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1 Introdução
Este manual destina-se a pessoas responsáveis pela instalação, configuração e utilização da 
aplicação VRM Video Recording Manager.
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2 Vista geral do sistema
Pode utilizar o VRM Video Recording Manager para organizar gravações de vídeo num sistema 
CCTV. Isto inclui a gravação de sequências de vídeo enviadas para o sistema por um 
codificador ou uma câmara IP (por exemplo, uma câmara IP Dinion ou VIP X1600) em 
conjuntos iSCSI RAID. As gravações podem ser reproduzidas, exportadas e gravadas em CD 
ou DVD utilizando o Bosch Video Client.

2.1 Funções do VRM
A aplicação é constituída pelos seguintes módulos:
– VRM Server
– VRM Monitor
– Configuration Manager

2.2 VRM Server
O VRM Server gere os detalhes da configuração e as definições do sistema, funcionando 
também como um serviço centralizado para a comunicação de módulos individuais. 

2.3 Configuration Manager
Utilize o Configuration Manager para configurar o sistema VRM. O programa pode ser 
instalado num ou mais PCs com Windows com acesso por rede ao computador, no qual foi 
iniciado o VRM Server.
Ao utilizar este programa, especifica quais os codificadores e as câmaras IP cujas gravações 
serão geridas pelo sistema VRM, bem como os sistemas de armazenamento iSCSI nos quais 
são guardadas as gravações.
O Configuration Manager permite-lhe criar utilizadores que podem pertencer a vários grupos 
de utilizadores com direitos diferentes. Apenas os utilizadores que se encontrem aqui 
definidos podem aceder às definições do sistema e às gravações geridas no sistema VRM.
O acesso ao sistema VRM só é permitido a utilizadores que iniciarem sessão utilizando uma ID 
de utilizador válida. Podem ser concedidos diferentes tipos de privilégio de acesso.
As gravações geridas pelo sistema VRM podem ser reproduzidas, exportadas e, caso seja 
necessário, gravadas em CD ou DVD utilizando o Bosch Video Management System ou o 
Bosch Video Client.

2.4 VRM Monitor
O módulo VRM Monitor é fornecido para monitorizar o sistema VRM. O módulo é instalado 
automaticamente juntamente com o VRM Server. Aqui é exibida a informação sobre os 
dispositivos BVIP ligados (Bosch Video over IP) e os sistemas de armazenamento, bem como 
acerca das gravações.
O VRM Monitor fornece opções limitadas para reproduzir as gravações. Não pode configurar o 
VRM com o VRM Monitor.

NOTA! 
Para uma visualização correcta, é necessário o Microsoft Internet Explorer 6.0 ou uma versão 
posterior.
Verifique as definições do Windows Firewall. As predefinições podem impedir a exibição de 
imagens em directo.
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CUIDADO! 
Para reproduzir a partir do VRM Monitor deverá ter o Video SDK V. 4.4x instalado. A função de 
reprodução não funciona correctamente com o Video SDK V. 5.x.
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3 Instalação
Para consultar os requisitos do sistema e o hardware de servidor recomendado pela Bosch, 
consulte a folha de dados do Video Recording Manager no Catálogo de Produtos Online em 
http://www.boschsecurity.com > Vídeo > Sistemas de gestão > VRM - Video Recording 
Manager. (O caminho de navegação está sujeito a alterações).

VRM Server
O serviço VRM Server é instalado numa plataforma Windows. 
Certifique-se de que um possível servidor Web instalado previamente não interfere com o 
HTTP do VRM nem com as portas HTTPS.
Não instale qualquer uma das seguintes aplicações do VIDOS Pro Suite no computador em 
que instalar o VRM:
– VIDOS Server
– VIDOS-NVR
– VIDOS Monitor Wall
É aconselhável instalar o VRM Server numa plataforma dedicada.
Nota: para instalar o Servidor VRM, necessita de direitos de administrador do Windows.

VRM Monitor
O VRM Monitor é uma interface baseada em HTML para a monitorização do sistema VRM. O 
módulo é instalado automaticamente juntamente com o VRM Server.

Configuration Manager
O Configuration Manager é instalado juntamente com VRM Server. O programa também pode 
ser instalado noutros PCs com acesso por rede ao computador, no qual foi iniciado o 
VRM Server, e aos dispositivos a serem geridos.

3.1 Instalar
1. Feche todas as aplicações antes de iniciar a instalação.
2. Faça o download do pacote de software a partir do Catálogo de Produtos Online e 

extraia o ficheiro zip localmente.
3. Seleccione a directoria de extracção e faça duplo clique em index.htm.
4. Seleccione o idioma pretendido para a interface do utilizador.
5. Em Instalação, clique em VRM Video Recording Manager.

O assistente de configuração é aberto e guia-o durante a instalação.

Ao seleccionar componentes, para cada um deles é apresentada uma descrição quando passa 
com o cursor do rato por cima dos mesmos.

3.2 Verificar instalação
O serviço Video Recording Manager inicia automaticamente após a instalação e sempre que 
ligar o computador.
Siga os seguintes passos para verificar se o VRM Server foi instalado correctamente:
1. Clique em Iniciar > Painel de Controlo.
2. Seleccione Ferramentas Administrativas.
3. Seleccione Componentes Serviços.
4. Seleccione Serviços (Local).
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5. Procure a entrada Bosch Video Recording Manager na lista de todos os serviços 
instalados.
Aqui têm de aparecer os seguintes detalhes:

– Estado: Iniciado
– Tipo de arranque: Automático

3.3 Desinstalação
Se não pretender continuar a usar um dos programas num computador, pode desinstalar o 
programa a qualquer altura.

CUIDADO! 
A licença para um programa aplica-se ao hardware de um computador e não pode ser utilizada 
noutro computador. Se pretender utilizar a licença noutro computador, contacte o seu 
vendedor.

NOTA! 
Quando desinstala um programa com licença e, de seguida, instala uma actualização no 
mesmo PC, a sua licença não é afectada.
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4 Licença
Quando adquire o VRM Video Recording Manager, é-lhe fornecido um número de autorização. 
Pode encontrar este número num envelope incluído no âmbito de entrega ou pode recebê-lo 
por e-mail.
Utilizando este número e o código de instalação, ao qual pode aceder através do programa 
Configuration Manager, aceda à plataforma de Internet Bosch Software Licensing Manager e 
crie chaves de activação.
Estas chaves são depois introduzidas usando o Configuration Manager. Uma vez completado 
este processo, pode utilizar o VRM Video Recording Manager permanentemente, de acordo 
com os termos da licença adquirida.
Pode testar o VRM durante 30 dias após a instalação.

4.1 Licença de software

Janela principal > Separador Dispositivos >  > Assistência técnica > Separador Licença
1. Anote a entrada do Código de instalação; pode utilizar a função copiar e colar.
2. Num computador com acesso à Internet, introduza o seguinte URL no seu browser: 

https://activation.boschsecurity.com

Se não tiver uma conta para aceder ao Centro de Activação de Licenças Bosch, crie uma 
nova conta (recomendado) ou clique na ligação para activar uma nova licença sem iniciar 
sessão. Se criar uma conta e se registar antes da activação, o Gestor de Licenças 
mantém registo das suas activações. Este pode ser revisto em qualquer momento.

Siga as instruções para obter as Chaves de Activação da Licença.

3. Regressar a Configuration Manager > Separador Licença.
4. Em Chave de activação, introduza a primeira chave de activação (Activation Key 1); 

pode utilizar a função copiar e colar. 

5. Clique em  para guardar a primeira chave de activação. 
6. Em Chave de activação, introduza a segunda chave de activação (Activation Key 2). 

