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1 Úvod
Nainstalujte a připojte systém AutoDome podle pokynů uvedených v návodu k instalaci systému 
VG5 AutoDome. Typický systém zahrnuje připojení k síti Ethernet, systém pro správu videodat, 
monitor a příslušná propojení kabely. Úplné pokyny pro instalaci a nastavení jednotlivých 
součástí systému naleznete v samostatných příručkách pro tyto produkty.

1.1 Zapnutí
Po zapnutí systému AutoDome trvá 10 sekund, než systém s kopulovitým krytem spustí fázi 
nastavení do výchozího stavu. Během fáze nastavení do výchozího stavu se kamera otáčí 
doleva a doprava a naklání nahoru a dolů. Upraví také zaostření objektivu. Celá fáze nastavení 
do výchozího stavu trvá přibližně 40 sekund a končí zobrazením obrazovky s verzí firmwaru.

Obrázek 1.1 Ukázka úvodní obrazovky systému VG5 s verzí firmwaru

Na úvodní obrazovce se zobrazují typ systému AutoDome, instalovaná kamera, verze různých 
souborů firmwaru a aktuální adresa IP (pro modely AutoDome řady VG5 700).

1.2 Ovládání systému AutoDome
Mezi nejběžnější způsoby spojení se systémem AutoDome patří:
– Použití webového rozhraní Bosch IP Web, které je součástí dodávky modelů AutoDome 

řady VG5 700. Pokyny obsahuje Oddíl 2 Použití systému AutoDome řady 700, Strana 6.
– Použití systému Bosch Video Management System (VMS) nebo aplikace Bosch Video 

Client.
– Použití aplikace Bosch Configuration Manager pro konfiguraci nastavení kamery.

Bosch Security Sys. AutoDome

700 Series
Day/Night 36X

SC Boot
FPGA
Lang. Table
VCA_boot
IP-Panel
IP Address
Subnet Mask
No Heater

FastAddress:  Not Set

5.00.00.03/1.05.00.02
1.00.00.00

5.00.00.03
1.13.01.05
1.00.00.01
1.02.00.01
4.53.50.13

192.169.0.0
255.255.248.   0
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2 Použití systému AutoDome řady 700
Systém AutoDome řady 700 přenáší řídicí příkazy PTZ a obrazy přes síť TCP/IP. Umožňuje 
uživatelům také konfigurovat nastavení pro zobrazení obrazu z kamer, nastavení pro ovládání 
kamer a síťové parametry.
Systém AutoDome řady 700 obsahuje v modulu IP síťový videoserver. Primární funkcí serveru 
je kódování videodat a řídicích dat pro přenos přes síť TCP/IP. Zásluhou kódování H.264 se 
dokonale hodí pro komunikaci IP a pro vzdálený přístup k digitálním videorekordérům a 
multiplexerům. Použití stávajících sítí znamená, že lze rychle a snadno dosáhnout integrace se 
systémy průmyslové televize CCTV nebo místními sítěmi. Obrazy z jedné kamery může 
současně přijímat několik přijímačů.

2.1 Přehled funkcí
Systém AutoDome řady 700 obsahuje následující funkce:

2.2 Systémové požadavky
Systém AutoDome řady 700 vyžaduje specifický software a hardware, který umožňuje uživateli 
sledovat živý obraz a konfigurovat nastavení kamery přes síť TCP/IP. Požadavky jsou 
následující:
– počítač s operačním systémem Microsoft Windows XP, Vista nebo Windows 7, přístup 

k síti a internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer verze 7.0 nebo novější nebo
– počítač s operačním systémem Microsoft Windows XP, Vista nebo Windows 7, přístup 

k síti a software pro příjem, jako je Bosch Video Management System nebo Bosch Video 
Client.

Funkce Popis

Kódování 
videodat

Kamera používá standardy pro kompresi H.264, a zajišťuje tak, že bude 
zachována nízká rychlost přenosu dat i při vysoké kvalitě obrazu a bude ji 
také možné přizpůsobit místním podmínkám v širokém rozsahu mezních 
hodnot.

Streaming Kóduje současně více datových toků podle nezávisle přizpůsobených 
profilů. Tato funkce vytváří datové toky, které mohou sloužit k odlišným 
účelům. Například jeden datový tok pro nahrávání a jeden datový tok 
optimalizovaný pro přenos přes místní síť LAN (Local Area Network). 

Vysílání 
multicast

Umožňuje současný přenos v reálném čase do více přijímačů. Nezbytným 
předpokladem pro Multicasting je implementace protokolů UDP a IGMP 
V2 v síti.

Konfigurace Umožňuje konfigurovat všechna nastavení kamery z internetového 
prohlížeče v místní síti (Intranet) nebo na Internetu. Můžete také 
aktualizovat firmware, načítat konfigurace zařízení, ukládat konfigurační 
nastavení a kopírovat tato nastavení z jedné kamery do jiné.

Snímky Umožňuje vyjmout a uložit jednotlivé videosnímky jako obrazy JPEG 
z rozhraní internetového prohlížeče.

Režim Umožňuje nakonfigurovat možnosti modulu IP pro nahrávání. Můžete 
nahrávat videodata ze stránky Livepage (Aktivní stránka) na pevný disk.
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Pokud zvolíte použití počítače se spuštěným prohlížečem Microsoft Internet Explorer nebo 
libovolným ze softwarů od společnosti Bosch, musí počítač vyhovovat následujícím 
minimálním požadavkům:
– Operační systém: Windows XP (aktualizace Service Pack 3) nebo Windows 7 (32bitová 

nebo 64bitová verze)
– Procesor: Intel Pentium Quad Core, 3,0 GHz nebo srovnatelný
– Paměť RAM: 2 048 MB
– Volné místo na pevném disku: 10 GB
– Videosystém: grafická karta NVIDIA GeForce 8600 nebo vyšší s minimálně 16bitovými 

barvami
– Síťové rozhraní: 100/1000-BaseT
– Software:

– Internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer verze 7.0 nebo vyšší
– Bosch Video Client (BVC)
– DirectX 9.0c
– Nástroj MPEG ActiveX
– Sun Java Virtual Machine

Chcete-li získat nejnovější verze softwaru Bosch Video Client, DirectX, ActiveX a Sun Java 
Virtual Machine, přejděte na webové stránky www.boschsecurity.com, poté přejděte na 
produktovou stránku systému AutoDome řady 700 a stáhněte software z karty Software.

2.3 Připojení systému AutoDome řady 700 k počítači
1. Nainstalujte systém AutoDome řady 700 podle pokynů uvedených v návodu k instalaci 

systému VG5 AutoDome.
2. Propojte kabelem Ethernet konektor RJ45 systému AutoDome řady 700 a přepínač 

privátní sítě, aby systém nebyl připojen do místní sítě LAN (Local Area Network).
3. Připojte přepínač privátní sítě ke konektoru RJ45 na počítači (viz níže zobrazená 

možnost A).

POZNÁMKA! 
Internetový prohlížeč musí být nakonfigurován tak, aby umožňoval nastavení souborů cookie 
z adresy IP jednotky.
V operačním systému Windows Vista deaktivujte chráněný režim na kartě Security 
(Zabezpečení) dialogového okna Internet Options (Možnosti Internetu).
Poznámky k používání aplikace Microsoft Internet Explorer naleznete v online nápovědě 
v aplikaci Internet Explorer.

POZNÁMKA! 
Přesvědčte se, zda je grafická karta nastavena na 16bitové nebo 32bitové barvy. Pokud 
potřebujete další pomocné informace, obraťte se na správce počítačového systému.

POZNÁMKA! 
Systém AutoDome řady 700 lze také připojit přímo k počítači pomocí kabelu Ethernet 
s překříženými vodiči a konektory RJ45 (viz níže zobrazená možnost B).
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Obrázek 2.1 Konfigurace systému AutoDome řady 700

2.4 Konfigurace kamery AutoDome řady 700
Má-li být kamera používána v síti, musíte ji přiřadit platnou síťovou adresu IP. Výchozí adresa 
IP je 192.168.0.1, ale možná bude nutné tuto adresu změnit, pokud dojde ke konfliktu s jiným 
zařízením v síti. 
K řádné konfiguraci kamery pro použití v síti jsou potřebné následující informace:
– Adresa IP jednotky: Identifikátor kamery v síti TCP/IP. Platná syntaxe pro adresu IP je 

například 140.10.2.110.
– Maska podsítě: Maska se používá k určení podsítě, do které patří adresa IP.
– Adresa IP brány: Uzel sítě, který slouží jako vstup do jiné sítě.
– Port: Koncový bod logického spojení v sítích TCP/IP a UDP. Číslo portu identifikuje 

použití portu, pokud je připojení realizováno přes bránu firewall.

Výchozí nastavení pro systém AutoDome řady 700:
– Adresa IP: 192.168.0.1
– Maska podsítě: 255.255.255.0
– Adresa IP brány: 0.0.0.0
Následující části poskytují pokyny pro instalaci softwaru, který je potřebný pro sledování 
obrazů přes připojení IP, pro konfiguraci nastavení sítě IP a pro přístup k obrazům ze systému 
AutoDome řady 700 z internetového prohlížeče.

1 Systém AutoDome řady 700
2 Propojení IP
3 Síťový přepínač
4 Počítač

POZNÁMKA! 
Ke konfiguraci síťových nastavení pro kameru AutoDome řady 700 lze také použít nástroj 
Bosch Video Client. Chcete-li stáhnout software Configuration Manager a návod k obsluze, 
přejděte na webové stránky www.boschsecurity.com.

POZNÁMKA! 
Před zahájením konfigurace se přesvědčte, zda jsou k dispozici síťové parametry kamer.
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2.4.1 Změna síťových nastavení
Výchozí adresa IP systému AutoDome řady 700 je 192.168.0.1. Chcete-li změnit adresu IP 
nebo libovolná síťová nastavení, můžete použít software Configuration Manager nebo server 
systému AutoDome řady 700. 

Použití softwaru Configuration Manager
Software Configuration Manager je volitelný síťový nástroj poskytovaný na webu společnosti 
Bosch Security Systems. K provedení jakýchkoli změn konfigurace použijte příručku 
k softwaru Configuration Manager.

Použití webového serveru systému AutoDome řady 700
Při konfiguraci kamery pomocí serveru systému AutoDome řady 700 postupujte následovně:
1. Nastavte v počítači adresu IP 192.168.0.10, abyste zajistili, že počítač a systém 

AutoDome řady 700 budou ve stejné podsíti.
2. Spusťte prohlížeč Microsoft Internet Explorer a přejděte na následující adresu URL: 

http://192.168.0.1
V internetovém prohlížeči se otevře stránka Livepage (Aktivní stránka) pro systém 
AutoDome řady 700 a zobrazí se bezpečnostní výstražná zpráva.

3. Zaškrtněte políčko Always Trust a pak klikněte na tlačítko YES.
4. Klikněte na odkaz Settings (Nastavení), který se nachází u horního okraje stránky 

Livepage (Aktivní stránka).
5. Klikněte na odkaz Service Settings (Servisní nastavení), jenž se nachází v levém podokně 

stránky Settings (Nastavení).

POZNÁMKA! 
Požádejte správce místní sítě o platnou adresu IP, masku podsítě a adresu IP brány. 

POZNÁMKA! 
V závislosti na nastaveních zabezpečení počítačové sítě bude možná nutné přidat novou 
adresu IP do seznamu důvěryhodných serverů prohlížeče, aby bylo možné obsluhovat 
ovládací prvky systému IP AutoDome.
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6. Kliknutím na odkaz Network (Síť) otevřete stránku nastavení Network (Síť).

Obrázek 2.2 Stránka nastavení Network (Síť)

7. Nakonfigurujte nastavení na této stránce na základě adres poskytnutých správcem místní 
sítě.

8. Kliknutím na tlačítko Set (Nastavit) uložte nastavení.
9. Spusťte další instanci prohlížeče Microsoft Internet Explorer.
10. Na panelu Address (Adresa) zadejte původní adresu IP a za ní příkaz /reset (například 

http://192.168.0.1/reset) a kliknutím na tlačítko Go (Přejít) restartujte systém AutoDome 
řady 700. Po restartování systému AutoDome řady 700 použijte k získání přístupu ke 
stránce Livepage (Aktivní stránka) novou adresu IP.

11. Odpojte kabel Ethernet systému AutoDome řady 700 od přepínače privátní sítě a znovu 
jej připojte k místní síti (LAN).

2.5 Stránka Livepage (Aktivní stránka)
Po navázání připojení se v internetovém prohlížeči zobrazí stránka Livepage (Aktivní stránka). 
Ta zobrazuje živý videoobraz na pravé straně okna prohlížeče. V závislosti na konfiguraci se 
mohou na živém obrazu zobrazovat různé překryvné texty.
Další informace se mohou zobrazovat vedle živého obrazu na stránce Livepage (Aktivní 
stránka). Zobrazení závisí na nastaveních na stránce Livepage Configuration (Konfigurace 
stránky Aktivní stránka) (viz nápověda online systému AutoDome řady 700).

POZNÁMKA! 
Pokud potřebujete další informace, klikněte na položku Help on this page? (Nápověda k této 
stránce?).
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Zobrazit značky
Různé překryvné údaje nebo značky v obraze poskytují důležité informace o stavu. Překryvné 
údaje poskytují tyto informace:

Maximální počet připojení
Pokud nedojde k připojení, jednotka pravděpodobně dosáhla maximálního počtu připojení. 
V závislosti na konfiguraci jednotky a sítě může každý systém AutoDome řady 700 navázat až 
25 připojení pomocí internetového prohlížeče nebo až 50 připojení prostřednictvím systému 
Bosch Video Management System.

Chráněný systém AutoDome 700 Series
Je-li systém AutoDome 700 Series chráněn heslem proti neoprávněnému přístupu a pokusíte 
se přistoupit k oblastem s chráněným přístupem, webový prohlížeč zobrazí odpovídající 
zprávu a vyzve vás k zadání hesla.

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

stránku.

Chráněná síť
Pokud je pro správu přístupových práv v síti nasazen server RADIUS (ověřování 802.1x), musí 
být systém AutoDome řady 700 odpovídajícím způsobem nakonfigurován, jinak nebude 
komunikace možná.

Chyba dekódování. V okně se mohou zobrazovat artefakty v důsledku chyb 
dekódování. Pokud následující snímky vycházejí z tohoto narušeného snímku, mohou 
se v nich také projevit chyby dekódování, nebudou však označeny ikonou „chyba 
dekódování“.
Pro položku média je nastaven příznak poplachu

Chyba komunikace. Touto ikonou je zviditelněn libovolný druh chyby komunikace. 
Příčinou může být selhání připojení k úložnému médiu, narušení protokolu dílčím 
komponentem nebo prostě uplynutí časové prodlevy. Na pozadí se spustí procedura 
automatického opětovného připojení, která tuto chybu napraví.
Mezera, nejsou nahrána žádná videodata

Označení vodotiskem je neplatné

Pro položku média je nastaven příznak označení vodotiskem

Pro položku média je nastaven příznak pohybu

Zjišťování obsahu úložiště nebylo dokončeno. Pokud nejsou informace o nahraných 
videodatech uloženy v mezipaměti, zahájí se procedura zjišťování, která vyhledá 
veškerá nahraná videodata. Během této doby je zobrazen symbol „zjišťování“. 
V průběhu zjišťování se mohou zobrazit mezery v místech, pro které ještě nebylo 
zjištění dosaženo. Mezera bude automaticky nahrazena skutečnými videodaty, jakmile 
budou dostupné správné informace.

POZNÁMKA! 
Systém AutoDome řady 700 nabízí možnost omezit rozsah přístupu pomocí různých úrovní 
ověřování (viz nápověda online systému AutoDome řady 700).
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Volba obrazu
Obraz z kamery lze zobrazit různými způsoby.
 Kliknutím na některou z karet Stream 1 (Tok 1), Stream 2 (Tok 2) nebo M-JPEG pod 

obrazem můžete přepínat mezi různými variantami zobrazení obrazu z kamery.

View Control (Ovládání záběru)
Karta View Control (Ovládání záběru) umožňuje ovládat funkce kamery (otáčení, naklánění, 
transfokaci, zaostřování a clonu), procházet nabídkami na obrazovce a sledovat 
přednastavené záběry.

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

periferních zařízení.
3. Chcete-li manuálně otáčet kameru v oblasti obrazu, přesuňte ukazatel myši na libovolnou 

část živého obrazu. V oblasti obrazu se zobrazí směrová šipka ( ). Kliknutím a 
přidržením pravého tlačítka myši otáčejte kameru.

Digital I/O (Digitální vstupy a výstupy)
Ikona poplachu slouží pro informační účely a udává stav poplachového vstupu: Při spuštění 
poplachu svítí ikona modře. O tom, zda se zobrazí poplach a také další detaily, rozhoduje 
konfigurace zařízení (viz nápověda online systému AutoDome řady 700).

Aktivace relé
Připojené jednotky je možné přepínat pomocí relé v systému AutoDome 700 Series (například 
světla nebo otvírače dveří).
 Chcete-li tuto funkci aktivovat, klikněte na ikonu relé vedle videoobrazu. Při aktivaci relé 

bude ikona červená.

