfiguracyjnych. 
Ustawienia można zmieniać, wprowadzając nowe wartości lub wybierając zdefiniowane 
wartości z listy.
Wszystkie grupy parametrów są opisane w niniejszym punkcie w kolejności ich występowania 
na liście, od góry ekranu w dół.

Wszystkie ustawienia są zapisywane w pamięci modułu VIP X1600 i pozostają w niej 
zachowane nawet po odłączeniu zasilania.

i
UWAGA! 
Moduły VIP X1600 umożliwiają ograniczanie dostępu za pomocą różnych poziomów 
autoryzacji (p. Rozdział 5.6 Hasło, Strona 32).

!
UWAGA! 
W przypadku korzystania z autoryzacji standardu 802.1x używany przełącznik sieciowy musi 
obsługiwać wiele urządzeń oraz musi zostać odpowiednio skonfigurowany, ponieważ kilka 
urządzeń będzie próbowało komunikować się przez sieć, kiedy w serwerze VIP X1600 
zainstalowano wiele modułów.

!
UWAGA! 
Ustawienia w menu konfiguracyjnym powinny być przetwarzane i modyfikowane przez 
zaawansowanych użytkowników lub personel obsługi systemu.
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5.2.1 Rozpoczynanie konfiguracji
Kliknąć łącze USTAWIENIA w górnej części okna. Przeglądarka wyświetli nową stronę z 
menu konfiguracyjnym.

5.2.2 Poruszanie się w obrębie okna
1. Kliknąć jedną z pozycji menu na lewym marginesie okna. Zostanie wyświetlone 

odpowiednie podmenu.
2. Kliknąć jedną z pozycji w podmenu. W przeglądarce sieciowej otworzy się wybrana 

strona.

5.2.3 Wprowadzanie zmian
Każdy ekran konfiguracyjny pokazuje aktualne ustawienia. Ustawienia można zmieniać, 
wprowadzając nowe wartości lub wybierając zdefiniowane wartości z listy.

Po wprowadzeniu każdej zmiany kliknąć przycisk Ustaw, aby ją zapisać.

!
UWAGA! 
Zapisać każdą zmianę za pomocą przycisku Ustaw.
Kliknięcie przycisku Ustaw zapisuje ustawienia tylko w bieżącym polu. Zmiany dokonane w 
innych polach są ignorowane.
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5.3 Identyfikacja

5.3.1 Nazwa urządzenia
Modułowi VIP X1600 można nadać nazwę w celu ułatwienia identyfikacji. Nazwa ułatwia 
zarządzanie wieloma urządzeniami w większych systemach dozorowych, na przykład za 
pomocą programów VIDOS lub Bosch Video Management System.
Nazwa urządzenia jest używana do jego zdalnej identyfikacji, na przykład w przypadku alarmu. 
Dlatego nazwa powinna umożliwiać łatwą i szybką identyfikację lokalizacji.

5.3.2 Identyfikator urządzenia
Każdy moduł VIP X1600 powinien mieć przypisany niepowtarzalny identyfikator, który 
wprowadza się tutaj. Służy on do dodatkowej identyfikacji urządzenia.

5.4 Nazwy kamer

Nazwa kamery ułatwia identyfikację kamery zdalnej, np. w przypadku wyzwolenia alarmu. 
Nazwa jest wyświetlana na obrazie, jeśli odpowiednio skonfigurowano ustawienia (p. 
Rozdział 5.5.1 Wyświetlanie nazwy kamery, Strona 30). Nazwa kamery ułatwia zarządzanie 
wieloma kamerami w większych systemach dozorowych, na przykład za pomocą programów 
VIDOS lub Bosch Video Management System.

5.4.1 Kamera 1–Kamera 4
W tym polu należy wprowadzić niepowtarzalną, jednoznaczną nazwę kamery.

!
UWAGA! 
Nie należy używać żadnych znaków specjalnych, na przykład &.
Znaki specjalne nie są rozpoznawane przez wewnętrzny moduł nagrywania systemu, dlatego 
ich użycie może uniemożliwić odtworzenie materiału przez odtwarzacze Player lub Archive 
Player.

!
UWAGA! 
Nie należy używać żadnych znaków specjalnych, na przykład &.
Znaki specjalne nie są rozpoznawane przez wewnętrzny moduł nagrywania systemu, dlatego 
ich użycie może uniemożliwić odtworzenie materiału przez odtwarzacze Player lub Archive 
Player.
Bosch Security Systems Instrukcja instalacji i obsługi  V3.5 | 2007.12



30 pl | Konfigurowanie za pomocą przeglądarki sieciowej VIP X1600
5.5 Wyświetlanie informacji

Różne teksty lub „znaczniki” wyświetlane na obrazie stanowią ważne źródło informacji 
dodatkowych. Teksty mogą być włączone osobno oraz mogą być rozmieszczone na obrazie w 
sposób widoczny.

5.5.1 Wyświetlanie nazwy kamery
Pole służy do ustawienia pozycji wyświetlania nazwy kamery. Czas może być wyświetlany na 
Górze, na Dole lub w wybranym przez użytkownika miejscu określonym za pomocą opcji 
Ustawienia uż. Wyświetlanie komunikatu można także wyłączyć (opcja Wył.).
1. Wybrać odpowiednią opcję z listy.
2. Jeśli zostanie wybrana opcja Ustawienia uż., będą wyświetlane dodatkowe pola, w 

których można określić dokładną pozycję (Pozycja (XY):).
3. W polach Pozycja (XY): wprowadzić wartości określające żądane położenie.

5.5.2 Wyświetlanie czasu
To pole służy do ustawiania pozycji wyświetlania czasu. Czas może być wyświetlany na Górze, 
na Dole lub w wybranym przez użytkownika miejscu określonym za pomocą opcji Ustawienia 
uż. Wyświetlanie komunikatu można także wyłączyć (opcja Wył.).
1. Wybrać odpowiednią opcję z listy.
2. Jeśli zostanie wybrana opcja Ustawienia uż., będą wyświetlane dodatkowe pola, w 

których można określić dokładną pozycję (Pozycja (XY):).
3. W polach Pozycja (XY): wprowadzić wartości określające żądane położenie.

i
UWAGA! 
Ustawienia na tej stronie odnoszą się do wszystkich wejść kamer modułu.
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5.5.3 Wyświetlanie inf. o trybie alarm.
Wybrać opcję Wł., aby wyświetlić na obrazie komunikat tekstowy po wyzwoleniu alarmu. 
Komunikat może być wyświetlany w miejscu wybranym przez użytkownika określonym za 
pomocą opcji Ustawienia uż. Wyświetlanie komunikatu można także wyłączyć (opcja Wył.).
1. Wybrać odpowiednią opcję z listy.
2. Jeśli zostanie wybrana opcja Ustawienia uż., będą wyświetlane dodatkowe pola, w 

których można określić dokładną pozycję (Pozycja (XY):).
3. W polach Pozycja (XY): wprowadzić wartości określające żądane położenie.

5.5.4 Komunikat alarmowy
Wprowadzić komunikat, który ma być wyświetlany na obrazie w wypadku alarmu. Maksymalna 
długość tekstu to 31 znaków.

5.5.5 Autoryzacja obrazu
Wybrać opcję Wł., aby przesyłane obrazy zawierały znacznik autoryzacji. Po włączeniu 
wszystkie obrazy są oznaczane zieloną literą W. Czerwona litera W informuje o tym, że 
sekwencja (bieżąca lub zapisana) została zmieniona.
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5.6 Hasło

Moduł VIP X1600 jest chroniony hasłem zabezpieczającym przed nieautoryzowanym 
dostępem. Do kontroli dostępu można używać różnych poziomów autoryzacji (Nazwa 
użytkownika).

5.6.1 Nazwa użytkownika
Moduły VIP X1600 udostępniają trzy nazwy użytkownika: service, user oraz live, które 
odpowiadają różnym poziomom autoryzacji.
Nazwa użytkownika service odpowiada najwyższemu poziomowi autoryzacji. Po 
wprowadzeniu prawidłowego hasła użytkownik o danej nazwie ma dostęp do wszystkich 
funkcji serwera VIP X1600. Może także zmieniać wszystkie ustawienia konfiguracyjne.
Nazwa użytkownika user odpowiada średniemu poziomowi autoryzacji. Umożliwia ona na 
przykład obsługę urządzenia oraz sterowanie kamerami, ale nie pozwala zmieniać ustawień 
konfiguracyjnych.
Nazwa użytkownika live odpowiada najniższemu poziomowi autoryzacji. Służy on wyłącznie do 
podglądu obrazu bieżącego oraz przełączania pomiędzy różnymi ekranami podglądu.

5.6.2 Hasło
Jeśli użytkownik jest zalogowany jako service lub urządzenie nie jest chronione hasłem, 
można zdefiniować i zmieniać osobne hasła dla każdej nazwy użytkownika.
Należy wprowadzić hasło dla wybranej nazwy użytkownika.

5.6.3 Potwierdź hasło
Wprowadzić ponownie nowe hasło, aby wyeliminować błędy.

i
UWAGA! 
Właściwa ochrona hasłem jest zagwarantowana tylko wtedy, jeśli wszystkie wyższe poziomy 
autoryzacji są także chronione hasłem. Jeśli na przykład przypisano hasło live, należy także 
ustawić hasło service i user. Dlatego przypisywanie haseł należy zawsze rozpoczynać od 
najwyższego poziomu autoryzacji, tj. service. Należy stosować różne hasła.

i
UWAGA! 
Nowe hasło zostanie zapisane tylko wtedy, jeśli użytkownik kliknie przycisk Ustaw. Z tego 
względu należy kliknąć przycisk Ustaw zaraz po wprowadzeniu i potwierdzeniu hasła, nawet 
jeśli użytkownik chce później przydzielić hasło innej nazwie użytkownika.
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5.7 Język

5.7.1 Język strony sieciowej
Tutaj można wybrać język interfejsu użytkownika.

5.8 Data / godzina

5.8.1 Format daty
Tutaj można wybrać odpowiedni format daty.

5.8.2 Data w urządzeniu i czas w urządzeniu
Jeśli w systemie lub sieci jest wiele urządzeń, ważne jest właściwe zsynchronizowanie ich 
zegarów wewnętrznych. Na przykład, prawidłowa identyfikacja i ocena jednocześnie 
wykonanych zapisów jest możliwa tylko, jeśli wszystkie urządzenia pracują w oparciu o ten 
sam czas.
1. Wprowadzić bieżącą datę. Ponieważ czas urządzenia jest kontrolowany przez zegar 

wewnętrzny, nie jest konieczne wprowadzanie dnia tygodnia. Dzień tygodnia jest 
dodawany automatycznie.

2. Wprowadzić bieżący czas lub kliknąć przycisk Synchr. PC, aby skopiować czas 
systemowy komputera do modułu VIP X1600.

i
UWAGA! 
The VIP X1600 module in Slot 1 is the time server for the modules in Slot 2 to Slot 4. These 
settings therefore are only possible for the module in Slot 1. For the modules in slots 2 to 4 
the Set button is deactivated.
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5.9 Serwer czasu

Moduły VIP X1600 mogą odbierać sygnał czasu z serwera czasu za pomocą różnych 
protokołów serwera czasu, które są następnie używane do ustawienia zegara wewnętrznego. 
Urządzenie sprawdza sygnał czasu automatycznie co minutę.
Moduł VIP X1600 w gnieździe 1 jest domyślnym serwerem czasu modułów w gniazdach od 2 
do 4. W tym przypadku pole Adres IP serwera czasu gniazd od 2 do 4 może być puste 
(0.0.0.0).

5.9.1 Strefa czasowa urządzenia
Wybrać strefę czasową, w której pracuje system.

5.9.2 Czas letni
Wewnętrzny zegar urządzenia może automatycznie przełączać się między czasem zimowym a 
letnim (DST, Daylight Saving Time). W urządzeniu są już zapisane dane niezbędnie do zmiany 
czasu letniego na zimowy i odwrotnie, aż do roku 2015. Można użyć tych danych, ale jeśli jest 
to konieczne, można także tworzyć alternatywne dane czasu.

1. Najpierw należy sprawdzić, czy wybrano właściwą strefę czasową. Jeśli strefa czasowa 
nie jest prawidłowa, wybrać strefę odpowiednią dla systemu i kliknąć przycisk Ustaw.

2. Kliknąć przycisk Szczegóły. Zostanie otwarte nowe okno, a w nim pojawi się pusta tabela.
3. Z pola listy znajdującego się pod tabelą wybrać region lub miasto położone najbliżej 

miejsca, w którym znajduje się system.
4. Kliknąć przycisk Generuj, aby wygenerować dane z bazy danych urządzenia i wprowadzić 

je do tabeli.
5. Wprowadzić zmiany, klikając odpowiedni wpis tabeli. Pozycja jest zaznaczona.
6. Kliknięcie przycisku Usuń powoduje usunięcie wpisu z tabeli.
7. Aby zmienić wpis, wybrać inne wartości z pól listy znajdujących się pod tabelą. Zmiany 

zostaną wprowadzone natychmiast.
8. Jeśli na dole tabeli znajdują się puste wiersze, na przykład pozostałe po usuniętych 

wpisach, istnieje możliwość dopisania nowych danych przez zaznaczenie wiersza i 
wybranie wartości z pól listy.

9. Teraz kliknąć przycisk OK, aby zapisać i włączyć tabelę.

5.9.3 Adres IP serwera czasu
Wpisać adres IP serwera czasu.

i
UWAGA! 
Jeśli użytkownik nie utworzy tabeli, przełączanie nie będzie odbywało się automatycznie. 
Podczas zmiany i usuwania pojedynczych pozycji należy pamiętać, że dwie pozycje są 
zazwyczaj ze sobą powiązane i zależne od siebie (niezbędne do zmiany czasu na letni i 
ponownie na zimowy).
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5.9.4 Typ serwera czasu
Wybrać protokół obsługiwany przez wybrany serwer czasu. Jako protokół najlepiej wybrać 
Serwer SNTP. Taki wybór zapewnia dużą dokładność i jest wymagany do zastosowań 
specjalnych. Będzie także niezbędny w przypadku rozszerzania funkcji w przyszłości.
Wybrać opcję Serwer czasu dla serwera czasu obsługującego protokół RFC 868.

i
UWAGA! 
Wybrać ten sam rodzaj serwera czasu dla modułów zainstalowanych w gniazdach od 2 do 4, 
jak dla modułu w gnieździe 1.
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5.10 Ustawienia obrazu

Obraz z każdej kamery można regulować, aby dostosować go do wymagań użytkownika. 
Aktualny obraz jest wyświetlany w małym oknie obok suwaków jako potwierdzenie 
dokonanych zmian. Dokonane zmiany są natychmiast aktywne.
1. Kliknąć kartę, aby wybrać żądaną kamerę.
2. Przesunąć suwak na wybraną pozycję.
3. Kliknąć przycisk Domyślnie, aby przywrócić ustawienia domyślne.

5.10.1 Kontrast (0...255)
Służy do regulowania kontrastu obrazu w celu dostosowania do środowiska pracy.

5.10.2 Nasycenie (0...255)
Służy do regulowania nasycenia kolorów, tak aby kolory widoczne na monitorze były jak 
najbardziej realistyczne.

5.10.3 Jaskrawość (0...255)
Służy do regulowania jaskrawości obrazu w celu dostosowania do środowiska pracy.

5.10.4 Filtr dolnoprzepustowy (0...255)
Ta funkcja służy do usuwania nawet niewielkich zakłóceń obrazu. Dzięki temu ogranicza się i 
optymalizuje szerokość pasma niezbędną do transmisji obrazu przez sieć. Może to 
powodować pogorszenie rozdzielczości obrazu.
Im większa wartość ustawiona za pomocą suwaka, tym „gładszy” sygnał wizyjny. Ustawienia 
można sprawdzić w oknie obrazu obok suwaków.
Należy także zwrócić uwagę na wskaźnik obciążenia procesora wyświetlany w górnej części 
okna, obok logo producenta (p. Rozdział 8.5 Obciążenie procesora, Strona 114).
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5.11 Profil nadajnika

Do kodowania obrazu można wybrać dwa profile dla każdego nadajnika (wejścia wizyjnego) 
oraz zmieniać ustawienia profili.
Transmisję danych strumienia MPEG-4 można dostosować do środowiska pracy (np. struktury 
sieci, szerokości pasma, obciążenia danymi). W tym celu moduł VIP X1600 generuje 
jednocześnie dwa strumienie danych (tzw. podwójna transmisja strumieniowa) dla każdego 
wejścia wizyjnego. Ustawienia kompresji tych strumieni danych można niezależnie 
konfigurować. Można na przykład skonfigurować jedną grupę ustawień na potrzeby transmisji 
przez Internet, a drugą na potrzeby połączeń z siecią LAN.

Urządzenie udostępnia wstępnie zaprogramowane profile, z których każdy jest przystosowany 
do innych warunków.
- Profil 1: Mała szerokość pasma (CIF) 

Wysoka jakość w wypadku łączy o małej przepustowości, 
rozdzielczość 352 × 288/240 pikseli

- Profil 2: Małe opóźnienie (2/3 D1) 
Wysoka jakość przy małym opóźnieniu, rozdzielczość 464 × 576/480 pikseli

- Profil 3: Wysoka rozdzielczość (4CIF/D1) 
Duża rozdzielczość w wypadku łączy o dużej przepustowości, 
rozdzielczość 704 × 576/480 pikseli

- Profil 4: DSL 
Dla łączy DSL o szybkości 500 kb/s, rozdzielczość 352 × 288/240 pikseli

- Profil 5: ISDN (2B)
 Dla łączy ISDN z dwoma kanałami B, rozdzielczość 352 × 288/240 pikseli

- Profil 6: ISDN (1B) 
Dla łączy ISDN z jednym kanałem B, rozdzielczość 352 × 288/240 pikseli

- Profil 7: Modem 
Dla analogowych łączy modemowych o szybkości 20 kb/s, rozdzielczość 352 × 288/240 
pikseli

- Profil 8: GSM 
Dla łączy GSM o szybkości 9600 b/s, rozdzielczość 176 × 144/120 pikseli

i
UWAGA! 
Parametry należy ustawić indywidualnie dla każdego wejścia wizyjnego oraz każdego 
strumienia. Nazwy Obraz 1 – Obraz 4 odpowiadają nazwom wejść wizyjnych w module.
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5.11.1 Aktywny profil
W tym polu można wybrać żądany profil dla każdego z dwóch strumieni. Po prawej stronie 
okna zostanie wyświetlony podgląd obu strumieni danych. Podgląd aktualnie wybranego 
strumienia danych jest oznaczony zieloną ramką. Nad podglądem obrazu są wyświetlane i na 
bieżąco aktualizowane różne dodatkowe informacje.
1. W pierwszej kolejności kliknąć kartę na górze, aby wybrać odpowiednią kamerę.
2. Kliknąć kartę na dole, aby wybrać odpowiedni strumień.
3. Wybrać z listy żądane ustawienie.

5.11.2 Podgląd
Wybrać, który strumień danych ma być wyświetlony w podglądzie. Jeśli komputer jest zbyt 
obciążony dekodowaniem strumieni danych, można wyłączyć wyświetlanie obrazu.
Zaznaczyć pole odpowiadające wybranemu strumieniowi danych.

i
UWAGA! 
Strumień 2 jest domyślnie przesyłany w wypadku połączeń alarmowych oraz połączeń 
automatycznych. Należy o tym pamiętać podczas przydzielania profilu.
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5.12 Konfiguracja profili

Użytkownik może zmieniać wartości poszczególnych parametrów profilu oraz jego nazwę. 
Użytkownik może przełączać się pomiędzy profilami, klikając odpowiednie karty.

5.12.1 Nazwa profilu
W tym polu można wprowadzić nową nazwę profilu. Nazwa ta jest wyświetlana na liście 
dostępnych profili w polu Aktywny profil.

!
UWAGA! 
Profile są dość złożone. Zawierają dużą liczbę parametrów, które są od siebie zależne, dlatego 
najlepiej jest używać profili domyślnych.
Użytkownik powinien zmieniać profile dopiero po zapoznaniu się ze wszystkimi opcjami 
konfiguracyjnymi.

i
UWAGA! 
Wszystkie parametry łączą się, tworząc profil oraz są zależne od siebie. Jeśli zostanie wybrane 
ustawienie, które wykracza poza dostępny zakres, przy zapisywaniu ustawień wstawiona 
będzie najbliższa dozwolona wartość.
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5.12.2 Docelowa przepływność
Użytkownik może ograniczyć przepływność modułu VIP X1600, aby zoptymalizować 
wykorzystanie pasma sieci. Docelowa przepływność powinna być ustawiona zgodnie z 
wymaganą jakością obrazu dla typowych scen pozbawionych nadmiernego ruchu.
W wypadku obrazów złożonych lub częstych zmian zawartości obrazu ze względu na częsty 
ruch, limit może być chwilowo przekroczony, osiągając wartość wprowadzoną w polu 
Maksymalna przepływność.

5.12.3 Interwał kodowania
Wartość ustawiona w tym polu określa przedział czasowy, po którym obrazy są kodowane i 
wysyłane. Na przykład wprowadzenie wartości 4 oznacza, że tylko co czwarty obraz jest 
kodowany, a kolejne trzy są pomijane. Jest to szczególnie przydatne w sieciach o małej 
przepustowości. Obok pola tekstowego jest wyświetlana liczba obrazów na sekundę (Images 
Per Second, IPS).