7. Clique em  para guardar a segunda chave de activação. 
8. Reinicie o serviço do VRM Server para o qual introduziu a licença.

O Video Recording Manager encontra-se agora disponível em versão completa. 

No separador Licença são apresentadas informações relevantes acerca da licença em 
Configuration Manager.

CUIDADO! 
A licença é válida para o computador no qual se encontra instalado o VRM Server. Se tiver 
desinstalado o VRM Server e pretender reinstalá-lo noutro computador, terá de pedir novas 
chaves de activação.
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5 Ícones usados
Servidor VRM

Servidor VRM de comutação

Dispositivo de armazenamento iSCSI

Guardar
Clique para aplicar e guardar as suas alterações.

Ajuda online...
Clique para exibir a Ajuda Online.

O dispositivo está disponível.

Não é possível aceder ao dispositivo.
Os dispositivos aos quais não é possível aceder, por exemplo, porque a 
ligação de rede foi interrompida, são assinalados com uma cruz vermelha.

Dispositivo protegido por palavra-passe.
Os dispositivos protegidos por uma palavra-passe são assinalados com um 
cadeado até que se tenha autenticado para o dispositivo.

O dispositivo está ocupado.
Os dispositivos em que estão a ser realizadas acções são assinalados com 
uma ampulheta até estarem novamente disponíveis.

O dispositivo tem um erro.
Os dispositivos em que foi detectado um erro são assinalados com um 
triângulo amarelo com um ponto de exclamação.

O dispositivo está em modo ANR.
Os dispositivos em modo ANR são assinalados com um quadrado preenchido 
até meio com cantos arredondados. Enquanto existe ligação de rede, o 
preenchimento é verde, caso contrário, é cinzento.

A câmara está disponível.

Não é possível aceder à câmara.
As câmaras às quais não é possível aceder, por exemplo, porque a ligação de 
rede foi interrompida, são assinaladas com uma cruz vermelha.

Câmara protegida por palavra-passe.
As câmaras protegidas por uma palavra-passe são assinaladas com um 
cadeado até que se tenha autenticado para a câmara.

A câmara está ocupada.
As câmaras em que estão a ser realizadas acções são assinaladas com uma 
ampulheta até estarem de novo disponíveis.

A câmara tem um erro.
As câmaras em que foi detectado um erro são assinaladas com um triângulo 
amarelo com um ponto de exclamação.

A câmara está em modo ANR.
As câmaras em modo ANR são assinaladas com um quadrado preenchido até 
meio. Enquanto existe ligação de rede, o preenchimento é verde, caso 
contrário, é cinzento.
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6 Getting started
O programa Configuration Manager é utilizado para definir e ajustar o sistema VRM. O 
programa pode ser instalado em qualquer PC com acesso por rede ao computador, no qual foi 
iniciado o VRM Server, e aos dispositivos a serem geridos.

6.1 Iniciar o VRM Monitor
1. Inicie o Internet Explorer num PC que tenha acesso por rede ao computador VRM Server.
2. Introduza o endereço IP do computador VRM Server na barra de endereço e prima 

<ENTER>.
Se estiver a iniciar o VRM Monitor no computador VRM Server, introduza o endereço IP 
do anfitrião local, seguido do número da porta, se este não for 80:
http://127.0.0.1:<port number>/

3. O acesso ao VRM Monitor é permitido apenas a pessoas com autorização. Por este 
motivo, ser-lhe-á solicitada a sua ID de utilizador para iniciar a sessão. Se não possuir os 
direitos adequados, não poderá visualizar quaisquer gravações.

As funções descritas nas seguintes secções estão agora disponíveis.
Do lado esquerdo, verá a barra de navegação. Clique na entrada adequada. As informações 
são exibidas do lado direito.

6.2 Iniciar o Configuration Manager
Para iniciar o programa:
 Clique em Iniciar, aponte para Programas, aponte para Bosch Configuration Manager, e 

depois clique em Configuration Manager.

6.3 Activar o separador Câmaras
Janela principal > Separador Sistema
Active o separador Câmaras, quando este não for apresentado.
1. Expanda a pasta Aplicações.
2. Clique em Configuration Manager.
3. Clique no separador Aspecto.
4. Clique para seleccionar a caixa de verificação Mostrar separador "Câmaras".
5. Reinicie o Configuration Manager.

CUIDADO! 
Mantenha os seus dados de registo confidenciais.
Certifique-se de que a palavra-passe não está guardada no browser.

CUIDADO! 
Se um computador em que o VRM Server esteja iniciado for acedido em simultâneo por vários 
programas Configuration Manager, isto pode dar origem a uma configuração VRM 
inconsistente. Certifique-se de que não são feitas alterações à configuração por várias 
pessoas ao mesmo tempo.
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7 Configurar um sistema VRM
Para configurar um sistema VRM, efectue as seguintes tarefas:
– Secção 7.1 Adicionar um VRM ao sistema, Página 13
– Secção 7.2 Gerir sistemas iSCSI, Página 13
– Secção 7.3 Alocar dispositivos detectados, Página 14
– Secção 7.5 Limpar alocações de dispositivos, Página 15
– Secção 7.6 Criar grupos de dispositivos alocados, Página 15
– Secção 7.7 Alocar um dispositivo manualmente, Página 16
– Secção 7.8 Gerir gravações, Página 16
– Secção 7.9 Configurar o modo de gravação manual, Página 17
– Secção 7.10 Configurar o modo de gravação automático, Página 18
– Secção 7.11 Configurar registos, Página 18

7.1 Adicionar um VRM ao sistema
Janela principal > Separador Rede
Adicione um VRM ao sistema para permitir a atribuição de dispositivos de armazenamento e 
codificadores a este VRM.
1. Clique com o botão direito no VRM pretendido e clique em Adicionar ao Sistema....

É apresentada a caixa de diálogo Adicionar dispositivo ao sistema.

2. Na lista Grupo, seleccione Configuration Manager.
O VRM é adicionado ao sistema e apresentado na página Dispositivos.

As alterações de configuração necessárias são efectuadas automaticamente.

7.2 Gerir sistemas iSCSI
Para configurar um armazenamento iSCSI de trabalho, tem de adicionar um sistema iSCSI e 
adicionar LUNs.

7.2.1 Adicionar um sistema iSCSI

Janela principal > Separador Dispositivos > Clique com o botão direito em  > Comando 
Adicionar sistema iSCSI... > Caixa de diálogo Adicionar sistema iSCSI
1. Introduza o endereço IP do sistema de armazenamento iSCSI.
2. Seleccione o tipo.

Configure o tipo de dispositivos disponíveis (por exemplo, sistemas de armazenamento 
Bosch e determinados sistemas de armazenamento Infortrend e NetApp). Configure 
outros tipos directamente através do software de gestão do respectivo sistema de 
armazenamento.

3. Introduza a palavra-passe de configuração do sistema de armazenamento iSCSI e 
confirme-a.
O sistema VRM procura estabelecer uma ligação ao dispositivo.

O dispositivo é adicionado ao sistema e exibido na estrutura em árvore.

7.2.2 Remover um sistema iSCSI

Janela principal > Expanda  > Clique com o botão direito no  pretendido > Comando 
Apagar
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7.2.3 Adicionar LUNs

Janela principal > Separador Dispositivos > Expanda  > Expanda  Sistemas de 

armazenamento > 
Adicione LUNs individuais ao sistema e configure-os. 
Pode adicionar um LUN de reserva que foi utilizado noutro sistema VRM. Se o LUN de reserva 
tiver sido formatado com VRM 2.10 ou posterior, é automaticamente detectado como LUN de 
reserva.
O tipo de LUN (padrão/só de leitura/cópia de segurança) é guardado no próprio LUN. Deste 
modo, se a configuração se perder, o LUN pode ser adicionado sem risco de perda de dados. 
O tipo correcto do LUN é lido e definido correctamente.