Číslo 

položky

Popis Číslo 

položky

Popis

1 Naklání kameru nahoru 8 Zaostřit do dálky2

2 Naklání kameru dolů 9 Zaostřit na blízko2

3 Otáčí kameru doleva 10 Zavřít clonu2

4 Otáčí kameru doprava 11 Otevřít clonu2

5 Otáčí a naklání kameru do všech směrů 12 Nastavuje přednastavený záběr pro 

odpovídající tlačítko 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6

6 Oddálit1 13 Přesouvá kameru na přednastavené 

záběry číslo 1, 2, 3, 4, 5 a 6

7 Přiblížit1

1. Tuto funkci lze také zpřístupnit použitím kolečka myši, pokud se ukazatel myši nachází na videosnímku živého obrazu.

2. Toto tlačítko se také používá jako tlačítko Enter pro výběr položek nabídek vyvolaných z karty AUX Control (Pomocné ovládání).
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System Log (Protokol systému) / Event Log (Protokol událostí)

Pole System Log (Protokol systému) obsahuje informace o provozním stavu systému 
AutoDome 700 Series a o připojení. Tyto zprávy můžete automaticky uložit do souboru (viz 
nápověda online systému AutoDome).
Události, například spuštění nebo ukončení poplachů, se zobrazují v poli Event Log (Protokol 
událostí). Tyto zprávy můžete automaticky uložit do souboru (viz nápověda online systému 
AutoDome).
1. Chcete-li odstranit položky, klikněte na ikonu pro odstranění v pravém horním rohu 

příslušného pole.
2. Chcete-li zobrazit podrobný protokol, klikněte na ikonu v pravém horním rohu 

příslušného pole. Otevře se nové okno.

2.5.1 Zadání řídicího příkazu klávesnice
Karta Aux Control (Pomocné ovládání) se používá k zadávání řídicích příkazů klávesnice. Tyto 
příkazy se skládají z čísla příkazu a odpovídajícího funkčního tlačítka (Show Shot, Set Shot, 
Aux On nebo Aux Off). Platná kombinace zajistí odeslání příkazu do kamery nebo zobrazení 
nabídky na obrazovce.
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Karta Aux Control (Pomocné ovládání)
Karta Aux Control (Pomocné ovládání) se používá k zadávání předprogramovaných řídicích 
příkazů klávesnice. 
Chcete-li zpřístupnit kartu Aux Control (Pomocné ovládání), přejděte na stránku Livepage 
(Aktivní stránka) a klikněte na kartu Aux Control (viz níže uvedený Obrázek 2.3). 

Obrázek 2.3 Karta Aux Control (Pomocné ovládání)

Zadání řídicího příkazu klávesnice:
1. Přesuňte kurzor do pole pro zadání čísla příkazu.
2. Kliknutím na tlačítka klávesnice na obrazovce zadejte požadované číslo příkazu.
3. Kliknutím na tlačítko Aux On nebo Aux Off spusťte nebo ukončete provádění příkazu.
4. Pokud příkaz vyvolá nabídku, procházejte ji použitím šipek nahoru a dolů na kartě View 

Control (Ovládání záběru). Položku nabídky zvolíte kliknutím na tlačítko pro zaostření 
nebo nastavení clony.

Nastavení přednastaveného záběru:
Přednastavené záběry (neboli scény) jsou polohy kamery, které jsou uloženy v paměti pro 
budoucí použití.
1. Přesuňte ukazatel myši na živý obraz a počkejte, než se v oblasti zobrazí směrová šipka.
2. Stisknutím a přidržením tlačítka myši otočte kameru do požadované polohy, kterou 

chcete uložit.
3. Kliknutím na libovolnou číselnou kombinaci z rozsahu 1–99 na klávesnici na obrazovce 

určete číslo scény.
4. Klikněte na tlačítko Set Shot. V oblasti obrazu se zobrazí zpráva, která oznamuje číslo 

uloženého záběru.

1 Pole pro zadání čísla příkazu
2 Klávesnice (číselná tlačítka 0–9)
3 Zobrazuje přednastavený záběr
4 Nastavuje přednastavený záběr
5 Spouští příkaz
6 Odstraňuje číslo v poli pro zadání čísla příkazu
7 Používá se k výběru položky nabídky
8 Ukončuje provádění příkazu
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Sledování přednastaveného záběru:
1. Pomocí klávesnice na obrazovce zvolte číslo scény, kterou chcete sledovat.
2. Klikněte na tlačítko Show Shot.

2.6 Ukládání snímků
Jednotlivé snímky z videosekvence aktuálně zobrazené na stránce Livepage (Aktivní stránka) 
lze uložit ve formátu JPEG na pevný disk počítače. Ikona pro nahrávání jednotlivých obrazů se 
zobrazí pouze v případě, že konfigurace jednotky tento proces povoluje.
 Klikněte na ikonu. Umístění úložiště závisí na konfiguraci systému AutoDome 700 Series.

2.7 Nahrávání videosekvencí
Části videosekvence aktuálně zobrazené na stránce Livepage (Aktivní stránka) lze uložit na 
pevný disk počítače. Ikona pro nahrávání videosekvencí se zobrazí pouze v případě, že 
konfigurace jednotky tento proces povoluje.
1. Kliknutím na ikonu spusťte nahrávání. Umístění úložiště závisí na konfiguraci systému 

AutoDome řady 700. Červený bod v této ikoně označuje, že probíhá nahrávání.

2. Opětovným kliknutím na tuto ikonu nahrávání zastavíte.
3. Chcete-li změnit umístění úložiště pro nahraná videodata, přejděte na nastavení Livepage 

(Aktivní stránka) na stránce Settings (Nastavení).

Rozlišení obrazu
Sekvence se ukládají v rozlišení, které bylo předem nastaveno v konfiguraci kodéru.

2.8 Zatížení procesoru
Pokud přistupujete k systému AutoDome řady 700 prostřednictvím internetového prohlížeče, 
zobrazí se v levé horní části okna vedle loga výrobce indikátor zatížení procesoru.

Můžete získat doplňkové informace, které vám pomohou při odstraňování potíží nebo jemném 
dolaďování nastavení jednotky. Hodnoty udávají procentuální podíl jednotlivých funkcí na 
zatížení kodéru.
 Přesuňte ukazatel myši na grafický indikátor. Zobrazí se některé další číselné hodnoty.

POZNÁMKA! 
Chcete-li získat další informace o nastaveních a ovládacích prvcích systému AutoDome 
řady 700, otevřete kliknutím na odkaz Help on this page? (Nápověda k této stránce?) 
nápovědu online systému AutoDome řady 700.
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3 Připojení systému VG5 pro přenos zvuku 
Verze systému AutoDome řady 700 podporující přenos zvuku je vybavena jedním 
audiovstupem pro linkové signály. Audiosignály jsou přenášeny jednosměrně a 
synchronizovaně s videosignály. V důsledku toho může být na stanovišti kamery připojen 
dveřní interkomunikační systém.

3.1 Technické údaje vstupu audiolinky 
Následující technické údaje linkového vstupu by měly být vždy dodrženy: 
– Maximální vstupní napětí 5,5 Všš, typická impedance 9 kiloohmů
– Vzorkovací kmitočet 8 kHz, 16 bitů, monofonní zvuk

3.1.1 Technické údaje vodičů
Při propojení na velké vzdálenosti hrozí větší nebezpečí, že signál bude obsahovat šum.

3.1.2 Připojení
Audiovstup musí být připojen ke vstupu Biphase následujícím způsobem: 
1. Odstraňte zakončovací rezistor 110 Ω pro vstup Biphase.
2. Připojte zdroj zvuku s linkovou úrovní ke vstupu Biphase systému VG5 podle 

následujícího schématu:

3.1.3 Aktivace příjmu zvuku
Při konfiguraci přenosu zvuku prostřednictvím internetového prohlížeče postupujte 
následovně:
1. Zobrazte stránku Livepage (Aktivní stránka) systému AutoDome řady 700 a pak klikněte 

na kartu Settings (Nastavení). 
2. V levém podokně klikněte na odkaz Camera Settings (Nastavení kamery) a pak klikněte na 

položku Audio (Zvuk). Systém AutoDome řady 700 zobrazí nastavení pro zvuk.
3. Výběrem protokolu pro zvuk aktivujte přenos zvuku přes síť IP.

POZNÁMKA! 
Linkové porty interkomunikační jednotky by měly být použity pro přenos audiosignálů 
v interkomunikačních systémech. 

POZNÁMKA! 
Pro případ příliš nízké úrovně signálu je k dispozici interní úprava úrovně zesílení. 

Typ kabelu: Koaxiální kabel, průřez závisí na zvoleném typu konektoru
Maximální 
vzdálenost:

Závisí na úrovni signálu 

Kontakt Popis

Biphase + Audiovstup

Biphase – Zem

POZNÁMKA! 
Audiosignál je odesílán v samostatném datovém toku souběžném s tokem videodat, a zvyšuje 
tak zatížení sítě. Audiodata jsou kódována podle standardu G.711 nebo L16 a vyžadují další 
šířku pásma přibližně 80 kb/s pro každé připojení. 
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3.1.4 Aktivace přenosu zvuku
Chcete-li přenášet zvuk přes připojení IP, postupujte následovně:
1. Zobrazte stránku Livepage (Aktivní stránka) systému AutoDome řady 700 a pak klikněte 

na kartu Settings (Nastavení). 
2. V levém podokně klikněte na odkaz Web Interface (Webové rozhraní) a pak klikněte na 

položku Livepage Functions (Funkce stránky Aktivní stránka). Systém AutoDome řady 700 
zobrazí obrazovku Livepage Function (Funkce stránky Aktivní stránka).

3. Zaškrtnutím políčka Transmit Audio (Přenést zvuk) aktivujte přenos zvuku.

3.1.5 Konfigurace zesílení (volitelná)
Systém podporuje ovládání vstupního zesílení v rozsahu od –34 dB do +12 dB. Klikněte na 
odkaz Audio (Zvuk) na stránce Settings (Nastavení). Na stránce se zobrazuje aktuální obraz 
v malém okně vedle posuvníků, aby pomohl ověřit zdroj zvuku a zlepšit úrovně špiček. 
Nastavte zesílení audiosignálů tak, aby vyhovovalo konkrétním požadavkům. Provedené změny 
se ihned uplatní. Vedle posuvníku se zobrazuje aktuální úroveň, a pomáhá tak při nastavení. 
Přesvědčte se, zda během modulace neopustí ukazatel úrovně zelené pásmo.
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4 Konfigurace systému AutoDome řady 700
Stránka SETTINGS (NASTAVENÍ) umožňuje přístup k nabídce konfigurace, která obsahuje 
všechny parametry jednotky uspořádané do skupin. Aktuální nastavení lze zobrazit po otevření 
jedné z konfiguračních obrazovek. Nastavení je možné změnit zadáním nových hodnot nebo 
výběrem předem definované hodnoty z pole se seznamem.
K dispozici jsou dvě možnosti nastavení konfigurace jednotky nebo kontroly aktuálních 
nastavení:
– Základní režim
– Rozšířený režim
V základním režimu jsou nejdůležitější parametry uspořádány do sedmi skupin. To umožňuje 
změnit základní nastavení zadáním pouze několika hodnot a pak lze zařízení uvést do provozu.
Rozšířený režim je doporučován pro zkušené uživatele nebo pracovníky podpory systému. 
V tomto režimu můžete zpřístupnit všechny parametry jednotky. Nastavení, která ovlivňují 
základní funkčnost jednotky (jako jsou aktualizace firmwaru), lze měnit pouze v rozšířeném 
režimu.
Všechny skupiny parametrů jsou popsány v této kapitole v pořadí, v němž jsou uvedeny 
v seznamu nabídky konfigurace: od horní části obrazovky po dolní část.

Všechna nastavení se zálohují do paměti systému AutoDome 700 Series, takže ani při 
výpadcích napájení nedojde k jejich ztrátě.

Zahájení konfigurace
 Klikněte na odkaz SETTINGS (NASTAVENÍ) v horní části okna. Webový prohlížeč otevře 

novou stránku s nabídkou konfigurace.

Procházení nabídek
1. Klikněte na jednu z položek nabídky na levém okraji okna. Zobrazí se odpovídající vedlejší 

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

stránku.

Provádění změn
Každá konfigurační obrazovka zobrazuje aktuální nastavení. Nastavení je možné změnit 
zadáním nových hodnot nebo výběrem předem definované hodnoty z pole se seznamem.
Některé stránky neobsahují tlačítko Set (Nastavit). Změny provedené na stránkách bez tlačítka 
Set (Nastavit) se nastavují okamžitě. Pokud je na stránce zobrazeno tlačítko Set (Nastavit), 
změna se uplatní až po kliknutí na toto tlačítko.

POZOR! 
Nastavení v rozšířeném režimu by měli upravovat nebo měnit pouze zkušení uživatelé nebo 
pracovníci podpory systému.

POZOR! 
Jednotlivé změny ukládejte přiřazeným tlačítkem Set (Nastavit).
Kliknutím na tlačítko Set (Nastavit) se uloží pouze nastavení v aktuálním poli. Změny ve všech 
dalších polích jsou ignorovány.
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4.1 Základní režim: Device Access (Přístup k zařízení)
Název zařízení
Systém AutoDome 700 Series je možné pojmenovat a usnadnit tak jeho identifikaci. Název 
usnadňuje úlohu správy více jednotek v rozsáhlejších systémech pro sledování obrazu, 
například pomocí programů Bosch Video Management System.
Název zařízení se používá ke vzdálené identifikaci jednotky, například při poplachu. Z tohoto 
důvodu zadejte název, jenž co nejvíce usnadní rychlou identifikaci umístění.

heslo
Systém AutoDome řady 700 je obecně chráněn heslem, které zamezuje neoprávněnému 
přístupu k jednotce. K omezení přístupu můžete použít různé úrovně ověřování.
Systém AutoDome řady 700 pracuje se třemi úrovněmi ověřování: service, user a live.
Nejvyšší úroveň ověřování je service. Po zadání správného hesla můžete přistupovat ke všem 
funkcím systému AutoDome řady 700 a měnit veškerá konfigurační nastavení.
Pomocí úrovně ověřování user můžete například obsluhovat jednotku a také řídit kamery, ale 
nemůžete měnit konfiguraci.
Nejnižší úroveň ověřování je live. Může být použito pouze k zobrazení živého obrazu a 
k přepínání mezi různými zobrazeními živého obrazu.
Jste-li přihlášeni jako service nebo není-li jednotka chráněna heslem, můžete definovat a 
měnit hesla pro jednotlivé úrovně ověřování.
Zde zadejte heslo pro příslušnou úroveň ověřování.

Confirm password (Potvrdit heslo)
Ve všech případech zadejte nové heslo podruhé, aby se vyloučily možné překlepy.

4.2 Základní režim: Date/Time (Datum/Čas)
Device date (Datum zařízení) / Device time (Čas zařízení) / Device time zone (Časové 
pásmo zařízení)
Pokud ve vašem systému nebo síti pracuje více zařízení, je důležité synchronizovat jejich 
interní hodiny. Například současně pořízené nahrávky lze identifikovat a správně vyhodnotit, 
pouze když všechny jednotky používají stejný čas. V případě potřeby můžete synchronizovat 
jednotku se systémovými nastaveními počítače.
 Kliknutím na tlačítko Sync to PC (Synchr. PC) zkopírujte systémový čas počítače do 

systému AutoDome 700 Series.

POZOR! 
V názvu nepoužívejte žádné speciální znaky, například &.
Speciální znaky nejsou podporovány interní správou nahrávání systému, a mohou proto 
způsobit, že aplikace Player nebo Archive Player nebude schopna přehrát nahrávku.

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

POZNÁMKA! 
Nové heslo se uloží pouze po kliknutí na tlačítko Set (Nastavit). Na tlačítko Set (Nastavit) 
byste proto měli kliknout ihned po zadání a potvrzení hesla.
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Time server IP address (Adresa IP serveru času)
Systém AutoDome 700 Series může přijímat signál ze serveru času pomocí různých protokolů 
serveru času a potom jej použít k nastavení interních hodin. Jednotka vyvolává časový signál 
automaticky každou minutu.
 Zde zadejte adresu IP serveru času.

Time server type (Typ serveru času)
Vyberte protokol, který je podporován zvoleným serverem času. Přednostně doporučujeme 
zvolit jako protokol SNTP server (Server SNTP). Ten podporuje vysokou úroveň přesnosti a je 
vyžadován pro speciální aplikace a následná rozšíření funkcí.
Pro server času, jenž pracuje s protokolem RFC 868, zvolte možnost Time server (Server 
času).

4.3 Základní režim: Network (Síť)
Nastavení na této stránce se používají k integraci systému AutoDome 700 Series do stávající 
sítě.
Některé změny se projeví až po restartování jednotky. V takovém případě se tlačítko Set 
(Nastavit) změní na Set and Reboot (Nastavit a restartovat).
1. Proveďte požadované změny.
2. Klikněte na tlačítko Set and Reboot (Nastavit a restartovat). Systém AutoDome řady 700 

se restartuje a změněná nastavení se aktivují.

DHCP
Pokud je v síti použit server DHCP pro dynamické přiřazování adres IP, můžete aktivovat přijetí 
adres IP automaticky přiřazených systému AutoDome řady 700.
Určité aplikace (VIDOS, Bosch Video Management System, Archive Player a Configuration 
Manager) používají adresu IP pro jedinečné přiřazení jednotky. Používáte-li tyto aplikace, 
server DHCP musí podporovat pevné přiřazení mezi adresou IP a adresou MAC a musí být 
náležitě nastaven tak, aby jednou přiřazená adresa IP zůstala přiřazena po každém 
restartování systému.

IP address (Adresa IP)
Do tohoto pole zadejte požadovanou adresu IP pro systém AutoDome 700 Series. Adresa IP 
musí být platná pro síť.

maska podsítě
Zde zadejte příslušnou masku podsítě pro vybranou adresu IP.

Gateway address (Adresa brány)
Chcete-li, aby jednotka vytvořila připojení se vzdáleným umístěním v odlišné podsíti, zadejte 
zde adresu IP brány. V opačném případě nechejte pole nevyplněné (0.0.0.0).