5.12.4 Rozdzielczość obrazu
W tym polu można wybrać rozdzielczość obrazu MPEG-4. Dostępne są następujące 
rozdzielczości:
- QCIF

176 × 144/120 pikseli
- CIF

352 × 288/240 pikseli
- 1/2 D1

352 × 576/480 pikseli
- 2CIF

704 × 288/240 pikseli
- 4CIF/D1

704 × 576/480 pikseli
- 2/3 D1

464 × 576/480 pikseli

5.12.5 Domyślnie
Klikając przycisk Domyślnie, przywraca się domyślne ustawienia fabryczne.

5.12.6 Szczegóły
Kliknięcie przycisku Szczegóły >> powoduje wyświetlenie informacji na temat jakości obrazu i 
transmisji danych. 
Ustawienia takie wymagają dogłębnej znajomości standardu MPEG i zagadnienia kompresji 
danych wizyjnych. Nieprawidłowe ustawienia mogą spowodować, że obraz stanie się 
bezużyteczny.

5.12.7 Maksymalna przepływność
Maksymalna przepływność danych nie jest przekraczana w żadnych warunkach. W zależności 
od ustawienia jakości obrazu dla ramek typu I oraz P, fakt ten może powodować pomijanie 
pojedynczych obrazów.
Wartość wprowadzona w tym polu musi być co najmniej o 10% większa od wartości 
wprowadzonej w polu Docelowa przepływność. Jeśli wprowadzona wartość będzie zbyt 
niska, zostanie automatycznie skorygowana.
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5.12.8 Odległość I-ramki
Pole umożliwia ustawienie odstępu, w którym będą kodowane I-ramki. Wartość 0 oznacza tryb 
automatyczny, w którym serwer wizyjny wstawia I-ramki, kiedy jest to konieczne. Wartość 1 
oznacza, że I-ramki są generowane w sposób ciągły. Wartość 2 oznacza, że tylko co drugi 
obraz jest I-ramką, opcja 3 tylko co trzeci obraz itd.

5.12.9 Jakość P-ramek
Pole umożliwia ustawienie jakości w P-ramkach w zależności od ruchu w obrazie. Wybór opcji 
Auto umożliwia automatyczne znalezienie optymalnej kombinacji ruchu oraz definicji obrazu 
(ostrości). Wybór opcji Ręcznie umożliwia ustawienie na pasku suwaka wartości z zakresu od 
4 do 31. Wartość 4 odpowiada najwyższej jakości obrazu z, jeśli jest to konieczne, niższą 
częstotliwością odświeżania w zależności od ustawień maksymalnej przepływności danych. 
Wartość 31 daje wysoką częstotliwość odświeżania oraz niższą jakość obrazu.

5.12.10 Jakość I-ramek
Pole umożliwia ustawienia jakości klatek typu I. Opcja Auto automatycznie reguluje jakość w 
oparciu o ustawienia jakości P-ramek. Wybór opcji Ręcznie umożliwia ustawienie na pasku 
suwaka wartości z zakresu od 4 do 31. Wartość 4 odpowiada najwyższej jakości obrazu z, jeśli 
jest to konieczne, niższą częstotliwością odświeżania w zależności od ustawień maksymalnej 
przepływności danych. Wartość 31 daje wysoką częstotliwość odświeżania oraz niższą jakość 
obrazu.
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5.13 Wejście wizyjne

W module VIP X1600 można włączyć rezystor 75 Ω dopasowania impedancyjnego każdego 
wejścia wizyjnego. Aby przesyłać sygnał wizyjny do innych urządzeń wizyjnych, rezystor 
dopasowania musi być wyłączony. W nowym urządzeniu każde wejście wizyjne jest zamknięte 
rezystorem dopasowania.

5.13.1 Zakończenie 75 Ω
Wybrać opcję Wył., aby sygnał wizyjny był przesyłany do innych urządzeń wizyjnych.

5.13.2 Typ źródła
Aby umożliwić dołączenie magnetowidów jako źródła sygnału wizyjnego, można zmienić opcję 
typu źródła z zaprogramowanej wartości Kamera na Magnetowid.    Magnetowidy wymagają 
bardziej tolerancyjnego ustawienia dla wewnętrznej pętli PLL ze względu na drżenia wywołane 
przez mechaniczne elementy urządzenia.

i
UWAGA! 
Numeracja odpowiada oznaczeniom wejść wizyjnych w module.

i
UWAGA! 
W niektórych przypadkach wybranie opcji Magnetowid może poprawić jakość obrazu, nawet 
przy dołączonej kamerze.
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5.14 Dźwięk (tylko wersje foniczne)

Istnieje możliwość ustawienia wzmocnienia sygnałów fonicznych w celu dostosowania do 
własnych wymagań. Aktualny obraz jest wyświetlany w małym oknie obok suwaków w celu 
sprawdzenia źródła sygnału fonicznego i poprawienia ustawień. Dokonane zmiany są 
natychmiast aktywne.
Jeśli użytkownik łączy się za pomocą przeglądarki sieciowej, musi włączyć transmisję sygnału 
fonicznego na stronie Konfig. strony podglądu (p. Rozdział 5.32 Konfig. strony podglądu, 
Strona 85). Dla innych połączeń transmisja zależy od ustawień dźwięku w systemie.

5.14.1 We liniowe
Użytkownik może ustawić poziom wzmocnienia wyjścia sygnału na wejściach liniowych. 
Upewnić się, czy wskaźnik nie wychodzi poza zielony obszar podczas modulacji.

5.14.2 Wybór
Kliknąć jedno z pól wejścia, a następnie kliknąć przycisk Ustaw, aby wyświetlić poziom 
sygnału na wejściu fonicznym w celach informacyjnych i ustawić wzmocnienie. 

i
UWAGA! 
Numeracja wejść fonicznych odpowiada oznaczeniom wejść w module oraz przydzieleniu do 
odpowiednich wejść wizyjnych. Przydział nie może być zmieniony dla połączeń przez 
przeglądarkę sieciową.
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5.15 Przesyłanie JPEG

Użytkownik może zapisywać pojedyncze obrazy w formacie JPEG na serwerze FTP z 
określonym interwałem. W razie potrzeby obrazy te można później odzyskać w celu 
zrekonstruowania zdarzenia.

5.15.1 Wielkość obrazu
Wybrać rozdzielczość, w której będą zapisywane obrazy JPEG:
- Mały

176 × 144/120 pikseli (QCIF)
- Średnio

352 × 288/240 pikseli (CIF)
- Duży

704 × 576/480 pikseli (4CIF)

5.15.2 Nazwa pliku
Użytkownik może wybrać, w jaki sposób będą tworzone nazwy plików poszczególnych 
przesyłanych obrazów.
- Zastąp 

: ta sama nazwa pliku jest zawsze używana, a istniejący plik zostanie zastąpiony plikiem 
bieżącym.

- Zwiększ
: do nazwy pliku jest dodawana liczba z zakresu od 000 do 255, która jest następnie pow-
iększana o 1. Po osiągnięciu 255 numerowanie rozpoczyna się ponownie od 000.

- Sufiks daty / czasu
: do nazwy pliku jest automatycznie dodawana data i czas. Przy tej opcji należy upewnić 
się, czy data i czas urządzenia są ustawione prawidłowo. Przykład: plik o nazwie 
snap011005_114530.jpg został zapisany 1 października 2005 roku o godz. 11.45 i 
30 sekund.
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5.15.3 Interwał przesyłania
Wprowadzić interwał w sekundach, po którym obrazy będą przesyłane do serwera FTP. 
Wprowadzić 0, jeśli żadne obrazy nie mają być przesyłane.

5.15.4 Adres IP serwera FTP
Wprowadzić adres IP serwera FTP, na którym będą zapisywane obrazy JPEG.

5.15.5 Nazwa użytkownika serwera FTP
Wprowadzić nazwę użytkownika dla serwera FTP.

5.15.6 Hasło dostępu do serwera FTP
Wprowadzić hasło dostępu do serwera FTP.

5.15.7 Ścieżka dostępu na serwerze FTP
Wprowadzić pełną ścieżkę do katalogu, w którym będą zapisywane obrazy JPEG na serwerze 
FTP.

5.15.8 Prześlij obraz JPEG z kamery
Kliknąć pole wyboru, aby włączyć wejście kamery do przesyłania obrazów JPEG. Wybrane 
wejście alarmowe jest sygnalizowane znacznikiem.

i
UWAGA! 
Numeracja odpowiada oznaczeniom wejść wizyjnych w module.
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5.16 Nośnik zapisu

Obrazy z kamer dołączonych do modułu można zapisywać w pamięci RAM modułu VIP X1600 
lub w odpowiednio skonfigurowanym systemie iSCSI.
Wewnętrzna pamięć RAM urządzenia nadaje się do krótkotrwałego zapisu oraz zapisu przed 
wystąpieniem alarmu w trybie pierścieniowym.
Do długotrwałego zapisu autoryzowanych obrazów niezbędne jest użycie nośnika iSCSI o 
odpowiedniej pojemności.
Można również powierzyć programowi Video Recording Manager (VRM) sterowanie 
wszystkimi operacjami zapisu podczas dostępu do systemu iSCSI. VRM jest zewnętrznym 
programem służącym do konfiguracji zadań zapisu dla serwerów wizyjnych. Więcej informacji 
można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Bosch Security SystemsBosch Security 
Systems.

5.16.1 Typ
Wybrać żądany nośnik zapisu, aby umożliwić konfigurację parametrów.
Jeśli wybrana zostanie opcja VRM, program do zarządzania zapisem obrazu będzie sterował 
wszystkimi zapisami, a użytkownik nie będzie mógł zmieniać ustawień konfiguracyjnych.

5.16.2 Informacja o nośniku

W tym oknie są wyświetlane informacje o stanie aktualnie wybranego nośnika oraz prędkości 
przesyłu danych. Żadne z ustawień nie może być zmienione.
1. Kliknąć przycisk Rejestr, aby wyświetlić raport stanu z zapisanymi działaniami. Otwarte 

zostanie nowe okno.
2. W oknie tym należy kliknąć przycisk Kasuj, aby usunąć wszystkie wpisy. Wpisy są 

usuwane natychmiast. Tego działania nie można cofnąć.
3. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zamknąć okno.

!
UWAGA! 
Jeśli opcja nośnika zapisu zostanie zmieniona z System iSCSI na inną, ustawienia na stronie 
iSCSI zostaną utracone i mogą być przywrócone tylko przez ich ponowną konfigurację.
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5.17 iSCSI

Jeśli jako nośnik zapisu został wybrany System iSCSI, należy skonfigurować połączenie z 
żądanym urządzeniem iSCSI oraz ustawić jego parametry.

5.17.1 Adres IP iSCSI
1. Wprowadzić w tym polu adres IP żądanego docelowego urządzenia iSCSI.
2. Kliknąć przycisk Odczytaj. Połączenie z wpisanym adresem IP zostanie nawiązane. W 

polu Mapowanie iSCSI LUN widoczne są odpowiednie napędy logiczne.

i
UWAGA! 
Wybrany system zapisu musi być dostępny w sieci oraz w pełni skonfigurowany. Między 
innymi musi posiadać adres IP oraz być podzielony na napędy logiczne (LUN).
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5.17.2 Mapowanie iSCSI LUN
W tym polu są wyświetlone napędy logiczne skonfigurowane dla wybranego systemu iSCSI. 
Dla każdego napędu jest wyświetlony bieżący użytkownik.
1. Kliknąć dwukrotnie wolny napęd (LUN). Informacje dotyczące napędu są przywoływane i 

automatycznie wyświetlane w polach poniżej pola mapowania.
2. Jeśli napęd logiczny jest chroniony hasłem, na początek należy wprowadzić hasło w polu 

Docelowe hasło i kliknąć przycisk Ustaw.

Jeśli informacje nie mogą być odczytane ze względu na konfigurację sieci, dane należy 
wprowadzić ręcznie, aby moduł VIP X1600 mógł uzyskać dostęp do napędu. W takim 
przypadku należy upewnić się, czy wprowadzone informacje odpowiadają dokładnie 
konfiguracji systemu iSCSI.
1. Wprowadzić wymagane dane w odpowiednich polach.
2. Kliknąć przycisk Ustaw. Moduł VIP X1600 użyje tych danych do połączenia się z 

odpowiednim napędem.

Po nawiązaniu połączenia wybrany napęd jest używany do zapisu.

5.17.3 Docelowy adres IP
Wprowadzić w tym polu adres IP żądanego docelowego urządzenia iSCSI.

5.17.4 Docelowy węzeł
Wprowadzić numer docelowego węzła iSCSI.

5.17.5 Docelowy nr LUN
Wpisać numer LUN żądanego napędu.

5.17.6 Docelowe hasło
Jeśli napęd jest chroniony hasłem, wpisać to hasło.

5.17.7 Nazwa początkowa
Nazwa początkowa jest wyświetlana automatycznie po nawiązaniu połączenia.

5.17.8 Rozszerzenie początkowe
Wpisać rozszerzenie początkowe. Aby zachować jednoznaczność opisu, można wprowadzić 
nazwę lub istniejące rozszerzenie z komentarzem, np. „- Kamera 2”.

i
UWAGA! 
Wprowadzenie nowego hasła jest niemożliwe. Jest to możliwe tylko po odpowiednim 
skonfigurowaniu systemu iSCSI.
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5.17.9 Odłączanie używanego napędu
Każdy napęd może być przypisany jednemu użytkownikowi. Jeśli napęd jest już używany przez 
innego użytkownika, można go odłączyć i połączyć z modułem VIP X1600.

1. Kliknąć dwukrotnie używany napęd w polu mapowania LUN. Na ekranie pojawi się 
komunikat z ostrzeżeniem.

2. Potwierdzić odłączenie aktualnego użytkownika. Napęd jest wolny i może być dołączony 
do modułu VIP X1600.

5.17.10 Informacja o nośniku

W tym oknie są wyświetlane informacje o stanie aktualnie wybranego nośnika oraz prędkości 
przesyłu danych. Żadne z ustawień nie może być zmienione.
1. Kliknąć przycisk Rejestr, aby wyświetlić raport stanu z zapisanymi działaniami. Otwarte 

zostanie nowe okno.
2. W oknie tym należy kliknąć przycisk Kasuj, aby usunąć wszystkie wpisy. Wpisy są 

usuwane natychmiast. Tego działania nie można cofnąć.
3. Kliknąć przycisk Zamknij, aby zamknąć okno.

!
UWAGA! 
Przed odłączeniem należy upewnić się, czy poprzedni użytkownik nie potrzebuje już napędu.
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5.18 Partycjonowanie

Cztery partycje muszą zostać skonfigurowane do zapisu obrazu z kamery dołączonej do 
modułu VIP X1600w podobny sposób, jak w wypadku dzielenia na partycje dysków twardych 
komputera. Dla każdej partycji można określić takie parametry, jak wielkość i typ zapisu 
obrazu. Modyfikacja tych parametrów prowadzi do reorganizacji struktury nośnika, podczas 
której są tracone zapisane dane.

Moduł wymaga dedykowanej partycji do zapisu obrazu z każdej dołączonej kamery. Każda 
partycja jest połączona z własnym nadajnikiem lub wejściem wizyjnym: wejście kamery Video 
In 1 z partycją numer 01, wejście kamery Video In 2 z partycją numer 02, itd. Przedstawiony 
podział nie może być modyfikowany. W wyniku tego wszystkie numery są wyświetlane w 
formie listy, niezależnie od tego, czy odpowiednia partycja jest dostępna lub została usunięta. 
Wszystkie cztery potencjalne partycje muszą być skonfigurowane, aby mogły zapisywać obraz 
z czterech kamer.

Wszystkie partycje są wyświetlone w tabeli na stronie Partycjonowanie wraz z liczbą wejść 
wizyjnych (Kamera), nazwą partycji, ścieżkami alarmowymi, typem oraz wielkością.
Strona zawiera również ogólne informacje o napędzie, np. całkowitą pojemność i liczbę 
utworzonych partycji. Wykres kołowy pokazuje, ile przestrzeni zostało podzielone na partycje 
na potrzeby zapisu.
V3.5 | 2007.12 Instrukcja instalacji i obsługi Bosch Security Systems



VIP X1600 Konfigurowanie za pomocą przeglądarki sieciowej | pl 51
5.18.1 Tworzenie partycji

Tworzenie nowej partycji jest wykonywane w osobnych oknach, w których są wyświetlane 
informacje oraz kolejne czynności do wykonania.
Aby partycja została utworzona na dysku twardym, proces musi być doprowadzony do końca 
dla każdej partycji. Po uruchomieniu można wybrać całkowitą liczbę partycji do utworzenia. 
Proces konfiguracji jest uruchamiany tak często, jak to jest konieczne do utworzenia 
wszystkich partycji.
1. Kliknąć przycisk Utwórz partycję, aby uruchomić kreatora tworzenia partycji. Zostaje 

wyświetlone pierwsze okno.

2. Przed rozpoczęciem czynności należy zawsze zapoznać się z informacjami w górnej części 
okna.

3. Kliknąć pola tekstowe, aby wprowadzić wartości, lub użyć innych dostępnych elementów 
sterujących, takich jak przyciski, pola wyboru lub listy.

4. Kliknąć przycisk Dalej > w dolnej części okna, aby przejść do następnego kroku.
5. Kliknąć przycisk < Wstecz w dolnej części okna, aby powrócić do poprzedniego kroku.
6. Kliknąć przycisk Anuluj, aby przerwać proces i zamknąć kreatora.

i
UWAGA! 
Maksymalna liczba partycji jest zdefiniowana i odpowiada liczbie wejść wizyjnych w module.
Podczas jednego procesu można utworzyć kilka partycji tego samego typu. W tym celu w 
pierwszym oknie należy zaznaczyć pole Wprowadź te same ustawienia we wszystkich 
nowych partycjach.
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5.18.2 Zapisywanie zmian
Po skonfigurowaniu wszystkich wymaganych ustawień konfigurację należy przesłać do 
urządzenia i zapisać.

1. Przejść do ostatniego okna.
2. Kliknąć przycisk Zakończ, aby zakończyć konfigurację. Wszystkie ustawienia są 

przesyłane do urządzenia i stają się aktywne.

5.18.3 Stan partycji

Okno Stan partycji zawiera ogólne informacje o konfiguracji bieżącej partycji. Nie można w 
nim wprowadzać żadnych zmian.
1. Kliknąć partycję z listy, aby wybrać ją do modyfikacji.
2. Kliknąć przycisk Stan partycji. Otwarte zostanie nowe okno z opcjami dla wybranej 

partycji.
3. Kliknąć przyciski << oraz >>, aby wyświetlić stan innych partycji.
4. Kliknięcie przycisku OK powoduje zamknięcie okna.

!
UWAGA! 
Wszystkie modyfikacje ustawień są aktywne tylko, jeśli konfiguracja została zakończona w 
ostatnim oknie przez kliknięcie przycisku Zakończ.
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5.18.4 Edycja partycji

Konfigurację partycji można modyfikować w dowolnym momencie.

Wymaganych modyfikacji można dokonać w oknie Właściwości partycji.
1. Kliknąć partycję z listy, aby wybrać ją do modyfikacji.
2. Kliknąć przycisk Edytuj partycję. Otwarte zostanie nowe okno z opcjami dla wybranej 

partycji.
3. Zmienić żądane ustawienia.
4. Kliknąć przyciski << oraz >>, aby edytować inne partycje.
5. Kliknąć przycisk Ustaw, aby zapisać zmiany.

5.18.5 Nazwa partycji
W tym polu można wprowadzić nową nazwę dla profilu.

5.18.6 Nr partycji
Numer partycji (= numer wejścia wizyjnego) jest wyświetlany w celach informacyjnych.

5.18.7 Rodzaj zapisu
Wybrać żądany rodzaj zapisu.
W przypadku trybu Tryb pierścieniowy zapis jest ciągły. Jeśli zostanie osiągnięta maksymalna 
pojemność dysku twardego, automatycznie nadpisywany jest najstarszy zapis.
W przypadku trybu Tryb liniowy zapis jest kontynuowany do czasu zapełnienia się dysku 
twardego. Następnie zapis jest zatrzymywany, aż do momentu usunięcia starych nagrań.

!
UWAGA! 
Wszelkie zmiany powodują reorganizację partycji oraz utratę wszystkich nagrań na tej partycji. 
Z tego powodu przed modyfikacją partycji należy sprawdzić nagrania oraz utworzyć kopię 
zapasową ważnych obrazów na dysku twardym komputera PC.
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5.18.8 Liczba ścieżek alarmowych

Urządzenie podczas zapisu alarmowego używa specjalnego trybu zapisu zapewniającego 
optymalne wykorzystanie pojemności pamięci masowej. Z chwilą rozpoczęcia przedziału 
czasowego zapisu alarmowego, zapis jest dokonywany w sposób ciągły w jednym segmencie o 
wielkości odpowiadającej pełnej sekwencji alarmowej (wraz z zapisem obrazu przed i po 
alarmie).
Ten segment na partycji funkcjonuje w sposób podobny do bufora pierścieniowego i jest 
zastępowany nowym do czasu, kiedy alarm zostanie faktycznie wyzwolony. Zapis jest 
wykonywany w tym segmencie tylko przez czas ustawiony dla obrazu po wystąpieniu alarmu, a 
następnie w ten sam sposób jest używany nowy segment.
Wybrać liczbę ścieżek alarmowych używanych w partycji. Jedno zdarzenie alarmowe może 
zostać zapisane na jednej ścieżce alarmowej. Wprowadzona liczba alarmów może być w 
podobny sposób zapisywana i archiwizowana. Partycja może zawierać maks. 128 nagrań 
alarmowych.
Jeśli dla partycji jest ustawiona opcja Tryb pierścieniowy, zawsze zapisywana jest ustawiona 
liczba ostatnich nagrań alarmowych. Jeśli dla partycji wybrano opcję Tryb liniowy, zapis jest 
zatrzymywany po zapisaniu wszystkich ścieżek alarmowych.