1. Clique com o botão direito num sistema iSCSI  e clique em Atribuição LUN... para 
adicionar novos LUNs. A caixa de diálogo Atribuição LUN aparece.
O painel esquerdo apresenta os LUNs que estão disponíveis para este alvo e que ainda 
não foram adicionados ao sistema. O painel direito apresenta os LUNs que já foram 
adicionados ao sistema.

2. Arraste um LUN do painel esquerdo para o direito para adicioná-lo.
3. Active a opção Restaurar base de dados, se pretende guardar os dados quando o LUN 

for adicionado.
4. Clique em OK.

Os LUNs são adicionados ao sistema VRM. A caixa de diálogo Atribuição LUN fecha-se.

Remover LUNs
Para remover LUNs do sistema, abra a caixa de diálogo Atribuição LUN e arraste os LUNs em 
questão do painel direito para o painel esquerdo.
Para os LUNs adicionados ao sistema, efectue outras definições, se necessário.

7.2.4 Formatar LUNs

Janela principal > Separador Dispositivos > Expanda  > Expanda  Sistemas de 

armazenamento > Expanda  >  > Definições de destino
Pode formatar cada LUN adicionado. A formatação apaga todos os dados neste LUN.
1. Na coluna Formatar, seleccione a caixa de verificação correspondente para cada LUN 

que pretende formatar.
2. Clique em Definir para iniciar a formatação.

7.2.5 Configurar o tipo de LUN

Janela principal > Separador Dispositivos > Expanda  > Expanda  Sistemas de 

armazenamento > Expanda  >  > Definições de destino
Pode configurar o tipo de cada LUN adicionado. Alguns tipos requerem a formatação do LUN.
1. Na lista Tipo, seleccione o item correspondente para cada LUN que pretende configurar.
2. Clique em Definir para iniciar a configuração.

7.3 Alocar dispositivos detectados
Janela principal  > Menu Ferramentas > Comando Alocador de Dispositivos... > Caixa de 
diálogo Alocador de Dispositivos
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Nos dispositivos alocados durante a gravação, as alterações de configuração não são 
efectuadas enquanto a gravação estiver activa. Efectue as alterações de configuração após a 
interrupção da gravação.
Nota: ao adicionar um codificador ao VRM, a gravação neste dispositivo é interrompida 
automaticamente.
1. Arraste dispositivos do painel esquerdo do item VRM para o painel direito.

O codificador é agora um item subordinado do item VRM.

2. Clique em OK.
Os codificadores são alocados ao sistema VRM e gravados.

As alterações de configuração necessárias são efectuadas automaticamente.

7.4 Autorizar um codificador permanentemente

Janela principal > Separador Dispositivos > Expanda  > Expanda  Dispositivos >  
> Geral > Separador Acesso à unidade
Introduza os dados de acesso a um codificador para que não seja necessário voltar a autorizar 
após cada reinício do Configuration Manager. Para o VRM, é obrigatório seleccionar o 
utilizador denominado service e a palavra-passe correspondente.
Para autenticar permanentemente:
1. No painel Acesso ao dispositivo, introduza o nome do utilizador e a palavra-passe.

2. Clique em .

7.5 Limpar alocações de dispositivos
Janela principal > Menu Ferramentas > Comando Alocador de Dispositivos... > Caixa de 
diálogo Alocador de Dispositivos
Pode remover dispositivos do sistema VRM a qualquer hora limpando a alocação. Os 
dispositivos deixarão de estar listados na estrutura em árvore.

1. Arraste um dispositivo do painel direito para o painel esquerdo.
2. Clique em OK.

O tipo de suporte de armazenamento é definido para Desligado — não serão iniciadas 
mais gravações para este dispositivo até este ser reconfigurado manualmente para tal.

Os grupos podem também ser apagados da mesma forma. Se apagar um grupo, limpará 
também a alocação de todos os dispositivos que tiver alocado a esse grupo.

7.6 Criar grupos de dispositivos alocados
Janela principal > Menu Ferramentas > Comando Alocador de Dispositivos... > Caixa de 
diálogo Alocador de Dispositivos
O menu de contexto na caixa de diálogo Alocador de Dispositivos permite-lhe agrupar os 
dispositivos na lista.
1. Na área Dispositivos alocados, clique com o botão direito em Novo Grupo....
2. Introduza um nome para o novo grupo.

CUIDADO! 
Se apagar a alocação de um dispositivo ou grupo, todos os dados associados guardados são 
definitivamente apagados.
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3. Clique em OK.
O grupo é exibido na lista.

Pode mudar o nome do grupo posteriormente através do menu de contexto.

4. Arraste um dispositivo da lista para o nome do grupo.
O dispositivo é adicionado ao grupo.

5. Clique em OK.
Pode também criar subgrupos arrastando um grupo para o nome de outro grupo na caixa de 
diálogo Alocador de Dispositivos.

7.7 Alocar um dispositivo manualmente
Janela principal > Menu Ferramentas > Comando Alocador de Dispositivos... > Caixa de 
diálogo Alocador de Dispositivos
Alocar dispositivos ao sistema VRM que não foram detectados durante a análise de rede, por 
exemplo, por pertencerem a uma sub-rede diferente ou por não terem sido ligados ainda. 
1. Seleccione o comando Novo Dispositivo... no menu de contexto.

A caixa de diálogo Editor do Dispositivo aparece.

2. Dê um nome ao dispositivo pelo qual este deverá ser listado.
3. Seleccione o tipo de dispositivo a partir da lista de dispositivos suportados.
4. Introduza o endereço IP do dispositivo. É necessário que tenha sido definido 

anteriormente, no próprio dispositivo.
5. Clique em OK. 

O dispositivo é listado no lado direito da janela e alocado ao VRM.

7.8 Gerir gravações 
Assim que um codificador é adicionado ao sistema, todas as alterações necessárias à gestão 
pelo sistema VRM são normalmente efectuadas de forma automática.
As secções seguintes descrevem as definições para o sistema de armazenamento VRM. É feita 
uma distinção entre dispositivos com versão de firmware 4.0 ou posterior e dispositivos com 
versões de firmware até à 3.5x.

7.8.1 Configurar o armazenamento local (versão de firmware 4.0 ou posterior)

Janela principal > Separador Dispositivos > Expanda  Dispositivos >  > Gravação > 
Gestão de Gravação 
Antes de efectuar quaisquer alterações tem de parar as gravações activas. As gravações 

activas são indicadas por um ícone: 
Se passar com o ponteiro sobre o ícone, são apresentadas informações detalhadas sobre as 
gravações activas.
 Para parar as gravações, clique no separador Programador de Gravação e clique em 

Parar Gravação.
Para configurar o armazenamento local:

NOTA! 
Só os dispositivos suportados podem ser alocados. 
Na estrutura em árvore, estes dispositivos estão assinalados com uma cruz vermelha até que 
possam ser alcançados na rede.
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1. No separador Suportes locais, seleccione o suporte de armazenamento em que deverá 
ocorrer a gravação local. Dependendo do tipo de dispositivo, estarão disponíveis 
diferentes suportes.