POZOR! 
Pokud změníte adresu IP, masku podsítě nebo adresu brány, systém AutoDome řady 700 bude 
dostupný pod novými adresami až po restartování.
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4.4 Základní režim: Encoder (Kodér)
Non-recording profile (Profil pro přenos bez nahrávání)
Můžete zvolit profil pro kódování videosignálu.
Výběr profilu můžete použít k přizpůsobení přenosu videodat provoznímu prostředí (například 
struktuře sítě, šířce pásma, datovému zatížení).
K dispozici jsou předem naprogramované profily. Každý z nich přiřazuje prioritu jiné 
perspektivě. Při výběru profilu se v poli se seznamem zobrazí podrobnosti.
– High resolution 1 (Vysoké rozlišení 1)

Cílová přenosová rychlost: 2 000 kb/s

Maximální přenosová rychlost: 4 000 kb/s

Interval kódování: 30,00 snímku/s

– High resolution 2 (Vysoké rozlišení 2)
Cílová přenosová rychlost: 1 500 kb/s

Maximální přenosová rychlost: 3 000 kb/s

Interval kódování: 30,00 snímku/s

– Low bandwidth (Malá šířka pásma)
Cílová přenosová rychlost: 700 kb/s

Maximální přenosová rychlost: 1 500 kb/s

Interval kódování: 30,00 snímku/s

– DSL
Cílová přenosová rychlost: 400 kb/s

Maximální přenosová rychlost: 500 kb/s

Interval kódování: 30,00 snímku/s

– ISDN (2B)
Cílová přenosová rychlost: 80 kb/s

Maximální přenosová rychlost: 100 kb/s

Interval kódování: 30,00 snímku/s

– ISDN (1B)
Cílová přenosová rychlost: 40 kb/s

Maximální přenosová rychlost: 50 kb/s

Interval kódování: 30,00 snímku/s

– Modem
Cílová přenosová rychlost: 20 kb/s

Maximální přenosová rychlost: 22 kb/s

Interval kódování: 30,00 snímku/s

– GSM
Cílová přenosová rychlost: 7 kb/s

Maximální přenosová rychlost: 8 kb/s

Interval kódování: 30,00 snímku/s
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4.5 Základní režim: Audio (Zvuk)
Zesílení zvukových signálů můžete nastavit podle svých konkrétních požadavků. Aktuální 
videoobraz se zobrazuje v malém okně vedle ovládacích posuvníků. Pomůže vám zkontrolovat 
zdroj zvuku a zlepšit přiřazení. Provedené změny jsou platné ihned.
Při připojení pomocí internetového prohlížeče je nutné na stránce Livepage Functions 
(Funkce stránky Aktivní stránka) aktivovat přenos zvuku (viz Oddíl 2.5 Stránka Livepage 
(Aktivní stránka), Strana 10). Pro jiná spojení závisí přenos na nastaveních pro zvuk 
příslušného systému.

Audio (Zvuk)
Audiosignály jsou odesílány v samostatném datovém toku paralelně s videodaty, takže zvyšují 
zatížení sítě. Zvuková data jsou kódována podle standardu G.711 a vyžadují dodatečnou šířku 
pásma přibližně 80 kb/s pro každé připojení. Nechcete-li přenášet žádná audiodata, zvolte 
možnost Off (Vypnuto).

Linkový vstup
Můžete nastavit zesílení linkového vstupu. Přesvědčte se, zda během modulace neopustí 
ukazatel úrovně zelené pásmo.

4.6 Základní režim: Recording (Nahrávání)
Obrazy ze systému AutoDome řady 700 můžete nahrávat na různá místní úložná média nebo 
do příslušně nakonfigurovaného systému iSCSI.
Zde můžete vybrat úložné médium a ihned zahájit nahrávání.

úložné médium
1. Zvolte požadované úložné médium ze seznamu.
2. Kliknutím na tlačítko Start spusťte ihned nahrávání.

4.7 Základní režim: System Overview (Přehled systému)
Údaje na této stránce jsou pouze informativní a nelze je měnit. Uschovejte si záznam těchto 
údajů pro případ, že byste potřebovali technickou pomoc.

4.8 Rozšířený režim: General (Obecné)

4.9 identifikace
Device ID (ID zařízení)
Každému systému AutoDome řady 700 by měl být přiřazen jedinečný identifikátor, který 
můžete zadat zde jako doplňkový prostředek pro identifikaci.

Název zařízení
Název kamery usnadňuje identifikaci umístění vzdálené kamery, například v případě poplachu. 
Bude se zobrazovat na obrazovce s videodaty, pokud je to tak nakonfigurováno. Název kamery 
usnadňuje úlohu správy kamer v rozsáhlých systémech pro sledování obrazu, například 
pomocí programů VIDOS nebo Bosch Video Management System.
Do tohoto pole zadejte jedinečný, jednoznačný název kamery. K tomu můžete využít oba řádky.

POZNÁMKA! 
Veškerý požadovaný text na této stránce můžete vybrat pomocí myši a zkopírovat do schránky 
stisknutím kláves [Ctrl]+[C], pokud ho například chcete odeslat e-mailem.
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Druhý řádek můžete použít pro zadání dalších znaků, které lze zvolit z tabulky.
1. Klikněte na ikonu u druhého řádku. Zobrazí se nové okno s mapou znaků.
2. Klikněte na požadovaný znak. Znak se vloží do pole Result (Výsledek).
3. Chcete-li přecházet mezi různými stránkami tabulky v mapě znaků, klikněte na ikony << a 

>> nebo zvolte požadovanou stránku v poli se seznamem.
4. Chcete-li odstranit poslední znak, klikněte na ikonu < vpravo od pole Result (Výsledek). 

Pokud chcete odstranit všechny znaky, klepněte na ikonu X.
5. Nyní kliknutím na tlačítko OK použijte zvolené znaky pro druhý řádek parametru 

Camera 1 (Kamera 1). Okno se zavře.

Initiator extension (Přípona iniciátora)
K názvu iniciátora systému AutoDome řady 700 můžete připojit svůj vlastní text, abyste 
usnadnili identifikaci jednotky v rozsáhlých systémech iSCSI. Tento text se doplní k názvu 
iniciátora, od kterého bude oddělen tečkou. Název iniciátora můžete zobrazit na stránce 
System Overview (Přehled systému).

4.10 heslo
Systém AutoDome 700 Series je obecně chráněn heslem, které zamezuje neoprávněnému 
přístupu k jednotce. K omezení přístupu můžete použít různé úrovně ověřování.

Password (Heslo)
Systém AutoDome řady 700 pracuje se třemi úrovněmi ověřování: service, user a live.
Nejvyšší úroveň ověřování je service. Po zadání správného hesla můžete přistupovat ke všem 
funkcím systému AutoDome 700 Series a měnit veškerá konfigurační nastavení.
Pomocí úrovně ověřování user můžete například obsluhovat jednotku a také řídit kamery, ale 
nemůžete měnit konfiguraci.
Nejnižší úroveň ověřování je live. Může být použito pouze k zobrazení živého obrazu a 
k přepínání mezi různými zobrazeními živého obrazu.
Jste-li přihlášeni jako service nebo není-li jednotka chráněna heslem, můžete definovat a 
měnit hesla pro jednotlivé úrovně ověřování.
Zde zadejte heslo pro příslušnou úroveň ověřování.

Confirm password (Potvrdit heslo)
Ve všech případech zadejte nové heslo podruhé, aby se vyloučily možné překlepy.

POZOR! 
V názvu nepoužívejte žádné speciální znaky, například &.
Speciální znaky nejsou podporovány interní správou nahrávání systému, a mohou proto 
způsobit, že aplikace Player nebo Archive Player nebude schopna přehrát nahrávku.

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

POZNÁMKA! 
Nové heslo se uloží pouze po kliknutí na tlačítko Set (Nastavit). Na tlačítko Set (Nastavit) 
byste proto měli kliknout ihned po zadání a potvrzení hesla.
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4.11 Datum a čas
Date format (Formát data)
Zvolte požadovaný formát data.

Device date (Datum zařízení) / Device time (Čas zařízení)
Pokud ve vašem systému nebo síti pracuje více zařízení, je důležité synchronizovat jejich 
interní hodiny. Například současně pořízené nahrávky lze identifikovat a správně vyhodnotit, 
pouze když všechny jednotky používají stejný čas.
1. Zadejte aktuální datum. Protože je čas jednotky řízen interními hodinami, není třeba 

zadávat den v týdnu. Ten se připojuje automaticky.
2. Zadejte aktuální čas nebo kliknutím na tlačítko Sync to PC (Synchr. PC) zkopírujte 

systémový čas počítače do systému AutoDome řady 700.

Device time zone (Časové pásmo zařízení)
Zvolte časové pásmo, v němž se nachází váš systém.

Daylight saving time (Letní čas)
Interní hodiny mohou automaticky přepínat mezi normálním a letním časem (DST, Daylight 
Saving Time). Jednotka již obsahuje data pro přepínání na letní čas až do roku 2018. Můžete 
použít tato data nebo vytvořit jiná data pro letní čas, je-li to nutné.

1. Nejprve zkontrolujte, zda je zvoleno správné časové pásmo. Pokud není správné, zvolte 
odpovídající časové pásmo pro systém a klikněte na tlačítko Set (Nastavit).

2. Klikněte na tlačítko Details (Detaily). Otevře se nové okno s prázdnou tabulkou.
3. V poli se seznamem pod tabulkou vyberte oblast nebo město, které se nachází nejblíže 

umístění systému.
4. Kliknutím na tlačítko Generate (Vygenerovat) vygenerujte data z databáze v jednotce a 

zadejte je do tabulky.
5. Chcete-li provést změny, klikněte na příslušnou položku v tabulce. Položka se zvolí.
6. Kliknutím na tlačítko Delete (Smazat) odeberete položku z tabulky.
7. Chcete-li změnit položku, vyberte jiné hodnoty z polí se seznamy pod tabulkou. Změny se 

provedou okamžitě.
8. Pokud jsou u spodního okraje tabulky prázdné řádky, například po odstranění položek, 

můžete přidat nová data označením řádku a výběrem požadovaných hodnot z polí se 
seznamy.

9. Nyní kliknutím na tlačítko OK uložte a aktivujte tabulku.

Time server IP address (Adresa IP serveru času)
Systém AutoDome 700 Series může přijímat signál ze serveru času pomocí různých protokolů 
serveru času a potom jej použít k nastavení interních hodin. Jednotka vyvolává časový signál 
automaticky každou minutu.
Zde zadejte adresu IP serveru času.

Time server type (Typ serveru času)
Vyberte protokol, který je podporován zvoleným serverem času. Přednostně doporučujeme 
zvolit jako protokol SNTP server (Server SNTP). Ten podporuje vysokou úroveň přesnosti a je 
vyžadován pro speciální aplikace a následná rozšíření funkcí.

POZNÁMKA! 
Pokud nevytvoříte tabulku, nebude docházet k automatickému přepínání. Když měníte a 
mažete jednotlivé položky, nezapomeňte, že obvykle spolu souvisí dvě položky a jsou na sobě 
vzájemně závislé (přepnutí na letní čas a přepnutí zpět na normální čas).
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Pro server času, jenž pracuje s protokolem RFC 868, zvolte možnost Time server (Server 
času).

4.12 Zobrazit značky
Různé překryvné údaje nebo značky v obraze poskytují důležité doplňkové informace. Tyto 
překryvné texty mohou být aktivovány jednotlivě a jsou uspořádány na obraze přehledným 
způsobem.

Camera name stamping (Zobrazení názvu kamery)
V tomto poli se nastavuje umístění překryvného textu s názvem kamery. Překryvný text může 
být zobrazen u horního okraje (možnost Top (Nahoře)), dolního okraje (možnost Bottom 
(Dole)) nebo na místě, které zvolíte. Toto místo můžete určit použitím možnosti Custom 
(Vlastní). Můžete také nastavit možnost Off (Vypnuto), pokud nechcete zobrazit překryvnou 
informaci.
1. Vyberte požadovanou možnost ze seznamu.
2. Pokud vyberete možnost Custom (Vlastní), zobrazí se doplňková pole, v nichž můžete 

určit přesné umístění (Position (XY) (Poloha (XY))).
3. Do polí Position (XY) (Poloha (XY)) zadejte hodnoty pro požadované umístění.

Time stamping (Zobrazení času)
Toto pole nastavuje polohu překryvné informace o čase. Překryvný text může být zobrazen u 
horního okraje (možnost Top (Nahoře)), dolního okraje (možnost Bottom (Dole)) nebo na 
místě, které zvolíte. Toto místo můžete určit použitím možnosti Custom (Vlastní). Můžete také 
nastavit možnost Off (Vypnuto), pokud nechcete zobrazit překryvnou informaci.
1. Vyberte požadovanou možnost ze seznamu.
2. Pokud vyberete možnost Custom (Vlastní), zobrazí se doplňková pole, v nichž můžete 

určit přesné umístění (Position (XY) (Poloha (XY))).
3. Do polí Position (XY) (Poloha (XY)) zadejte hodnoty pro požadované umístění.

Display milliseconds (Zobrazit milisekundy)
V případě potřeby můžete také zobrazit milisekundy. Tento údaj může být užitečný pro 
nahrané obrazy, avšak prodlužuje dobu vyžadovanou procesorem k provedení výpočtů. Pokud 
nepotřebujete zobrazit milisekundy, zvolte možnost Off (Vypnuto).

Alarm mode stamping (Zobrazení poplachového režimu)
Zvolením možnosti On (Zapnuto) se v obraze v případě poplachu zobrazí překryvná textová 
zpráva. Zpráva může být zobrazena na místě, které zvolíte. Toto místo můžete určit použitím 
možnosti Custom (Vlastní). Můžete také nastavit možnost Off (Vypnuto), pokud nechcete 
zobrazit překryvnou informaci.
1. Vyberte požadovanou možnost ze seznamu.
2. Pokud vyberete možnost Custom (Vlastní), zobrazí se doplňková pole, v nichž můžete 

určit přesné umístění (Position (XY) (Poloha (XY))).
3. Do polí Position (XY) (Poloha (XY)) zadejte hodnoty pro požadované umístění.

Alarm message (Poplachová zpráva)
Zadejte zprávu, která má být při poplachu zobrazena v obraze. Maximální délka zprávy je 
31 znaků.

Title OSD (Názvy na obrazovce)
Po zvolení možnosti On (Zapnuto) se bude v obraze nepřetržitě zobrazovat překryvný název 
sektoru nebo záběru. Po zvolení možnosti Momentary (Krátkodobě) se překryvný název 
sektoru nebo záběru zobrazí po dobu několika sekund. Názvy na obrazovce lze zobrazit na 
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místě, které zvolíte. Po nastavení možnosti Off (Vypnuto) se nezobrazí žádné překryvné 
informace.
1. Vyberte požadovanou možnost ze seznamu.
2. Určete přesné umístění (pole Position (XY) (Poloha (XY))).
3. Do polí Position (XY) (Poloha (XY)) zadejte hodnoty pro požadované umístění.

Camera OSD (Informace o kameře na obrazovce)
Po zvolení možnosti On (Zapnuto) se v obraze dočasně zobrazí překryvné informace z kamery, 
jako jsou digitální zvětšení obrazu (zoom), otevření/zavření clony a zaostření na blízko/do 
dálky. Po zvolení možnosti Off (Vypnuto) se nezobrazí žádné informace.
1. Vyberte požadovanou možnost ze seznamu.
2. Určete přesné umístění (pole Position (XY) (Poloha (XY))).
3. Do polí Position (XY) (Poloha (XY)) zadejte hodnoty pro požadované umístění.

Video watermarking (Označení videa vodotiskem)
Pokud chcete přenášené obrazy označovat „vodotiskem“, zvolte možnost On (Zapnuto). Po 
aktivaci budou všechny obrazy označeny zeleným písmenem W. Červené písmeno W značí, že 
se sekvencí (živou nebo uloženou) bylo manipulováno.

4.13 Rozšířený režim: Web Interface (Webové rozhraní)

4.14 Appearance (Vzhled)
Na této stránce můžete přizpůsobit vzhled webového rozhraní a změnit jazyk webové stránky 
tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům. V případě potřeby můžete nahradit logo výrobce 
(vpravo nahoře) a název produktu (vlevo nahoře) v horní části okna jednotlivými obrázky.

Website language (Jazyk webové stránky)
Zde zvolte jazyk uživatelského rozhraní.

Company logo (Logo společnosti)
Pokud chcete nahradit logo výrobce, zadejte cestu k vhodnému obrázku. Obrazový soubor je 
možné uložit v místním počítači, v místní síti nebo na adrese v síti Internet.

Device logo (Logo zařízení)
Pokud chcete nahradit název produktu, zadejte cestu ke vhodnému obrázku. Obrazový soubor 
je možné uložit v místním počítači, v místní síti nebo na adrese v síti Internet.

JPEG interval (Interval JPEG)
Můžete určit interval, v kterém by měly být generovány jednotlivé obrazy pro obraz ve formátu 
M-JPEG na stránce LIVEPAGE (AKTIVNÍ STRÁNKA).

POZNÁMKA! 
Je možné použít obrázky ve formátu GIF nebo JPEG. Cesty k souborům musí odpovídat režimu 
přístupu (například C:\Images\Logo.gif pro přístup k místním souborům nebo http://
www.mycompany.com/images/logo.gif pro přístup přes síť Internet nebo Intranet). 
Při přístupu přes síť Internet nebo Intranet zajistěte, aby bylo vždy dostupné připojení pro 
zobrazení obrázku. Soubor s obrázkem se neukládá do systému AutoDome řady 700.

POZNÁMKA! 
Chcete-li znovu použít původní obrázky, jednoduše odstraňte položky z polí Company logo 
(Logo společnosti) a Device logo (Logo zařízení).
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4.15 Livepage Functions (Funkce stránky Aktivní stránka)
Na této stránce můžete přizpůsobit funkce stránky Livepage (Aktivní stránka) svým 
požadavkům. Můžete vybírat z mnoha různých možností pro zobrazení informací a ovládacích 
prvků.
1. Zaškrtněte políčko pro položky, které mají být dostupné na stránce Livepage (Aktivní 

stránka). Vybrané položky jsou označeny zaškrtnutím.
2. Zkontrolujte, zda jsou požadované funkce na stránce Livepage (Aktivní stránka) 

dostupné.