5.18.9 Wielkość ścieżki alarmowej
Wielkość ścieżek alarmowych można obliczyć przy użyciu różnych parametrów. Obliczona 
wielkość dotyczy wszystkich ścieżek alarmowych.
1. Kliknąć przycisk Oblicz. Otwarte zostanie nowe okno.
2. Wybrać ustawienie z poszczególnych pól listy parametrów.
3. Kliknąć przycisk Ustaw, aby zastosować obliczoną wartość.

5.18.10 Format
Użytkownik może usunąć wszystkie nagrania na partycji w dowolnej chwili.

Kliknąć przycisk Format, aby usunąć wszystkie nagrania z aktualnie wybranej partycji.

5.18.11 Usuwanie wszystkich partycji
Użytkownik może usunąć wszystkie partycje w dowolnym momencie. Nie można usuwać 
pojedynczych partycji.

Kliknąć przycisk Usuń wszystkie partycje. Na ekranie pozostaną wiersze zawierające 
numer. Nazwy partycji są usuwane, a jako rozmiar jest wyświetlana wartość 0.

!
UWAGA! 
Na wybranej partycji muszą być skonfigurowane ścieżki alarmowe, aby był możliwy zapis 
alarmowy.

!
UWAGA! 
Przed usunięciem należy sprawdzić nagrania oraz utworzyć kopię zapasową ważnych 
sekwencji wizyjnych na dysku twardym komputera.

!
UWAGA! 
Usunięcie partycji powoduje reorganizację całego dysku twardego i wszystkich sekwencji, 
które są na nim zapisane. Sekwencje te zostaną utracone. 
Z tego powodu przed usunięciem partycji należy sprawdzić nagrania oraz utworzyć kopię 
zapasową ważnych sekwencji na dysku twardym komputera.
V3.5 | 2007.12 Instrukcja instalacji i obsługi Bosch Security Systems



VIP X1600 Konfigurowanie za pomocą przeglądarki sieciowej | pl 55
5.19 Profile zapisu

Istnieje możliwość zdefiniowania maksymalnie dziesięciu różnych profili zapisu. Zdefiniowane 
profile zapisu można następnie wykorzystać w harmonogramie zapisu, gdzie są one powiązane 
z poszczególnymi dniami i godzinami (p. Rozdział 5.20 Harmonogram zapisu, Strona 57).
W każdym profilu konfigurowane są różne ustawienia każdego wejścia kamery.

1. Kliknąć jedną z zakładek, aby dokonać edycji odpowiadającego jej profilu.
2. W tabeli kliknąć nazwę wejścia kamery, dla którego mają być edytowane ustawienia. 
3. Można wybrać klika wejść kamer, przytrzymując klawisz Shift lub [Ctrl], tak jak jest to 

przyjęte w systemie Windows. Poniższe ustawienia odnoszą się do wszystkich 
zaznaczonych wpisów.

4. W razie potrzeby kliknąć przycisk Domyślnie w celu przywrócenia ustawień domyślnych.
5. Kliknąć przycisk Kopiuj ustawienia, jeśli aktualnie widoczne ustawienia mają zostać 

skopiowane do innych profili. Zostanie otwarte nowe okno, w którym można wybrać 
profile, do których mają być skopiowane ustawienia.

6. W każdym profilu kliknąć przycisk Ustaw, aby zapisać ustawienia w urządzeniu.

i
UWAGA! 
Opis profilu zapisu można zmieniać lub dodawać na kartach na stronie Harmonogram zapisu 
(p. Rozdział 5.20.3 Zakresy czasu, Strona 58).
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5.19.1 Profil standardowy
W tym polu można wybrać profil nadajnika, który będzie używany przy zapisie ciągłym (p. 
Rozdział 5.11 Profil nadajnika, Strona 37).

5.19.2 Nadajnik
Tutaj można wybrać strumień danych, który będzie używany podczas zapisu.

5.19.3 Zapis ścieżki alarmowej

Włączenie zapisu ścieżki alarmowej odbywa się przez zaznaczenie pola wyboru. Czas 
zapisu przed wystąpieniem alarmu jest automatycznie wyświetlany w celach 
informacyjnych.

5.19.4 Czas po wystąpieniu alarmu
Z tego pola listy można wybrać czas zapisu po wystąpieniu alarmu.

5.19.5 Profil po wystąpieniu alarmu
Użytkownik może wybrać profil nadajnika używany przy zapisie w czasie po wystąpieniu 
alarmu (p. Rozdział 5.11 Profil nadajnika, Strona 37).
Opcja Profil standardowy dostosowuje wybór dotyczący zapisu ciągłego, dokonywany na 
górze strony.

5.19.6 Wejście alarmowe / Alarm detekcji ruchu / Alarm zaniku sygnału wizyjnego
Tutaj można wybrać czujkę alarmową, która ma uruchamiać zapis. Można także wybrać alarm 
detekcji ruchu oraz alarm zaniku sygnału wizyjnego dla kamery, które mają uruchomić zapis.

i
UWAGA! 
Profil zapisu może różnić się od standardowych ustawień Aktywnego profilu dla wejścia 
wizyjnego i jest używany tylko podczas trwającego zapisu.

i
UWAGA! 
Ten parametr jest aktywny tylko, jeśli ścieżki alarmowe zostały skonfigurowane dla 
odpowiedniego wejścia kamery, czyli odpowiedniej partycji (p. Rozdział 5.18.8 Liczba ścieżek 
alarmowych, Strona 54).

i

UWAGA! 
Alarmy detekcji ruchu są konfigurowane i uaktywniane dla każdej kamery na stronie VCA (p. 
Rozdział 5.23 VCA, Strona 63).
Wejścia alarmowe konfiguruje i uaktywnia się na stronie Źródła alarmu (p. 
Rozdział 5.21 Źródła alarmu, Strona 59).
Numeracja pól wyboru wejść alarmowych odpowiada oznaczeniom wejść alarmowych w 
module VIP X1600. Numeracja alarmu detekcji ruchu i alarmu zaniku sygnału wizyjnego 
odpowiada oznaczeniom wejść wizyjnych.
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5.20 Harmonogram zapisu

Harmonogram zapisu umożliwia powiązanie utworzonych profili zapisu z dniami i godzinami 
zapisu obrazu z wybranych kamer w wypadku wystąpienia alarmu.
Można powiązać dowolną liczbę 15-minutowych interwałów z profilami zapisu każdego dnia 
tygodnia. Przesunięcie wskaźnika myszy nad tabelą powoduje wyświetlenie godziny poniżej tej 
tabeli. Jest to pomocne w orientacji.
Oprócz zwykłych dni tygodnia można zdefiniować dni wolne od pracy, które nie są objęte 
standardowym harmonogramem tygodniowym, według którego jest dokonywany zapis. 
Umożliwia to zastosowanie harmonogramu niedzielnego w innych dniach, które przypadają w 
różne dni tygodnia.
1. W polu Zakresy czasu kliknąć profil, który ma zostać powiązany.
2. Kliknąć odpowiednie pole w tabeli, przytrzymać przycisk myszy i przeciągnąć wskaźnik 

nad wszystkimi okresami, które mają zostać przypisane do wybranego profilu.
3. Prawy przycisk myszy umożliwia anulowanie wyboru dowolnego z przedziałów 

czasowych.
4. Kliknąć przycisk Wybierz wszyst., aby powiązać przedziały czasowe z wybranym 

profilem.
5. Kliknąć przycisk Kasuj wszystko, aby usunąć zaznaczenie wszystkich interwałów.
6. Po zakończeniu kliknąć przycisk Ustaw, aby zapisać ustawienia w urządzeniu.
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5.20.1 Święta
Istnieje możliwość zdefiniowania dni wolnych od pracy, które nie są objęte standardowym 
harmonogramem tygodniowym, według którego jest dokonywany zapis. Umożliwia to 
zastosowanie harmonogramu niedzielnego w innych dniach, które przypadają w różne dni 
tygodnia.
1. Kliknąć zakładkę Święta. W tabeli zostaną pokazane wcześniej wybrane dni.
2. Kliknąć przycisk Dodaj. Otwarte zostanie nowe okno.
3. Wybrać żądany dzień z kalendarza. Przytrzymując przycisk myszy, można wybrać kilka 

kolejnych dni kalendarzowych. Będą one wyświetlane w tabeli jako pojedynczy wpis.
4. Kliknąć przycisk OK, aby potwierdzić zaznaczenie. Okno zostanie zamknięte.
5. Przypisać poszczególne dni wolne do profili zapisu w sposób opisany powyżej.

5.20.2 Usuwanie świąt
Zdefiniowane dni wolne można usunąć w dowolnej chwili.
1. Kliknąć przycisk Usuń. Otwarte zostanie nowe okno.
2. Zaznaczyć dzień, który ma zostać usunięty.
3. Kliknąć przycisk OK. Dana pozycja zostanie usunięta z tabeli, a okno zostanie zamknięte.
4. Aby usunąć inne dni, trzeba powtórzyć tę procedurę.

5.20.3 Zakresy czasu
Istnieje możliwość zmiany nazwy profili zapisu.
1. Kliknąć odpowiedni profil, a następnie kliknąć przycisk Zmień nazwę.
2. Wprowadzić wybraną nazwę i kliknąć ponownie przycisk Zmień nazwę. 

5.20.4 Włączanie zapisu
Po wykonaniu wszystkich czynności konfiguracyjnych należy uaktywnić harmonogram zapisu i 
rozpocząć zapis. W trakcie zapisu strony Profile zapisu i Harmonogram zapisu są nieaktywne, 
a zmiana konfiguracji jest niemożliwa.
Zapis można w dowolnym momencie zatrzymać w celu zmiany ustawień.
1. Kliknąć przycisk Uruchom, aby uaktywnić harmonogram zapisu.
2. Kliknąć przycisk Zatrzymaj, aby zablokować harmonogram zapisu. Bieżące sesje zapisu 

zostaną przerwane i będzie możliwa modyfikacja konfiguracji.

5.20.5 Stan zapisu
Grafika informuje o stanie zapisu w module VIP X1600. Podczas zapisu jest widoczna 
animacja.
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5.21 Źródła alarmu 

Okno służy do konfigurowania wejść alarmowych modułu VIP X1600.

5.21.1 Wejście alarmowe
Wybrać opcję Akt p. wysoki, jeśli alarm ma być wyzwalany przez zwarcie styków. Wybrać 
opcję Akt p. niski, jeśli alarm ma być wyzwalany przez rozwarcie styków.

5.21.2 Nazwa
W tym polu można wprowadzić nazwę każdego wejścia alarmowego, która jest później 
wyświetlana pod ikoną wejścia alarmowego na STRONIE PODGLĄDU BIEŻĄCEGO podczas 
konfiguracji (p. Rozdział 5.32 Konfig. strony podglądu, Strona 85).
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5.22 Połączenia alarmowe

Użytkownik może wybrać, w jaki sposób moduł VIP X1600 będzie reagował na sygnał 
alarmowy. Po wyzwoleniu alarmu serwer może automatycznie połączyć się z 
zaprogramowanym adresem IP. Można wprowadzić maks. 10 adresów IP, z którymi moduł 
VIP X1600 będzie kolejno próbował nawiązać połączenie w przypadku alarmu aż do momentu 
nawiązania połączenia.

5.22.1 Połącz w przypadku alarmu
Wybrać opcję Wł., aby moduł VIP X1600 automatycznie łączył się ze zdefiniowanym adresem 
IP po wyzwoleniu alarmu.
Wybranie opcji Zgodnie z we 1 spowoduje, że urządzenie będzie utrzymywało nawiązane 
połączenie tak długo, jak długo sygnał alarmowy będzie obecny na wejściu alarmowym 1.

5.22.2 Liczba docelowych adresów IP
Określić liczbę adresów IP, z którymi ma być nawiązany kontakt po wyzwoleniu alarmu. 
Urządzenie kontaktuje się po kolei ze stacjami zdalnymi w określonym porządku do czasu 
nawiązania połączenia.

5.22.3 Docelowy adres IP
Dla każdego numeru wprowadzić adres IP docelowej stacji zdalnej.

i
UWAGA! 
W wypadku połączeń alarmowych jest domyślnie przesyłany strumień 2. Należy pamiętać o 
tym podczas przydzielania profilu (p. Rozdział 5.11 Profil nadajnika, Strona 37).
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5.22.4 Docelowe hasło
Jeśli stacja zdalna jest chroniona hasłem, wprowadzić je w tym polu.
Na tej stronie można zapisać maksymalnie dziesięć adresów IP lokalizacji docelowych i 
dziesięć haseł umożliwiających połączenie ze stacjami zdalnymi. Aby połączyć się z większą 
liczbą stacji zdalnych, na przykład przy inicjowaniu połączeń za pośrednictwem systemów 
wyższego poziomu, takich jak VIDOS czy Bosch Video Management System, można w tym 
miejscu zapisać hasło ogólne. Moduł VIP X1600 używa takiego hasła ogólnego przy łączeniu 
się ze wszystkimi chronionymi nim stacjami zdalnymi. W takich przypadkach należy 
postępować w następujący sposób:
1. Wybrać 10 z listy Liczba docelowych adresów IP.
2. Wprowadzić 0.0.0.0 w polu Docelowy adres IP.
3. Wpisać hasło w polu Docelowe hasło.
4. Zdefiniować to hasło jako hasło user na wszystkich stacjach zdalnych, z którymi można 

nawiązać połączenie.

5.22.5 Transmisja wizyjna
Jeśli urządzenie pracuje za zaporą sieciową, jako protokół transmisji należy wybrać TCP (port 
HTTP). W przypadku pracy w sieci lokalnej, należy wybrać UDP.

5.22.6 Zdalny port
W niektórych konfiguracjach sieci tutaj można wybrać port przeglądarki. Porty obsługujące 
połączenia HTTPS są dostępne tylko wówczas, jeśli dla parametru Szyfrowanie SSL została 
wybrana opcja Wł.

5.22.7 Wyjście wizyjne
Jeśli wiadomo, które urządzenie jest używane jako odbiornik, można wybrać analogowe 
wyjście wizyjne, do którego ma być przełączony sygnał. Jeśli urządzenie docelowe jest 
nieznane, należy wybrać opcję Pierwszy dostępny. W takim wypadku obraz zostanie przesłany 
na pierwsze wolne wyjście wizyjne. Jest to wyjście, na którym nie ma żadnego sygnału. Na 
dołączonym monitorze obraz jest wyświetlany tylko w przypadku wyzwolenia alarmu. W 
przypadku wybrania określonego wyjścia wizyjnego i ustawienia dla niego w odbiorniku 
podziału obrazu można także w polu Odbiornik wybrać dekoder w odbiorniku, który będzie 
używany do wyświetlania obrazu alarmowego. 

i
UWAGA! 
W przypadku wprowadzenia adresu IP 0.0.0.0 lokalizacji docelowej 10 moduł VIP X1600 nie 
używa tego adresu przy dziesiątej próbie automatycznego nawiązania połączenia w przypadku 
wystąpienia alarmu. Następnie parametr służy tylko do przechowywania hasła ogólnego.

!

UWAGA! 
Należy pamiętać, że w niektórych okolicznościach, jeśli praca w trybie multiemisji nie jest 
możliwa, w sieci musi być dostępna większa szerokość pasma do przesyłania dodatkowego 
obrazu w przypadku wystąpienia alarmu. Aby włączyć tryb multiemisji, należy dla parametru 
Transmisja wizyjna oraz na stronie Sieć wybrać opcję UDP (p. Rozdział 5.28.5 Transmisja 
wizyjna, Strona 76).

i
UWAGA! 
Informacje na temat opcji wyświetlania obrazu i dostępnych wyjść wizyjnych można znaleźć w 
dokumentacji urządzenia docelowego.
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5.22.8 Odbiornik
Wybrać dekoder odbiornika, który będzie używany do wyświetlania obrazu alarmowego. 
Wybór dekodera ma wpływ na położenie obrazu na ekranie z podziałem obrazu. Za pomocą 
urządzenia VIP XD można na przykład określić, że prawy górny kwadrat powinien być używany 
do wyświetlania obrazu alarmowego po wybraniu odbiornika 2. 

5.22.9 Szyfrowanie SSL
Szyfrowanie SSL umożliwia bezpieczne przesyłanie danych połączenia, na przykład hasła. 
Jeśli została wybrana opcja Wł., tylko zaszyfrowane porty będą dostępne w parametrze 
Zdalny port.

Szyfrowanie danych multimedialnych (obraz, dźwięk i metadane) można włączyć i 
skonfigurować na stronie Szyfrowanie (p. Rozdział 5.30 Szyfrowanie, Strona 82).

5.22.10 Automatyczne połączenie
Wybrać opcję Wł., aby automatycznie nawiązać ponowne połączenie z jednym z wcześniej 
zdefiniowanych adresów IP po każdym ponownym uruchomieniu, zerwaniu połączenia lub 
awarii sieci.

5.22.11 Dźwięk
Wybrać opcję Wł., jeśli dodatkowo z sygnałem alarmowym ma być transmitowany zakodowany 
strumień foniczny G.711.

5.22.12 Domyślna kamera
W tym polu można wybrać kamerę, z której obraz będzie automatycznie wyświetlany jako 
pierwszy w odbiorniku, kiedy zostanie nawiązane połączenie alarmowe. W zależności od 
konfiguracji systemu odbiornik może także wybrać inne kamery.

i
UWAGA! 
Szyfrowanie SSL musi być włączone i skonfigurowane po obu stronach łącza. Konfiguracja 
taka wymaga przesłania do modułu VIP X1600 odpowiednich certyfikatów (p. 
Rozdział 5.36.4 Rejestr konserwacji, Strona 91).

i
UWAGA! 
Strumień 2 jest domyślnie przesyłany w połączeniach automatycznych. Należy pamiętać o tym 
podczas przydzielania profilu (p. Rozdział 5.11 Profil nadajnika, Strona 37).

i
UWAGA! 
Numeracja odpowiada oznaczeniom wejść wizyjnych w module.
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5.23 VCA

Moduły VIP X1600 mają zintegrowaną funkcję analizy zawartości obrazu (VCA, Video Content 
Analysis), która wykrywa i analizuje zmiany w sygnale. Takie zmiany są wywoływane głównie 
przez ruch w polu widzenia kamery.

Użytkownik może skonfigurować funkcję analizy zawartości obrazu dla każdego wejścia 
wizyjnego osobno.
1. Kliknąć jedną z kart, aby otworzyć konfigurację wybranego wejścia wizyjnego.
2. Wprowadzić odpowiednie ustawienia.
3. W razie potrzeby kliknąć przycisk Domyślnie w celu przywrócenia ustawień domyślnych.

i
UWAGA! 
Jeśli moc obliczeniowa jest zbyt mała, najwyższy priorytet mają zawsze obrazy i nagrania 
przesyłane na żywo. Może to prowadzić do nieprawidłowego działania funkcji analizy 
zawartości obrazu. Dlatego należy obserwować obciążenie procesora i w razie potrzeby 
odpowiednio dostosowywać ustawienia nadajnika lub analizy zawartości obrazu (p. 
Rozdział 8.5 Obciążenie procesora, Strona 114).
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5.23.1 Analiza
Wybrać opcję Wł., aby włączyć analizę zawartości obrazu.
Zaraz po włączeniu analizy zawartości obrazu są tworzone metadane. W zależności od 
wybranego rodzaju analizy oraz konfiguracji, w oknie podglądu obok ustawień parametrów na 
obrazie są wyświetlane dodatkowe informacje. Na przykład w analizie typu MOTION+ pola 
czujników, w których został zarejestrowany ruch, będą oznaczone kwadratami.

5.23.2 Typ analizy
Wybrać żądany algorytm analizy. Domyślnie dostępna jest tylko opcja MOTION+, oferująca 
detekcję ruchu oraz rozpoznawanie sabotażu. Aktualny stan alarmu jest wyświetlany w celach 
informacyjnych.

5.23.3 Detektor ruchu (tylko MOTION+)
Aby detektor mógł działać, muszą być spełnione następujące warunki:
- Musi być uaktywniona funkcja analizy.
- Musi być włączony co najmniej jeden obszar detekcji.
- Poszczególne ustawienia muszą być skonfigurowane w celu dostosowania do środowiska 

pracy i wymaganej reakcji.
- Czułość musi być ustawiona na wartość większą od zera.

i
UWAGA! 
Na stronie Konfig. strony podglądu można włączyć także dodatkowe informacje do 
wyświetlenia na STRONIE PODGLĄDU BIEŻĄCEGO (p. Rozdział 5.32 Konfig. strony podglądu, 
Strona 85).

i

UWAGA! 
Dodatkowe algorytmy analizy z rozbudowanymi funkcjami, takimi jak IVMD i IVA są dostępne 
na zamówienie w firmie Bosch Security Systems.
W przypadku wybrania jednego z takich algorytmów można w tym miejscu bezpośrednio 
ustawić odpowiednie parametry. Te informacje można znaleźć w odpowiednich dokumentach, 
które znajdują się na płycie CD dołączonej do zestawu (p. Rozdział 3.2 Elementy wchodzące w 
skład zestawu modułu VIP X1600, Strona 11).

!

UWAGA! 
Odbicia światła (od szklanych powierzchni itp.), włączanie i wyłączanie oświetlenia lub zmiany 
poziomu oświetlenia spowodowane ruchem chmur w słoneczny dzień mogą mylić detektor 
ruchu i generować fałszywe alarmy. Wykonać serię testów w różnych porach dnia i nocy, aby 
upewnić się, czy detektor wizyjny pracuje w oczekiwany sposób.
Przy monitoringu wewnątrz budynków zapewnić stały poziom oświetlenia w dzień i w nocy.
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5.23.4 Czułość (tylko MOTION+)
Czułość detektora wizyjnego może być regulowana pod kątem warunków środowiskowych, w 
jakich pracuje kamera. 
Detektor reaguje na zmiany jaskrawości w obrazie. Im ciemniejszy jest obserwowany obszar, 
tym musi zostać wybrana wyższa wartość.