2. Clique em Adicionar para adicionar o suporte seleccionado ao espaço em disco em 
utilização.

3. Certifique-se de que a opção Grav. 2 está activada para um suporte da lista. Caso 
contrário, não será possível ANR.
Clique para seleccionar Substituir gravações mais antigas – Gravação 2.

Tópicos relacionados
– Secção 11.9 Separador Gestão de Gravação (apenas versão de firmware 4.0 ou posterior), 

Página 30

7.8.2 Configurar faixas de alarme (versão de firmware até à 3.5x)

Janela principal > Separador Dispositivos > Expanda  Dispositivos >  > Gravação > 
Suporte de Armazenamento 
Para configurar faixas de alarme:
1. Seleccione uma entrada na janela Partição.
2. Clique em Editar....

A caixa de diálogo Definições da Partição aparece.

3. Seleccione o número pretendido em Número de faixas de alarme. Um evento de alarme 
pode ser gravado em cada uma das faixas de alarme. O número de alarmes introduzidos 
pode ser gravado e arquivado.

4. Seleccione o perfil pretendido para a gravação com pré-alarme em Perfil de pré-alarme.
5. Seleccione a duração pretendida para a gravação com pré-alarme em Duração do pré-

alarme.
6. Seleccione o perfil pretendido para a gravação com pós-alarme em Perfil de pós-alarme.
7. Seleccione a duração pretendida para a gravação com pós-alarme em Duração do pós-

alarme.
8. Clique em OK.
Foi agora reservado o número adequado de faixas de alarme para a câmara. Agora, pode 
activar a gravação da faixa de alarme no separador Perfis de Gravação e efectuar as 
definições adequadas.

7.9 Configurar o modo de gravação manual

Janela principal > Separador Dispositivos > Expanda  Dispositivos >  > Gravação > 
Gravação das Preferências
Permite-lhe configurar o modo de gravação manual para este codificador.
Para configurar o modo de gravação:
1. Seleccione a opção adequada em Modo.
Nota: os valores introduzidos no separador Balanceamento da carga apenas são válidos se a 
opção Tudo ou Limitado estiver seleccionada.
2. Em Alvo primário, seleccione a entrada para o alvo pretendido se tiver seleccionado uma 

definição diferente de Tudo em Modo. Todos os sistemas de armazenamento 
introduzidos em Sistemas de armazenamento serão apresentados na lista.

3. Em Alvo secundário, seleccione a entrada para o alvo pretendido. Para Comutação, 
Limitado, ou Preferido, um alvo secundário é opcional.Se não houver um segundo alvo,   
Limitado e Preferido são idênticos. Todos os sistemas de armazenamento introduzidos 
em Sistemas de armazenamento serão apresentados na lista.
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4. Clique em .

7.10 Configurar o modo de gravação automático

Janela principal > Separador Dispositivos > Expanda  Dispositivos >  > Gravação > 
Gravação das Preferências
Para configurar o modo de gravação:
1. Na listaModo, seleccione Automático.

2. Clique em .

7.11 Configurar registos

Janela principal >  > Separador Assistência técnica > Separador Avançado
1. Seleccione todas as opções de registo dos ficheiros que pretende que sejam registados.

2. Clique em .
Pode exportar ficheiros zip com os registos a partir do VRM Monitor.



VRM Video Recording Manager  Configurar um servidor de comutação | pt 19

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Manual do Operador DOC | V.2.20 | 2011.06

8 Configurar um servidor de comutação

Janela principal > Separador Dispositivos >  > Geral > Separador Definições VRM
O serviço de VRM está a ser executado no servidor principal e no servidor de comutação.
Proceda da seguinte forma para configurar um servidor principal e um servidor de comutação:
1. Crie um grupo de comutação e um utilizador de comutação com a palavra-passe 

correspondente. O nome de cada grupo e utilizador deverá ser de reserva. O grupo não 
deverá possuir direitos.

2. Inicie Configuration Manager e registe-se no servidor de comutação.
3. Clique para seleccionar Utilizar como servidor comutação.
4. No campo Endereço IP do servidor principal, introduza o endereço IP do servidor 

principal.
Clique sobre a seta verde para exibir uma lista de servidores VRM disponíveis. Pode 
seleccionar uma entrada.

5. No campo Palavra-passe, introduza a palavra-passe para o utilizador de comutação.

6. Clique em . 
O computador ao qual se encontra ligado é agora o servidor de comutação para o 
servidor principal.

No funcionamento normal, o servidor de activação pós-falha é passivo.

NOTA! 
Para verificar a ligação entre o servidores principal e o de comutação, ligue-se ao servidor 
principal com VRM Monitor e verifique se a entrada Servidor de comutação ligado ao 
servidor principal. a entrada está listada no registo.
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9 Gerir grupos de utilizadores e permissões
Pode criar utilizadores e grupos para configurar o VRM e aceder a vídeo em directo e a 
gravações.

9.1 Configurar utilizadores e grupos de utilizadores

Janela principal > Separador Dispositivos >  > Geral > Separador Gestão de Utilizadores

Criar um grupo de utilizadores
Para criar um grupo de utilizadores:
1. Clique na lista Groups.
2. Clique em Adicionar....

É apresentada a caixa de diálogo Grupo.

3. Introduza um nome para o grupo.
4. Clique em OK.
5. Clique no separador Direitos de VRM e atribua os direitos pretendidos ao grupo.

Editar um grupo de utilizadores
Para configurar um grupo de utilizadores existente:
1. Seleccione o grupo de utilizadores pretendido da lista Groups.
2. Clique em Editar....

É apresentada a caixa de diálogo Grupo.

3. Altere o nome do grupo conforme pretendido.
4. Clique em OK.
5. Clique no separador Direitos de VRM e atribua os direitos pretendidos ao grupo.

Criar um utilizador
Para criar um utilizador:
1. Clique na lista Utilizadores.
2. Clique em Adicionar....

É apresentada a caixa de diálogo Utilizador.

3. Introduza um nome e uma palavra-passe para o utilizador.
Confirme a palavra-passe.

4. Seleccione o grupo pretendido para o novo utilizador.
5. Clique em OK.

Editar um utilizador
Para configurar um utilizador existente:
1. Seleccione o utilizador pretendido da lista Utilizadores.
2. Altere a palavra-passe ou a atribuição do grupo conforme pretendido.

Pode arrastar um utilizador para outro grupo.

Eliminar utilizador ou grupo de utilizadores
1. Seleccione uma entrada.
2. Clique em Remover.
3. Na caixa de diálogo apresentada, clique em OK.

Não é possível apagar grupos de utilizadores predefinidos.

Grupos de utilizadores efault
Os direitos do grupo admin são ilimitados e não podem ser alterados.
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Este grupo não pode ser apagado. Tem de ter pelo menos um membro. Isto assegura o acesso 
ao sistema.
Apenas membros do grupo admin têm acesso de escrita a todas as definições do dispositivo 
em Configuration Manager. Isto assegura que apenas estes utilizadores possam criar novos 
utilizadores e definir direitos.
O grupo observer é utilizado para a autorização dupla.

Autorização dupla (Início de sessão de segurança)
VRM permite criar utilizadores que apenas podem iniciar sessão em conjunto de acordo com o 
princípio da autorização dupla.
Para configurar a autorização dupla:
1. Crie um grupo de utilizadores com a opção Autorização dupla activada.
2. Crie um utilizador com palavra-passe neste grupo de utilizadores.
3. Crie um utilizador com palavra-passe no grupo de utilizadores observer.

Não estão definidos direitos no grupo de utilizadores observer. Na realidade, o 
observador assume os direitos do utilizador principal ao iniciar a sessão em conjunto.