Transmit Audio (Přenášet zvuk)
Tuto možnost lze vybrat pouze v případě, že je aktuálně zapnut přenos zvuku (viz 
Oddíl 4.30 Zvuk, Strana 38). Audiosignály jsou odesílány v samostatném datovém toku 
paralelně s videodaty, takže zvyšují zatížení sítě. Zvuková data jsou kódována podle standardu 
G.711 a vyžadují dodatečnou šířku pásma přibližně 80 kb/s pro každé připojení.

Lease time (s) (Doba pronájmu (s))
Doba pronájmu v sekundách určuje období, po kterém je jiný uživatel oprávněn řídit kameru, 
pokud nejsou přijaty žádné další řídicí signály od aktuálního uživatele. Po tomto časovém 
intervalu je kamera automaticky aktivována.

Zobrazit poplachové vstupy
Poplachové vstupy se zobrazují vedle videoobrazu jako ikony společně se svými přiřazenými 
názvy. Pokud je aktivní poplach, změní se barva odpovídající ikony.

Show relay outputs (Zobrazit reléové výstupy)
Výstupy relé se zobrazují jako ikony vedle videoobrazu, spolu se svými přiřazenými názvy. Je-li 
relé přepnuto, ikona změní barvu.

Zobrazit trajektorie VCA
Pokud je aktivována analýza obsahu obrazu (VCA), budou se po zaškrtnutí této položky 
zobrazovat doplňkové informace umožňující sledovat dráhu objektů.

Zobrazit metadata VCA
Po aktivaci analýzy obsahu obrazu (VCA) se budou v toku živého obrazu zobrazovat doplňkové 
informace. Například v režimu Motion+ jsou označeny oblasti senzorů pro detekci pohybu.

Show event log (Zobrazit protokol událostí)
Zprávy o událostech se zobrazují spolu s datem a časem v poli vedle videoobrazu.

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

Allow snapshots (Povolit snímky)
Zde můžete určit, zda by měla být pod živým obrazem zobrazena ikona pro ukládání 
jednotlivých obrazů. Jednotlivé obrazy lze ukládat pouze v případě, že je tato ikona zobrazena.

Allow local recording (Povolit místní nahrávání)
Zde můžete určit, zda by měla být pod živým obrazem zobrazena ikona pro ukládání 
videosekvencí do místní paměti. Videosekvence lze ukládat pouze v případě, že je tato ikona 
zobrazena.

Path for JPEG and Video files (Cesta pro soubory JPEG a videosoubory)
1. Zadejte cestu pro umístění úložiště jednotlivých obrazů a videosekvencí, které můžete 

uložit ze stránky Livepage (Aktivní stránka).
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2. V případě potřeby klikněte na tlačítko Browse (Procházet) a vyhledejte vhodný adresář.

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

File for event log (Soubor pro protokol událostí)
1. Zde zadejte cestu pro uložení protokolu událostí.
2. V případě potřeby klikněte na tlačítko Browse (Procházet) a vyhledejte vhodný adresář.

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

File for system log (Soubor pro protokol systému)
1. Zde zadejte cestu pro uložení protokolu systému.
2. V případě potřeby klikněte na tlačítko Browse (Procházet) a vyhledejte vhodný adresář.

4.17 Rozšířený režim: Camera (Kamera)

4.18 Nabídka Installer (Instalátor)
Orientation (Orientace)
Zajišťuje otočení obrazu o 180° (ideální při instalaci horní stranou dolů). Nastavte orientaci 
Normal (Normální), což je výchozí nastavení, nebo Inverted (Obrácená poloha).

SC Settings (Nastavení (SC)
Kliknutím na tlačítko Default (Výchozí) obnovíte původní výchozí hodnoty všech nastavení 
kamery.

SC Data (Data SC)
Kliknutím na tlačítko Default (Výchozí) vymažete veškeré přednastavené polohy, masky 
privátních zón a další uživatelská nastavení.

4.19 Profil kodéru
Můžete zvolit kódovací algoritmus pro kódování videosignálu. Můžete také změnit 
přednastavené hodnoty pro profily.
Přenos videodat můžete přizpůsobit provoznímu prostředí (například struktuře sítě, šířce 
pásma, datovému zatížení). Pro tento účel generuje systém AutoDome 700 Series současně 
dva datové toky (duální tok) se samostatně volitelnými nastaveními komprese. Například lze 
zvolit jedno nastavení pro přenosy do sítě Internet a jedno pro připojení k místní síti LAN.
K dispozici jsou předem naprogramované profily. Každý z nich přiřazuje prioritu jiné 
perspektivě.

POZOR! 
Systém AutoDome deaktivuje funkci Privacy Mask (Maska privátní zóny), pokud je nastavena 
orientace Inverted (Obrácená poloha).
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– High resolution 1 (Vysoké rozlišení 1)
Cílová přenosová rychlost: 2 000 kb/s

Maximální přenosová rychlost: 4 000 kb/s

Interval kódování: 30,00 snímku/s

– High resolution 2 (Vysoké rozlišení 2)
Cílová přenosová rychlost: 1 500 kb/s

Maximální přenosová rychlost: 3 000 kb/s

Interval kódování: 30,00 snímku/s

– Low bandwidth (Malá šířka pásma)
Cílová přenosová rychlost: 700 kb/s

Maximální přenosová rychlost: 1 500 kb/s

Interval kódování: 30,00 snímku/s

– DSL
Cílová přenosová rychlost: 400 kb/s

Maximální přenosová rychlost: 500 kb/s

Interval kódování: 30,00 snímku/s

– ISDN (2B)
Cílová přenosová rychlost: 80 kb/s

Maximální přenosová rychlost: 100 kb/s

Interval kódování: 30,00 snímku/s

– ISDN (1B)
Cílová přenosová rychlost: 40 kb/s

Maximální přenosová rychlost: 50 kb/s

Interval kódování: 30,00 snímku/s

– Modem
Cílová přenosová rychlost: 20 kb/s

Maximální přenosová rychlost: 22 kb/s

Interval kódování: 30,00 snímku/s

– GSM
Cílová přenosová rychlost: 7 kb/s

Maximální přenosová rychlost: 8 kb/s

Interval kódování: 30,00 snímku/s

Hodnoty jednotlivých parametrů profilu můžete upravit a změnit lze také název profilu. Mezi 
profily je možné přepínat kliknutím na příslušné karty.

POZOR! 
Profily jsou poměrně složité. Obsahují velký počet parametrů, které spolu vzájemně reagují. 
Obecně je tedy nejvhodnější používat výchozí profily.
Profily měňte až poté, co se důkladně seznámíte se všemi možnostmi konfigurace.
Ve výchozím nastavení je pro poplachová a automatická připojení přenášen tok 2. 
Nezapomínejte na to při přiřazování profilu.

POZNÁMKA! 
Všechny parametry tvořící profil jsou propojeny a jsou vzájemně závislé. Jestliže zadáte 
nastavení, které je mimo přípustný rozsah určitého parametru, bude tato hodnota při uložení 
nastavení nahrazena nejbližší přípustnou hodnotou.
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Profile name (Název profilu)
Zde je možné zadat nový název profilu. Název se pak zobrazí v seznamu dostupných profilů 
v poli Profile name (Název profilu).

Target data rate (Cílová přenosová rychlost)
Přenosovou rychlost pro systém AutoDome řady 700 lze omezit, aby se optimalizovalo využití 
šířky pásma v síti. Cílová přenosová rychlost by měla být nastavena podle požadované kvality 
obrazu pro typické scény bez nadměrného výskytu pohybu.
U složitých obrazů nebo častých změn obsahu obrazu vlivem častého výskytu pohybu lze toto 
omezení dočasně překročit až do hodnoty, kterou zadáte do pole Maximum data rate (Max. 
přenosová rychlost).

Maximum data rate (Max. přenosová rychlost)
Tato maximální přenosová rychlost není za žádných okolností překročena. V závislosti na 
nastaveních kvality obrazu pro snímky I a snímky P může tato skutečnost způsobit vynechání 
jednotlivých obrazů.
Zde zadaná hodnota musí být nejméně o 10 % vyšší než hodnota zadaná do pole Target data 
rate (Cílová přenosová rychlost). Pokud je zadaná hodnota příliš nízká, bude automaticky 
upravena.

Video resolution (Rozlišení videa)
Zde můžete zvolit požadované rozlišení pro obraz. Následující rozlišení jsou dostupná pouze 
pro nastavení standardního rozlišení:
– CIF

352 × 288/240 pixelů
– 4CIF/D1

704 × 576/480 pixelů

Encoding Interval (Interval kódování)
Zde zvolená číselná hodnota určuje interval, v němž jsou kódovány a přenášeny snímky. 
Rychlost snímků v ips (snímky za sekundu) se zobrazuje vedle textového pole. 
Použitím posuvníku vyberte snímkový kmitočet v rozsahu od 30,00 snímků/s do 1 snímku/s. 

Expert Settings (Nastavení pro zkušené uživatele)
Nastavení pro zkušené uživatele použijte, pokud je nutné přizpůsobit kvalitu snímků I a kvalitu 
snímků P specifickým požadavkům. Nastavení je založeno na kvantizačním parametru (QP) 
standardu H.264.

Struktura GOP
Zde vyberte strukturu, kterou vyžadujete pro skupinu snímků (GOP). V závislosti na tom, zda 
upřednostňujete nejmenší možné zpoždění (pouze snímky IP) nebo použití co nejmenší šířky 
pásma, můžete zvolit možnost IP, IBP nebo IBBP.

I-frame Distance (Odstup snímků I)
Tento parametr umožňuje nastavit intervaly, v nichž budou kódovány snímky I. Hodnota 0 
znamená automatický režim, kdy videoserver vkládá snímky I podle potřeby. Hodnota 1 udává, 
že snímky I jsou generovány nepřetržitě. Hodnota 2 udává, že snímkem I je pouze každý druhý 
snímek, hodnota 3, že snímkem I je pouze každý třetí snímek, atd. Snímky mezi snímky I jsou 
kódovány jako snímky P.

I-frame Quality (Kvalita snímků I)
Toto nastavení umožňuje nastavit kvalitu obrazu snímků I. Základní nastavení Auto 
(Automaticky) zajišťuje automatickou úpravu kvality podle nastavení pro kvalitu obrazu 
snímků P. Můžete také použít posuvník k nastavení hodnoty z rozsahu od 9 do 51. Hodnota 9 
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představuje nejvyšší kvalitu obrazu, při které může být v závislosti na nastaveních maximální 
přenosové rychlosti použit v případě potřeby nižší obnovovací kmitočet snímků. Hodnota 51 
způsobí velmi vysoký obnovovací kmitočet a nižší kvalitu obrazu.

P-frame Quality (Kvalita snímků P)
Toto nastavení umožňuje upravit maximální kvalitu obrazu snímků P. Základní nastavení Auto 
(Automaticky) zajišťuje automatickou úpravu pro dosažení optimální kombinace pohybu a 
definice obrazu (zaostření). Můžete také použít posuvník k nastavení hodnoty z rozsahu od 9 
do 51. Hodnota 9 představuje nejvyšší kvalitu obrazu, při které může být v závislosti na 
nastaveních maximální přenosové rychlosti použit v případě potřeby nižší obnovovací 
kmitočet snímků. Hodnota 51 způsobí velmi vysoký obnovovací kmitočet a nižší kvalitu obrazu.

Default (Výchozí)
Kliknutím na možnost Default (Výchozí) vrátíte hodnoty profilu na výchozí nastavení z výroby.

4.20 Toky kodéru
Vyberte vlastnost a výchozí profil pro jednotlivé toky H.264 a nastavte parametry pro tok M-
JPEG. 
– H.264 BP+ bit-rate-limited (H.264 BP+ s omezenou přenosovou rychlostí)

Toto nastavení vyberte při používání hardwarových dekodérů. Přenosová rychlost je 
omezena na 1,2 Mb/s.

CABAC: vypnuto

CAVLC: zapnuto

Struktura GOP: IP

Vzdálenost snímků I: 15

Vyhlazovací filtr: zapnut

– H.264 MP SD
Toto nastavení zvolte, pokud používáte softwarové dekodéry, funkci PTZ a rychlé pohyby 
v obraze.

CABAC: zapnuto

CAVLC: vypnuto

Struktura GOP: IP

Vzdálenost snímků I: 30 

Vyhlazovací filtr: zapnut

Výběr možností toku:
1. Vyberte požadované vlastnosti kodéru a jeden z profilů kodérů pro každý tok dat.
2. Klikněte na tlačítko Preview (Náhled). Zobrazí se obrazovky s náhledem pro oba toky dat.
3. Kliknutím na tlačítko 1:1 Live View (Živý obraz 1:1) pod obrazovkou s náhledem otevřete 

nové okno s původním tokem dat a zkontrolujte kvalitu obrazu a přenosovou rychlost.

Vlastnost
Vyberte jeden ze standardů H.264 pro jednotlivé toky.

Výchozí profil
Vyberte jeden z následujících profilů pro jednotlivé toky:
– High resolution 1 (Vysoké rozlišení 1)
– High resolution 2 (Vysoké rozlišení 2)
– Low bandwidth (Malá šířka pásma)
– DSL
– ISDN (2B)
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– ISDN (1B)
– Modem
– GSM
Podrobnější informace o jednotlivých tocích obsahuje Oddíl 4.19 Profil kodéru, Strana 28.

Preview (Náhled)
Kliknutím na tlačítko Preview (Náhled) otevřete malé statické náhledové okno pro jednotlivé 
toky. Chcete-li zvětšit náhled a sledovat živý obraz, klikněte na tlačítko 1:1 Live View (Živý 
obraz 1:1).

Tok JPEG
Vyberte rozlišení, snímkový kmitočet a kvalitu obrazu pro tok M-JPEG. 
– Frame rate (Snímkový kmitočet): Vyberte jeden z následujících snímkových kmitočtů: 5, 

10, 15, 20, 25 nebo 30 snímků/s.
– Picture quality (Kvalita obrazu): Toto nastavení umožňuje upravit kvalitu obrazu. 

Použitím posuvníku zvolte kvalitu v rozsahu od Low (Nízká) do High (Vysoká).

4.21 Masky privátních zón
Maskování privátních zón se používá k blokování určité oblasti scény, aby nebyla zobrazována. 
Masky lze konfigurovat jako šedou oblast se čtyřmi rohy. Celkem můžete definovat 24 masek 
privátních zón. 

Přidání masky privátní zóny do scény: 
1. Přejděte na scénu, pro kterou chcete použít masku privátní zóny.

a. Klikněte na odkaz View Control (Ovládání záběru).
b. K zobrazení scény použijte ovládací prvky PTZ.

2. Vyberte číslo masky privátní zóny, kterou chcete použít pro scénu. 
V náhledovém okně se ve scéně zobrazí šedý obdélník.

3. Zaškrtnutím políčka Enable (Povolit) aktivujte masku privátní zóny.
Barva masky privátní zóny v náhledovém okně se změní na oranžovou, čímž signalizuje, že 
se maska objeví v tocích videodat na stránce Livepage (Aktivní stránka).

4. Přesuňte ukazatel myši do oblasti masky privátní zóny v náhledovém okně, pak klikněte a 
tažením přesuňte masku privátní zóny.

5. Přesuňte ukazatel myši na roh nebo vrchol obdélníku masky, pak klikněte a tažením 
zvětšete nebo zmenšete oblast masky privátní zóny.

6. Kliknutím na tlačítko Set (Nastavit) uložte velikost a polohu masky privátní zóny. 
V okně s obrazem se zobrazí maska privátní zóny.

7. Chcete-li skrýt jednotlivou masku, vyberte číslo masky a zrušte zaškrtnutí políčka Enable 
(Povolit).

POZNÁMKA! 
– Systém AutoDome deaktivuje funkci Privacy Mask (Maska privátní zóny), pokud je 

nastavena orientace kamery Inverted (Obrácená poloha). Informace o nastaveních 
orientace obsahuje Oddíl 4.18 Nabídka Installer (Instalátor), Strana 28.

– Masku privátní zóny nelze použít 70° (směr naklánění) pod horizontem.

POZNÁMKA! 
Nakreslete masku o 10 % větší než objekt, abyste zajistili, že maska zcela pokryje objekt, 
pokud systém AutoDome přiblíží nebo oddálí obraz.
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8. Chcete-li skrýt všechny masky ze zobrazení obrazu, zaškrtněte políčko Hide Masks (Skrýt 
masky).
Poznámka: Pokud zvolíte skrytí všech masek, je nutné k zobrazení jednotlivých masek ve 
scéně povolit každou masku zvlášť.

4.22 Camera Settings (Nastavení kamery)
White Balance (Vyvážení bílé)
Funkce upravuje nastavení barev, aby byla zachována kvalita bílých oblastí v obraze.
– ATW (Automatické sledování bílé): umožňuje kameře nepřetržitě upravovat reprodukci 

barev.
– Indoor (Uvnitř): sledování vyvážení bílé pro vnitřní použití.
– Outdoor (Venku): sledování vyvážení bílé pro venkovní použití.
– AWB Hold (Automatické vyvážení bílé s uchováním v paměti): uchovává vyvážení bílé 

pořízené automatickým průběžným sledováním a ukládá nastavení barev.
– Extended ATW (Rozšířené automatické sledování bílé) – výchozí nastavení: umožňuje 

kameře nepřetržitě upravovat nastavení tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce 
barev.

– Manual (Manuální): umožňuje manuálně nastavit požadovanou hodnotu zesílení pro 
červenou a modrou složku.

– Outdoor Auto (Automatické pro venkovní použití): Zajišťuje automatickou úpravu 
vyvážení bílé, aby se omezily tmavé tóny za svítání nebo soumraku.