5.23.5 Min. wielkość obiektu (tylko MOTION+)
Użytkownik może określić liczbę obszarów detekcji, którą musi pokryć obiekt, aby został 
wyzwolony alarm. Opcja ta zapobiega wyzwalaniu alarmu przez zbyt małe obiekty.
Zalecane jest ustawienie minimalnej wartości 4. Wartość odpowiada czterem obszarom 
detekcji.

5.23.6 Wybierz obszar (tylko MOTION+)
Użytkownik może wybrać obszary obrazu, które mają być monitorowane przez detektor 
wizyjny. Obraz jest podzielony na 858 kwadratowych obszarów detekcji. Każdy z tych 
obszarów można niezależnie aktywować i dezaktywować. Jeśli wybrane miejsca w polu 
widzenia kamery mają być wykluczone z monitorowania ze względu na ciągły ruch (np. gałęzie 
drzew itp.), odpowiednie obszary mogą zostać wyłączone.
1. Kliknąć przycisk Wybierz obszar, aby skonfigurować obszary detekcji. Otwarte zostanie 

nowe okno.
2. W razie potrzeby kliknąć przycisk Kasuj wszystko, aby anulować aktualny wybór 

obszarów (obszary zaznaczone na żółto).
3. Lewym przyciskiem myszy kliknąć obszary, które mają być uaktywnione. Uaktywnione 

obszary są zaznaczone na żółto.
4. W razie potrzeby kliknąć przycisk Wybierz wszyst., aby wybrać do monitorowania cały 

obraz.
5. Prawym przyciskiem myszy kliknąć obszary, które mają być nieaktywne.
6. Kliknąć przycisk OK, aby zapisać ustawienie.
7. Kliknąć przycisk X na pasku tytułu okna, aby zamknąć je bez zapisywania zmian.
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5.23.7 Wykrywanie sabotażu
Wykrywanie sabotażu kamer i kabli wizyjnych jest możliwe na wiele sposobów. Wykonać serię 
testów w różnych porach dnia i nocy, aby upewnić się, czy detektor wizyjny pracuje w 
oczekiwany sposób.

5.23.8 Czułość

Czułość wykrywania sabotażu można regulować pod kątem warunków środowiskowych, w 
jakich pracuje kamera.
Algorytm reaguje na różnice pomiędzy obrazem odniesienia i bieżącym obrazem z kamery. Im 
ciemniejszy jest obserwowany obszar, tym musi zostać wybrana wyższa wartość.

5.23.9 Opóźnienie wyzwalania (s)
Użytkownik może ustawić opóźnienie wyzwolenia alarmu. Alarm jest wyzwalany tylko po 
upłynięciu ustawionego czasu w sekundach i tylko jeśli sygnał alarmowy jest nadal obecny. 
Jeśli stan pierwotny zostanie przywrócony przed upływem ustawionego czasu, alarm nie 
zostanie wyzwolony. Pozwala to uniknąć fałszywych alarmów wyzwalanych przez krótkotrwałe 
zmiany, np. sprzątanie w bezpośrednim polu widzenia kamery.

5.23.10 Zmiana globalna
Można określić zakres zmiany globalnej na obrazie, która powoduje wyzwolenie alarmu. 
Ustawienie jest niezależne od liczby obszarów detekcji wybranych w funkcji Wybierz obszar. 
Po ustawieniu wysokiej wartości wyzwolenie alarmu wymaga zmiany mniejszej liczby 
obszarów detekcji. Przy niskiej wartości zmiany muszą równocześnie wystąpić w wielu 
obszarach detekcji, aby alarm został wyzwolony.
Funkcja ta umożliwia przeciwdziałanie, niezależnie od alarmów detektora ruchu, manipulacji 
położeniem lub lokalizacją kamery, spowodowanych na przykład obróceniem wysięgnika 
montażowego kamery.

5.23.11 Scena zbyt jasna
Włączyć tę funkcję, jeśli manipulacja związana z wystawieniem kamery na oświetlenie o 
bardzo dużym natężeniu (np. świecenie latarką bezpośrednio w obiektyw) ma wyzwalać 
alarm. Średnia jaskrawość sceny zapewnia podstawowy punkt odniesienia.

5.23.12 Scena zbyt ciemna
Włączyć tę funkcję, jeśli manipulacja związana z zakryciem obiektywu (np. zamalowanie 
obiektywu farbą) ma wyzwalać alarm. Średnia jaskrawość sceny zapewnia podstawowy punkt 
odniesienia.

i
UWAGA! 
Opcje wykrywania sabotażu można ustawić tylko dla kamer stałopozycyjnych. Kamer 
kopułkowych ani innych kamer ruchomych nie można zabezpieczyć w ten sposób, gdyż sama 
kamera powoduje zbyt znaczne zmiany w obrazie.

i
UWAGA! 
Ten i następny parametr są dostępne tylko, jeśli jest zaznaczona opcja sprawdzania obrazu 
odniesienia.
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5.23.13 Scena zbyt zaszumiona
Włączyć tę funkcję, jeśli ochrona związana z zakłóceniami elektromagnetycznymi (np. 
zaszumienie sceny spowodowane silnym sygnałem zakłócającym w pobliżu linii wizyjnej) ma 
wyzwalać alarm.

5.23.14 Zmiana globalna
Włączyć tę funkcję, jeśli zmiana globalna, której zakres jest ustawiany suwakiem Zmiana 
globalna, ma wyzwalać alarm.

5.23.15 Sprawdzanie obrazu odniesienia
Użytkownik może zapisać obraz odniesienia, który jest na bieżąco porównywany z aktualnym 
obrazem z kamery. Jeśli aktualny obraz różni się od obrazu odniesienia w wybranych 
obszarach, wyzwalany jest alarm. Umożliwia to wykrywanie sabotażu, który w innym wypadku 
pozostałby niewykryty, np. jeśli kamera została obrócona.
1. Kliknąć przycisk Odniesienie, aby zapisać aktualnie widoczny obraz jako obraz 

odniesienia.
2. Kliknąć przycisk Wybierz obszar i wybrać obszary obrazu odniesienia, które mają być 

monitorowane.
3. Zaznaczyć pole Sprawdzanie obrazu odniesienia, aby włączyć porównywanie na bieżąco. 

Zapisany obraz odniesienia jest wyświetlany w trybie monochromatycznym pod bieżącym 
obrazem z kamery, a wybrane obszary są zaznaczone na żółto.

5.23.16 Wybierz obszar
Użytkownik może wybrać na obrazie odniesienia obszary, które mają być monitorowane. 
Obraz jest podzielony na 858 kwadratowych obszarów detekcji. Każdy z tych obszarów można 
niezależnie aktywować i dezaktywować.

1. Kliknąć przycisk Wybierz obszar, aby skonfigurować obszary detekcji. Otwarte zostanie 
nowe okno.

2. W razie potrzeby kliknąć przycisk Kasuj wszystko, aby anulować aktualny wybór 
obszarów (obszary zaznaczone na żółto).

3. Lewym przyciskiem myszy kliknąć obszary, które mają być uaktywnione. Uaktywnione 
obszary są zaznaczone na żółto.

4. W razie potrzeby kliknąć przycisk Wybierz wszyst., aby wybrać do monitorowania cały 
obraz.

5. Prawym przyciskiem myszy kliknąć obszary, które mają być nieaktywne.
6. Kliknąć przycisk OK, aby zapisać ustawienie.
7. Kliknąć przycisk X na pasku tytułu okna, aby zamknąć je bez zapisywania zmian.

i
UWAGA! 
Wybrać tylko te obszary do monitorowania, w których nie występuje ruch oraz które są zawsze 
równomiernie oświetlone, ponieważ w przeciwnym wypadku mogą być wyzwalane fałszywe 
alarmy.
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5.24 Wiadomość alarmowa

Alternatywnie do automatycznego nawiązywania połączenia, stany alarmowe mogą być także 
dokumentowane w postaci wiadomości e-mail. W ten sposób jest możliwe powiadomienie 
odbiorcy, który nie posiada odbiornika wizyjnego. W tym przypadku moduł VIP X1600 
automatycznie wysyła wiadomość e-mail pod wcześniej zdefiniowany adres.

5.24.1 Wyślij wiadomość alarmową
Wybrać opcję Wł., jeśli moduł ma automatycznie przesyłać wiadomość alarmową po 
wyzwoleniu alarmu.

5.24.2 Adres IP serwera pocztowego
Wprowadzić adres IP serwera pocztowego, który pracuje w oparciu o protokół SMTP (Simple 
Mail Transfer Protocol). Wychodzące wiadomości są przesyłane do serwera pocztowego za 
pomocą wprowadzonego adresu. W przeciwnym wypadku pozostawić puste pole (0.0.0.0).

5.24.3 Nazwa użytkownika SMTP
Wprowadzić zarejestrowaną nazwę użytkownika wybranego serwera pocztowego.

5.24.4 Hasło SMTP
Wprowadzić hasło odpowiednie do zarejestrowanej nazwy użytkownika.

5.24.5 Układ
Użytkownik może wybrać układ wiadomości alarmowej.
- Standard (z JPEG) 

: wiadomość e-mail z załącznikiem w postaci obrazu JPEG.
- Wiadomość SMS

: wiadomość e-mail w formacie SMS przesyłana do bramki e-mail-to-SMS (np. aby 
przesłać alarm za pomocą telefonu komórkowego) bez załącznika z obrazem.

!
UWAGA! 
Jeśli jako odbiornik jest używany telefon komórkowy, należy uaktywnić funkcję e-mail lub 
SMS, w zależności od formatu, aby wiadomości mogły być odbierane.
Więcej informacji o obsłudze telefonu komórkowego można uzyskać u operatora sieci 
komórkowej.
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5.24.6 Dołącz obraz JPEG z kamery
Kliknąć pole wyboru, aby wybrać kamery do przesyłania obrazów JPEG. Aktywne wejście 
wizyjne jest oznaczone znacznikiem wyboru.

5.24.7 Adres odbiorcy
Wprowadzić w polu adres e-mail, pod który będą wysyłane wiadomości alarmowe. 
Maksymalna długość adresu to 49 znaków.

5.24.8 Nazwa nadawcy
Wprowadzić niepowtarzalną nazwę dla nadawcy wiadomości, np. lokalizację urządzenia. 
Nazwa ułatwi zidentyfikowanie nadawcy wiadomości.

5.24.9 Wiadomość testowa
Użytkownik może przetestować działanie funkcji obsługi wiadomości e-mail, klikając przycisk 
Wyślij teraz. Wiadomość alarmowa zostanie natychmiast utworzona i wysłana.
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5.25 Alarm Task Editor

Zamiast konfigurować ustawienia alarmów na różnych stronach alarmów, odpowiednie 
funkcje można konfigurować w formularzu skryptu dostępnym tutaj. Edytowanie skryptu 
powoduje zastąpienie wszystkich ustawień i wpisów na innych stronach alarmów.
1. Aby zapoznać się z wybranymi przykładami skryptów, należy kliknąć łącze Examples w 

polu Alarm Task Editor. Otwarte zostanie nowe okno.
2. Wprowadzić nowe skrypty w polu Alarm Task Editor lub zmienić istniejące skrypty 

zgodnie z wymaganiami.
3. Po zakończeniu kliknąć przycisk Ustaw, aby przesłać skrypty do urządzenia. Jeśli skrypty 

zostaną przesłane pomyślne, nad polem tekstowym zostanie wyświetlony komunikat 
Analiza skryptu pomyślna. Jeśli skrypty nie zostaną przesłane pomyślnie, zostanie 
wyświetlony komunikat o błędzie ze szczegółowymi informacjami.

!

UWAGA! 
Edytowanie skryptów na tej stronie powoduje zastąpienie wszystkich ustawień i wpisów na 
innych stronach alarmów. Tego działania nie można cofnąć.
Aby edytować ustawienia dostępne na tej stronie, trzeba posiadać umiejętności z zakresu 
programowania oraz wiedzę zawartą w dokumencie Alarm Task Script Language. Dokument 
ten znajduje się na płycie CD dołączonej do zestawu (p. Rozdział 3.2 Elementy wchodzące w 
skład zestawu modułu VIP X1600, Strona 11).
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5.26 Ustawienia przekaźnika

Użytkownik może skonfigurować tryb pracy wyjścia przekaźnikowego. Można wybrać jako 
aktywny przekaźnik rozwarty (styki normalnie zwarte) lub przekaźnik zwarty (styki normalnie 
rozwarte).
Można także określić, czy wyjście ma pracować jako przekaźnik bistabilny czy monostabilny. W 
trybie bistabilnym stan przełączenia przekaźnika jest utrzymywany. W trybie monostabilnym 
można ustawić czas, po którym przekaźnik powróci do stanu bezczynności. 
Użytkownik może wybrać różne zdarzenia, które automatycznie uaktywniają wyjście. Istnieje 
możliwość na przykład włączenia oświetlenia po wykryciu ruchu, a następnie wyłączenia go, 
kiedy alarm zostanie wyłączony.

5.26.1 Stan bezczynności
Wybrać opcję Otwarty, jeśli przekaźnik ma pracować jako styk normalnie rozwarty (NO), lub 
opcję Zwarty, jeśli ma pracować jako styk normalnie zwarty (NC).

5.26.2 Tryb pracy
Wybrać tryb pracy przekaźnika.
Na przykład jeśli oświetlenie uaktywnione przez alarm ma pozostać załączone po wyłączeniu 
alarmu, wybrać opcję Bistabilny. Na przykład jeśli sygnalizator akustyczny uaktywniony przez 
alarm ma pozostać włączony przez 10 sekund, wybrać opcję 10 s.
Bosch Security Systems Instrukcja instalacji i obsługi  V3.5 | 2007.12



72 pl | Konfigurowanie za pomocą przeglądarki sieciowej VIP X1600
5.26.3 Zdarzenia uakt. przekaźnik
Jeśli jest to wymagane, wybrać zdarzenie, które wyzwoli przekaźnik. Poniższe zdarzenia mogą 
wyzwalać przekaźnik:
- Wył.

Przekaźnik nie jest wyzwalany przez zdarzenia
- Połączenie

Wyzwalanie po nawiązaniu połączenia
- Alarm zaniku sygnału wizyjnego

Wyzwalanie po zakłóceniu sygnału wizyjnego na odpowiednim wejściu
- Alarm detekcji ruchu

 Wyzwalanie po wystąpieniu alarmu detekcji ruchu na odpowiednim wejściu, zgodnie z 
konfiguracją na stronie VCA (p. Rozdział 5.23 VCA, Strona 63).

- Wejście lokalne
Wyzwalanie przez odpowiedni zewnętrzny sygnał alarmowy

- Wejście zdalne
Wyzwalanie przez styk przełączający stacji zdalnej (tylko jeśli istnieje połączenie)

5.26.4 Nazwa przekaźnika
W tym polu użytkownik może przypisać nazwę przekaźnikowi. Nazwa jest widoczna na 
przycisku obok napisu Wyzwalanie przekaźnika. Strona podglądu bieżącego także może być 
skonfigurowana do wyświetlania nazwy pod ikoną przekaźnika.

5.26.5 Wyzwalanie przekaźnika
Kliknąć przycisk, aby wyzwolić przekaźnik ręcznie (np. w celu przetestowania lub do 
sterowania mechanizmem otwierania drzwi).

i
UWAGA! 
Numery na listach zdarzeń do wyboru odpowiadają połączeniom w module VIP X1600, na 
przykład pozycja Alarm zaniku sygnału wizyjnego 1 odpowiada połączeniu Video In 1.
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5.27 Port COM1

Użytkownik może skonfigurować parametry interfejsu szeregowego (pomarańczowy zespół 
zacisków) zgodnie z własnymi wymaganiami.

5.27.1 Funkcja portu szeregowego
Wybrać z listy urządzenie sterowane. Jeśli złącze szeregowe ma przesyłać dane 
transparentne, wybrać opcję Tryb transpar. Wybrać opcję Tryb terminal., jeśli urządzenie ma 
być sterowane za pomocą terminala.

i
UWAGA! 
Jeśli moduł VIP X1600 pracuje w trybie multicastingu (p. Rozdział 5.29 Przes. pod adres 
multic., Strona 80), pierwsza lokalizacja zdalna, która nawiąże połączenie wizyjne z 
urządzeniem, ma także przydzielone połączenie danych transparentnych. Po około 15 
sekundach braku aktywności łącze danych jest automatycznie zrywane i następna zdalna 
lokalizacja może wymienić dane transparentne z urządzeniem.

i
UWAGA! 
Po wybraniu urządzenia pozostałe ustawienia w oknie są konfigurowane automatycznie i nie 
powinny być zmieniane.
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5.27.2 Identyfikator kamery
Jeśli jest to konieczne, wprowadzić identyfikator urządzenia peryferyjnego, które ma być 
sterowane (np. kamera kopułkowa lub głowica uchylno-obrotowa). Wprowadzony 
identyfikator kamery odnosi się do urządzenia peryferyjnego dołączonego do pierwszego 
wejścia wizyjnego. W przypadku pozostałych wejść wizyjnych identyfikator jest obliczany 
automatycznie i przypisywany do urządzenia peryferyjnego podłączonego do danego wejścia.

5.27.3 Prędkość transmisji
Wybrać prędkość transmisji w b/s.

5.27.4 Bity danych
Liczba bitów danych przypadających na jeden znak nie może być zmieniona.

5.27.5 Bity stopu
Wybrać liczbę bitów stopu przypadającą na jeden znak.

5.27.6 Kontrola parzystości
Wybrać rodzaj kontroli parzystości.

5.27.7 Tryb interfejsu
Wybrać żądany protokół interfejsu szeregowego.
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5.28 Sieć 

Ustawienia na tym ekranie służą do integracji modułu VIP X1600 z istniejącą siecią.
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Zmiany w polach, do których prowadzi łącze Uruchom ponownie, są przesyłane do urządzenia 
po kliknięciu przycisku Ustaw. Zmiany są jednak uwzględniane dopiero po ponownym 
uruchomieniu urządzenia.
1. Zmienić żądane ustawienia.
2. Kliknąć przycisk Ustaw.
3. Kliknąć łącze Uruchom ponownie, aby rozpocząć ponowne uruchamianie. Moduł 

VIP X1600 zostanie uruchomiony ponownie, a zmienione ustawienia zaczną obowiązywać.

5.28.1 Adres IP
Wprowadzić żądany adres IP modułu VIP X1600. Adres IP musi być odpowiedni dla danej sieci.

5.28.2 Maska podsieci
Wprowadzić odpowiednią maskę podsieci dla wybranego adresu IP.

5.28.3 Adres bramy
Jeśli urządzenie ma nawiązywać połączenie ze zdalną lokalizacją w innej podsieci, należy 
wprowadzić adres IP bramy. W przeciwnym wypadku pozostawić puste pole (0.0.0.0).

5.28.4 Adres serwera DNS
Dostęp do modułu VIP X1600 jest łatwiejszy, jeśli urządzenie jest zarejestrowane na serwerze 
DNS. Aby na przykład nawiązać połączenie internetowe z modułem VIP X1600, wystarczy 
wprowadzić nazwę nadaną urządzeniu na serwerze DNS jako adres URL w przeglądarce. 
Wprowadzić adres IP serwera DNS. Obsługiwane są serwery bezpiecznej i dynamicznej usługi 
DNS.

5.28.5 Transmisja wizyjna
Jeśli urządzenie pracuje za zaporą sieciową, jako protokół transmisji należy wybrać TCP (port 
HTTP). W przypadku pracy w sieci lokalnej, należy wybrać UDP.

5.28.6 Port HTTP przeglądarki
Jeśli jest to wymagane, wybrać z listy inny port HTTP przeglądarki. Domyślny port HTTP to 
port 80. Jeśli dozwolone mają być tylko bezpieczne połączenia HTTPS, należy wyłączyć port 
HTTP. W takim przypadku należy wybrać opcję Wył.

!
UWAGA! 
Jeśli zostanie zmieniony adres IP, maska podsieci lub adres bramy, po ponownym 
uruchomieniu moduł VIP X1600 będzie dostępny tylko pod nowymi adresami.

!
UWAGA! 
Tryb multiemisji działa tylko z protokołem UDP. Protokół TCP nie obsługuje trybu Multicast.
Wartość MTU w trybie UDP wynosi 1514 bajtów.
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5.28.7 Port HTTPS przeglądarki
Aby przeglądarka miała dostęp do sieci za pomocą bezpiecznego połączenia, jeśli to 
konieczne, należy wybrać port przeglądarki HTTPS z listy. Domyślny port HTTPS to port 443. 
Wybrać opcję Wył., aby wyłączyć porty HTTPS. Będą możliwe tylko połączenia 
niezabezpieczone.
W modułach VIP X1600 jest stosowany protokół szyfrowania TLS 1.0. Niezbędne może być 
włączenie tego protokołu w konfiguracji przeglądarki. Należy także włączyć protokół aplikacji 
Java (za pomocą apletu Java Plug-in Control Panel dostępnego w Panelu sterowania systemu 
Windows).

Szyfrowanie danych multimedialnych (obraz, dźwięk i metadane) można włączyć i 
skonfigurować na stronie Szyfrowanie (p. Rozdział 5.30 Szyfrowanie, Strona 82).

5.28.8 RCP+ port 1756
Aby wymieniać dane połączeń, można włączyć port niezabezpieczony RCP+ port 1756. Jeśli 
dozwolone mają być tylko połączenia szyfrowane, należy ustawić opcję Wył., aby wyłączyć 
port.

5.28.9 Obsługa usługi Telnet
Jeśli dozwolone mają być tylko połączenia szyfrowane, należy ustawić opcję Wył., aby 
wyłączyć obsługę usługi Telnet. Moduł nie będzie wówczas dostępny za pomocą protokołu 
Telnet.