Para iniciar sessão com a autorização dupla activada:
1. Ao iniciar a sessão, o utilizador principal introduz o seu nome de utilizador seguido de 

dois-pontos.
2. O utilizador principal introduz então a sua palavra-passe seguida de dois-pontos.
3. O observador introduz o seu nome de utilizador imediatamente a seguir aos dois-pontos 

no fim do nome de utilizador do utilizador principal (por exemplo: 
username_user:username_observer).

4. O observador introduz a sua palavra-passe imediatamente a seguir aos dois-pontos no 
fim da palavra-passe do utilizador principal (por exemplo: 
password_user:password_observer).

5. Clique em OK.

9.2 Configurar permissões da câmara
Janela principal > Separador Câmaras > Assistência técnica
Para proibir o acesso de membros de um grupo de utilizadores a determinadas câmaras, siga 
os seguintes passos:
1. Seleccione uma ou mais câmaras na estrutura em árvore.
2. Clique no separador Privilégios.

O separador apresenta uma tabela com todos os grupos de utilizadores VRM criados e 
câmaras ligadas.

3. Clique com o botão direito sobre 
– uma caixa para alterar uma única entrada
– um grupo de utilizadores para alterar todas as entradas deste grupo
– o nome de uma câmara para alterar esta entrada em todos os grupos.

4. Seleccione Acesso activado ou Acesso desactivado a partir do menu de contexto.

Significado

Verde Os utilizadores têm acesso

Vermelho Os utilizadores não têm acesso

M No caso de uma selecção múltipla:
diferentes definições
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5. Clique em .
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10 Configurar o Automatic Network Replenishment

Janela principal > Separador Dispositivos > Expanda  Dispositivos >  > Gravação > 
Gestão de Gravação 
VRM suporta Automatic Network Replenishment (ANR) para dispositivos com versão de 
firmware 4.0 ou superior.A tecnologia   ANR proporciona ao sistema VRM uma excelente 
protecção contra perda de dados em caso de falha de rede. A falha de rede é imediatamente 
registada caso se prolongue por mais do que 10 segundos. Assim que a ligação à rede é 
restaurada, as rupturas na gravação são automaticamente colmatadas. A tecnologia ANR 
introduz com precisão as partes em falta nas rupturas na gravação do sistema VRM, utilizando 
a gravação local do dispositivo em questão.
As câmaras em modo ANR guardam a gravação localmente em LUNs transitórios. Depois de 
uma falha de rede entre uma câmara e o sistema VRM, os dados armazenados localmente 
durante a falha são automaticamente transferidos para o sistema VRM.
Sempre que o VRM server consegue estabelecer uma ligação de rede com um dispositivo 
ANR, os dados guardados são transferidos para o sistema iSCSI gerido por VRM.
Para dispositivos com firmware 4.10 ou superior, pode utilizar ANR em alvos iSCSI que estão 
ligados directamente a um dispositivo BVIP.
Nota: um Servidor VRM de comutação não pode executar tarefas de ANR.
Nota: um Servidor VRM pode executar no máximo 3 tarefas de ANR em simultâneo.
Nota: se configurar várias tarefas de ANR para 1 dispositivo (por exemplo com 4 canais), estas 
tarefas são executadas uma após a outra. Isto evita a sobrecarga do dispositivo.
Nota: certifique-se de que o espaço em disco disponível no LUN transitório é suficiente para 
as gravações realizadas durante o tempo em que não houver ligação de rede.
O dispositivo em funcionamento no modo ANR já deve ter sido adicionado ao sistema.
Siga os seguintes passos para configurar um dispositivo em funcionamento no modo ANR:
1. Em Modo de gestão, seleccione a opção Gravação 1 gerida pelo VRM - Gravação 2 

utilizada para ANR.
2. No separador Suportes locais, seleccione o suporte de armazenamento em que deverá 

ocorrer a gravação local. Dependendo do dispositivo, estarão disponíveis diferentes 
suportes.

3. Clique em Adicionar para adicionar o suporte seleccionado ao espaço em disco em 
utilização.

4. Certifique-se de que a opção Grav. 2 está activada para um suporte de armazenamento 
da lista; caso contrário, não será possível ANR.
Clique para seleccionar Substituir gravações mais antigas – Gravação 2.

Nota: para remover um suporte da lista de suportes de armazenamento disponíveis, 
seleccione o dispositivo e clique em Remover.

5. Seleccione o alvo associado no nó principal dos Sistemas de armazenamento e 
certifique-se de que o tipo Transitório está definido para o LUN correspondente.
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11 Interface do utilizador
Este capítulo contém informações relativas a todas as páginas relacionadas com o VRM 
disponíveis em Configuration Manager.

11.1 Caixa de diálogo Alocador de Dispositivos
Janela principal  > Menu Ferramentas > Comando Alocador de Dispositivos... > Caixa de 
diálogo Alocador de Dispositivos

Dispositivos instalados / Dispositivos alocados
Todos os codificadores e câmaras IP detectados na rede são apresentados no painel 
esquerdo; os alocados ao sistema VRM aparecem no painel direito. Pode ordenar as entradas 
da lista clicando sobre o cabeçalho da tabela correspondente.

Gravações geridas por VRM
Clique para limpar, se pretende que as gravações deste dispositivo não sejam geridas pelo 
VRM. Isto acontece, por exemplo, quando pretende configurar o ANR para este dispositivo.

Clique para obter instruções passo-a-passo:
– Secção 7.3 Alocar dispositivos detectados, Página 14

11.2 Informações do VRM Server de comutação

Janela principal > Separador Dispositivos >  > Geral > Separador Acesso à unidade

Informações do VRM Server de comutação
Endereço IP do servidor comutação
Apenas para o Archive Player: introduza o endereço IP do VRM de comutação que configurou 
no separador Definições VRM. Isto assegura que o Archive Player tem acesso às gravações do 
VRM de comutação.

11.3 Separador Definições VRM

Janela principal > Separador Dispositivos >  > Geral > Separador Definições VRM

Nome do VRM Server
Introduza um nome que seja apresentado na árvore de dispositivos do Bosch Video Client.

Nome do iniciador do servidor
Apresenta o nome do iniciador iSCSI do VRM Server.

NOTA! 
Pode encontrar informações detalhadas acerca das opções de configuração de um dispositivo 
na documentação do mesmo, bem como na ajuda online, através da visualização do browser 
de Internet.

NOTA! 
Algumas definições (por exemplo, no separador Date/Time) só podem ser modificadas se o 
dispositivo não estiver a gravar no momento.
Caso seja necessário, interrompa as gravações antes de efectuar alterações.
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Palavra-passe CHAP para todo o sistema
Introduza a palavra-passe que configurou no dispositivo de armazenamento iSCSI. A palavra-
passe CHAP é válida para o VRM e é enviada automaticamente para todos os dispositivos. Os 
clientes de reprodução não necessitam de uma configuração adicional.

Utilizar como servidor comutação / Endereço IP do servidor principal / Palavra-passe
Pode definir um computador como servidor principal, desde que o VRM Server esteja iniciado 
nesse computador, e definir outro computador como servidor de comutação. As definições de 
configuração do servidor principal são então sincronizadas no servidor de comutação. Se o 
servidor principal falhar, o servidor de comutação assume automaticamente a gestão do 
sistema VRM.