– Sodium Lamp Auto (Automatické pro sodíkovou výbojku): Zajišťuje automatickou 
úpravu pro světlo ze sodíkové výbojky, aby objekty získaly zpět svou původní barvu.

– Sodium Lamp (Sodíková výbojka): Slouží k optimalizaci světla ze sodíkové výbojky, aby 
objekty získaly zpět svou původní barvu. 

Red Gain (Zesílení červené)
Úpravou zesílení pro červenou složku lze posunout vyvážení bílého bodu stanovené výrobcem 
(ubíráním červené se přidává azurová).

Blue Gain (Zesílení modré)
Úpravou zesílení pro modrou složku lze posunout vyvážení bílého bodu stanovené výrobcem 
(ubíráním modré se přidává žlutá). Posunutí bílého bodu je nutné změnit pouze pro scény se 
speciálními podmínkami.

Gain Control (Ovládání zesílení)
Umožňuje upravit automatické řízení zesílení (AGC). Funkce automaticky nastaví zesílení na 
nejnižší možnou hodnotu, která je potřebná pro zachování kvalitního obrazu.
– AGC (Automatické řízení zesílení) – výchozí nastavení: zajišťuje elektronické vyjasnění 

tmavých scén, což může způsobit zrnitost ve slabě osvětlených scénách.
– Fixed (Pevné): bez vylepšení. Toto nastavení deaktivuje možnost Max. Gain Level 

(Maximální úroveň zesílení). 
Po zvolení této možnosti systém AutoDome řady 700 provede automaticky následující 
změny:

– Night Mode (Noční režim): přepne na možnost Color (Barevně)
– Auto Iris (Automatická clona): přepne na možnost Constant (Stále)

Max. úroveň zesílení
Slouží k ovládání maximální hodnoty zesílení, která může být dosažena při automatickém 
řízení zesílení. Při nastavování maximální úrovně zesílení zvolte některou z možností:
– Normal (Normální)
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– Medium (Střední)
– High (Vysoká) – výchozí nastavení

Sharpness (Ostrost)
Umožňuje upravit ostrost obrazu. Chcete-li nastavit ostrost, zadejte hodnotu v rozsahu od 1 
do 15. Výchozí nastavení je 12.

Shutter Mode (Režim závěrky)
– Off (Vypnuto): vypíná funkci Auto SensUP (Automatické zvýšení citlivosti).
– Auto SensUP (Automatické zvýšení citlivosti): zajišťuje zvýšení citlivosti kamery 

prodloužením doby integrace v kameře. Zvýšení citlivosti slouží k omezení šumu v signálu 
a dosahuje se integrací signálu z určitého počtu po sobě následujících videosnímků.
Po zvolení této možnosti systém AutoDome provede automaticky následující změnu:

– Auto Iris (Automatická clona): přepne na možnost Constant (Stále)
– Shutter (Rychlost závěrky): funkce je deaktivována

Shutter (Rychlost závěrky)
Umožňuje upravit rychlost elektronické závěrky (AES). Ovládá dobu, po kterou dopadá světlo 
na snímací prvek. Výchozí nastavení je 1/60 s pro kamery NTSC a 1/50 s pro kamery PAL. 
Rozsah nastavení je od 1/1 s do 1/10000 s. 

Backlight Compensation (Kompenzace protisvětla)
Zajišťuje optimalizaci úrovně videosignálu pro zvolenou oblast obrazu. Části obrazu vně této 
oblasti mohou být podexponované nebo přeexponované. Chcete-li optimalizovat úroveň 
videosignálu pro střední oblast obrazu, zvolte možnost On (Zapnuto). Výchozí nastavení je Off 
(Vypnuto).

High Sensitivity Setting (Nastavení vysoké citlivosti)
Umožňuje upravit úroveň intenzity v obraze. Vyberte možnost Auto WD (Automatické ŠD), Off 
(Vypnuto) nebo On (Zapnuto).

Stabilization (Stabilizace)
Zapíná stabilizaci obrazu.

Wide Dynamic Range (Široký dynamický rozsah)
Slouží k zapnutí funkce širokého dynamického rozsahu. Široký dynamický rozsah zlepšuje 
reprodukci obrazu v prostředích s mimořádně vysokým kontrastem. Vyberte možnost Off 
(Vypnuto), On (Zapnuto) nebo Auto Mode (Automatický režim).

Night Mode (Noční režim)
Slouží k výběru (černobílého) nočního režimu, který zlepšuje osvětlení slabě osvětlených scén. 
Vyberte některou z následujících možností:
– Monochrome (Černobíle): přinutí kameru zůstat v nočním režimu a přenášet černobílé 

obrazy.
– Color (Barevně): kamera se nepřepne do nočního režimu, bez ohledu na okolní světelné 

podmínky.
– Auto (Automaticky) – výchozí nastavení: kamera se přepne z nočního režimu poté, co 

úroveň okolního osvětlení dosáhne předdefinované prahové hodnoty.

Night Mode Threshold (Práh nočního režimu)
Umožňuje upravit úroveň světla, při které se kamera automaticky přepne z (černobílého) 
nočního režimu. Vyberte hodnotu od 10 do 55 (v krocích po 5), kde hodnota 10 znamená dříve 
a hodnota 55 později.
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Noise Reduction (Omezení šumu)
Slouží k zapnutí funkce omezení 2D a 3D šumu.

Noise Reduction Level (Úroveň omezení šumu)
Umožňuje upravit úroveň šumu na úroveň vhodnou pro podmínky snímání. Vyberte hodnotu od 
1 do 5. 

4.23 Lens Settings (Nastavení objektivu)
Auto Focus (Automatické zaostření)
Zajišťuje nepřetržitou automatickou úpravu nastavení objektivu tak, aby byl správně zaostřen 
a poskytoval nejostřejší obraz.
– One Push (Jednorázové) – výchozí nastavení: funkce automatického zaostření se 

aktivuje poté, co se kamera přestane pohybovat. Po zaostření bude automatické 
zaostřování neaktivní, dokud se kamera znovu nepohne.

– Auto Focus (Automatické zaostření): funkce automatického zaostření je stále aktivní.
– Manual (Manuální): funkce automatického zaostření je neaktivní.

Focus Polarity (Polarita zaostření)
– Normal (Normální) – výchozí nastavení: ovládací prvky pro zaostření mají normální 

funkce.
– Reverse (Převrácená): ovládací prvky pro zaostření mají přehozené funkce. 

Focus Speed (Rychlost zaostření)
Slouží k ovládání rychlosti, s jakou se znovu upraví automatické zaostření, když se zaostřený 
obraz rozostří. Vyberte některou z následujících možností:
– Super Slow (Velmi nízká)
– Slow (Nízká) – výchozí nastavení
– Medium (Střední)
– Fast (Vysoká)

Auto Iris (Automatická clona)
Zajišťuje automatické nastavení objektivu tak, aby umožnil správné osvětlení snímacího prvku 
kamery. Tento typ objektivu je doporučován pro použití v prostředích se slabým osvětlením 
nebo s proměnlivými světelnými podmínkami.
– Constant (Stále) – výchozí nastavení: kamera se nepřetržitě přizpůsobuje měnícím se 

světelným podmínkám.
Po zvolení této možnosti systém AutoDome provede automaticky následující změny:

– Gain Control (Ovládání zesílení): slouží k přepnutí na automatické ovládání zesílení 
(AGC).

– Shutter Speed (Rychlost závěrky): slouží k přepnutí na výchozí nastavení.
– Manual (Manuální): k zajištění kompenzace pro měnící se světelné podmínky je nutné 

upravit nastavení kamery manuálně.

Polarita clony
Umožňuje obrátit funkci tlačítka pro nastavení clony na řídicí jednotce. 
– Normal (Normální) – výchozí nastavení: ovládací prvky pro nastavení clony mají normální 

funkce.
– Reverse (Převrácená): ovládací prvky pro nastavení clony mají přehozené funkce. 

Auto Iris Level (Hodnota automatické clony)
Zajišťuje snižování nebo zvyšování jasu podle množství světla. Zadejte hodnotu v rozsahu od 1 
do 15 včetně. Výchozí nastavení je 5. 
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Maximální rychlost přiblížení a vzdálení
Slouží k ovládání rychlosti transfokace. Výchozí nastavení je Medium (Střední).

Polarita transfokace
Umožňuje obrátit funkci tlačítka pro nastavení transfokace na řídicí jednotce.
– Normal (Normální) – výchozí nastavení: ovládací prvky pro nastavení transfokace mají 

normální funkce.
– Reverse (Převrácená): ovládací prvky pro nastavení transfokace mají přehozené funkce. 

Digital Zoom (Digitální zvětšení obrazu (Zoom))
Digitální zvětšení obrazu je metoda snížení (zúžení) zdánlivého zorného úhlu digitálního 
obrazu. Provádí se elektronicky bez jakýchkoliv úprav nastavení optiky kamery. V tomto 
procesu se nezvyšuje optické rozlišení. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, zvolte možnost Off 
(Vypnuto), chcete-li ji aktivovat, zvolte možnost On (Zapnuto). Výchozí nastavení je On 
(Zapnuto).

4.24 Nastavení PTZ
Auto Pan Speed (Rychlost automatického otáčení)
Slouží k nastavení rychlosti nepřetržitého otáčení kamery mezi nastavenou pravou a levou 
mezní polohou. Zadejte hodnotu v rozsahu od 1 do 60 včetně (vyjádřenou ve stupních). 
Výchozí nastavení je 30.

Inactivity (Nečinnost)
Určuje chování systému s kopulovitým krytem, když je jeho ovládání neaktivní.
– Off (Vypnuto) – výchozí nastavení: kamera zůstane nastavena na aktuální scénu 

neomezeně dlouhou dobu.
– Scene 1 (Scéna 1): kamera se vrátí do přednastavené polohy 1.
– Previous Aux (Předchozí Aux): kamera se vrátí k předchozí činnosti.

Inactivity Period (Interval nečinnosti)
Umožňuje zvolit dobu, po kterou nesmí být systém s kopulovitým krytem ovládán, aby se 
uskutečnila událost nastavená pro případ nečinnosti. V rozevíracím seznamu zvolte časový 
interval (3 s až 10 min). Výchozí nastavení jsou 2 minuty. 

Auto Pivot (Automatické otáčení)
Funkce Auto Pivot (Automatické otáčení) naklání kameru ve svislém směru, když se kamera 
otáčí, aby zachovala správnou orientaci obrazu. Pokud se má kamera při sledování objektu, 
jenž se pohybuje přímo pod ní, automaticky otočit o 180°, nastavte pro funkci Auto Pivot 
(Automatické otáčení) výchozí možnost On (Zapnuto). Chcete-li tuto funkci deaktivovat, 
klikněte na možnost Off (Vypnuto).

Freeze Frame (Zastavení záběru)
Pokud se má obraz při přesouvání systému AutoDome do polohy pro předurčenou scénu 
zastavit, vyberte možnost On (Zapnuto). Výchozí nastavení je Off (Vypnuto).

Set Autopan Left Limit (Nastavit levou mez pro automatické otáčení)
Umožňuje nastavit levou mez otáčení pro uživatelem definované automatické otáčení. 

Set Autopan Right Limit (Nastavit pravou mez pro automatické otáčení)
Umožňuje nastavit pravou mez otáčení pro uživatelem definované automatické otáčení. 

Tilt Up Limit (Horní mez naklánění)
Umožňuje nastavit horní mez pro naklánění kamery. 
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Tilt Limits (Meze naklánění)
Kliknutím na tlačítko Reset (Obnovit nastavení) vymažete horní mez naklánění.

4.25 Diagnostics (Diagnostika)
Poskytuje přístup k vestavěnému autotestu (BIST). Vestavěný autotest zobrazuje pro poslední 
událost nastavení výchozího stavu stav Pass (Proběhlo) nebo Fail (Nezdařilo se), nikoli stav 
počitadla.  Pro ostatní položky je zachován stav počitadla.
Po kliknutí na tlačítko BIST se pro systém AutoDome řady 700 zobrazí, kolikrát:
– provedl událost nastavení výchozího stavu.
– se nepodařilo řádně nastavit výchozí stav.
– byl restartován.
– došlo ke ztrátě videosignálu.

4.26 Přednastavená poloha a obchůzky
Systém AutoDome řady 700 umožňuje uložit až 99 přednastavených scén a tato část dovoluje 
definovat jednotlivé scény a obchůzku z přednastavených poloh tvořenou definovanými 
scénami.
Nadefinujete jednotlivé scény přednastavených poloh a poté tyto scény použijete k definici 
obchůzky z přednastavených poloh. Obchůzka začíná od scény s nejnižším číslem v obchůzce 
a pokračuje postupně ke scéně s nejvyšším číslem v obchůzce. Při obchůzce se jednotlivé 
scény před přepnutím na další scénu zobrazují po dobu odpovídající zadané časové prodlevě.
Při výchozím nastavení jsou všechny scény součástí obchůzky z přednastavených poloh, dokud 
z ní nejsou odebrány.

Definice a úprava jednotlivé scény:
1. Přejděte na scénu, kterou chcete definovat jako přednastavenou polohu.

a. Klikněte na odkaz View Control (Ovládání záběru).
b. Použitím ovládacích prvků PTZ přesuňte kameru do požadované polohy.

2. Kliknutím na tlačítko Přidat scénu („+“) definujte přednastavenou polohu.
3. Vyberte číslo pro scénu od 1 do 99.
4. Zadejte volitelný název pro scénu, dlouhý až 20 znaků.
5. Kliknutím na tlačítko OK uložte scénu do seznamu Preposition (Přednastavená poloha).

Hvězdička (*) vlevo od názvu scény udává, že scéna je součástí obchůzky 
z přednastavených poloh.

6. Chcete-li odstranit scénu ze seznamu, vyberte ji a klikněte na tlačítko Odstranit scénu 
(„X“).
Poznámka: Odstraněním scénu také vymažete z paměti systému AutoDome.

7. Přepsání stávající scény:
a. Kliknutím na odkaz View Control (Ovládání záběru) získejte přístup k ovládacím 

prvkům PTZ.
b. Použitím ovládacích prvků PTZ přejděte na novou scénu.
c. V seznamu Preposition (Přednastavená poloha) klikněte na scénu, kterou chcete 

přepsat.
d. Kliknutím na tlačítko Overwrite scene (Přepsat scénu) použijte novou scénu pro 

stávající přednastavenou polohu.
e. Chcete-li změnit název scény, poklepejte na scénu v seznamu. Poté v dialogovém 

okně Edit Scene (Upravit scénu) změňte název a klikněte na tlačítko OK.
8. Chcete-li zobrazit scénu v náhledovém okně, vyberte ji v seznamu a klikněte na tlačítko 

Show scene (Zobrazit scénu).
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9. Zobrazení scény ze stránky Livepage (Aktivní stránka):
a. Klikněte na číslo scény pod ovládacími prvky PTZ na kartě View Control (Ovládání 

záběru).
b. Použijte klávesnici a tlačítko Show Shot (Zobrazit záběr) na kartě Aux Control 

(Pomocné ovládání).

Definice obchůzky z přednastavených poloh:
1. Vytvořte jednotlivé scény.

Při výchozím nastavení obsahuje obchůzka z přednastavených poloh všechny scény ze 
seznamu Preposition (Přednastavená poloha).

2. Chcete-li odebrat scénu z obchůzky, vyberte ji v seznamu a zrušte zaškrtnutí políčka 
Include in standard tour (Zahrnout do standardní obchůzky).

3. V rozevíracím seznamu Standard preposition tour (Standardní obchůzka 
z přednastavených poloh) vyberte časovou prodlevu.

4. Spuštění obchůzky z přednastavených poloh:
a. Vraťte se na stránku Livepage (Aktivní stránka).
b. Klikněte na kartu Aux Control (Pomocné ovládání).
c. Zadejte 8 do vstupního pole a klikněte na tlačítko Aux On (Příkaz Aux On). 

5. Chcete-li obchůzku zastavit, zadejte 8 a klikněte na tlačítko Aux Off (Příkaz Aux Off).

4.27 Sektory
Sector (Sektor)
Systém AutoDome řady 700 je schopen se otáčet o 360° a tento rozsah je rozdělen do 
16 stejných sektorů. Tato část umožňuje použít názvy pro jednotlivé sektory a označit 
libovolné sektory jako zatemněné.

Definice názvu pro sektor:
1. Přesuňte kurzor do vstupního pole vpravo od čísla sektoru.
2. Zadejte název pro sektor, dlouhý až 20 znaků.
3. Chcete-li zatemnit sektor, zaškrtněte políčko vpravo od názvu sektoru. 

4.28 Miscellaneous (Různé)
Address (Adresa)
Umožňuje ovládání příslušného systému s kopulovitým krytem v řídicím systému pomocí 
číselné adresy. Zadejte číselnou hodnotu v rozsahu od 0000 do 9999 pro identifikaci kamery.

4.29 Logs (Soubory prot.)
Při ukládání informací do souboru protokolu postupujte následovně:
1. Kliknutím na tlačítko Download (Stáhnout) získejte informace z protokolu.
2. Klikněte na tlačítko Save (Uložit).
3. Přejděte do adresáře, do kterého chcete uložit informace z protokolu.
4. Zadejte název pro soubor protokolu a klikněte na tlačítko Save (Uložit).

4.30 Zvuk
Zesílení zvukových signálů můžete nastavit podle svých konkrétních požadavků. Aktuální 
videoobraz se zobrazuje v malém okně vedle ovládacích posuvníků. Pomůže vám zkontrolovat 
zdroj zvuku a zlepšit přiřazení. Provedené změny jsou platné ihned.
Při připojení pomocí internetového prohlížeče je nutné na stránce Livepage Functions 
(Funkce stránky Aktivní stránka) aktivovat přenos zvuku (viz Oddíl 2.5 Stránka Livepage 
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(Aktivní stránka), Strana 10). Pro jiná spojení závisí přenos na nastaveních pro zvuk 
příslušného systému.