5.28.10 Typ łącza Ethernet 1
Jeśli to konieczne, wybrać rodzaj łącza Ethernet interfejsu ETH 1. W zależności od 
dołączonego urządzenia, niezbędne może być wybranie specjalnego typu operacji.

5.28.11 Typ łącza Ethernet 2
Jeśli to konieczne, wybrać rodzaj łącza Ethernet interfejsu ETH 2. W zależności od 
dołączonego urządzenia, niezbędne może być wybranie specjalnego typu operacji.

5.28.12 MSS sieci (bajty)
Można ustawić maksymalną wielkość segmentów danych użytkownika w pakietach IP. W ten 
sposób można ustawiać rozmiar pakietów danych w środowisku sieciowym i optymalizować 
transmisję danych. Należy pamiętać, że w trybie UDP wartość MTU musi wynosić 1514 bajtów.

5.28.13 MSS iSCSI (bajty)
Można określić większą wartość MSS dla połączenia z systemem iSCSI niż dla innego ruchu 
związanego z przesyłaniem danych w sieci. Potencjalna wartość zależy od struktury sieci. 
Większa wartość jest zasadna tylko wtedy, gdy system iSCSI znajduje się w tej samej podsieci, 
co serwer VIP X1600.

i
UWAGA! 
Aby zezwalać tylko na bezpieczne połączenia z szyfrowaniem SSL, należy wybrać opcję Wył. 
dla parametru Port HTTP przeglądarki, parametru RCP+ port 1756 i parametru Obsługa 
usługi Telnet. Powoduje to wyłączenie wszystkich niezabezpieczonych połączeń. Połączenia 
są wówczas możliwe tylko przez port HTTPS.
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5.28.14 SNMP
Moduły VIP X1600 obsługują protokół SNMP V2 (Simple Network Management Protocol). 
Służy on do monitorowania elementów sieciowych i zarządzania nimi. Może także wysyłać 
komunikaty SNMP (tzw. pułapki) pod adresy IP. Moduł obsługuje protokół SNMP MIB II w 
kodzie zunifikowanym. Aby wysyłać pułapki SNMP, należy wprowadzić w tym polu adres IP 
jednego lub dwóch wybranych urządzeń docelowych.
Jeśli dla parametru SNMP wybrana zostanie opcja Wł., ale nie zostanie wprowadzony adres 
hosta SNMP, moduł VIP X1600 nie będzie wysyłać pułapek automatycznie, lecz jedynie 
odpowiadać na żądania SNMP. Jeśli wprowadzony zostanie jeden lub dwa adresy hostów 
SNMP, pułapki SNMP będą wysyłane automatycznie. Aby wyłączyć funkcję SNMP, należy 
wybrać opcję Wył.

5.28.15 1. Adres SNMP hosta / 2. Adres SNMP hosta
Aby pułapki SNMP były wysyłane automatycznie, należy wprowadzić w tym polu adres IP 
jednego lub dwóch wybranych urządzeń docelowych.

5.28.16 Komunikaty SNMP
Można wybrać pułapki, które mają być wysyłane.
1. Kliknąć przycisk Wybierz. Otwarte zostanie nowe okno.
2. Zaznaczyć pola wyboru wymaganych pułapek. Wszystkie zaznaczone pułapki zostaną 

wysłane.
3. Kliknąć przycisk OK, aby potwierdzić zaznaczenie.

5.28.17 Autoryzacja
Jeśli w sieci zastosowano serwer RADIUS do zarządzania prawami dostępu, w celu 
umożliwienia komunikacji z modułem należy włączyć uwierzytelnianie. Serwer RADIUS musi 
ponadto zawierać odpowiednie dane.

Ustawienia autoryzacji trzeba konfigurować tylko w module zainstalowanym w gnieździe 1. 
Pozostałe moduły są autoryzowane automatycznie.
Aby skonfigurować serwer VIP X1600, należy dołączyć go bezpośrednio do komputera za 
pomocą kabla sieciowego. Jest to konieczne, ponieważ komunikacja w sieci nie będzie 
możliwa, jeśli parametry Identyfikacja i Hasło nie zostaną ustawione i pomyślnie 
zweryfikowane.

5.28.18 Identyfikacja
Wprowadzić nazwę, której serwer RADIUS ma używać do identyfikacji modułu VIP X1600.

!
UWAGA! 
W przypadku korzystania z autoryzacji standardu 802.1x używany przełącznik sieciowy musi 
obsługiwać wiele urządzeń oraz musi zostać odpowiednio skonfigurowany, ponieważ kilka 
urządzeń będzie próbowało komunikować się przez sieć, kiedy w serwerze VIP X1600 
zainstalowano wiele modułów.
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5.28.19 Hasło
Wprowadzić hasło, które jest przechowywane w serwerze RADIUS.

5.28.20 Autom. przydzielanie adresu IP
Jeśli w sieci zastosowano serwer DHCP do dynamicznego przydzielania adresów IP, można 
włączyć akceptowanie adresów IP automatycznie przydzielanych modułowi VIP X1600.
Niektóre aplikacje (VIDOS, Bosch Video Management System, Archive Player, Configuration 
Manager) używają adresu IP do unikatowego przydzielania urządzenia. W wypadku używania 
takich aplikacji serwer DHCP musi obsługiwać alokację statycznych adresów IP opartą na 
adresach MAC oraz musi być odpowiednio skonfigurowany, tak aby urządzenie otrzymywało 
ten sam adres IP po każdym ponownym uruchomieniu.
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5.29 Przes. pod adres multic.

Oprócz połączenia 1:1 pomiędzy nadajnikiem i jednym odbiornikiem (tryb unicast), moduły 
VIP X1600 mogą przesyłać sygnał wizyjny z nadajnika do wielu odbiorników jednocześnie. 
Moduł albo sam duplikuje strumień danych, a następnie przesyła go do wielu odbiorników 
(multi-unicast), albo przesyła jeden strumień danych do sieci, gdzie jest on jednocześnie 
rozsyłany do wielu odbiorników w zdefiniowanej grupie (multicast). Dla każdego nadajnika 
(wejścia wizyjnego) można wprowadzić dedykowany adres grupowy oraz port dla każdego 
strumienia. Aby przełączać się pomiędzy strumieniami, należy kliknąć odpowiednie karty.

Tryb Multicast wymaga do pracy skonfigurowania specjalnego adresu IP (adres klasy D) w 
przystosowanej sieci.
Sieć musi obsługiwać adresy grupy IP oraz protokół Internet Group Management Protocol 
(IGMP V2). Adres może być wybrany z zakresu od 225.0.0.0 do 239.255.255.255.
Adres multiemisji może być ten sam dla wielu strumieni. Jednakże niezbędne jest użycie 
innego portu w każdym przypadku, tak aby strumienie danych nie były przysłane jednocześnie 
przez ten sam port oraz za pomocą tego samego adresu multicastingu.

i
UWAGA! 
Tryb Multicast wymaga sieci z obsługą multiemisji, która używa protokołów UDP i IGMP. Inne 
protokoły zarządzania grupowego nie są obsługiwane. Protokół TCP nie obsługuje trybu 
Multicast.

i
UWAGA! 
Użytkownik musi ustawić parametry każdego nadajnika (wejścia wizyjnego) oraz każdego 
strumienia osobno. Numeracja odpowiada oznaczeniom wejść wizyjnych w module.
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5.29.1 Adres multicastingu obrazu 1–Adres multicastingu obrazu 4
Wprowadzić prawidłowy adres multicastingu dla każdego strumienia z przypisanego nadajnika 
(wejścia wizyjnego), który ma być przesyłany w trybie Multicast (duplikacja strumieni danych 
w sieci).
Przy ustawieniu 0.0.0.0 nadajnik z wybranym strumieniem pracuje w trybie Multi-unicast 
(kopiowanie strumieni danych wewnątrz urządzenia). Moduły VIP X1600 obsługują połączenia 
multi-unicastingu dla maksymalnie pięciu jednocześnie dołączonych odbiorników.

5.29.2 Port
Użytkownik musi przydzielić różne porty każdemu strumieniowi danych, jeśli pod ten sam 
adres multicastingu jest przesyłanych jednocześnie kilka strumieni danych.
Wprowadzić w polu adres portu dla strumienia.

5.29.3 Przes. strum
To pole wyboru zaznacza się, aby włączyć tryb strumieniowania Multicast dla wybranego 
strumienia. Wybrane wejście strumieniowania jest sygnalizowane znacznikiem.

5.29.4 Czas przesyłania pakietu multic.
W polu można wprowadzić wartość określającą, jak długo pakiety danych multicastingu 
pozostają aktywne w sieci. Jeśli dane multicastingu mają przechodzić przez router, wartość 
musi być większa od 1.

i
UWAGA! 
Duplikacja danych znacznie obciąża urządzenie i może prowadzić do pogorszenia jakości 
obrazu w określonych warunkach.
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5.30 Szyfrowanie

Do szyfrowania danych użytkownika jest niezbędna specjalna licencja, wraz z którą otrzymuje 
się odpowiedni klucz uaktywnienia. Klucz uaktywnienia można wprowadzić, aby wyłączyć 
funkcję na stronie Licencje (p. Rozdział 5.35 Licencje, Strona 89).
Tutaj można włączyć szyfrowanie danych multimedialnych (obrazu, dźwięku i metadanych). Po 
włączeniu szyfrowania wymieniane dane połączenia (RCP+) są także automatycznie 
szyfrowane.

Istnieje możliwość wybrania pojedynczych kanałów transmisji danych do szyfrowania. Po 
wygenerowaniu klucza dane są przesyłane odpowiednim kanałem tylko wówczas, jeśli są 
zaszyfrowane. W przypadku usunięcia klucza dane są przesyłane takim kanałem w postaci 
niezaszyfrowanej.

!
UWAGA! 
Aby przesyłane dane były szyfrowane, użytkownik powinien zezwolić tylko na zabezpieczone 
połączenia przeglądarki za pomocą protokołu SSL. W tym celu wyłącza się wszystkie otwarte 
porty i protokoły (p. Rozdział 5.28 Sieć, Strona 75).
Połączenia są wówczas możliwe tylko przez port HTTPS.

i
UWAGA! 
Szyfrowanie danych wizyjnych wymaga większej mocy obliczeniowej komputera.
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5.30.1 Szyfrowanie
1. Z listy Szyfrowanie wybrać opcję Wł., aby włączyć szyfrowanie. Następnie zostaną 

wygenerowane klucze wszystkich kanałów danych.
2. Kliknąć przycisk Klucze >>. Zostaną wyświetlone klucze poszczególnych kanałów danych.
3. Kliknąć wpis na liście, aby go zaznaczyć.
4. Przytrzymać klawisz [Ctrl] w celu zaznaczenia wielu pozycji.
5. Kliknąć przycisk Kasuj klucze w celu usunięcia zaznaczonego klucza. Dane przesyłane w 

tym kanale nie będą szyfrowane.
6. Kliknąć przycisk Generuj klucze, aby wygenerować nowy klucz dla wybranego kanału.
7. Kliknąć przycisk Edytuj, aby samodzielnie wprowadzić klucz danej pozycji.

5.30.2 Automatyczna zmiana klucza
To pole wyboru można zaznaczyć, aby włączyć automatyczną wymianę kluczy między dwoma 
urządzeniami (lub urządzeniem i dekoderem programowym) przez bezpieczne połączenie. Po 
zaznaczeniu tego pola klucze będą wymieniane automatycznie.
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5.31 Informacje o wersji

Dane widoczne na tej stronie oknie są podane tylko w celach informacyjnych i nie mogą być 
zmieniane. Należy zapisać te dane w razie potrzeby skorzystania z pomocy technicznej.

i
UWAGA! 
Cały niezbędny tekst widoczny na tej stronie można zaznaczyć myszą i skopiować do schowka, 
używając klawiszy [Ctrl]+[C], na przykład aby wysłać go pocztą e-mail.
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5.32 Konfig. strony podglądu

W tym oknie można dostosować wygląd STRONY PODGLĄDU BIEŻĄCEGO do wymagań 
użytkownika. Istnieje możliwość wybrania informacji oraz opcji sterujących, które mają być 
wyświetlone wraz z obrazem.
W razie potrzeby można także zmienić logo producenta (w prawym górnym rogu) oraz nazwę 
produktu (w lewym górnym rogu) w górnej części okna, wstawiając w ich miejsce własną 
grafikę.

i
UWAGA! 
Jako tło mogą być użyte pliki w formacie GIF lub JPEG. Ścieżka dostępu do pliku musi 
odpowiadać trybowi dostępu (np. C:\Images\Logo.gif dla dostępu do plików lokalnych, lub 
http://www.mycompany.com/images/logo.gif dla dostępu przez Internet / Intranet). 
Przy wyświetleniu obrazu z dostępem przez Internet / Intranet należy upewnić się, czy zawsze 
jest nawiązane połączenie. Plik graficzny nie jest przechowywany w module VIP X1600.
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1. Zaznaczyć pola wyboru informacji, które mają być wyświetlone na STRONIE PODGLĄDU 
BIEŻĄCEGO. Wybrane informacje są sygnalizowane znacznikiem.

2. Przejść do STRONY PODGLĄDU BIEŻĄCEGO, aby sprawdzić, czy i jak są wyświetlane 
wybrane informacje.

5.32.1 Logo firmy
1. Wprowadzić ścieżkę dostępu do wybranej grafiki, jeśli logo producenta ma być 

zmienione. Obraz może być przechowywany na komputerze lokalnym, w sieci lokalnej lub 
pod adresem internetowym.

2. W razie potrzeby kliknąć przycisk Przeglądaj, aby odszukać grafikę w sieci lokalnej.

5.32.2 Logo urządzenia
1. Wprowadzić ścieżkę dostępu do wybranej grafiki, jeśli nazwa urządzenia ma być 

zmieniona. Obraz może być przechowywany na komputerze lokalnym, w sieci lokalnej lub 
pod adresem internetowym.

2. W razie potrzeby kliknąć przycisk Przeglądaj, aby odszukać grafikę w sieci lokalnej.

5.32.3 Transmisja dźwięku (tylko wersje foniczne)
Sygnały foniczne są przesyłane osobnym strumieniem danych równolegle z danymi wizyjnymi, 
co powoduje zwiększenie obciążenia sieci. Sygnały foniczne są kodowane w standardzie 
G.711 i wymagają dodatkowej szerokości pasma o wielkości około 80 kb/s dla każdego łącza.

5.32.4 Pokaż wejścia alarmowe
Wejścia alarmowe są pokazane obok obrazu w postaci ikon z przypisanymi nazwami. Jeśli 
alarm został włączony, odpowiadająca mu ikona zmienia kolor.

5.32.5 Pokaż wyjścia przekaźnikowe
Wyjścia przekaźnikowe są pokazane obok obrazu w postaci ikon z przypisanymi nazwami. W 
przypadku zmiany stanu przekaźnika ikona zmienia kolor

5.32.6 Pokaż trajektorie VCA
Trajektorie (linie ruchu obiektów) generowane przez funkcję analizy zawartości obrazu są 
wyświetlane na obrazie bieżącym, jeśli tego rodzaju analiza jest włączona (p. 
Rozdział 5.23 VCA, Strona 63).

5.32.7 Pokaż metadane VCA
Jeśli funkcja analizy jest włączona, na obrazie bieżącym będą wyświetlane dodatkowe 
informacje uzyskane dzięki analizie zawartości obrazu (VCA) (p. Rozdział 5.23 VCA, Strona 63). 
Na przykład w analizie typu MOTION+ pola czujników, w których został zarejestrowany ruch, 
będą oznaczone kwadratami.

i
UWAGA! 
Jeśli ponownie mają być użyte oryginalne grafiki, należy po prostu usunąć ścieżki dostępu 
wprowadzone w polach Logo firmy i Logo urządzenia.
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5.32.8 Wielkość obrazu JPEG
Można wybrać jedną z dwóch opcji wielkości wyświetlanego obrazu M-JPEG.

5.32.9 Interwał przesyłania JPEG
Można określić odstęp czasu generowania poszczególnych obrazów składających się na obraz 
M-JPEG.

5.32.10 Jakość obrazu JPEG
Można określić jakość obrazu M-JPEG wyświetlanego na STRONIE PODGLĄDU BIEŻĄCEGO.

5.32.11 Pokaż rejestr zdarzeń
Komunikaty o zdarzeniach będą wyświetlane wraz z datą i czasem w polu obok obrazu.

5.32.12 Pokaż rejestr systemowy
Komunikaty systemowe o zdarzeniach będą wyświetlane wraz z datą i czasem w polu obok 
obrazu. Zawierają one na przykład informacje o nawiązaniu oraz zakończeniu połączeń.

5.32.13 Zapisz rejestr zdarzeń
Zaznaczyć tę opcję, aby komunikaty o zdarzeniach były zapisywane w pliku tekstowym na 
komputerze lokalnym.
Plik taki można wyświetlać, edytować i drukować za pomocą dowolnego edytora tekstu lub 
standardowego oprogramowania Office.

5.32.14 Zapisz rejestr systemowy
Zaznaczyć tę opcję, aby komunikaty systemowe były zapisywane w pliku tekstowym na 
komputerze lokalnym.
Plik taki można wyświetlać, edytować i drukować za pomocą dowolnego edytora tekstu lub 
standardowego oprogramowania Office.

5.32.15 Plik rejestru zdarzeń
1. Wprowadzić w polu ścieżkę dostępu, gdzie ma być zapisany plik rejestru zdarzeń.
2. Jeśli jest to konieczne, kliknąć przycisk Przeglądaj, aby odnaleźć odpowiedni folder.

5.32.16 Plik rejestru systemowego
1. Wprowadzić w polu ścieżkę dostępu, gdzie ma być zapisany plik rejestru systemowego.
2. Jeśli jest to konieczne, kliknąć przycisk Przeglądaj, aby odnaleźć odpowiedni folder.

5.32.17 Ścieżka do plików JPEG i MPEG
1. Wprowadzić w polu ścieżkę dostępu, gdzie mają być zapisane pojedyncze obrazy oraz 

sekwencje obrazów, które są wyświetlane na STRONIE PODGLĄDU BIEŻĄCEGO.
2. Jeśli jest to konieczne, kliknąć przycisk Przeglądaj, aby odnaleźć odpowiedni folder.
Bosch Security Systems Instrukcja instalacji i obsługi  V3.5 | 2007.12



88 pl | Konfigurowanie za pomocą przeglądarki sieciowej VIP X1600
5.33 Stan systemu

Urządzenia pamięci masowej używane przez moduł VIP X1600 są monitorowane. Jeśli dane 
urządzenie nie jest już dostępne i nie można za jego pomocą zapisywać danych, na przykład z 
powodu usterki technicznej, w tym oknie zostanie wyświetlony komunikat Nieudane. 
Komunikat o błędzie można skasować w celu sprawdzenia, czy błąd nadal występuje.

5.34 Zasilacz / wentylatory

W tym oknie są wyświetlane informacje o stanie wentylatorów oraz zasilacza.

5.34.1 Sprawdź nadmiarowość zasilania
Wybrać opcję Wł. jeśli obudowa VIP X1600 ma być zasilana przez dwa zasilacze. Ta opcja jest 
istotna ze względu na prawidłowe wyświetlanie informacji o stanie zasilacza.

i
UWAGA! 
To okno jest widoczne tylko dla modułu VIP X1600 zainstalowanego w gnieździe 1.
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5.35 Licencje

W tym oknie można wprowadzić klucz uaktywniający dodatkowe funkcje lub moduły 
oprogramowania.

i
UWAGA! 
Klucz uaktywniający nie może być unieważniony i nie działa z innymi urządzeniami.
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5.36 Konserwacja

5.36.1 Oprogramowanie układowe
Moduły VIP X1600 umożliwiają aktualizację funkcji i parametrów za pomocą oprogramowania 
układowego. W tym celu należy przesłać aktualny pakiet oprogramowania układowego do 
urządzenia przez wybraną sieć. Oprogramowanie zostanie zainstalowane automatycznie.
W ten sposób moduł VIP X1600 może być serwisowany i aktualizowany zdalnie przez technika 
bez potrzeby zmiany ustawień na miejscu instalacji.
Aktualne wersje oprogramowania układowego można uzyskać w dziale obsługi klienta lub 
pobrać przez Internet ze strony firmowej.

1. Na początku należy zapisać plik z oprogramowaniem układowym na dysku twardym.
2. Wprowadzić pełną ścieżkę dostępu do pliku oprogramowania układowego lub kliknąć 

przycisk Przeglądaj, aby odszukać i wybrać plik.
3. Następnie kliknąć przycisk Prześlij, aby rozpocząć przesyłanie pliku do modułu. Wskaźnik 

postępu pozwala monitorować proces przesyłania.

Nowe oprogramowanie układowe zostanie rozpakowane, a pamięć EPROM zaprogramowana. 
Pozostały czas jest pokazywany za pomocą komunikatu going to reset Reconnecting in ... 
seconds (Czas pozostały do ponownego połączenia ... s). Moduł automatycznie uruchamia się 
ponownie po pomyślnym zakończeniu procesu przesyłania.
Jeśli dioda LED odpowiedniego modułu VIP X1600 świeci się na czerwono na płycie czołowej 
obudowy, przesyłanie nie powiodło się i należy je powtórzyć. Aby przesłać plik, należy 
otworzyć specjalną stronę:
1. Na pasku adresu przeglądarki należy wpisać polecenie /main.htm poprzedzone adresem 

IP modułu VIP X1600 (np. 192.168.0.16/main.htm).
2. Powtórzyć proces przesyłania.

!