Alocação do bloco alvo secundário [GB]
Introduza o número de blocos de armazenamento de 1 GB que estão alocados a um 
dispositivo no alvo iSCSI de comutação (alvo secundário). O número mínimo de blocos para 
cada dispositivo alocado ao alvo secundário é de oito. Quando executar este passo, tenha em 
atenção que cada módulo VIP X1600 conta como um dispositivo individual.
O tempo de armazenamento configurado no sistema também se aplica aos blocos do alvo 
secundário.
O número de blocos do alvo secundário para um dispositivo deve ser seleccionado para que 
haja espaço em disco suficiente para continuar a gravação pelo intervalo de tempo 
necessário, caso o alvo primário falhe. Dependendo da taxa de bits, pode partir do princípio 
de que um bloco é suficiente para aproximadamente uma hora de gravação.
Os blocos devem manter-se livres no alvo secundário como memória intermédia. Estes são 
usados pelo sistema VRM caso os blocos alocados a um dispositivo não sejam suficientes.
Exemplo de cálculo:
– Capacidade de armazenamento do alvo iSCSI de comutação: 5024 GB
– Número de dispositivos VIP X1600 alocados: 140 (cada um ocupado com quatro 

módulos)
– Alocação de blocos de comutação: 8 (no mínimo)
– Número resultante de blocos de comutação alocados:

140 x 4 x 8 = 4480
– Número resultante de blocos de comutação livres:

5024 - 4480 = 544
Resta uma memória intermédia de 544 GB para gravações em caso de comutação; esta 
memória intermédia está também disponível para os dispositivos alocados, se 
necessário.

Bloquear reserva para período de inactividade do VRM Server (dias)
Introduza o número de dias durante os quais os codificadores atribuídos serão gravados, 
apesar de o Servidor VRM estar inactivo.
Por exemplo, se definir 4,os codificadores serão gravados durante aproximadamente 4 dias 
durante o período em que o Servidor VRM estiver inactivo.
Se o seu sistema tiver codificadores com baixa taxa de bits, pode reduzir consideravelmente o 
espaço em disco pré-alocado.

Modo de preferências de gravação
Automático: a distribuição da carga é configurada automaticamente. A cada codificador são 
atribuídos automaticamente 2 alvos iSCSI e os blocos nestes 2 alvos iSCSI são atribuídos ao 
codificador.
Manual: pode configurar a distribuição da carga manualmente no modo de gravação 
tradicional.
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Secção 11.11 Separador Gravação das Preferências, Página 31

Período para confirmação (dias)
Mova o cursor para configurar o período de tempo pretendido. Após este período de tempo, o 
alvo iSCSI é verificado e os blocos são reatribuídos, se necessário.

Clique para obter instruções passo-a-passo:
– Secção 8 Configurar um servidor de comutação, Página 19
– Secção 7.9 Configurar o modo de gravação manual, Página 17
– Secção 7.10 Configurar o modo de gravação automático, Página 18

11.4 Separador Gestão de Utilizadores

Janela principal > Separador Dispositivos >  > Geral > Separador Gestão de Utilizadores
Permite-lhe configurar grupos de utilizadores e utilizadores responsáveis pela configuração do 
Servidor VRM.

Adicionar...
Clique para apresentar a caixa de diálogo Utilizador ou Grupo.

Editar...
Clique para apresentar a caixa de diálogo Utilizador ou Grupo.

Remover
Clique para apresentar a caixa de diálogo Remover Utilizador ou Remover Grupo.

Separador Direitos de VRM
Clique para configurar os direitos de um grupo de utilizadores seleccionado.

Palavra-passe
Introduza uma palavra-passe para o utilizador seleccionado.

Confirmar
Confirme a palavra-passe.

Clique para obter instruções passo-a-passo:
– Secção 9.1 Configurar utilizadores e grupos de utilizadores, Página 20

11.4.1 Caixa de diálogo Utilizador

Janela principal > Separador Dispositivos >  > Geral > Separador Gestão de Utilizadores 
> Botão Adicionar...
ou

Janela principal > Separador Dispositivos >  > Geral > Separador Gestão de Utilizadores 
> Botão Editar...

Nome
Introduza um nome para o utilizador.

Palavra-passe
Introduza uma palavra-passe para o utilizador.

Confirmar palavra-passe
Confirme a palavra-passe.



VRM Video Recording Manager  Interface do utilizador | pt 27

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Manual do Operador DOC | V.2.20 | 2011.06

Grupo
Seleccione um grupo ao qual atribuir este utilizador.

Clique para obter instruções passo-a-passo:
– Secção 9.1 Configurar utilizadores e grupos de utilizadores, Página 20

11.4.2 Caixa de diálogo Grupo

Janela principal > Separador Dispositivos >  > Geral > Separador Gestão de Utilizadores 
> Botão Adicionar...
ou

Janela principal > Separador Dispositivos >  > Geral > Separador Gestão de Utilizadores 
> Botão Editar...

Nome
Introduza um nome para o grupo de utilizadores.

Prioridade do comando PTZ (apenas para VIDOS)
Introduza um número para configurar a prioridade do comando PTZ para cada utilizador deste 
grupo de utilizadores. 
1 corresponde à prioridade mais baixa, 100 corresponde à prioridade mais alta. 0 significa 
sem acesso.

Clique para obter instruções passo-a-passo:
– Secção 9.1 Configurar utilizadores e grupos de utilizadores, Página 20

11.5 Separador Acesso ao Sistema iSCSI

Janela principal > Separador Dispositivos > Expanda  > Expanda  Sistemas de 

armazenamento > Dispositivo iSCSI pretendido:  > Separador Acesso ao Sistema iSCSI

Palavra-passe de configuração
Introduza a palavra-passe que permite ao sistema VRM aceder ao sistema de armazenamento 
iSCSI para efeitos de configuração.

Endereço IP SNMP
Se o sistema RAID tiver a sua própria porta para pedidos SNMP, introduza aqui o endereço IP 
SNMP correspondente.

11.6 Separador Configuração predefinida

Janela principal > Separador Dispositivos > Expanda  > Expanda  Sistemas de 

armazenamento > Dispositivo iSCSI pretendido:  > Separador Configuração predefinida
Só é apresentado se o dispositivo for um sistema de armazenamento iSCSI suportado pela 
Bosch, como, por exemplo, NetApp.

Capacidade [MB]
Informações sobre a capacidade total do sistema de armazenamento.

Número de LUNs
Pode alterar o número de LUNs.
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Estado de inicialização (%)
No decorrer da inicialização são exibidas informações adicionais. Quando a inicialização 
estiver concluída (100 %), terá também a oportunidade de apagar novamente todos os LUNs.
Nota: nos sistemas de armazenamento NetApp podem ser necessárias várias horas para que 
os LUNs sejam completamente apagados. Durante esse tempo, a capacidade total dos novos 
LUNs pode ser reduzida. Apenas poderá criar novos LUNs com capacidade total depois que os 
LUNs antigos tenham sido completamente apagados.

RAID-DP (fiabilidade focada)
Esta opção é apenas exibida para NetApp DSA-N2B20.
Active esta opção se não pretender utilizar o tipo de RAID especificado, RAID-4, mas sim o 
tipo de RAID mais fiável, RAID-DP.

11.7 Separador Balanceamento da carga

Janela principal > Separador Dispositivos > Expanda  > Expanda  Sistemas de 

armazenamento > Dispositivo iSCSI pretendido:  > Separador Balanceamento da carga
Defina os limites superiores para a taxa de bits permitida e o número de ligações iSCSI 
simultâneas para cada sistema iSCSI. Se estes limites forem excedidos, os dados deixam de 
ser gravados no sistema iSCSI e perdem-se. 
Para sistemas suportados (por exemplo Bosch RAID, NetApp, DLA), utilize os valores 
predefinidos. Para outro dispositivo, consulte a respectiva documentação. Inicie o teste com 
os valores menores.
Nota: os valores introduzidos no separador Balanceamento da carga apenas são válidos se a 
opção Tudo ou Limitado estiver seleccionada.