Zvuk
Audiosignály jsou odesílány v samostatném datovém toku paralelně s videodaty, takže zvyšují 
zatížení sítě. Zvuková data jsou kódována podle standardu G.711 a vyžadují dodatečnou šířku 
pásma přibližně 80 kb/s pro každé připojení. Nechcete-li přenášet žádná audiodata, zvolte 
možnost Off (Vypnuto).

Linkový vstup
Můžete nastavit zesílení linkového vstupu. Přesvědčte se, zda během modulace neopustí 
ukazatel úrovně zelené pásmo.

Record Format (Formát pro nahrávání)
Vyberte formát pro nahrávání zvuku. Výchozí hodnota je G.711. Požadujete-li lepší kvalitu 
zvuku s vyššími vzorkovacími kmitočty, vyberte formát L16. Ten vyžaduje přibližně osmkrát 
větší šířku pásma než formát G.711.

4.31 Rozšířený režim: Recording (Nahrávání)

4.32 Storage Management (Správa úložišť)
Obrazy ze systému AutoDome řady 700 můžete nahrávat na různá místní úložná média nebo 
do příslušně nakonfigurovaného systému iSCSI.
Při přístupu k systému iSCSI je také možné přenechat řízení veškerého nahrávání softwaru 
VRM Video Recording Manager. Jedná se o externí program pro konfiguraci úloh nahrávání pro 
videoservery. Další informace získáte v místním středisku služeb zákazníkům společnosti 
Bosch Security Systems, Inc.

Device manager (Správce zařízení)
Pokud na této obrazovce aktivujete možnost VRM, software VRM Video Recording Manager 
bude spravovat veškeré nahrávky a nebudete zde moci nakonfigurovat žádná další nastavení.

Recording media (Nahrávací média)
Zde zvolte požadovaná nahrávací média, abyste je pak mohli aktivovat a bylo možné 
nakonfigurovat parametry pro nahrávání.

iSCSI Media (Média iSCSI)
Chcete-li jako médium pro ukládání nahrávek používat systém iSCSI, musíte nastavit připojení 
k požadovanému systému iSCSI a konfigurační parametry.

1. Zadejte adresu IP požadovaného cíle iSCSI do pole iSCSI IP address (Adresa IP iSCSI).
2. Pokud je cíl iSCSI chráněn heslem, zadejte jej do pole Password (Heslo).
3. Klikněte na tlačítko Read (Číst). Bude vytvořeno připojení k adrese IP. V poli Storage 

overview (Přehled úložišť) se zobrazí odpovídající logické jednotky.

POZOR! 
Aktivace nebo deaktivace softwaru VRM způsobí ztrátu aktuálních nastavení. Ta bude možné 
obnovit pouze opětovnou konfigurací.

POZNÁMKA! 
Vybraný úložný systém iSCSI musí být dostupný v síti a kompletně nastavený. Mimo jiné musí 
mít přiřazenu adresu IP a být rozdělen na logické jednotky (LUN).
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Local Media (Místní média)
Podporovaná místní média pro ukládání nahrávek jsou zobrazena v poli Storage overview 
(Přehled úložišť).

Aktivace a konfigurace úložných médií
Dostupná úložná média jsou zobrazena v přehledu úložišť. Můžete zvolit jednotlivá média 
nebo jednotky iSCSI a následně je přenést do seznamu Managed storage media (Spravovaná 
úložná média). Úložná média uvedená v tomto seznamu můžete aktivovat a nakonfigurovat 
pro ukládání.

1. V sekci Recording media (Nahrávací média) zobrazte kliknutím na karty iSCSI Media 
(Média iSCSI) a Local Media (Místní média) přehled použitelných úložných médií.

2. V sekci Storage overview (Přehled úložišť) dvakrát klikněte na požadované úložné 
médium, logickou jednotku iSCSI nebo některou z dalších dostupných jednotek. Médium 
se pak doplní do seznamu Managed storage media (Spravovaná úložná média). Ve 
sloupci Status (Stav) jsou nově přidaná média označena stavem Not active (Neaktivní).

3. Kliknutím na tlačítko Set (Nastavit) aktivujte všechna média v seznamu Managed storage 
media (Spravovaná úložná média). Aktivovaná média jsou ve sloupci Status (Stav) 
označena stavem Online.

4. Zaškrtnutím políčka ve sloupci Rec. 1 (Nahr. 1) nebo Rec. 2 (Nahr. 2) určete, který z toků 
dat by měl být nahráván na zvolené úložné médium. Možnost Rec. 1 (Nahr. 1) zajistí 
ukládání toku 1, možnost Rec. 2 (Nahr. 2) ukládání toku 2. To znamená, že můžete 
například nahrávat standardní tok dat na pevný disk a obrazy při poplachu na přenosnou 
kartu CF.

5. Zaškrtnutím políček pro možnost Overwrite older recordings (Přepsat starší nahrávky) 
určete, které starší nahrávky mohou být přepsány, jakmile bude vyčerpána dostupná 
kapacita paměti. Políčko Recording 1 (Nahrávání 1) odpovídá toku 1, políčko 
Recording 2 (Nahrávání 2) toku 2. 

Formátování úložných médií
Všechny nahrávky na úložném médiu můžete kdykoliv odstranit.

1. Kliknutím v seznamu Managed storage media (Spravovaná úložná média) vyberte úložné 
médium.

2. Klikněte na tlačítko Edit (Upravit) pod seznamem. Otevře se nové okno.
3. Kliknutím na tlačítko Formatting (Formátování) odstraňte všechny nahrávky na úložném 

médiu.
4. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno.

POZOR! 
Každé úložné médium může být přiřazeno pouze jednomu uživateli. Pokud úložné médium již 
používá jiný uživatel, můžete tohoto uživatele odpojit a pak propojit jednotku se systémem 
AutoDome 700 Series. Před odpojením rozhodně ověřte, zda předchozí uživatel úložné 
médium již nepotřebuje.

POZOR! 
Pokud není povoleno přepisování starších nahrávek a dojde k vyčerpání dostupné kapacity 
paměti, dotyčné nahrávání se zastaví. Přepisování starých nahrávek můžete omezit konfigurací 
doby uchování (viz Oddíl 4.34 Retention Time (Doba platnosti), Strana 42).

POZOR! 
Před odstraněním nahrávky zkontrolujte a zálohujte důležité sekvence na pevný disk počítače.
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Deaktivace úložného média
Libovolné úložné médium ze seznamu Managed storage media (Spravovaná úložná média) 
můžete deaktivovat. Médium pak již nebude používáno pro nahrávání.
1. Kliknutím v seznamu Managed storage media (Spravovaná úložná média) vyberte úložné 

médium.
2. Klikněte na tlačítko Remove (Odebrat) pod seznamem. Paměťové médium je 

deaktivováno a odebráno ze seznamu.

4.33 Profily pro nahrávání
Je možné definovat až deset různých profilů pro nahrávání. Tyto profily se pak použijí 
v časovači nahrávání, kde jsou spojeny s jednotlivými dny a časy (viz Oddíl 4.35 Plán Nahrávání, 
Strana 42).

1. Po kliknutí na některou z karet můžete upravit příslušný profil.
2. V případě potřeby klikněte na tlačítko Default (Výchozí) a vraťte všechna nastavení na 

jejich výchozí hodnoty.
3. Chcete-li zkopírovat aktuálně zobrazená nastavení do dalších profilů, klikněte na tlačítko 

Copy Settings (Nastavení kopírování). Otevře se nové okno, v kterém můžete zvolit 
profily, do nichž chcete tato nastavení zkopírovat.

4. Nastavení jednotlivých profilů se uloží do jednotky kliknutím na tlačítko Set (Nastavit).

Standard recording (Standardní nahrávání)
Zde můžete zvolit režim pro standardní nahrávání. 
Pokud zvolíte možnost Continuous (Nepřetržité), nahrávání bude probíhat nepřetržitě. Po 
vyčerpání maximální kapacity paměti budou starší nahrávky automaticky přepsány. Pokud 
zvolíte možnost Pre-alarm (Před poplachem), bude nahrávání probíhat pouze v době před 
poplachem, během poplachu a po nastavenou dobu po poplachu.
Po zvolení možnosti Off (Vypnuto) se žádné automatické nahrávání neuskuteční.

Standard profile (Standardní profil)
V tomto poli můžete zvolit profil kodéru, který má být použit pro nahrávání (viz 
Oddíl 4.19 Profil kodéru, Strana 28).

Pre-alarm Time (Čas před poplachem)
V poli se seznamem můžete vybrat požadovaný čas před poplachem.

Post-alarm Time (Čas po poplachu)
V poli se seznamem můžete vybrat požadovaný čas po poplachu.

POZNÁMKA! 
Popis profilu pro nahrávání na kartách na stránce Recording Scheduler (Časovač nahrávání) 
lze měnit nebo k němu přidávat informace (viz Strana 42).

POZOR! 
Pro režim Continuous (Nepřetržité) lze konfigurací doby uchování určit omezení pro 
přepisování starších nahrávek (viz Oddíl 4.34 Retention Time (Doba platnosti), Strana 42).

POZNÁMKA! 
Profil pro nahrávání se může odchylovat od standardního nastavení Active profile (Aktivní 
profil) a používá se pouze během aktivního nahrávání.
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Post-alarm profile (Profil po poplachu)
Je možné zvolit profil kodéru, který má být použit při nahrávání během času po poplachu 
(viz Oddíl 4.19 Profil kodéru, Strana 28).
Možnost Standard profile (Standardní profil) přebírá výběr u horního okraje stránky.

Alarm input (Poplachový vstup) / Motion alarm (Poplach při pohybu) / Video loss alarm 
(Poplach při ztrátě videosignálu)
Je možné zvolit poplachový senzor, který má spustit nahrávání.

Virtual alarm (Virtuální poplach)
Zde můžete zvolit senzory pro virtuální poplachy, které mají spouštět nahrávání, například 
prostřednictvím příkazů RCP+ nebo poplachových skriptů.

Recording includes (Obsah nahrávky)
Můžete určit, zda by kromě videodat měla být nahrávána také metadata (například poplachy, 
data analýzy obsahu obrazu a sériová data). Zahrnutí metadat by usnadnilo následná 
vyhledávání nahrávek, ale vyžaduje další kapacitu paměti.

4.34 Retention Time (Doba platnosti)
Můžete určit doby uchování pro nahrávky. Dojde-li k vyčerpání dostupné paměťové kapacity 
média, starší nahrávky budou přepsány pouze v případě, že uplynula zadaná doba uchování.

Doba platnosti
Zadejte požadovanou dobu uchování v hodinách nebo dnech pro jednotlivé nahrávky. Políčko 
Recording 1 (Nahrávání 1) odpovídá toku 1, políčko Recording 2 (Nahrávání 2) toku 2.

4.35 Plán Nahrávání
Časovač nahrávání umožňuje spojit vytvořené profily pro nahrávání se dny a časy, během 
kterých se mají při poplachové události nahrávat obrazy z kamery.
Můžete spojit libovolný počet 15minutových intervalů s profily nahrávání pro každý den 
v týdnu. Přesunete-li kurzor myši nad tabulku, zobrazí se pod ním čas. To usnadňuje orientaci.
Kromě normálních všedních dnů lze definovat svátky neobsažené v běžném týdenním plánu, 
u kterých se má používat nahrávání. To umožňuje použít plán pro neděle i pro jiné dny s daty, 
která připadají na různé všední dny.
1. V poli Time periods (Časové intervaly) klikněte na profil, který chcete spojit.
2. Klikněte na pole v tabulce, podržte tlačítko myši a přetáhněte kurzor přes všechny časové 

úseky, které mají být přiřazeny k vybranému profilu.
3. Ke zrušení výběru libovolného z intervalů použijte pravé tlačítko myši.

POZNÁMKA! 
Další informace získáte v dokumentu Alarm Task Script Language a v dokumentaci RCP+. Tyto 
dokumenty naleznete na dodaném disku CD produktu.

POZOR! 
Bez metadat nelze do nahrávek zahrnout analýzu obsahu obrazu.

POZNÁMKA! 
Přesvědčte se, zda doba uchování odpovídá dostupné kapacitě paměti. Pro požadavek na 
paměť platí následující praxí ověřené pravidlo: 1 GB na hodinu doby uchování při rozlišení 
4CIF pro plný snímkový kmitočet a vysokou kvalitu obrazu.
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4. Kliknutím na tlačítko Select all (Vybrat vše) spojíte se zvoleným profilem všechny časové 
intervaly.

5. Kliknutím na tlačítko Clear all (Smazat vše) zrušíte výběr všech intervalů.
6. Po dokončení klikněte na tlačítko Set (Nastavit) a uložte tak nastavení do jednotky.

svátky
Je možné definovat svátky neobsažené v běžném týdenním plánu, u kterých se má používat 
nahrávání. To umožňuje použít plán pro neděle i pro jiné dny s daty, která připadají na různé 
všední dny.
1. Klikněte na kartu Holidays (Svátky). V tabulce se zobrazí všechny již zvolené dny.
2. Klikněte na tlačítko Add (Přidat). Otevře se nové okno.
3. Vyberte v kalendáři požadované datum. Při podržení tlačítka myši lze zvolit několik 

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

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

Time periods (Časové intervaly)
Názvy profilů pro nahrávání je možné změnit.
1. Klikněte na požadovaný profil a potom klikněte na tlačítko Rename (Přejmenovat).
2. Zadejte zvolené jméno a znovu klikněte na tlačítko Rename (Přejmenovat). 

Aktivace nahrávání
Po dokončení konfigurace je nutné aktivovat časovač nahrávání a spustit nahrávání. Jakmile je 
spuštěno nahrávání, stránky Recording Profiles (Profily pro nahrávání) a Recording 
Scheduler (Časovač nahrávání) se deaktivují a konfiguraci nelze upravit.
Nahrávání lze kdykoli zastavit a upravit nastavení.
1. Kliknutím na tlačítko Start aktivujte plánovač nahrávání.
2. Kliknutím na tlačítko Stop (Zastavit) deaktivujte plánovač nahrávání. Probíhající 

nahrávání se přeruší a bude možné změnit konfiguraci.

Recording status (Stav nahrávání)
Grafika ukazuje nahrávací aktivitu systému AutoDome řady 700. Když nahrávání probíhá, 
uvidíte animovaný obrázek.

4.36 Stav nahrávání
Zde se pro informační účely zobrazují určité podrobnosti o stavu nahrávání. Žádné z těchto 
nastavení nelze měnit.

4.37 Rozšířený režim: Alarm (Poplach)

4.38 Poplachová připojení
Je možné zvolit, jakým způsobem bude systém AutoDome 700 Series reagovat na poplach. 
V případě poplachové události se jednotka může automaticky připojit k předem definované 
adrese IP. Můžete zadat až deset adres IP, k nimž se systém AutoDome řady 700 pokusí při 
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poplachu postupně připojit, dokud nebude vytvořeno připojení.

Connect on alarm (Připojit při poplachu)
Možnost On (Zapnuto) zvolte, aby se systém AutoDome 700 Series při poplachu automaticky 
připojil k předdefinované adrese IP.
Po nastavení možnosti Follows input 1 (Sleduje vstup 1) zachová jednotka automaticky 
vytvořené připojení, dokud na poplachovém vstupu 1 existuje poplach.

Number of destination IP address (Číslo cílové adresy IP)
Zadejte čísla adres IP, které mají být kontaktovány v případě poplachu. Jednotka kontaktuje 
vzdálené stanice jednu po druhé v číslovaném pořadí, dokud není navázáno připojení.

Destination IP address (Cílová adresa IP)
Pro každé číslo zadejte odpovídající adresu IP požadované vzdálené stanice.

Destination password (Cílové heslo)
Je-li vzdálená stanice chráněna heslem, zadejte toto heslo zde.
Na této stránce můžete uložit maximálně deset cílových adres IP, a tedy až deset hesel pro 
připojení ke vzdáleným stanicím. Pokud je třeba umožnit připojení k více než deseti stanicím, 
například při iniciování připojení prostřednictvím systémů vyšší úrovně, jako je VIDOS nebo 
Bosch Video Management System, je zde možné uložit všeobecné heslo. Systém AutoDome 
řady 700 může toto všeobecné heslo použít k připojení ke všem vzdáleným stanicím 
chráněným stejným heslem. V takovémto případě postupujte následovně:
1. V poli se seznamem Number of destination IP address (Číslo cílové adresy IP) vyberte 

hodnotu 10.
2. Zadejte hodnotu 0.0.0.0 do pole Destination IP address (Cílová adresa IP).
3. Zadejte zvolené heslo do pole Destination password (Cílové heslo).
4. Definujte toto heslo jako heslo user pro všechny vzdálené stanice, ke kterým má být 

umožněno připojení.

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

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

POZNÁMKA! 
Ve výchozím nastavení je pro poplachová připojení přenášen tok 2. Nezapomínejte na to při 
přiřazování profilu (viz Oddíl 4.19 Profil kodéru, Strana 28).

POZNÁMKA! 
Zadáte-li pro cíl 10 cílovou adresu IP 0.0.0.0, tato adresa již nebude používána pro desátý 
pokus o automatické připojení při poplachu. Parametr je pak využit pouze k uložení 
všeobecného hesla.