UWAGA! 
Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania układowego upewnić się, czy został 
wybrany właściwy plik. Wczytanie nieprawidłowych plików może spowodować zablokowanie 
urządzenia. W takim wypadku trzeba je wymienić.
Nie należy nigdy przerywać procesu aktualizacji oprogramowania układowego. Przerwanie tej 
operacji może spowodować błędne zaprogramowanie pamięci flash EPROM. To z kolei może 
spowodować zablokowanie urządzenia. W takim wypadku trzeba je wymienić. Błędy mogą być 
spowodowane nawet przejściem do innej strony lub zamknięciem okna przeglądarki.
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5.36.2 Konfiguracja
Użytkownik może zapisać dane konfiguracyjne modułu VIP X1600 na komputerze, a następnie 
przesłać te dane z komputera do modułu.

Prześlij
1. Wprowadzić pełną ścieżkę dostępu do pliku lub kliknąć przycisk Przeglądaj, aby wybrać 

żądany plik.
2. Upewnić się, że plik, który ma być przesłany, pochodzi z takiego samego typu modułu, jak 

konfigurowany moduł.
3. Następnie kliknąć przycisk Prześlij, aby rozpocząć przesyłanie pliku do modułu. Wskaźnik 

postępu pozwala monitorować proces przesyłania.
Po zakończeniu przesyłania nowa konfiguracja zostaje uaktywniona. Pozostały czas jest 
pokazywany za pomocą komunikatu going to reset Reconnecting in ... seconds (Czas 
pozostały do ponownego połączenia ... s). Moduł automatycznie uruchamia się ponownie po 
pomyślnym zakończeniu procesu przesyłania.

Pobierz
1. Kliknąć przycisk Pobierz. Zostaje wyświetlone okno dialogowe.
2. Aby zapisać bieżące ustawienia, postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 

ekranie.

5.36.3 Certyfikat SSL
Aby możliwe było przesyłanie danych w postaci zaszyfrowanej łączem SSL, po obu stronach 
łącza muszą istnieć odpowiednie certyfikaty. Do modułu VIP X1600 można przesłać certyfikat 
SSL, składający się z jednego lub większej liczby plików. 
Aby przesłać wiele plików do modułu VIP X1600, należy je kolejno zaznaczyć.
1. Wprowadzić pełną ścieżkę dostępu do pliku lub kliknąć przycisk Przeglądaj, aby wybrać 

żądany plik.
2. Następnie kliknąć przycisk Prześlij, aby rozpocząć przesyłanie pliku do modułu.
3. Po pomyślnym przesłaniu wszystkich plików trzeba ponownie uruchomić moduł. W polu 

adresu przeglądarki należy wpisać polecenie /reset poprzedzone adresem IP modułu 
VIP X1600 (np. 192.168.0.16/main.htm).

Nowy certyfikat SSL zaczyna obowiązywać.

5.36.4 Rejestr konserwacji
Z urządzenia można pobrać wewnętrzny rejestr konserwacji. Rejestr ten można przesłać do 
działu obsługi klienta w celu uzyskania pomocy. Kliknąć przycisk Pobierz i wybrać lokalizację, 
w której znajduje się plik.
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5.37 Test działania
Urządzenia VIP X1600 oferują wiele opcji konfiguracyjnych. Z tego względu należy sprawdzić, 
czy po instalacji i skonfigurowaniu działają prawidłowo.
Test działania jest jedynym sposobem sprawdzenia, czy urządzenie VIP X1600 po wyzwoleniu 
alarmu działa w sposób oczekiwany. 
Test powinien obejmować następujące funkcje:
- Czy serwer VIP X1600 może być przywołany zdalnie?
- Czy serwer VIP X1600 przesyła wszystkie wymagane dane?
- Czy urządzenie VIP X1600 reaguje na alarmy w sposób oczekiwany?
- Czy zapis działa w sposób oczekiwany?
- Czy istnieje możliwość sterowania urządzeniami peryferyjnymi?
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6 Praca

6.1 Obsługa za pomocą przeglądarki Microsoft Internet Explorer
Komputer z zainstalowaną przeglądarką Microsoft Internet Explorer (wersja 6.0 lub nowsza) 
może odbierać obraz bieżący z modułu VIP X1600, sterować kamerami lub innymi 
urządzeniami peryferyjnymi, a także wyświetlać zapisane sekwencje obrazów.

6.1.1 Wymagania systemowe
- Komputer z systemem operacyjnym Windows 2000 lub Windows XP
- Dostęp do sieci (Intranet lub Internet)
- Przeglądarka Microsoft Internet Explorer (wersja 6.0 lub nowsza)
- Monitor o rozdzielczości 1024 × 768 pikseli
- 16- lub 32-bitowa głębia barw
- Zainstalowane oprogramowanie Sun JVM
- Do odtwarzania nagrań: połączenie z nośnikiem pamięci masowej

6.1.2 Instalacja formantu MPEG ActiveX
Aby odtwarzać obrazy na żywo, na komputerze trzeba zainstalować odpowiednie 
oprogramowanie MPEG ActiveX. W razie potrzeby oprogramowanie można zainstalować z 
instalacyjnej płyty CD dołączonej do zestawu.
1. Włożyć instalacyjną płytę CD do stacji CD-ROM komputera. Jeśli płyta nie uruchomi się 

automatycznie, otworzyć katalog główny płyty w Eksploratorze Windows i dwukrotnie 
kliknąć plik MPEGAx.exe.

2. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie monitora.

i

UWAGA! 
Należy także zapoznać się z dokumentem System Requirements znajdującym się na 
dostarczonej płycie CD. Jeśli jest to konieczne, wymagane oprogramowanie oraz formanty 
można zainstalować z dostarczonej z urządzeniem płyty CD (p. Rozdział 3.2 Elementy 
wchodzące w skład zestawu modułu VIP X1600, Strona 11).
Informacje na temat używania przeglądarki Internet Explorer znajdują się w jej pomocy 
ekranowej.
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6.1.3 Nawiązywanie połączenia
Aby serwer VIP X1600 pracował w sieci, prawidłowy adres IP trzeba przypisać przynajmniej 
modułowi VIP X1600 zainstalowanemu w gnieździe 1.
Fabrycznie jest ustawiony następujący adres: 192.168.0.1
1. Uruchomić przeglądarkę sieciową.
2. Wprowadzić adres IP modułu VIP X1600 w postaci adresu URL. Po krótkim czasie 

połączenie zostanie nawiązane i pojawi się STRONA PODGLĄDU BIEŻĄCEGO z obrazem 
z kamery.
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6.2 STRONA PODGLĄDU BIEŻĄCEGO
Po nawiązaniu połączenia przeglądarka sieciowa wyświetla STRONĘ PODGLĄDU 
BIEŻĄCEGO. W prawej części okna przeglądarki jest wyświetlany obraz bieżący. W zależności 
od konfiguracji, na obraz bieżący mogą być nałożone rozmaite informacje tekstowe (p. 
Rozdział 5.5 Wyświetlanie informacji, Strona 30).
Inne informacje mogą być wyświetlane obok obrazu bieżącego na STRONIE PODGLĄDU 
BIEŻĄCEGO. Sposób wyświetlania zależy od ustawień na stronie Konfig. strony podglądu (p. 
Rozdział 5.32 Konfig. strony podglądu, Strona 85).

6.2.1 Maksymalna liczba połączeń
Jeśli nie można nawiązać połączenia, urządzenie mogło osiągnąć maksymalną dopuszczalną 
liczbę połączeń. W wypadku niektórych modeli i konfiguracji sieci każdy moduł VIP X1600 
może mieć nawet 25 nawiązanych połączeń w przeglądarce lub 50 połączeń w programie 
VIDOS lub Bosch Video Management System.

6.2.2 Chroniony moduł VIP X1600 
Jeśli moduł VIP X1600 jest chroniony przed nieautoryzowanym dostępem za pomocą hasła, 
przeglądarka wyświetli komunikat oraz poprosi o wprowadzenie hasła w przypadku próby 
dostępu do chronionych obszarów.

1. Wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło dostępu w odpowiednie pola tekstowe.
2. Kliknąć przycisk OK. Jeśli hasło jest prawidłowe, w przeglądarce zostanie wyświetlona 

odpowiednia strona.

6.2.3 Sieć chroniona
Jeśli w sieci do zarządzania prawami dostępu zastosowano serwer RADIUS (uwierzytelnianie 
802.1x), należy odpowiednio skonfigurować serwer VIP X1600 (p. 
Rozdział 5.28.17 Autoryzacja, Strona 78). W przeciwnym wypadku komunikacja nie będzie 
możliwa.

i
UWAGA! 
Moduły VIP X1600 umożliwiają ograniczanie dostępu za pomocą różnych poziomów 
autoryzacji (p. Rozdział 5.6 Hasło, Strona 32).
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6.2.4 Przełączanie między modułami VIP X1600 
Jeśli w obudowie VIP X1600 zainstalowano kilka modułów, możliwe jest łatwe przełączanie 
pomiędzy modułami.

W górnej części okna kliknąć łącza Moduł 1 – Moduł 4, aby przełączyć się na odpowiedni 
moduł w tej samej obudowie VIP X1600.

6.2.5 Wybór obrazu
Obraz z każdej kamery może być wyświetlany osobno na pełnym ekranie. Obrazy z kamer ze 
wszystkich czterech wejść wizyjnych mogą być również wyświetlane obok siebie (Obraz 
Quad).
1. Kliknąć jedną z kart nad obrazem, aby wyświetlić jeden lub wszystkie obrazy z kamer.
2. Kliknąć jedną z kart Strumień MPEG-4 1, Strumień MPEG-4 2 lub M-JPEG pod obrazem, 

aby przełączać pomiędzy różnymi trybami wyświetlania obrazu z kamery. Dokonany 
wybór dotyczy wszystkich obrazów z kamer.

i
UWAGA! 
Moduł VIP X1600 zainstalowany w innej obudowie VIP X1600 musi zostać wybrany po 
wprowadzeniu własnego adresu IP.
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6.2.6 Ster. podglądem
Funkcje sterowania urządzeniami peryferyjnymi (na przykład głowicami uchylno-obrotowymi 
lub kamerami kopułkowymi) zależą od rodzaju zainstalowanego urządzenia oraz konfiguracji 
modułu VIP X1600.
Jeśli do modułu VIP X1600 jest dołączone urządzenie, którym można sterować, funkcje 
sterowania tym urządzeniem są wyświetlane obok obrazu.

1. Aby sterować urządzeniem, kliknąć odpowiednie przyciski.
2. Przesunąć wskaźnik myszy nad obrazem. Obok wskaźnika myszy będą wyświetlane 

dodatkowe opcje sterowania urządzeniami peryferyjnymi.

6.2.7 Cyfrowe wejścia / wyjścia

Ikony alarmu od Wejście 1 do Wejście 4 służą do celów informacyjnych i pokazują stan 
wejścia alarmowego: kiedy alarm zostanie wyzwolony, odpowiednia ikona świeci się na 
niebiesko. Konfiguracja modułu określa, czy ma być wyświetlany jest alarm oraz dodatkowe 
informacje (p. Rozdział 5.32 Konfig. strony podglądu, Strona 85).

6.2.8 Wyzwalanie przekaźnika
Dołączone urządzenia można włączać za pomocą przekaźników w module VIP X1600 (np. 
oświetleniem lub mechanizmem otwierania drzwi).

Aby sterować urządzeniem, należy kliknąć symbol przekaźnika znajdujący się obok 
obrazu. Symbol zmieni kolor na czerwony, kiedy wyjście przekaźnikowe będzie 
uaktywnione.
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6.2.9 Rejestr systemowy / Rejestr zdarzeń

Pole Rejestr systemowy zawiera informacje o stanie modułu VIP X1600 oraz połączenia. 
Komunikaty te można automatycznie zapisać w pliku (p. Rozdział 5.32 Konfig. strony podglądu, 
Strona 85).
Zdarzenia, takie jak wyzwalanie lub wyłączanie alarmów, są pokazywane w polu Rejestr 
zdarzeń. Komunikaty te można automatycznie zapisać w pliku (p. Rozdział 5.32 Konfig. strony 
podglądu, Strona 85).
Wpisy z poszczególnych pól można usuwać. W tym celu trzeba kliknąć ikonę w prawym 
górnym rogu odpowiedniego pola.

6.2.10 Obsługa dźwięku (tylko wersje foniczne)
W niektórych konfiguracjach moduł może przesyłać sygnały foniczne. Wszyscy użytkownicy 
połączeni za pomocą przeglądarek odbierają sygnały foniczne wysyłane przez moduł.

i
UWAGA! 
Nie jest możliwe przesyłanie sygnałów fonicznych do urządzenia.
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6.3 Zapisywanie pojedynczych ujęć
Użytkownik może zapisywać pojedyncze obrazy z sekwencji wyświetlanej na STRONIE 
PODGLĄDU BIEŻĄCEGO na dysku twardym komputera w formacie JPEG.
Możliwy jest zapis pojedynczych ujęć z każdej z czterech kamer w trybie Obraz Quad. Ikony 
pod obrazem odnoszą się do obrazów z czterech kamer w następującej kolejności: lewa góra, 
prawa góra, lewy dół, prawy dół.

Kliknąć symbol, aby zapisać pojedyncze obrazy. Obraz jest zapisywany w rozdzielczości 
704 × 576 pikseli (4CIF). Lokalizacja, w której są przechowywane dane, zależy od 
konfiguracji modułu VIP X1600 (p. Rozdział 5.32.17 Ścieżka do plików JPEG i MPEG, 
Strona 87).

6.4 Zapis sekwencji wizyjnych
Użytkownik może zapisywać sekwencje wizyjne wyświetlane na STRONIE PODGLĄDU 
BIEŻĄCEGO na dysku twardym komputera.
Możliwy jest zapis sekwencji obrazu z każdej z czterech kamer w trybie Obraz Quad. Ikony pod 
obrazem odnoszą się do obrazów z czterech kamer w następującej kolejności: lewa góra, 
prawa góra, lewy dół, prawy dół.
1. Kliknąć ikonę sekwencji obrazów, aby rozpocząć zapis. Lokalizacja, w której są 

przechowywane dane, zależy od konfiguracji modułu VIP X1600 (p. 
Rozdział 5.32.17 Ścieżka do plików JPEG i MPEG, Strona 87). Czerwony punkt na ikonie 
oznacza, że trwa nagrywanie.

2. Kliknąć ikonę ponownie, aby przerwać zapis.

6.4.1 Rozdzielczość przetwornika obrazu
Sekwencje będą zapisywane w rozdzielczości określonej w ustawieniach konfiguracyjnych 
nadajnika (p. Rozdział 5.11 Profil nadajnika, Strona 37).

i
UWAGA! 
Zapisane sekwencje obrazów można odtwarzać za pomocą programu Player firmy 
Bosch Security Systems. Znajduje się on na płycie CD dołączonej do zestawu (p. 
Rozdział 3.1 Elementy wchodzące w skład zestawu modułu VIP X1600 w wersji Base, Strona 11).
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6.5 Uruchamianie programu zapisu
Podczas automatycznego zapisu zmienia się wygląd ikony dysku twardego wyświetlanej na 
STRONIE PODGLĄDU BIEŻĄCEGO.

Na ekranie pojawi się ruchoma grafika, która oznacza, że trwa zapis. Jeśli aktualnie zapis nie 
jest wykonywany, ikona nie jest wyświetlana.

i
UWAGA! 
Umieszczając kursor myszy na ikonie w trybie Obraz Quad, można wybrać kamerę, za pomocą 
której będzie wykonywany zapis. Poniżej kursora myszy jest wyświetlany komunikat.
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6.6 Strona NAGRANIA
Dostęp do strony NAGRANIA, umożliwiającej odtwarzanie zapisanych sekwencji wizyjnych, 
możliwy jest ze STRONY PODGLĄDU BIEŻĄCEGO oraz menu USTAWIENIA.
Łącze NAGRANIA jest widoczne dopiero po wybraniu nośnika (p. Rozdział 5.16 Nośnik zapisu, 
Strona 46).

Kliknąć pozycję NAGRANIA na pasku nawigacji w górnej części okna. Na ekranie pojawia 
się strona odtwarzania.

6.6.1 Wybór nagrań
Należy najpierw wybrać partycję w lewej części strony, z której mają być przeglądane 
nagrania.
Wszystkie sekwencje zapisane na partycji wyświetlane są w formie listy. Do każdej sekwencji 
przypisywany jest numer (ścieżka). Wyświetlany jest również czas rozpoczęcia, czas 
zakończenia, czas trwania nagrania, liczba alarmów i typ zapisu.
1. Kliknąć nazwę partycji na liście, aby wyświetlić zapisane w niej nagrania.
2. Kliknąć pozycję na liście. W oknie obrazu rozpocznie się natychmiastowo odtwarzanie 

wybranej sekwencji.
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6.6.2 Sterowanie odtwarzaniem

Pod obrazem wyświetlany jest pasek czasu zapewniający szybką orientację w zapisanym 
materiale. Jeśli dana sekwencja została kliknięta i wybrana do odtwarzania, jest ona 
zaznaczona na liście. Interwał czasowy wyświetlany jest na pasku w kolorze szarym. Zielona 
strzałka powyżej paska oznacza bieżącą pozycję odtwarzania obrazu.
Pasek czasu udostępnia różne opcje poruszania się w sekwencji i pomiędzy sekwencjami.
1. Możliwa jest zmiana wyświetlanego interwału czasowego poprzez przesunięcie szarego 

pola w lewo lub prawo, trzymając naciśnięty przycisk myszy.
2. Możliwa jest zmiana wyświetlanego interwału czasowego poprzez kliknięcie przycisku 

powiększenia (ikona lupy). Skala wyświetlania może rozciągać się od dwóch miesięcy do 
kilku sekund.

3. Można wybrać inną sekwencję do odtwarzania, klikając odpowiedni szary znacznik.
4. Jeśli to konieczne, przeciągnąć zieloną strzałkę do punktu, w którym ma się rozpocząć 

odtwarzanie. Możliwe jest również bezpośrednie dwukrotne kliknięcie szarego interwału 
czasowego lub skali czasu, aby przejść do wybranej w ten sposób pozycji. Data i czas 
wyświetlane poniżej paska podają umiejscowienie czasowe z dokładnością co do 
sekundy.

6.6.3 Przyciski
Możliwe jest sterowanie odtwarzaniem przy pomocy przycisków poniżej obrazu. Przyciski mają 
następujące funkcje:

Rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania

Przeskok do początku aktywnej sekwencji wizyjnej lub
do poprzedniej sekwencji na liście

Przeskok do początku następnej aktywnej sekwencji wizyjnej na liście
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6.6.4 Suwak
Do sterowania prędkością odtwarzania oraz przeglądania do przodu i do tyłu można użyć 
suwaka: pozycja środkowa oznacza odtwarzanie z tą samą prędkością, co przy zapisie, 
przesunięcie w lewo oznacza przeglądanie w lewo, przesunięcie w prawo - przeglądanie w 
prawo. Prędkości przeglądania zależą od tego, jak blisko został przesunięty suwak do ikony 
żółwia lub biegacza.

Możliwy jest ciągły wybór prędkości odtwarzania za pomocą regulatora prędkości:

Czerwone paski w szarych polach sekwencji wskazują punkty czasowe, w których zostały 
wyzwolone alarmy. Przeciągnąć zieloną strzałkę, aby szybko przejść do tych punktów.

6.6.5 Zakładki
Możliwe jest również ustawienie znaczników w sekwencji i późniejsze bezpośrednie przejście 
do oznaczonych w ten sposób miejsc. Znaczniki te mają postać małych żółtych strzałek 
umieszczonych nad interwałem czasowym. Do obsługi znaczników służą następujące 
przyciski:

Aby skasować znacznik, należy kliknąć go prawym przyciskiem myszy.

Poprzedni znacznik

Ustaw znacznik

Następny znacznik

i
UWAGA! 
Znaczniki obowiązują tylko na stronie NAGRANIA; nie są one zapisywane wraz z sekwencją. 
Po wyjściu z powyższej strony wszystkie znaczniki są kasowane.
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6.7 Kopia zapasowa
Możliwe jest wykonanie kopii zapasowych sekwencji wizyjnych lub pojedynczych obrazów z 
modułu VIP X1600 na dysku twardym komputera.
Aby wykonać kopię zapasową, należy najpierw wybrać żądaną sekwencję, jak to opisano w 
poprzednim punkcie. Do wykonywania kopii zapasowych służą następujące przyciski:

1. Rozpocząć odtwarzanie sekwencji, która ma być w całości lub częściowo zapisana na 
dysku twardym komputera.

2. Kliknąć ikonę kopii zapasowej sekwencji. Tworzenie kopii zapasowej rozpoczyna się 
natychmiast. Wykonywanie tego działania jest sygnalizowana za pomocą migającego 
czerwonego punktu na ikonie.

3. Kliknąć ponownie przycisk tworzenia kopii zapasowej, aby zakończyć tworzenie kopii.
Procedura ta może być powtarzana wielokrotnie w obrębie jednej sekwencji w celu 
utworzenia kopii wielu fragmentów z jednej dłuższej sekwencji.

Kliknąć przycisk tworzenia kopii zapasowej pojedynczego obrazu, aby wykonać kopię 
jedynie pojedynczego ujęcia z sekwencji odtwarzanej z dysku twardego własnego 
komputera.

Po kliknięciu pojedyncze obrazy są natychmiastowo wyświetlane w polu Zrzuty ekranu. 
Miejsce przechowywania sekwencji oraz pojedynczych obrazów można określić podczas 
konfigurowania modułu VIP X1600 (p. Rozdział 5.32.17 Ścieżka do plików JPEG i MPEG, 
Strona 87).

6.7.1 Drukowanie zrzutu ekranu
Zapisane zrzuty ekranu można wyświetlać i drukować pojedynczo.
1. Kliknąć podgląd w obszarze Zrzuty ekranu. Otwarte zostanie nowe okno.
2. Kliknąć przycisk Drukuj, aby rozpocząć drukowanie.
3. Kliknąć przycisk X na pasku tytułu okna, aby ponownie zamknąć okno.