Limite suave
Introduza um valor inferior ou igual ao valor do campo Limite rígido. Se os valores não forem 
excedidos, os dados são registados no dispositivo iSCSI sem sofrerem uma reorganização 
interna. Se os valores forem excedidos, mas forem inferiores aos valores do campo Limite 
rígido, os dados são reorganizados internamente antes de serem registados.

Limite rígido
Estes valores representam uma margem de segurança em relação aos valores do limite não 
restritivo. Se os acessos de escrita estiverem neste intervalo, a alocação interna de blocos 
acedidos tem de ser reorganizada. Isto não afecta a gravação actual. 
Se este valor também for excedido, a gravação é interrompida durante alguns segundos e a 
alocação interna de blocos acedidos é reorganizada.
Se todo o sistema não fornecer largura de banda ou ligações iSCSI suficientes para os 
dispositivos alocados, poderá ser impossível realizar gravações regularmente. Se for esse o 
caso, aumente a largura de banda geral disponível e/ou o número de ligações iSCSI possíveis, 
adicionando mais sistemas de armazenamento, ou reduza o número de câmaras a gravar no 
sistema iSCSI.

CUIDADO! 
Se alterar o número de LUNs, todo o sistema iSCSI será reorganizado e perder-se-ão 
quaisquer sequências que tenham sido guardadas no sistema.
Por isso, antes de efectuar alterações, verifique as gravações e faça uma cópia de segurança 
das sequências importantes.



VRM Video Recording Manager  Interface do utilizador | pt 29

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Manual do Operador DOC | V.2.20 | 2011.06

11.8 Separador Definições de destino

Janela principal > Separador Dispositivos > Expanda  > Expanda  Sistemas de 

armazenamento > Expanda  Acesso ao Sistema iSCSI >  > Separador Definições de 
destino

Formatar
Active esta opção para cada LUN que pretenda voltar a formatar. Também pode utilizar os 
botões Seleccionar Tudo e Desseleccionar tudo.

Tipo
Defina o tipo de LUN:
– Norma

LUN VRM padrão para guardar e reproduzir gravações.

– Só de leitura
As gravações podem ser reproduzidas a partir do LUN, mas não serão gravados novos 
dados no LUN.

Se for exibido (formatar) depois do tipo seleccionado, o LUN é formatado automaticamente 
quando este tipo é seleccionado.
Existe outro tipo de LUN que não pode ser definido neste separador. Este tipo é 
automaticamente alocado a cada LUN para o qual as gravações não são geridas pelo sistema 
VRM:
– Cópia de segurança

LUN é utilizado para cópias de segurança com Archive Player.

Não suportado pelo Bosch Video Client < V.1.2.

– Transitório
LUN com dados transitórios, por exemplo, no suporte de armazenamento local de 
dispositivos em modo ANR. As memórias transitórias são geridas localmente pelo 
dispositivo em vez de por VRM. Os LUNs transitórios aparecem em Não gerido na 
estrutura em árvore.

Estado
Exibe o processo actual.  Pronto significa que os LUNs estão disponíveis.

Definir
Todas as alterações são guardadas e os processos necessários (alterações de tipo, 
formatação) são iniciados. A informação sobre o progresso é exibida na coluna Estado.

11.8.1 Caixa de diálogo Atribuição LUN

Janela principal > Separador Dispositivos > Expanda  > Expanda  Sistemas de 

armazenamento > Expanda  Acesso ao Sistema iSCSI >  > Definições de destino > 
Atribuição LUN...
Adicione LUNs individuais ao sistema e configure-os. 
Pode adicionar um LUN de reserva que foi utilizado noutro sistema VRM. Se o LUN tiver sido 
formatado com VRM 2.10 ou posterior, é automaticamente detectado como LUN de reserva.
O tipo de LUN (padrão/só de leitura/cópia de segurança) é guardado no próprio LUN. Deste 
modo, se a configuração se perder, o LUN pode ser adicionado sem risco de perda de dados. 
O tipo correcto do LUN é lido e definido correctamente.
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Origem
Apresenta os LUNs que estão disponíveis para este alvo e que ainda não foram adicionados ao 
sistema.

Sistema VRM
Apresenta os LUNs que já foram adicionados ao sistema.

Restaurar base de dados
Active esta opção se pretende guardar dados já existentes, como, por exemplo, gravações de 
outro sistema VRM, quando o LUN é adicionado. Estes dados são avaliados e as câmaras neles 
referenciadas são adicionadas ao sistema VRM actual, se necessário.

11.9 Separador Gestão de Gravação (apenas versão de firmware 4.0 
ou posterior)

Janela principal > Separador Dispositivos > Expanda  Dispositivos >  > Gravação > 
Gestão de Gravação 
Antes de efectuar quaisquer alterações tem de parar as gravações activas. As gravações 

activas são indicadas por um ícone: 
Se passar com o ponteiro sobre o ícone, são apresentadas informações detalhadas sobre as 
gravações activas.
 Para parar as gravações, clique no separador Programador de Gravação e clique em 

Parar Gravação.

Gravações geridas manualmente
As gravações são geridas localmente neste codificador. Todas as definições relevantes têm de 
ser efectuadas manualmente. O codificador é removido do sistema VRM.

Gravação 1 gerida pelo VRM
As gravações deste codificador são geridas pelo sistema VRM.

Gravação 1 gerida pelo VRM - Gravação 2 utilizada para ANR
A gravação 1 deste codificador é gerida pelo VRM, a gravação 2 é armazenada localmente no 
codificador para ANR. Para obter mais detalhes, consulte: Secção 10 Configurar o Automatic 
Network Replenishment, Página 23.

Separador Suportes iSCSI
Disponível apenas se clicar em Gravações geridas manualmente. Clique para apresentar o 
armazenamento iSCSI disponível ligado a este codificador.

Separador Suportes locais
Disponível apenas se clicar em Gravações geridas manualmente. Clique para apresentar o 
armazenamento local disponível neste codificador.

Adicionar
Disponível apenas se clicar em Gravações geridas manualmente. Clique para adicionar um 
dispositivo de armazenamento à lista de suportes de armazenamento geridos.

Remover
Disponível apenas se clicar em Gravações geridas manualmente. Clique para remover um 
dispositivo de armazenamento da lista de suportes de armazenamento geridos.
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Substituir gravações mais antigas
Se activada, as gravações mais antigas são apagadas assim que o suporte estiver cheio. 
Ocorre um processo de gravação em repetição.
Se não estiver activada, o disco deixa de gravar dados assim que estiver cheio.
No caso de codificadores em modo ANR, certifique-se de que o armazenamento local é 
suficiente para as gravações que irão ocorrer durante o tempo em que não houver ligação de 
rede.

Clique para obter instruções passo-a-passo:
– Secção 7.8.1 Configurar o armazenamento local (versão de firmware 4.0 ou posterior), 

Página 16

11.10 Separador Suporte de Armazenamento (apenas versão de 
firmware até à 3.5)

Janela principal > Separador Dispositivos > Expanda  Dispositivos >  > Gravação > 
Suporte de Armazenamento 
O separador Suporte de Armazenamento é apresentado para codificadores com firmware 3.5 
e anterior. Assim que tiver alocado um codificador ao sistema VRM, o tipo de suporte de 
armazenamento é definido automaticamente para VRM se os sistemas de armazenamento 
iSCSI já tiverem sido alocados e o codificador não estiver a gravar activamente noutro suporte 
(por exemplo, um cartão CompactFlash).
As partições são realizadas e geridas pelo sistema VRM. Por este motivo, em Partição são 
apresentados, para cada câmara ligada ao dispositivo, apenas um número sequencial e um 
nome especificado, bem como um tamanho da partição fixo de aprox. 1 GB. Este tamanho da 
partição representa a unidade mais pequena que o sistema VRM pode gerir. O espaço em 
disco actualmente disponível para gravações do emissor depende da quantidade total de 
armazenamento que tiver incluído em Sistemas de armazenamento e se este foi limitado ao 
emissor em Gravação das Preferências.
Tem de chamar o separador Suporte de Armazenamento se pretender efectuar gravações de 
alarmes  com o sistema VRM.