POZOR! 
Za určitých okolností musí být v síti dostupná větší šířka pásma pro dodatečný videoobraz při 
vyvolání poplachu, pokud není možné vysílání multicast. Chcete-li povolit vysílání multicast, 
vyberte možnost UDP pro parametr Video transmission (Přenos videa) uvedený zde a na 
stránce Network (Síť) (viz Strana 53).
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Video output (Výstup videa)
Pokud víte, která jednotka se používá jako přijímač, můžete vybrat analogový výstup videa, na 
který se signál přepne. Pokud je cílová jednotka neznámá, je doporučeno vybrat možnost First 
available (První dostupný). V tomto případě bude obraz směrován na první volný výstup 
videosignálu. Jedná se o výstup, na kterém není žádný signál. Na připojeném monitoru se 
obraz zobrazí pouze při spuštění poplachu. Pokud vyberete konkrétní výstup videa a na 
přijímači je pro tento výstup nastaven rozdělený obraz, můžete pomocí volby Decoder 
(Dekodér) vybrat dekodér v přijímači, který se bude používat pro zobrazení obrazu poplachu. 

Decoder (Dekodér)
Zvolte dekodér přijímače pro zobrazení obrazu při poplachu. Zvolený dekodér ovlivňuje 
umístění obrazu na rozdělené obrazovce. Například při použití dekodéru VIP XD můžete 
výběrem dekodéru 2 určit, že k zobrazení obrazu při poplachu bude použit pravý horní 
kvadrant. 

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

Šifrování multimediálních dat (videodata a metadata) můžete aktivovat a nakonfigurovat na 
stránce Encryption (Šifrování) (viz Oddíl 4.52 Šifrování, Strana 59).

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

4.39 VCA
Systém AutoDome 700 Series je vybaven integrovanou analýzou obsahu obrazu (VCA), která 
může na základě zpracování obrazu detekovat a analyzovat změny v signálu. Takové změny 
mohou být vyvolány pohyby v zorném poli kamery.
Můžete zvolit různé konfigurace analýzy obsahu obrazu a přizpůsobit je podle potřeby 
příslušné aplikaci. Při výchozím nastavení je aktivní konfigurace Silent MOTION+. V této 
konfiguraci jsou vytvářena metadata, která usnadňují vyhledávání nahrávek, avšak nespouští 
se žádné poplachy.

1. Vyberte konfiguraci analýzy obsahu obrazu a proveďte požadovaná nastavení.

POZNÁMKA! 
Prostudujte si dokumentaci cílové jednotky zabývající se možnostmi zobrazení obrazu a 
dostupnými výstupy videosignálu.

POZNÁMKA! 
Nezapomeňte, že šifrování SSL musí být aktivováno a konfigurováno na obou koncích 
připojení. To vyžaduje, aby byly do systému AutoDome 700 Series načteny příslušné 
certifikáty.

POZNÁMKA! 
Ve výchozím nastavení je pro automatická připojení přenášen tok 2. Nezapomínejte na to při 
přiřazování profilu (viz Oddíl 4.19 Profil kodéru, Strana 28).
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2. V případě potřeby klikněte na tlačítko Default (Výchozí) a vraťte všechna nastavení na 
jejich výchozí hodnoty.

VCA Profiles (Profily VCA)
Můžete nakonfigurovat dva profily s odlišnými konfiguracemi analýzy obsahu obrazu. 
Vytvořené profily můžete uložit na pevný disk počítače a uložené profily můžete odsud opět 
načíst. To může být užitečné, pokud chcete vyzkoušet několik různých konfigurací. Uložte 
funkční konfiguraci a vyzkoušejte nová nastavení. Uloženou konfiguraci můžete kdykoliv použít 
k obnovení původních nastavení.

1. Vyberte profil analýzy obsahu obrazu a zadejte požadovaná nastavení.
2. V případě potřeby obnovte kliknutím na tlačítko Default (Výchozí) výchozí hodnoty všech 

nastavení.
3. Chcete-li uložit nastavení profilu do jiného souboru, klikněte na tlačítko Save... (Uložit...). 

Otevře se nové okno, v němž můžete určit, zda chcete soubor uložit a pod jakým názvem 
má být uložen.

4. Chcete-li načíst uložený profil, klikněte na tlačítko Load... (Načíst..). Otevře se nové 
okno, v němž můžete zvolit soubor profilu a určit, kam se má uložit.

VCA configuration (Konfigurace VCA)
Zde vyberte některý z profilů, jenž chcete aktivovat nebo upravit. 
Profil můžete přejmenovat.
1. Chcete-li soubor přejmenovat, klikněte na ikonu vpravo od pole se seznamem a zadejte 

do pole nový název profilu.
2. Znovu klikněte na ikonu. Nový název profilu se uloží.

Alarm status (Stav poplachu)
Zde se zobrazuje stav poplachu pro informační účely. To znamená, že můžete ihned 
zkontrolovat účinky svých nastavení.

Analysis type (Typ analýzy)
Zvolte požadovaný analytický algoritmus. Standardně je k dispozici pouze algoritmus 
MOTION+, který nabízí detektor pohybu a základní rozpoznávání neoprávněné manipulace.

Pokud to nebylo explicitně zamítnuto, vytvářejí se vždy metadata pro analýzu obsahu obrazu. 
V závislosti na zvoleném typu analýzy a příslušné konfiguraci se v okně s náhledem vedle 
nastavení parametrů zobrazí doplňkové informace překrývající obraz. Například při zvolení 
typu analýzy MOTION+ budou obdélníčky označena senzorová pole, v nichž je nahráván 
pohyb.

POZNÁMKA! 
Při nedostatečném výpočetním výkonu mají vždy nejvyšší prioritu živé obrazy a nahrávání. To 
může vést ke zhoršení analýzy obsahu obrazu. Měli byste proto sledovat zatížení procesoru a 
optimalizovat nastavení kodéru nebo nastavení analýzy obsahu obrazu, je-li to nutné.

POZNÁMKA! 
Další analytické algoritmy s komplexními funkcemi, jako jsou IVMD a IVA, lze získat od 
společnosti Bosch Security Systems, inc.
Pokud zvolíte některý z těchto algoritmů, můžete přímo zde nastavit odpovídající parametry. 
Potřebné informace naleznete v odpovídajících dokumentech na disku CD dodaném 
k produktu.
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Motion detector (Detektor pohybu) – pouze MOTION+
Detektor je funkční pouze při splnění následujících podmínek:
– Musí být aktivována analýza.
– Musí být aktivováno alespoň jedno senzorové pole.
– Jednotlivé parametry musí být nakonfigurovány tak, aby vyhovovaly provoznímu prostředí 

a požadovaným odezvám.
– Citlivost musí být nastavena na hodnotu vyšší než nula.

Citlivost: (pouze MOTION+)
Základní citlivost detektoru pohybu lze upravit podle podmínek prostředí, kterým je vystavena 
kamera. 
Senzor reaguje na změny v jasu obrazu. Čím tmavší je sledovaná oblast, tím vyšší hodnotu je 
nutné zvolit.

Minimum object size (Minimální velikost objektu) – pouze MOTION+
Je možné zadat počet senzorových polí, které musí pohyblivý objekt zakrýt, aby byl generován 
poplach. Tím se zabraňuje příliš malým objektům, aby vyvolaly poplach.
Doporučuje se minimálně hodnota 4. Tato hodnota odpovídá čtyřem senzorovým polím.

Select Area (Zvolit oblast) – pouze MOTION+
Lze zvolit oblasti obrazu, které mají být sledovány detektorem pohybu. Videoobraz je rozdělen 
do 858 čtvercových polí. Každé z těchto polí lze jednotlivě aktivovat nebo deaktivovat. Chcete-
li vyloučit určité oblasti zorného pole kamery ze sledování z důvodu nepřetržitého pohybu 
(stromu ve větru atd.), odpovídající pole mohou být deaktivována.
1. Chcete-li nakonfigurovat senzorová pole, klikněte na položku Select Area (Zvolit oblast). 

Otevře se nové okno.
2. Je-li to nutné, zrušte nejprve kliknutím na tlačítko Clear All (Smazat vše) aktuální výběr 

(žlutě označená pole).
3. Klikněte levým tlačítkem myši na pole, která mají být aktivována. Aktivovaná pole jsou 

označena žlutou barvou.
4. V případě potřeby vyberte kliknutím na tlačítko Select All (Vybrat vše) pro sledování celý 

snímek.
5. Klikněte pravým tlačítkem myši na libovolná pole, která chcete deaktivovat.
6. Kliknutím na tlačítko OK uložte konfiguraci.
7. Kliknutím na zavírací tlačítko X v záhlaví okna zavřete okno, aniž by se uložily provedené 

změny.

POZNÁMKA! 
Na stránce LIVEPAGE Functions (Funkce AKTIVNÍ STRÁNKY) můžete také aktivovat další 
informace překrývající obraz pro stránku LIVEPAGE (AKTIVNÍ STRÁNKA), viz 
Oddíl 4.15 Livepage Functions (Funkce stránky Aktivní stránka), Strana 27.

POZOR! 
Odrazy světla (například skleněné povrchy apod.), zapínání nebo vypínání světel či změny 
úrovně osvětlení vlivem pohybu oblaků za slunečného dne mohou spustit neúmyslné reakce 
detektoru pohybu a generovat falešné poplachy. Proveďte řadu testů v různých obdobích dne 
a noci, abyste se přesvědčili, zda videosenzor pracuje tak, jak je zamýšleno.
Pro sledování v budovách zajistěte konstantní osvětlení oblastí během dne a v noci.
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Tamper detection (Detekce ochranného kontaktu)
Neoprávněnou manipulaci s kamerami a videokabely lze odhalit pomocí různých možností. 
Proveďte řadu testů v různých obdobích dne a noci, abyste se přesvědčili, zda videosenzor 
pracuje tak, jak je zamýšleno.

Sensitivity (Citlivost)

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

Trigger delay (s) (Zpoždění aktivace (s))
Můžete nastavit zpožděné spuštění poplachu. Poplach se spustí až po uplynutí nastaveného 
časového intervalu (v sekundách), a to pouze v případě, že stále existují podmínky pro jeho 
spuštění. Pokud se před uplynutím časového intervalu obnoví původní podmínky, poplach se 
nespustí. To umožňuje vyhnout se falešným poplachům spuštěným krátkodobými změnami, 
například úklidovou činností přímo v zorném poli kamery.

Global change (Celková změna)
Můžete nastavit, jak rozsáhlá musí být celková změna v obraze, aby byl spuštěn poplach. Toto 
nastavení je nezávislé na senzorových polích zvolených po kliknutí na položku Select Area 
(Zvolit oblast). Pokud je ke spuštění poplachu vyžadována změna u několika senzorových polí, 
nastavte vysokou hodnotu. Po nastavení nízké hodnoty musí dojít současně ke změnám u 
velkého počtu senzorových polí, aby byl spuštěn poplach.
Tato možnost dovoluje detekovat, nezávisle na poplaších vyvolaných pohybem, změnu 
orientace nebo polohy kamery, způsobenou například otočením nosného držáku kamery.

Global change (Celková změna)
Tuto funkci aktivujte, pokud by měla celková změna, jejíž rozsah přesahuje nastavení zvolené 
posuvníkem Global change (Celková změna), vyvolat poplach.

Scene too bright (Scéna je příliš jasná)
Tuto funkci aktivujte, pokud by měla neoprávněná manipulace spojená s vystavením 
extrémnímu světlu (například lesku světelného záblesku přímo na objektivu) vyvolat poplach. 
Základ pro rozpoznávání poskytuje průměrný jas scény.

Scene too dark (Scéna je příliš tmavá)
Tuto funkci aktivujte, pokud by měla neoprávněná manipulace spojená se zakrytím objektivu 
(například nastříkáním barvy na objektiv) vyvolat poplach. Základ pro rozpoznávání poskytuje 
průměrný jas scény.

POZNÁMKA! 
Možnosti pro detekci neoprávněné manipulace lze nastavit pouze pro pevné kamery. Kamery 
s kopulovitými kryty nebo jiné kamery s motorovým pohonem nemohou být tímto způsobem 
chráněny, protože vlastní pohyb kamery způsobuje příliš významné změny v obraze.

POZNÁMKA! 
Tento a následující parametr jsou dostupné pouze po aktivaci referenční kontroly.
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Scene too noisy (Příliš šumu ve scéně)
Tuto funkci aktivujte v případě, že má poplach být spuštěn neoprávněnou manipulací spojenou 
s elektromagnetickým rušením (například šum ve scéně v důsledku rušení silným signálem 
v blízkosti videolinek).

Select Area (Zvolit oblast)
V referenčním obrazu můžete zvolit oblasti, které mají být sledovány. Videoobraz je rozdělen 
do 858 čtvercových polí. Každé z těchto polí lze jednotlivě aktivovat nebo deaktivovat.

1. Chcete-li nakonfigurovat senzorová pole, klikněte na položku Select Area (Zvolit oblast). 
Otevře se nové okno.

2. Je-li to nutné, zrušte nejprve kliknutím na tlačítko Clear All (Smazat vše) aktuální výběr 
(žlutě označená pole).

3. Klikněte levým tlačítkem myši na pole, která mají být aktivována. Aktivovaná pole jsou 
označena žlutou barvou.

4. V případě potřeby vyberte kliknutím na tlačítko Select All (Vybrat vše) pro sledování celý 
snímek.

5. Klikněte pravým tlačítkem myši na libovolná pole, která chcete deaktivovat.
6. Kliknutím na tlačítko OK uložte konfiguraci.
7. Kliknutím na zavírací tlačítko X v záhlaví okna zavřete okno, aniž by se uložily provedené 

změny.

4.40 Audio Alarm (Audiopoplach)
Systém AutoDome řady 700 může vytvářet poplachy na základě audiosignálů. Můžete 
nakonfigurovat intenzity signálu a rozsahy kmitočtů takovým způsobem, aby nedocházelo 
k falešným poplachům, způsobeným například hlukem stroje nebo hlukem v pozadí.

Audio alarm (Audiopoplach)
Možnost On (Zapnuto) zvolte, pokud chcete, aby zařízení generovalo poplachy na základě 
audiosignálů.

Name (Název)
Název usnadňuje identifikaci poplachu v rozsáhlých sledovacích videosystémech, například 
pomocí programů VIDOS a Bosch Video Management System. Zde zadejte jedinečný a 
srozumitelný název.

POZNÁMKA! 
Pro referenční sledování zvolte pouze oblasti, v nichž nedochází k žádnému pohybu a které 
jsou vždy rovnoměrně osvětlené, protože jinak by mohly být vyvolávány falešné poplachy.

POZNÁMKA! 
Před konfigurací poplachu aktivovaného audiosignálem nejprve nastavte normální přenos 
zvuku (viz Oddíl 4.30 Zvuk, Strana 38).

POZOR! 
V názvu nepoužívejte žádné speciální znaky, například &.
Speciální znaky nejsou podporovány interní správou nahrávání systému, a mohou proto 
způsobit, že program Player nebo Archive Player nebude schopen přehrát nahrávku.
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Threshold (Práh)
Nastavte prahovou hodnotu na základě graficky znázorněného signálu. Prahovou hodnotu 
můžete nastavit pomocí posuvníku nebo také přesunutím bílé čárky pomocí myši přímo 
v grafice.

Sensitivity (Citlivost)
Toto nastavení můžete použít k přizpůsobení citlivosti zvukovému prostředí. Můžete efektivně 
potlačit jednotlivé špičky signálu. Vysoká hodnota představuje vysokou úroveň citlivosti.

Signal Ranges (Rozsahy signálů)
Můžete vyloučit určité rozsahy signálů, abyste zabránili falešným poplachům. Z tohoto důvodu 
je celkový signál rozdělen do 13 pásem zvukových kmitočtů. Zaškrtnutím nebo zrušením 
zaškrtnutí políček pod grafikou zahrňte nebo vylučte jednotlivé rozsahy.

4.41 E-mail při poplachu
Jako alternativu automatického připojování je možné stavy poplachu dokumentovat také e-
mailem. Tímto způsobem je možné upozornit příjemce, který nemá obrazový přijímač. V tomto 
případě systém AutoDome řady 700 automaticky odešle e-mail na předem definovanou e-
mailovou adresu.

Send alarm e-mail (Odeslat e-mail při poplachu)
Chcete-li, aby jednotka automaticky odesílala e-mail při poplachu v případě poplachové 
události, zvolte možnost On (Zapnuto).

Mail server IP address (Adresa IP poštovního serveru)
Zadejte adresu IP poštovního serveru, který používá standard SMTP (Simple Mail Transfer 
Protocol). Odchozí e-maily se odesílají na poštovní server pomocí zadané adresy. V opačném 
případě nechejte pole nevyplněné (0.0.0.0).

SMTP user name (Uživatelské jméno SMTP)
Zde zadejte registrované uživatelské jméno pro zvolený poštovní server.

SMTP password (Heslo SMTP)
Zde zadejte požadované heslo pro registrované uživatelské jméno.

Format (Formát)
Je možné zvolit formát dat poplachové zprávy.
– Standard (with JPEG) (Standardní (s form. JPEG))

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

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

Attach JPEG from camera (Připojit soubor JPEG z kamery)
Kliknutím na zaškrtávací políčko určete, že budou odeslány snímky ve formátu JPEG z kamery. 
Aktivovaný videovstup je označen zatržítkem.

Destination address (Cílová adresa)
Zde zadejte e-mailovou adresu pro e-maily při poplachu. Maximální délka adresy je 49 znaků.

POZOR! 
Je-li jako příjemce použit mobilní telefon, nezapomeňte aktivovat funkci e-mailu nebo SMS 
(podle formátu), aby bylo možné tyto zprávy přijmout.
Informace o provozu mobilního telefonu získáte od svého poskytovatele služeb mobilní sítě.
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Sender name (Název odesílatele)
Zadejte jedinečný název odesílatele e-mailu, například umístění jednotky. To usnadní 
identifikaci e-mailu.

Test e-mail (Zkušební e-mail)
Funkci pro odesílání e-mailu můžete vyzkoušet kliknutím na tlačítko Send Now (Odeslat nyní). 
Ihned se vytvoří a odešle poplachový e-mail.