Kopia zapasowa sekwencji na dysku twardym komputera 

Kopia zapasowa pojedynczego obrazu na dysku twardym komputera 
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6.8 Instalowanie odtwarzacza
Zapisane sekwencje obrazów można odtwarzać za pomocą programu Player firmy Bosch 
Security Systems. Znajduje się on na płycie CD dołączonej do zestawu (p. 
Rozdział 3.1 Elementy wchodzące w skład zestawu modułu VIP X1600 w wersji Base, Strona 11).

1. Włożyć instalacyjną płytę CD do stacji CD-ROM komputera. Jeśli płyta nie uruchomi się 
automatycznie, otworzyć główny katalog płyty w eksploratorze Windows i dwukrotnie 
kliknąć plik index.html, aby otworzyć menu.

2. Wybrać odpowiedni język z listy w górnej części okna i kliknąć w menu pozycję Tools.
3. Kliknąć opcję Archive Player. Rozpocznie się instalacja. Postępować według wskazówek 

programu instalacyjnego. Odtwarzacz Archive Player jest instalowany wraz z 
odtwarzaczem Player.

4. Gdy instalacja zakończy się pomyślnie, na pulpicie systemu operacyjnego pojawią się 
ikony dwóch nowych programów: Player i Archive Player.

5. Uruchomić odtwarzacz Player, klikając dwukrotnie ikonę Player.

i
UWAGA! 
Aby odtwarzać zapisane sekwencje za pomocą programu Player, na komputerze musi być 
zainstalowane odpowiednie oprogramowanie MPEG ActiveX.
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6.9 Połączenia sprzętowe pomiędzy serwerami wizyjnymi
Korzystając z połączenia sieciowego Ethernet, moduł VIP X1600 z dołączonymi do niego 
kamerami może być używany jako nadajnik, zaś funkcję odbiornika może pełnić kompatybilny 
dekoder sprzętowy MPEG-4 (np. serwer VIP XD) wraz z dołączonym monitorem. Ten sposób 
umożliwia komunikację na duże odległości bez konieczności wykonywania większych prac 
instalacyjnych lub prowadzenia okablowania.

6.9.1 Instalacja
Kompatybilne serwery wizyjne są skonstruowane tak, aby łączyły się ze sobą automatycznie, 
pod warunkiem, że są prawidłowo skonfigurowane. Serwery muszą być jedynie częścią 
zamkniętej sieci. Aby zainstalować serwery, należy:
1. Dołączyć urządzenia do zamkniętej sieci za pomocą kabli ethernetowych.
2. Dołączyć zasilanie.

6.9.2 Połączenie
Istnieją trzy sposoby nawiązywania połączenia pomiędzy nadajnikiem i kompatybilnym 
odbiornikiem w zamkniętej sieci:
- po wyzwoleniu alarmu,
- za pomocą programu terminala lub
- poprzez przeglądarkę Internet Explorer.

6.9.3 Połączenie w przypadku alarmu
Przy prawidłowej konfiguracji połączenie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem jest 
nawiązywane automatycznie, kiedy zostanie wyzwolony alarm (p. Rozdział 5.22 Połączenia 
alarmowe, Strona 60). Po krótkim czasie na dołączonym monitorze pojawi się obraz bieżący z 
nadajnika.
Sposób ten może być także użyty do połączenia nadajnika i kompatybilnego odbiornika za 
pomocą przełącznika dołączonego do wejścia alarmowego. W tym przypadku do nawiązania 
połączenia nie jest potrzebny komputer PC.

i
UWAGA! 
Nadajnik i odbiornik muszą znajdować się w tej samej podsieci, aby mogły nawiązać 
połączenie sprzętowe.

i
UWAGA! 
Upewnić się, że urządzenia są skonfigurowane do pracy w sieci, oraz czy na stronie 
konfiguracyjnej Połączenia alarmowe jest ustawiony prawidłowy adres IP zdalnej lokalizacji, z 
którą będzie nawiązane połączenie po wyzwoleniu alarmu (p. Rozdział 5.22 Połączenia 
alarmowe, Strona 60). 

i
UWAGA! 
Połączenie przy użyciu przeglądarki sieciowej opisane jest w instrukcji obsługi odpowiedniego 
urządzenia pracującego jako odbiornik, np. serwera VIP XD.
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6.9.4 Nawiązywanie połączenia za pomocą programu terminala
Aby program terminala mógł działać, musi być spełnionych kilka wymagań 
(p. Rozdział 8.8 Komunikacja z programem terminala, Strona 116).
1. Uruchomić program terminala i wprowadzić polecenie 1 w menu głównym, aby włączyć 

menu IP.
2. Wprowadzić polecenie 4 w menu IP, aby zmienić zdalny adres IP, a następnie wprowadzić 

adres IP modułu VIP X1600, z którym ma być nawiązane połączenie.
3. Wprowadzić polecenie 0, aby powrócić do menu głównego, a następnie wprowadzić 

polecenie 4, aby włączyć menu Rcp+.
4. W menu Rcp+ wprowadzić polecenie 5, aby uruchomić automatyczne nawiązywanie 

połączenia.

6.9.5 Zamykanie połączenia za pomocą programu terminala
1. Uruchomić program terminala i wprowadzić polecenie 4 w menu głównym, aby włączyć 

menu Rcp+.
2. W menu Rcp+ wprowadzić polecenie 5, aby wyłączyć automatyczne nawiązywanie 

połączenia.
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6.10 Obsługa za pomocą odbiorników programowych
Serwer wizyjny VIP X1600 oraz oprogramowanie VIDOS, współpracując ze sobą, tworzą 
system charakteryzujący się dużą wydajnością.
VIDOS jest pakietem oprogramowania służącym do obsługi, sterowania oraz zarządzania 
systemami CCTV (takimi jak systemy dozorowe) w lokalizacjach zdalnych. Oprogramowanie 
pracuje pod kontrolą systemów operacyjnych Microsoft Windows. Jego głównym zadaniem 
jest dekodowanie sygnału wizyjnego, sygnału fonicznego oraz danych otrzymywanych ze 
zdalnego nadajnika.
Współpraca serwera VIP X1600 z oprogramowaniem VIDOS umożliwia dostęp do wielu funkcji 
sterujących oraz opcji konfiguracyjnych. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji 
oprogramowania.

Innym programem obsługi serwera VIP X1600 jest Bosch Video Management System.
Bosch Video Management System to unikatowe rozwiązanie przeznaczone dla firm, 
umożliwiające dozór wizyjny przez sieć IP. Pozwala ono na łatwe zarządzanie cyfrowym 
obrazem, dźwiękiem i danymi w dowolnej sieci IP. Jest przeznaczone do współpracy z 
produktami CCTV firmy Bosch i jest jednym z elementów zaawansowanego wizyjnego systemu 
zarządzania bezpieczeństwem. Umożliwia zintegrowanie istniejących elementów w jeden 
system, którym łatwo sterować. Może także współpracować ze wszystkimi produktami firmy 
Bosch, tworząc pełne rozwiązanie zabezpieczające, oparte na najnowszych osiągnięciach 
technologicznych i latach doświadczeń.

Serwer wizyjny VIP X1600 został także przystosowany do współpracy z rejestratorami 
cyfrowymi DiBos 8.
Rejestrator DiBos 8 umożliwia zapis 32 strumieni obrazu oraz dźwięku i jest dostępny w 
postaci oprogramowania IP lub jako hybrydowy rejestrator cyfrowy z dodatkowymi wejściami 
sygnału z analogowych kamer i źródeł dźwięku. Rejestrator DiBos obsługuje różne funkcje 
serwera wizyjnego VIP X1600, na przykład włączanie przekaźnikowe, zdalne sterowanie 
urządzeniami peryferyjnymi i konfigurację zdalną. Rejestrator DiBos 8 może używać wejść 
alarmowych do wyzwalania zdarzeń, a po włączeniu detektora ruchu MOTION+ może 
rejestrować zdarzenia we włączonych komórkach, dzięki czemu jest możliwa inteligentna 
detekcja ruchu.
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7 Konserwacja i aktualizacje

7.1 Testowanie połączenia sieciowego 
Do sprawdzenia połączenia pomiędzy dwoma adresami IP można użyć polecenia ping. 
Pozwala to stwierdzić, czy urządzenie dołączone do sieci jest włączone.
1. Otworzyć linię poleceń DOS.
2. Wprowadzić polecenie ping wraz z adresem IP urządzenia.
Jeśli urządzenie zostanie odnalezione, pojawi się komunikat Reply from… (Odpowiedź z) wraz 
z liczbą przesłanych bajtów oraz czasem transmisji w milisekundach. Jeśli komunikat nie 
pojawił się, urządzenie nie jest dostępne przez sieć. Może być to spowodowane tym, iż:
- Urządzenie VIP X1600 nie jest prawidłowo dołączone do sieci. W takim wypadku należy 

sprawdzić połączenia kablowe.
- Moduł VIP X1600 nie jest prawidłowo zintegrowany z siecią. Sprawdzić adres IP, maskę 

podsieci oraz adres bramy.

7.2 Resetowanie urządzenia
Aby przywrócić ustawienia domyślne modułu VIP X1600, należy użyć przycisku Factory Reset. 
Wszystkie zmiany dokonane w ustawieniach urządzenia są nadpisywane przez ustawienia 
domyślne. Resetowanie może być konieczne na przykład w przypadku, jeśli nieprawidłowe 
ustawienia powodują, że urządzenie nie pracuje poprawnie.

1. Jeśli jest to konieczne, wykonać kopię zapasową bieżącej konfiguracji, używając 
przycisku Pobierz na stronie konfiguracji Konserwacja (p. Rozdział 5.36 Konserwacja, 
Strona 90).

2. Za pomocą ostro zakończonego narzędzia nacisnąć przycisk Factory Reset pod 
pomarańczowym zespołem zacisków i przytrzymać, aż dioda LED połączenia na płycie 
przedniej modułu VIP X1600 zacznie migać na czerwono (p. Rozdział 3.5 Połączenia i 
wskaźniki, Strona 16). Zostaną przywrócone wszystkie ustawienia domyślne modułu.

3. W razie konieczności zmienić adres IP modułu VIP X1600.
4. Skonfigurować moduł zgodnie z własnymi wymaganiami.

!
UWAGA! 
Podczas resetowania wszystkie skonfigurowane ustawienia zostaną skasowane.
Jeśli jest to konieczne, wykonać kopię zapasową bieżącej konfiguracji, używając przycisku 
Pobierz na stronie konfiguracji Konserwacja (p. Rozdział 5.36 Konserwacja, Strona 90).

i
UWAGA! 
Po wykonaniu resetowania dostęp do modułu VIP X1600 jest możliwy wyłącznie za pomocą 
domyślnego adresu IP. Adres IP można zmienić w sposób opisany w rozdziale Instalacja (p. 
Rozdział 4.6 Konfigurowanie za pomocą programu Configuration Manager, Strona 23).
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7.3 Naprawa

Wszystkie czynności obsługowe oraz naprawy mogą być dokonywane wyłącznie przez 
wykwalifikowany personel (inżynierów elektroników lub specjalistów ds. technologii 
sieciowych). W razie wątpliwości należy skontaktować się z centrum obsługi technicznej 
sprzedawcy.

7.4 Przekazywanie i utylizacja
System VIP X1600, składający się z obudowy VIP X1600 i modułu VIP X1600, powinien być 
przekazywany wyłącznie z niniejszą instrukcją instalacji i obsługi.
Produkt firmy Bosch został zaprojektowany i wyprodukowany w oparciu o wysokiej jakości 
materiały i komponenty, które mogą być poddane recyklingowi i ponownie użyte.

Niniejszy symbol oznacza, że urządzenia elektryczne oraz elektroniczne, które nie nadają się 
do dalszego użytku, nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadkami z 
gospodarstwa domowego.
W Unii Europejskiej istnieją osobne systemy zbiórki zużytych produktów elektrycznych i 
elektronicznych. Urządzenie należy przekazać do lokalnego punktu przyjęć odpadów / 
recyklingu.

!
UWAGA! 
Nie wymieniać jakichkolwiek elementów w module VIP X1600 ani w obudowie VIP X1600. W 
urządzeniu nie ma części, które może naprawiać użytkownik.
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8 Dodatek

8.1 Nieprawidłowości w działaniu i ich usuwanie
Jeśli użytkownik nie może rozwiązać problemu we własnym zakresie, należy skontaktować się 
ze sprzedawcą, integratorem systemu lub bezpośrednio z działem obsługi klienta firmy Bosch 
Security Systems.
Informacje na temat wersji urządzenia znajdują się na stronie Informacje o wersji (p. 
Rozdział 5.31 Informacje o wersji, Strona 84). Przed skontaktowaniem się z działem obsługi 
klienta należy zanotować te informacje. Za pomocą opcji na stronie Konserwacja można 
pobrać wewnętrzny rejestr konserwacji, który można następnie wysłać pocztą e-mail do działu 
obsługi klienta (p. Rozdział 5.36.4 Rejestr konserwacji, Strona 91).

Poniższa tabela służy do identyfikacji przyczyn błędnego działania urządzenia oraz w ich 
usuwaniu, jeśli jest to możliwe.
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8.2 Ogólne nieprawidłowości w działaniu

Nieprawidłowość Możliwa przyczyna Zalecane rozwiązanie

Brak połączenia pomiędzy 
modułem i programem 
terminala.

Nieprawidłowe połączenia 
kablowe.

Sprawdzić wszystkie kable, 
wtyki, styki, zaciski oraz 
połączenia.

Interfejs szeregowy komputera 
nie jest dołączony.

Sprawdzić inne interfejsy 
szeregowe.

Parametry interfejsu nie są takie 
same.

Jeśli jest to konieczne, wybrać 
inny port COM i sprawdzić, czy 
parametry interfejsu 
szeregowego komputera 
odpowiadają parametrom 
interfejsu urządzenia. Można 
również ustawić standardowe 
parametry: 19 200 bodów, 
8 bitów danych, brak kontroli 
parzystości, 1 bit stopu. Po ich 
ustawieniu odłączyć zasilanie 
urządzenia i dołączyć je 
ponownie po upływie kilku 
sekund.

Obraz nie jest 
transmitowany do stacji 
zdalnej.

Awaria kamery. Dołączyć do kamery monitor 
lokalny i sprawdzić poprawność 
działania kamery.

Nieprawidłowe połączenia 
kablowe.

Sprawdzić wszystkie kable, 
wtyki, styki, zaciski oraz 
połączenia.

Połączenie nie zostało 
nawiązane, obraz nie jest 
transmitowany.

Konfiguracja modułu. Sprawdzić wszystkie parametry 
konfiguracyjne.

Nieprawidłowa instalacja. Sprawdzić wszystkie kable, 
wtyki, styki, zaciski oraz 
połączenia.

Nieprawidłowy adres IP. Sprawdzić adres IP (program 
terminala).

Błędy transmisji danych w sieci 
LAN.

Sprawdzić parametry transmisji 
za pomocą polecenia ping.

Została osiągnięta maksymalna 
liczba połączeń.

Poczekać na wolne połączenie i 
ponownie wywołać nadajnik.

Dźwięk nie jest 
transmitowany do stacji 
zdalnej.

Awaria sprzętowa. Sprawdzić, czy wszystkie 
dołączone urządzenia foniczne 
pracują prawidłowo.

Nieprawidłowe połączenia 
kablowe.

Sprawdzić wszystkie kable, 
wtyki, styki, zaciski oraz 
połączenia.

Nieprawidłowa konfiguracja. Sprawdzić parametry dźwięku 
na stronie Dźwięk oraz Konfig. 
strony podglądu.
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8.3 Problemy z połączeniami iSCSI

Urządzenie nie przesyła 
sygnału alarmowego.

Źródło sygnału alarmowego nie 
zostało wybrane.

Wybrać możliwe źródła sygnału 
alarmowego na stronie Źródła 
alarmu.

Nie wybrano reakcji na alarm. Określić żądaną reakcję na alarm 
na stronie Połączenia alarmowe 
i w razie konieczności zmienić 
adres IP.

Sterowanie kamerami lub 
innymi urządzeniami nie 
jest możliwe.

Połączenie kablowe pomiędzy 
złączem szeregowym i 
dołączonym urządzeniem nie 
jest prawidłowe.

Sprawdzić wszystkie połączenia 
kablowe i upewnić się, czy 
wszystkie wtyki są prawidłowo 
zamocowane.

Parametry złącza nie 
odpowiadają parametrom złącza 
dołączonego urządzenia.

Upewnić się, czy ustawienia 
wszystkich współpracujących 
urządzeń są jednakowe.

Urządzenie nie działa po 
aktualizacji 
oprogramowania 
układowego.

Awaria zasilania w czasie 
przesyłania pliku 
oprogramowania układowego.

Przekazać urządzenie do 
sprawdzenia przez dział obsługi 
klienta i w razie konieczności 
wymienić je.

Nieprawidłowy plik 
oprogramowania układowego.

W przeglądarce sieciowej 
wprowadzić adres IP modułu i 
wpis /main.htm, a następnie 
powtórzyć proces wczytywania.

Nieprawidłowość Możliwa przyczyna Zalecane rozwiązanie

Nieprawidłowość Możliwa przyczyna Zalecane rozwiązanie

Po połączeniu się z 
systemem docelowym 
iSCSI nie są wyświetlane 
napędy LUN.

Nieprawidłowe mapowanie 
napędów LUN podczas 
konfigurowania systemu iSCSI.

Sprawdzić konfigurację systemu 
iSCSI i ponownie nawiązać 
połączenie.

Po ponownym połączeniu 
się z systemem 
docelowym iSCSI pod 
węzłem jest wyświetlany 
komunikat „LUN FAIL”.

Nie można odczytać listy 
napędów LUN, ponieważ została 
ona przypisana do 
niewłaściwego interfejsu 
sieciowego.

Sprawdzić konfigurację systemu 
iSCSI i ponownie nawiązać 
połączenie.

Mapowanie napędu LUN 
nie jest możliwe.

Niektóre systemu iSCSI nie 
obsługują zastosowania 
rozszerzenia początkowego.

Usunąć rozszerzenie 
początkowe na stronie 
konfiguracyjnej iSCSI.
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8.4 LED
Sieciowy serwer wizyjny VIP X1600 ma kilka diod LED informujących o trybie działania oraz 
możliwych błędach i awariach:

8.4.1 Złącza RJ45 10/100/1000 Base-T

8.4.2 Module 1 / Module 2 / Module 3 / Module 4

8.4.3 Zasilanie / awaria

8.5 Obciążenie procesora
Jeśli połączenie z modułem VIP X1600 jest nawiązywane za pomocą przeglądarki sieciowej, w 
lewym górnym rogu okna, obok  logo producenta, są wyświetlane wskaźniki obciążenia 
procesora.

Przesunięcie wskaźnika myszy nad jednym z tych wskaźników powoduje wyświetlenie 
informacji o stanie odpowiedniego procesora wraz z wartościami liczbowymi. Te informacje 
mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów lub precyzyjnym konfigurowaniu ustawień 
urządzenia.

Zielona dioda LED nie świeci: Brak połączenia sieciowego.

Zielona dioda LED świeci: Nawiązano połączenie sieciowe.

Pomarańczowa dioda LED miga: Trwa przesyłanie danych w sieci.

Nie świeci: Gniazdo nie jest zajęte.

Świeci na zielono: Moduł VIP X1600 jest włączony.

Miga na zielono: Inne urządzenie usiłuje uzyskać dostęp do modułu 
VIP X1600.

Miga na czerwono: Trwa uruchamianie.

Świeci na czerwono: Moduł VIP X1600 jest uszkodzony, np. w wyniku nieudanego 
wczytywania oprogramowania układowego.

Nie świeci: Serwer VIP X1600 jest wyłączony

Świeci na zielono: Serwer VIP X1600 został uruchomiony.

Miga na czerwono: Uszkodzenie wentylatorów lub nadmiarowego zasilacza 
sieciowego.
V3.5 | 2007.12 Instrukcja instalacji i obsługi Bosch Security Systems



VIP X1600 Dodatek | pl 115
8.6 Interfejs szeregowy
Złącze szeregowe służy do transmisji danych transparentnych, sterowania dołączonymi 
urządzeniami lub obsługi urządzenia za pomocą programu terminala. 
Złącze obsługuje standardy transmisji RS-232, RS-422 i RS-485. Stosowany standard zależy od 
bieżącej konfiguracji (p. Rozdział 5.27 Port COM1, Strona 73). Połączenie jest wykonywane 
poprzez zespół zacisków.

8.7 Zespół zacisków
Zespół zacisków posiada styki do dołączenia:
- 4 wejść alarmowych
- 4 wyjść alarmowych
- Interfejsu danych szeregowych
Styki są podzielone na trzy zespoły, dzięki czemu łatwiej ich używać.

8.7.1 Rozkład styków
Funkcje styków złącza szeregowego zależą od używanego standardu (p. Rozdział 5.27 Port 
COM1, Strona 73).

Każde wejście alarmowe należy połączyć ze stykiem masy (GND).