O codificador utiliza um modo de gravação especial durante a gravação de alarmes para 
conseguir uma utilização ideal do espaço no disco: assim que começa um intervalo de tempo 
para gravação de alarmes, é continuamente feita uma gravação num segmento, que é do 
tamanho de uma sequência de alarme completa (duração de pré-alarme e pós-alarme).
Este segmento da partição funciona como uma lista circular e é substituído até que um alarme 
seja accionado. A gravação ocorre no segmento apenas enquanto durar o pós-alarme 
predefinido; um novo segmento é usado a seguir do mesmo modo.

Clique para obter instruções passo-a-passo:
– Secção 7.8.2 Configurar faixas de alarme (versão de firmware até à 3.5x), Página 17

11.11 Separador Gravação das Preferências

Janela principal > Separador Dispositivos > Expanda  > Expanda  Dispositivos >  
> Gravação > Separador Gravação das Preferências

CUIDADO! 
As faixas de alarme têm de ser definidas na partição para gravação de alarmes.
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A página Gravação das preferências é apresentada para cada codificador. Esta página 
aparece apenas se estiver atribuído um dispositivo a um sistema VRM.
Nota: ao configurar o modo de gravação automático, não pode fazer mais configurações aqui.
Secção 11.3 Separador Definições VRM, Página 24

Modo
Seleccione a opção adequada.
– Tudo

O sistema VRM detecta todos os alvos iSCSI disponíveis e configurados e atribui 
automaticamente a capacidade disponível. Se um alvo falhar ou a capacidade de 
memória tiver sido utilizada, é automaticamente seleccionado um outro alvo. Neste caso, 
não pode introduzir alvos no separador.

– Limitado
As gravações são armazenadas primeiro nos alvos aqui introduzidos. Os alvos primário e 
secundário são usados de forma equivalente.

Se não existir espaço em disco disponível em nenhum dos alvos introduzidos, são 
utilizados outros blocos de armazenamento do sistema VRM até voltar a haver espaço 
disponível nos alvos introduzidos.

– Comutação
As gravações são guardadas apenas no alvo primário. Se não for possível guardá-las 
neste alvo, as gravações são então guardadas no alvo introduzido em alvo secundário.

Ocorre uma situação de falha se, por algum motivo, o alvo principal não fornecer blocos 
de armazenamento: sistema inactivo, erro de rede, sem capacidade de armazenamento 
disponível.

Pode deixar a segunda lista vazia. Neste caso a comutação não é possível, no entanto, o 
número de sessões iSCSI necessárias é reduzido.

– Preferido
As gravações são guardadas nos alvos introduzidos na sequência especificada. Para tal, 
introduza um alvo primário e um alvo secundário. O alvo secundário é utilizado apenas 
enquanto o alvo primário não tem capacidade de armazenamento disponível.

Só se estes alvos não estiverem disponíveis é que as gravações são distribuídas por 
outros alvos listados.

Alvo primário
Seleccione a entrada para o alvo pretendido, se tiver seleccionado uma definição diferente de 
Tudo em Modo.

Alvo secundário
Seleccione a entrada para o alvo pretendido, se tiver seleccionado Comutação em Modo. Se 
tiver definido Limitado, Comutação ou Preferido, a introdução de um alvo secundário é 
opcional.Se não houver um segundo alvo,   Limitado e Preferido são idênticos. 

11.12 Separador Tempo de armazenamento
Janela principal > Separador Câmaras > Seleccione uma câmara
Nota: se o separador Câmaras não for apresentado, active-o: 
Secção 6.3 Activar o separador Câmaras, Página 12
Pode especificar os tempos de armazenamento das gravações para cada câmara:
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Tempo de armazenamento máximo (dias)
As gravações são automaticamente apagadas assim que este valor e o tempo de 
armazenamento mínimo são ultrapassados.
O tempo de armazenamento máximo também é válido para gravações já existentes.
O valor O significa infinito. Neste caso, VRM Server tenta manter as gravações de acordo com 
o tempo de armazenamento mínimo, por exemplo, 10 dias. No entanto, se estiver disponível 
suficiente armazenamento, as gravações mais antigas podem ser guardadas, por exemplo, 
durante 20 ou mais dias.
O Servidor VRM verifica a cada 60 minutos se existem gravações disponíveis que tenham 
ultrapassado o tempo de armazenamento mínimo e máximo. Estes dados são apagados.
Tempo de armazenamento mínimo (dias)
As gravações não podem ser apagadas até que este valor seja ultrapassado.
Este valor é armazenado quando os dados são gravados no disco. Depois disso, não pode ser 
alterado. Se for alterado, apenas serão afectadas as novas gravações.
Nota: se configurar um tempo de armazenamento mínimo que necessite de mais espaço em 
disco do que o espaço disponível, a gravação pára até que o tempo de armazenamento 
mínimo configurado seja excedido.
Bloquear
Active esta opção para evitar a mudança acidental dos valores referentes aos tempos de 
armazenamento.

11.13 Separador Privilégios
Janela principal > Separador Câmaras > Assistência técnica
O separador Privilégios é apresentado para cada câmara. Aqui são concedidos os privilégios 
de acesso para a câmara, de acordo com os grupos de utilizadores VRM. 
Aqui pode anular os privilégios de acesso de membros de um grupo de utilizadores a esta 
câmara. Estes utilizadores deixam de ver a câmara em questão nas listas de câmaras no 
VRM Monitor e no Bosch Video Client. Não têm acesso à câmara ou às gravações a ela 
associadas.
Na predefinição, todos os grupos de utilizadores têm privilégios de acesso a todas as 
câmaras. 

11.14 Separador Avançado

Janela principal > Separador Dispositivos >  > Assistência técnica > Separador 
Avançado
Active os diferentes registos para VRM Server e Configuration Manager e especifique o tempo 
de armazenamento para os ficheiros de registo em dias.
Os ficheiros de registo para o VRM Server encontram-se armazenados no computador no qual 
foi iniciado o VRM Server, e podem ser visualizados ou ser feito o respectivo download com o 
VRM Monitor.
Os ficheiros de registo para o Configuration Manager encontram-se armazenados localmente 
na seguinte directoria:
C:\Documents and Settings\<User>\My Documents\Bosch\Video Recording 

Manager\Log

Ficheiro completo de memory dump
Active esta opção apenas se tal for necessário, por exemplo, se a equipa do Serviço de 
Assistência Técnica solicitar um resumo completo da memória principal.
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Suporte de Telnet
Active esta opção se tiver de ser suportado o acesso com o protocolo Telnet. Active apenas se 
necessário. 

11.15 Separador Licença

Janela principal > Separador Dispositivos >  > Assistência técnica > Separador Licença
Fornece informações sobre a licença. 

CUIDADO! 
Um registo extenso requer uma energia da CPU e uma capacidade do disco rígido 
consideráveis.
Não utilize um registo extenso em operação contínua.
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