Styk Tryb RS-232 Tryb RS-422 Tryb RS-485

CTS CTS (gotowość do 
transmisji)

RxD- (dane odbierane -) Data-

TXD TxD (transmisja danych) TxD- (transmisja danych -)

RXD RxD (dane odbierane) RxD+ (dane odbierane +) Data+

RTS RTS (gotowość do 
transmisji)

TxD+ (transmisja danych +)

GND Masa (uziemienie) — —

Styk Funkcja

IN1 Wejście alarmowe 1

IN2 Wejście alarmowe 2

IN3 Wejście alarmowe 3

IN4 Wejście alarmowe 4

GND Masa

R1 Wyjście przekaźnikowe 1

R2 Wyjście przekaźnikowe 2

R3 Wyjście przekaźnikowe 3

R4 Wyjście przekaźnikowe 4
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8.8 Komunikacja z programem terminala

8.8.1 Terminal danych
Jeśli modułu VIP X1600 nie można znaleźć w sieci lub połączenie z siecią zostanie przerwane, 
możliwe jest dołączenie terminalu danych do modułu VIP X1600 w celu ustawienia 
konfiguracji początkowej i dokonania ustawień istotnych parametrów. Terminal danych składa 
się z komputera z uruchomionym programem terminala.
Do wykonania połączenia jest potrzebny kabel szeregowy z 9-stykowym złączem D-Sub 
dołączanym do komputera oraz drugą końcówką z odizolowanymi żyłami dołączoną do 
zespołu zacisków w module VIP X1600 (p. Rozdział 8.7.1 Rozkład styków, Strona 115).
Jako programu terminala można użyć programu HyperTerminal będącego składnikiem systemu 
operacyjnego Microsoft Windows.

1. Przed rozpoczęciem pracy z programem terminala odłączyć urządzenie VIP X1600 od 
sieci Ethernet.

2. Połączyć interfejs szeregowy modułu VIP X1600 z dowolnym interfejsem szeregowym w 
komputerze.

8.8.2 Konfiguracja terminala
Aby program terminala mógł komunikować się z modułem VIP X1600, parametry transmisji 
muszą być zgodne. Program terminala musi mieć ustawione następujące parametry:
- 19 200 b/s
- 8 bitów danych
- Brak kontroli parzystości
- 1 bit stopu
- Brak protokołu

8.8.3 Wejścia poleceń
Po nawiązaniu połączenia użytkownik musi zalogować się do modułu VIP X1600, aby uzyskać 
dostęp do menu głównego. Dostęp do innych podmenu oraz funkcji jest możliwy za pomocą 
poleceń ekranowych.
1. Jeśli jest to konieczne, należy wyłączyć funkcję lokalnego echa, aby wprowadzane 

wartości nie były powtarzane na ekranie.
2. Polecenia należy wprowadzać pojedynczo.
3. Po wprowadzeniu wartości, na przykład adresu IP, sprawdzić jej poprawność przed 

naciśnięciem klawisza Enter w celu przesłania wartości do modułu VIP X1600.

i
UWAGA! 
Informacje o instalacji oraz obsłudze programu HyperTerminal znajdują się w instrukcji obsługi 
lub systemie pomocy ekranowej MS Windows. 
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8.8.4 Przypisywanie adresu IP
Aby używać modułu VIP X1600 w sieci, trzeba przypisać mu adres IP, który jest odpowiedni 
dla danej sieci.
Fabrycznie jest ustawiony następujący adres: 192.168.0.1
1. Uruchomić program terminala, na przykład HyperTerminal.
2. Wprowadzić nazwę użytkownika service. Program terminala wyświetli menu główne.
3. Wprowadzić polecenie 1, aby otworzyć menu IP.

4. Ponownie wprowadzić 1. Program terminala wyświetli aktualny adres IP oraz poprosi o 
wprowadzenie nowego adresu IP.

5. Wprowadzić nowy adres IP i nacisnąć klawisz Enter. Program terminala wyświetli nowy 
adres IP.

6. Użyć wyświetlonych poleceń do skonfigurowania wymaganych dodatkowych ustawień.

8.8.5 Ponowne uruchomienie
W celu ponownego uruchomienia urządzenia należy odłączyć na chwilę VIP X1600zasilanie 
(odłączyć zasilacz sieciowy od sieci energetycznej i dołączyć go ponownie po kilku 
sekundach).

8.8.6 Parametry dodatkowe
Program terminala może być także użyty do sprawdzenia innych parametrów podstawowych 
oraz, w razie konieczności, do ich modyfikacji. Służą do tego polecenia ekranowe w różnych 
podmenu.

i
UWAGA! 
Aby uaktywnić nowy adres IP, nową maskę podsieci lub nowy adres bramy, należy ponownie 
uruchomić urządzenie.
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9 Słowniczek

Symbole

10/100/1000 Base-T Specyfikacja IEEE 802.3 definiująca sieć Ethernet o przepustowości 10, 100 lub 1000 Mb/s

802.1x Standard IEEE 802.1x to podstawowa metoda uwierzytelniania i sprawdzania poprawności w 
sieciach IEEE-802. Uwierzytelnianie jest wykonywane przez moduł uwierzytelniania, który 
sprawdza przesłane informacje, używając serwera uwierzytelniania (p. serwer RADIUS) 
i zezwala lub nie zezwala na dostęp do oferowanych usług (LAN, VLAN lub WLAN).

A

ARP Address Resolution Protocol - protokół służący do mapowania adresów MAC i IP.

B

Bod Jednostka prędkości transmisji danych.

bps Bity na sekundę, rzeczywista prędkość transmisji danych.

C

CIF Skrót od „Common Intermediate Format”, format obrazu o rozdzielczości 352 × 288/
240 pikseli

D

DHCP Skrót od „Dynamic Host Configuration Protocol”. Protokół, dzięki któremu odpowiedni serwer 
dynamicznie przypisuje adres IP i parametry konfiguracyjne komputerom w sieci (Internecie 
lub sieci LAN).

DNS Domain Name Service - usługa internetowa, która przekształca nazwy domen na przynależne 
adresy IP.

F

FTP File Transfer Protocol - protokół transmisji plików w sieci.

G

GoP Group of Pictures – grupa obrazów.

H

HTTP Skrót od „Hypertext Transfer Protocol”. Jest to protokół transmisji danych w sieci.

HTTPS Skrót od „Hypertext Transfer Protocol Secure”. Protokół, który służy do szyfrowania i 
uwierzytelniania komunikacji między serwerem WWW a przeglądarką.
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I

ICMP Internet Control Message Protocol - część protokołu IP, odpowiedzialna za obsługę błędów i 
komunikatów sterujących.

ID Identyfikator – ciąg znaków urządzenia do odczytu.

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers - organizacja skupiająca inżynierów i 
naukowców z dziedziny elektrotechniki i elektroniki.

IGMP Internet Group Management Protocol - protokół umożliwiający przesyłanie grupowe w całej 
sieci.

Protokół internetowy (IP)Główny protokół używany w Internecie; standardowo wykorzystywany w połączeniu z 
protokołem Transfer Control Protocol (TCP): TCP/IP

IP p. Protokół internetowy

Adres IP Niepowtarzalny numer składający się z 4 bajtów, służący do identyfikacji każdego urządzenia 
w sieci Internet. Zwykle zapisywany w postaci dziesiętnej z segmentami oddzielonymi 
kropkami, np. „209.130.2.193”.

iSCSI Storage over IP – archiwizacja poprzez sieć; określenie w jaki sposób protokoły archiwizujące 
działają w sieciach IP.

ISDN Integrated Services Digital Network - cyfrowa sieć z integracją usług.

J

JPEG Format kodowania obrazów nieruchomych (Joint Photographic Experts Group).

K

kbps Kilobity na sekundę, rzeczywista prędkość transmisji danych.

L

LAN p. Sieć lokalna

LUN Skrót od „Logical Unit Number”. Napęd logiczny w systemach archiwizujących iSCSI.

M

MAC Media Access Control - adres fizyczny urządzenia sieciowego.

Maska podsieci p. Maska sieci

Maska sieci Maska służy do określenia, która część adresu IP jest adresem sieciowym, a która adresem 
urządzenia. Zwykle zapisywany w postaci dziesiętnej z segmentami oddzielonymi kropkami, 
np. „255.255.255.192”.

MIB Management Information Base – zbiór informacji dla usług zdalnych wykorzystujących 
protokół SNMP.

MPEG-4 Rozwinięcie standardu MPEG-2 przeznaczone do transmisji danych audiowizualnych przy 
małej przepustowości (np. przez Internet).
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MSS Skrót od „Maximum Segment Size”. Maksymalny rozmiar segmentu w bajtach. Ilość danych 
użytkownika w pakiecie danych.

N

NTP Skrót od „Network Time Protocol”. Standard synchronizowania zegarów systemów 
komputerowych w sieciach komunikacyjnych opartych na transmisji pakietowej. Standard NTP 
wykorzystuje bezpołączeniowy protokół UDP. Został opracowany specjalnie z myślą o 
umożliwieniu niezawodnego przesyłania danych czasowych w sieciach o różnych czasach 
uruchamiania pakietów (Ping).

P

Pełny dupleks Jednoczesna transmisja danych w obu kierunkach (nadawanie i odbiór).

Parametry Wartości ustawień konfiguracyjnych.

Q

QCIF Quarter CIF – format obrazu o rozdzielczości 176 × 144 / 120 pikseli.

R

RFC 868 Protokół służący do synchronizacji zegarów komputera przez Internet.

RS-232 / RS-422 / RS-485Standardy szeregowej transmisji danych.

RTP Skrót od „Realtime Transport Protocol”. Protokół transmisyjny do przesyłania obrazu i 
dźwięku w czasie rzeczywistym.

S

Serwer RADIUS Skrót od „Remote Authentication Dial-in User Service”. Protokół klient-serwer służący do 
uwierzytelniania, autoryzacji i obsługi użytkowników w połączeniach modemowych w sieciach 
komputerowych. RADIUS jest w zasadzie standardem scentralizowanego uwierzytelniania przy 
łączeniu się za pomocą modemu, sieci ISDN, wirtualnych sieci prywatnych, sieci 
bezprzewodowej (p. 802.1x) i DSL.

Sieć lokalna Sieć komunikacyjna obsługująca użytkowników na ograniczonym geograficznie obszarze, np. 
w budynku lub terenie uczelni. Sieć jest sterowana przez sieciowy system operacyjny oraz 
wykorzystuje protokół transmisji danych.

SNIA Storage Networking Industry Association – stowarzyszenie firm określające standard iSCSI.

SNMP Simple Network Management Protocol – protokół do zarządzania siecią, zarządzania i 
monitorowania komponentów sieciowych.

SNTP Skrót od „Simple Network Time Protocol”. Uproszczona wersja protokołu NTP (p. NTP).

SSL Skrót od „Secure Sockets Layer”. Protokół szyfrujący do transmisji danych w sieciach IP.

T

TCP Transfer Control Protocol - protokół sterowania przesyłaniem danych.
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Telnet Protokół, za pomocą którego użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zdalnego komputera przez 
Internet.

TLS Skrót od „Transport Layer Security”. Wersje 1.0 i 1.1 protokołu TLS są ustandaryzowanymi 
zaawansowanymi rozszerzeniami protokołu SSL 3.0 (p. SSL).

TTL Time-To-Live - czas pozostawania pakietów danych w sieci podczas transmisji między 
stacjami.

U

UDP User Datagram Protocol - protokół datagramowy uzupełniający protokół IP.

URL Uniform Resource Locator - standard nazewniczy umożliwiający jednoznaczne identyfikowanie 
serwerów i zgromadzonych w nich zasobów.

UTP Unshielded Twisted Pair – skrętka nieekranowana.

W

Sieć WAN p. Sieć rozległa

Sieć rozległa Sieć komputerowa o dużym zasięgu rozbudowująca lub łącząca odległe sieci lokalne.
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10 Parametry techniczne

10.1 Obudowa modułu VIP X1600

Napięcie robocze 12 VDC, nadmiarowe

Pobór mocy maks. 60 W przy 4 modułach VIP X1600

Gniazda sieci LAN 2 gniazda sieci Ethernet 10/100/1000 Base-T z 
automatycznym wykrywaniem prędkości, trybem 
pół- i pełnodupleksowym, RJ-45

Wskaźniki 5 diod LED (stan, działanie/błąd), 
2 diody LED (połączenie sieciowe, transmisja danych)
na każdy interfejs LAN

Wartość termiczna maks. 205 BTU/h

Parametry robocze Temperatura: od 0 do +50°C / / +32 to +122°F,
wilgotność względna: od 20 do 80%, bez kondensacji,
wysokość od 0 do 3000 m

Zgodność 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 Dział 1 Część 15

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 44 × 440 × 210 mm / 1,73 × 17,32 × 8,27 cala
ze złączami BNC modułów

Masa ok. 4 kg przy 4 / 8,82 funta z modułami VIP X1600
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10.2 Moduł VIP X1600

Napięcie robocze Dostarczane przez obudowę główną modułu VIP X1600

Pobór mocy maks. 12 W

Porty transmisji danych 1 gniazdo wtykowe RS-232/RS-422/RS-485, dwukierunkowe

Pamięć RAM 8 MB na kanał

Wejścia alarmowe 4 gniazda wtykowe (nieizolowany styk zwierny), maksymalna 
rezystancja załączająca: 10 Ω

Wyjścia przekaźnikowe 4 gniazda wtykowe, 30 Vpp, 2 A, 8 styków

Wejścia wizyjne 4 gniazda BNC od 0,7 do 1,2 Vpp, 75 Ω, PAL/NTSC

Wejścia foniczne (liniowe) Tylko wersje foniczne:
2 gniazda stereofoniczne 3,5 mm / 0,14 cala, maks. mono
5,5 Vpp, impedancja typowa 9 kΩ.

Wartość termiczna 41 BTU/h

Parametry robocze Temperatura: od 0 do +50°C / +32 do +122°F,
wilgotność względna: od 20 do 80%, bez kondensacji,
wysokość od 0 do 3000 m

Zgodność 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 Dział 1 Część 15

Masa ok. 120 g / 0,27 funta
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10.3 Protokoły / standardy

10.4 Częstotliwość odświeżania obrazu

Standardy kompresji obrazu PAL, NTSC

Protokoły kodowania sygnału 
wizyjnego

MPEG-4, M-JPEG

Przepływność danych wizyjnych 9,6 kb/s–6 Mb/s

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

Opóźnienie całkowite 120 ms (PAL / NTSC, MPEG-4, brak opóźnienia w sieci)

Częstotliwość odświeżania obrazu maks. 25/30 klatek/s

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

Tylko wersje foniczne:

Protokół kodowania dźwięku G.711, od 300 Hz do 3,4 kHz

Częstotliwość próbkowania 
dźwięku

8 kHz

Przepływność danych fonicznych 80 kb/s

4 kamery 2 kamery 1 kamera

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

2/3 D1 25/30 obrazów/s 25/30 obrazów/s 25/30 obrazów/s

2CIF 25/30 obrazów/s 25/30 obrazów/s 25/30 obrazów/s
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11 Indeks
A
Adres IP 76, 117
Adres IP serwera czasu 35
Adres multicastingu 81
Aktywacja 73
Alarm 16, 31, 97
Analiza zawartości obrazu 63
Automatyczna zmiana klucza 83
Automatyczne połączenie 62
B
Bity danych 74
Bity stopu 74
Brama 76
C
Certyfikat SSL 91
Czas letni 34
Czas po wystąpieniu alarmu 56
Czas w urządzeniu 33
Czułość detekcji ruchu 65, 66
Czujki alarmowe 56
D
Data 33
Data w urządzeniu 33
Detektor ruchu 63
Docelowa przepływność 40
Domyślna kamera 62
Domyślnie 40
Dyrektywa niskonapięciowa 8
E
Echo 116
Edycja partycji 53
Elementy wchodzące w skład zestawu 11
E-mail 68
F
Fałszywe alarmy 64
Filtr dolnoprzepustowy 36
Źródła alarmu 59
Źródło sygnału 22
Format 54
Format daty 33
Format JPEG 44
Funkcja Multicast 13
Funkcja portu szeregowego 73
Funkcje sterujące 97
G
Główne funkcje 15
Godzina 30, 33
H
Harmonogram zapisu 57
Hasło 27, 32, 95
Hasło odbiornika 61
Hasło ogólne 61
I
Identyfikacja 8, 29
Identyfikacja urządzenia 29
Identyfikator urządzenia 29
IEEE 802.1x 78

IGMP 80
Informacje o nośniku 46, 49
Instalacja 9, 17
Instalacja w szafie typu Rack 17, 19
Interfejs 115
Interfejs szeregowy 16
Interwał przesyłania JPEG 45
J
Jakość obrazu 81
Jaskrawość 36
Język 33
K
Kamera 74
Kamera kopułkowa 22
Kamery 21
Klucz uaktywnienia 89
Kodowanie 13
Komunikat alarmowy 31
Konfiguracja 25, 91
Konfiguracja profili 39
Kontrast 36
Kontrola parzystości 74
Kopia zapasowa 104
L
Licencje 89
Liczba połączeń 26, 95
Logo producenta 85
M
Magnetowid 42
Maska podsieci 76
Miejsce instalacji 17
MPEG ActiveX 25, 93, 105
N
Nadajnik 56
Nadajnik MPEG-4 37
Naprawa 9, 110
Nasycenie 36
Nawiązywanie połączenia 26, 94
Nazwa kamery 29
Nazwa użytkownika 32
Nazwa urządzenia 29, 85
Niebezpieczeństwo 9
Nośnik odtwarzania 101
Nośnik zapisu 46
Numer seryjny 8
O
Obciążenie procesora 114
Obrazy trybu podglądu bieżącego 25, 93
Obsługa 9
Obsługa odtwarzania 102
Obszary detekcji 65, 67
Odbłyski światła 64
Odbiornik 13
Odbiornik programowy 108
Odtwarzacz 105
Odtwarzanie 101
Ścieżki alarmowe 54
Święta 58
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Okno przeglądarki 95
Osprzęt do instalacji 19
P
Pamięć EPROM 90
Parametry 24, 117
Parametry transmisji 116
Partycja 50
Partycjonowanie 50
Połącz w przypadku alarmu 60
Połączenia foniczne 16
Połączenie 25, 106
Połączenie Multicast 76, 80
Połączenie sieciowe 16
Pobieranie konfiguracji 91
Podwójne strumieniowanie 13, 37
Ponowne uruchomienie 24, 117
Port 76, 81
Port COM1 73
Port HTTP 76
Port HTTPS 77
Poruszanie się w obrębie okna 28
Praca 9, 93
Prędkość transmisji 74
Profil domyślny 40
Profil po wystąpieniu alarmu 56
Profil standardowy 56
Profile 37
Profile zapisu 55
Program zapisu 100
Protokół 74
Protokół RADIUS 78
Protokół serwera czasu 34
Protokół szyfrowania 77
Przegląd funkcji 13
Przekaźnik 16, 22
Przepisy 7
Przes. pod adres multic. 80
Przes. strum 81
Przesłanie oprogramowania układowego 90
Przesyłanie JPEG 44
Przetwornik obrazu 63
Przycisk Odtwarzanie 102
Pułapki 78
R
Rejestr systemowy 87, 98
Rejestr zdarzeń 87, 98
Resetowanie urządzenia 109
Resetuj 109
Rozdzielczość ekranu 12, 25, 93
Rozdzielczość obrazu 99
Rozkład styków 115
Ruter 81
S
Serwer czasu 34
Serwer FTP 44, 45
Serwer SNTP 35
Sieć 21, 75
SMS 68
SNMP 78
Sprawdzanie sieci 109
Stan partycji 52

Stan zapisu 58
Standardy bezpieczeństwa 9
Standardy transmisji 22, 115
Sterowanie urządzeniem peryferyjnym 97
Strefa czasowa 34
Strona podglądu bieżącego 85
Strumień foniczny w przypadku alarmu 62
Sygnał czasu 34
Symbole 7
Synchronizacja 33
System znaczników obrazu 31
Szyfrowanie 82
Szyfrowanie SSL 62
T
TCP 61, 76
Terminal danych 116
Terminator 42
Test 92
Test działania 92
TLS 77
Transfer Control Protocol — protokół 
sterowania przesyłaniem danych 61, 76
Transmisja dźwięku 86
Transmisja w trybie Multi-unicast 80
Transmisja w trybie Unicast 80
Tryb interfejsu 74
Tryb konfiguracji 27
Tryb liniowy 53, 54
Tryb pierścieniowy 53, 54
Tryb terminal. 73
Tryb transpar. 73
TTL 81
Tworzenie partycji 51
Typ źródła 42
U
UDP 61, 76
Ujęcia 14, 99
URL 26, 94
Urządzenie uruchamiające 22
Ustawienia domyślne 55, 63
Ustawienia domyślne detekcji ruchu 63
Ustawienia dźwięku 43
Ustawienia iSCSI 47
Ustawienia obrazu 36
Usuwanie nagrań 54
W
Włączanie zapisu 58
Wartość MTU 76, 77
Wartość termiczna 19
Wartości profilu zapisu standardowego 55
Warunki instalacji 17
Wejścia foniczne 21
Wejście foniczne 16
Wejście wizyjne 42
Wentylacja 19
Wiadomość alarmowa 68
Wielkość obiektu detekcji ruchu 65
Wielkość ścieżki alarmowej 54
Wskaźnik LED wejścia alarmowego 22
Wskaźnik obciążenia procesora 114
Wyłącznik zasilania 23
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Wybierz obszar 65, 67
Wybór kamery 96
Wybór obrazu 96
Wybór profilu 37
Wybór źródła sygnału fonicznego 43
Wyjścia przekaźnikowe 22
Wyjście przekaźnikowe 71
Wykrywanie sabotażu 66
Wymagania systemowe 12, 25, 93
Wyświetlanie informacji 30
Wyzwalanie przekaźnika 72
Z
Złącza na płycie tylnej 16
Złącze danych 22
Zakładki 103
Zapis ciągły 56
Zapis ścieżki alarmowej 56
Zapis sekwencji wizyjnych 99
Zapisywanie rejestru systemowego 87
Zapisywanie rejestru zdarzeń 87
Zapora sieciowa 61, 76
Zasilanie 9, 23
Zasilanie wł. 23
Zasilanie wył. 23
Zastosowane symbole 7
Zdalne sterowanie 14
Zegar wewnętrzny 33
Zgodność 8
Zmiany 28, 52
Zmiany poziomu oświetlenia 64
Zwarcie styków 22
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