4.42 Alarm Task Editor

Jako alternativu k nastavení poplachu na různých stránkách můžete zadat požadované 
poplachové funkce do zde uvedeného formuláře skriptu. Tím se přepíší všechna nastavení a 
zadané údaje na dalších stránkách pro poplachy.
1. Kliknutím na odkaz Examples (Příklady) pod polem Alarm Task Editor zobrazíte příklady 

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

podle svých požadavků.
3. Jakmile budete hotovi, kliknutím na tlačítko Set (Nastavit) přeneste skripty do jednotky. 

Pokud byl přenos úspěšný, zobrazí se nad textovým polem zpráva Script successfully 
parsed (Skript byl úspěšně analyzován). Nebyl-li úspěšný, zobrazí se chybová zpráva 
s dalšími informacemi.

4.43 Pravidla pro poplachy
Systém AutoDome řady 700 je vybaven mechanizmem pravidel pro poplachy. V té 
nejjednodušší podobě může pravidlo pro poplachy definovat, který vstup (vstupy) aktivuje 
který výstup (výstupy). Pravidlo pro poplachy v podstatě umožňuje přizpůsobit systém 
AutoDome řady 700 tak, aby automaticky reagoval na různé poplachové vstupy. 
Chcete-li nakonfigurovat pravidlo pro poplach, určete jeden vstup buď z fyzického připojení, 
funkce spouštějící poplach při detekci pohybu, nebo z připojení ke stránce Livepage (Aktivní 
stránka) kamery. Fyzické vstupní připojení může být aktivováno zařízeními s ovládacím 
kontaktem, jako jsou přidržovače, dveřní kontakty a podobná zařízení.
Dále zadejte až dva výstupy pro pravidlo nebo reakci kamery na vstup. Mezi výstupy patří 
fyzické poplachové relé, příkaz AUX nebo scéna přednastavené polohy.

1. Zaškrtnutím políčka Enabled (Povoleno) aktivujte poplach.
2. Zvolte jeden z následujících poplachových vstupů:

– Local Input 1 (Místní vstup 1): fyzické poplachové připojení.
– Local Input 2 (Místní vstup 2): fyzické poplachové připojení.
– IVA/MOTION+: poplach, pokud je aktivována inteligentní analýza obrazu (IVA) nebo 

detekce pohybu.
– Connection (Připojení): poplach při pokusu získat přístup k adrese IP kamery.

POZOR! 
Při úpravě skriptů na této stránce se přepíší všechna nastavení a zadané údaje na dalších 
stránkách pro poplachy. Tento postup nelze vrátit zpět.
Úprava této stránky vyžaduje znalost programování a informací uvedených v dokumentu Alarm 
Task Script Language. 
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3. Zvolte jeden z následujících výstupních příkazů pro nastavení Output 1 (Výstup 1) i 
Output 2 (Výstup 2):
– None (Žádný): není definován žádný příkaz.
– Alarm Relay (Poplachové relé): určuje fyzické připojení z poplachového výstupu 

s otevřeným kolektorem.
– Aux On (Příkaz Aux On): určuje standardní nebo vlastní příkaz ON klávesnice. 

Seznam platných příkazů obsahuje Oddíl 6 Tabulka uživatelských příkazů, Strana 67.

Poznámka: Podporovány jsou pouze příkazy 1, 8, 18, 20, 43, 60, 80 a 86. Podpora 
zbývajících příkazů je plánována v budoucí verzi.

– Aux Off (Příkaz Aux Off): určuje standardní nebo vlastní příkaz OFF klávesnice.
Seznam platných příkazů obsahuje Oddíl 6 Tabulka uživatelských příkazů, Strana 67.

Poznámka: Podporovány jsou pouze příkazy 1, 8, 18, 20, 43, 60, 80 a 86. Podpora 
zbývajících příkazů je plánována v budoucí verzi.

– Shot (Záběr): určuje přednastavenou scénu ze záběrů 1 až 99.
4. Kliknutím na tlačítko Set (Nastavit) uložte a aktivujte pravidla pro poplachy.

4.44 Rozšířený režim: Interfaces (Rozhraní)

4.45 Poplachové vstupy
Vyberte typ vstupu pro jednotlivé fyzické poplachy. Vyberte možnost N.O. (Normálně 
rozpojený) nebo N.C. (Normálně sepnutý) a zadejte volitelný název pro jednotlivé vstupy.

4.46 Relé
Systém AutoDome řady 700 obsahuje jeden poplachový výstup s otevřeným kolektorem. Ke 
konfiguraci relé použijte následující nastavení.

Idle State (Klidový stav)
Zadejte možnost Open (Rozpojeno) nebo Closed (Sepnuto) pro klidový stav.

Operations Mode (Provozní režim)
Vyberte jeden z následujících provozních režimů: Bistable (Bistabilní), 0,5 s, 1 s, 5 s, 10 s 
nebo 60 s.

Relay Follows (Relé sleduje)
Vyberte jednu z následujících akcí, kterou systém AutoDome provede po aktivaci relé:
– Vypnuto
– Připojení
– Video Alarm 1 (Video poplach 1)
– Motion Alarm 1 (Poplach při pohybu 1)
– Local Input 1 (Místní vstup 1)
– Remote Input 1 (Vzdálený vstup 1)

Relay Name (Název relé)
Zadejte volitelný název pro připojení relé, dlouhý až 20 znaků.

Spouštěcí relé
Kliknutím na tlačítko Relay 1 (Relé 1) provedete test připojení relé.
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4.47 Rozšířený režim: Network (Síť)

4.48 Network Access (Přístup k síti)
Nastavení na této stránce se používají k integraci systému AutoDome řady 700 do stávající 
sítě.
Některé změny se projeví až po restartování jednotky. V takovém případě se tlačítko Set 
(Nastavit) změní na Set and Reboot (Nastavit a restartovat).
1. Proveďte požadované změny.
2. Klikněte na tlačítko Set and Reboot (Nastavit a restartovat). Systém AutoDome řady 700 

se restartuje a změněná nastavení se aktivují.

Automatic IP assignment (Automatické přiřazení adresy IP)
Pokud je v síti použit server DHCP pro dynamické přiřazování adres IP, můžete aktivovat přijetí 
adres IP automaticky přiřazených systému AutoDome řady 700.
Určité aplikace (VIDOS, Bosch Video Management System, Archive Player a Configuration 
Manager) používají adresu IP pro jedinečné přiřazení jednotky. Používáte-li tyto aplikace, 
server DHCP musí podporovat pevné přiřazení mezi adresou IP a adresou MAC a musí být 
náležitě nastaven tak, aby jednou přiřazená adresa IP zůstala přiřazena po každém 
restartování systému.

IP address (Adresa IP)
Do tohoto pole zadejte požadovanou adresu IP pro systém AutoDome řady 700. Adresa IP 
musí být platná pro síť.

Subnet mask (Maska podsítě)
Zde zadejte příslušnou masku podsítě pro vybranou adresu IP.

Gateway address (Adresa brány)
Chcete-li, aby jednotka vytvořila připojení se vzdáleným umístěním v odlišné podsíti, zadejte 
zde adresu IP brány. V opačném případě nechejte pole nevyplněné (0.0.0.0).

DNS server address (Adresa serveru DNS)
Přístup k systému AutoDome 700 Series je snazší, pokud je jednotka zaznamenána na serveru 
DNS. Chcete-li například navázat připojení k systému AutoDome 700 Series přes Internet, je 
vhodné zadat jako adresu URL v prohlížeči název poskytnutý jednotce na serveru DNS. Zde 
zadejte adresu IP serveru DNS. Podporovány jsou servery pro zabezpečený a dynamický 
systém DNS.

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

POZOR! 
Pokud změníte adresu IP, masku podsítě nebo adresu brány, systém AutoDome řady 700 bude 
dostupný pod novými adresami až po restartování.

POZOR! 
Vysílání multicast je možné pouze při použití protokolu UDP. Protokol TCP nepodporuje 
připojení multicast.
Hodnota MTU v režimu UDP je 1 514 bajtů.
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HTTP browser port (Port prohlížeče HTTP)
V případě potřeby vyberte ze seznamu jiný port HTTP prohlížeče. Výchozí port HTTP je 80. 
Chcete-li umožnit pouze zabezpečená spojení přes HTTPS, musíte port HTTP deaktivovat. 
V takovém případě vyberte možnost Off (Vypnuto).

HTTPS browser port (Port prohlížeče HTTPS)
Chcete-li v síti povolit přístup pomocí prohlížeče prostřednictvím zabezpečeného připojení, 
vyberte v případě potřeby ze seznamu port HTTPS prohlížeče. Výchozí port HTTPS je 443. 
Možnost Off (Vypnuto) zvolte, chcete-li deaktivovat porty HTTPS. Nyní budou možná pouze 
nezabezpečená spojení.
Systém AutoDome 700 Series používá šifrovací protokol TLS 1.0. Tento protokol bude možná 
nutné aktivovat prostřednictvím konfigurace prohlížeče. Musíte také aktivovat protokol pro 
aplikace Java (pomocí ovládacího panelu Java, jenž se nachází ve složce Ovládací panely 
operačního systému Windows).

Šifrování multimediálních dat (videodata a metadata) můžete aktivovat a nakonfigurovat na 
stránce Encryption (Šifrování) (viz Oddíl 4.52 Šifrování, Strana 59).

RCP+ port 1756
Chcete-li umožnit výměnu dat pro spojení, můžete aktivovat nezabezpečený RCP+ port 1756. 
Pokud chcete, aby data pro spojení byla přenášena, pouze když jsou zašifrovaná, deaktivujte 
port výběrem možnosti Off (Vypnuto).

Telnet support (Podpora protokolu Telnet)
Chcete-li umožnit pouze zabezpečená spojení s šifrovaným přenosem dat, musíte deaktivovat 
podporu protokolu Telnet výběrem možnosti Off (Vypnuto). Jednotka pak již nebude 
dostupná použitím protokolu Telnet.

Interface mode ETH (Režim rozhraní ETH)
V případě potřeby vyberte typ ethernetové linky pro rozhraní ETH. V závislosti na připojené 
jednotce může být nutné zvolit typ pro speciální operace.

Network MSS (Byte) (MSS sítě (bajty))
Zde můžete nastavit maximální velikost segmentu pro uživatelská data paketu IP. Toto 
nastavení poskytuje možnost upravit velikost datových paketů pro síťové prostředí a 
optimalizovat přenos dat. V režimu UDP ponechejte hodnotu MTU na velikosti 1 514 bajtů.

iSCSI MSS (Byte) (MSS systému iSCSI (bajty))
Pro připojení k systému iSCSI můžete určit vyšší hodnotu MSS než pro ostatní datový provoz 
v síti. Potenciální hodnota závisí na struktuře sítě. Vyšší hodnota je užitečná pouze v případě, 
že se systém iSCSI nachází ve stejné podsíti jako systém AutoDome řady 700.

Enable DynDNS (Aktivovat DynDNS)
DynDNS.org je hostitelská služba DNS, která ukládá adresy IP do databáze, kde jsou 
připraveny k použití. Umožňuje zvolit systém AutoDome řady 700 prostřednictvím Internetu 
pomocí názvu hostitele, aniž by bylo nutné znát aktuální adresu IP jednotky. Zde můžete tuto 
službu aktivovat. Chcete-li tak učinit, musíte mít účet se službou DynDNS.org a musíte mít 
zaregistrován požadovaný název hostitele pro jednotku na tomto serveru.

POZNÁMKA! 
Chcete-li umožnit pouze zabezpečená spojení se šifrováním SSL, musíte zvolit možnost Off 
(Vypnuto) pro parametry HTTP browser port (Port prohlížeče HTTP), RCP+ port 1756 a 
Telnet support (Podpora protokolu Telnet). Tím se deaktivují všechna nezabezpečená 
spojení. Spojení pak budou možná pouze přes port HTTPS.
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Host name (Název hostitele)
Zde zadejte název hostitele registrovaný na serveru služby DynDNS.org pro systém AutoDome 
řady 700.

User name (Uživatelské jméno)
Zde zadejte uživatelské jméno, které jste zaregistrovali na serveru služby DynDNS.org.

Password (Heslo)
Zde zadejte heslo, které jste zaregistrovali na serveru služby DynDNS.org.

Force registration now (Vynutit registraci nyní)
Můžete si vynutit registraci přenesením adresy IP na server DynDNS. Položky, které se často 
mění, nejsou v systému DNS (Domain Name System) poskytovány. Je rozumné vynutit si 
registraci při prvním nastavování zařízení. Tuto funkci použijte pouze v případě, že je to nutné. 
Nepoužívejte ji vícekrát než jednou denně, abyste se vyvarovali možnosti zablokování 
poskytovatelem služeb. Chcete-li přenést adresu IP systému AutoDome 700 Series, klikněte 
na tlačítko Register (Registrovat).

Status (Stav)
Zde se pro informační účely zobrazuje stav funkce DynDNS. Žádné z těchto nastavení nelze 
měnit.

4.49 Advanced (Pokročilé)
Nastavení na této stránce se používají k implementaci pokročilých nastavení pro síť.
Některé změny se projeví až po restartování jednotky. V takovém případě se tlačítko Set 
(Nastavit) změní na Set and Reboot (Nastavit a restartovat).
1. Proveďte požadované změny.
2. Klikněte na tlačítko Set and Reboot (Nastavit a restartovat). Systém AutoDome řady 700 

se restartuje a změněná nastavení se aktivují.

SNMP
Systém AutoDome 700 Series podporuje protokol SNMP V2 (Simple Network Management 
Protocol) pro správu a sledování síťových komponent a může odesílat zprávy SNMP (depeše) 
na adresy IP. Jednotka podporuje protokol SNMP MIB II v unifikovaném kódu. Chcete-li 
odesílat depeše SNMP, zadejte zde adresu IP jednoho nebo dvou požadovaných cílových 
zařízení.
Pokud vyberete pro parametr SNMP možnost On (Zapnuto) a nezadáte adresu hostitele 
SNMP, systém AutoDome 700 Series neodešle depeše automaticky, ale pouze odpoví na 
požadavky SNMP. Pokud zadáte jednu nebo dvě adresy hostitele SNMP, budou depeše SNMP 
odesílány automaticky. Chcete-li funkci SNMP deaktivovat, vyberte možnost Off (Vypnuto).

1. 1. SNMP host address (1. adresa hostitele SNMP) / 2. SNMP host address (2. adresa 
hostitele SNMP)
Chcete-li odesílat depeše SNMP automaticky, zadejte zde adresy IP jedné nebo dvou 
požadovaných cílových jednotek.

SNMP traps (Depeše protokolu SNMP)
Můžete zvolit, které depeše se mají odesílat.

POZNÁMKA! 
Informace o službě, registračním procesu a dostupných názvech hostitelů naleznete na 
serveru služby DynDNS.org.
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1. Klikněte na tlačítko Select (Zvolit). Otevře se seznam.
2. Zaškrtnutím příslušných políček vyberte požadované depeše. Všechny zaškrtnuté depeše 

budou odesílány.
3. Kliknutím na tlačítko Set (Nastavit) potvrďte výběr.

Authentication (Ověření)
Pokud je pro správu přístupových práv v síti nasazen server RADIUS, je zde nutné aktivovat 
ověřování, aby bylo možné s jednotkou komunikovat. Server RADIUS musí také obsahovat 
odpovídající data.
Chcete-li konfigurovat jednotku, musíte připojit systém AutoDome 700 Series přímo k počítači 
síťovým kabelem. Příčinou je skutečnost, že komunikace přes síť není aktivována, dokud 
nejsou nastaveny a úspěšně ověřeny parametry Identity (Identita) a Password (Heslo).

Identity (Identita)
Zadejte název, který má server RADIUS používat pro identifikaci systému AutoDome 700 
Series.

Password (Heslo)
Zadejte heslo, které je uloženo na serveru RADIUS.

RTSP port (Port RTSP)
V případě potřeby zvolte v seznamu jiný port pro výměnu dat RTSP. Standardní port RTSP je 
554. Chcete-li funkci RTSP deaktivovat, zvolte možnost Off (Vypnuto).

NTCIP
Určuje sadu pravidel a protokolů pro uspořádání, popis a výměnu informací správy přenosů 
mezi aplikacemi správy přenosů a zařízeními uskutečňujícími přenos tak, aby vzájemně 
spolupracovaly.
V rozevíracích seznamech NTCIP a Address (Adresa) zvolte port pro protokol NTCIP a adresu.

UPnP
Sada síťových protokolů, která dovoluje zařízením připojeným do sítě, aby bez potíží navzájem 
zjišťovala svou přítomnost v síti a zřizovala funkční síťové služby pro sdílení dat a komunikaci. 
Tento protokol se aktivuje zvolením možnosti On (Zapnuto).

TCP Metadata Port (Port pro metadata TCP)
Vyberte port a zadejte adresu IP pro odesílatele.

4.50 Vysílání multicast
Kromě připojení 1:1 mezi kodérem a jedním příjemcem (vysílání unicast) může systém 
AutoDome 700 Series umožnit příjem videosignálu z kodéru několika příjemcům současně. 
Zařízení buď duplikuje samotný datový tok a poté jej rozděluje mezi více příjemců (vysílání 
multi-unicast) anebo odesílá jeden datový tok do sítě, odkud je datový tok současně 
distribuován více příjemcům v definované skupině (vysílání multicast). Pro každý tok je možné 
zadat vyhrazenou adresu vysílání multicast a port. Mezi toky můžete přepínat kliknutím na 
příslušné karty.

Pro vysílání multicast v síti umožňující vysílání multicast musí být nakonfigurována speciální 
adresa IP (adresa třídy D).

POZNÁMKA! 
Provoz s vysíláním multicast vyžaduje síť umožňující vysílání multicast, která využívá protokol 
UDP a protokol IGMP (Internet Group Management Protocol). Jiné protokoly pro správu 
skupin nejsou podporovány. Protokol TCP nepodporuje připojení multicast.
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Síť musí podporovat skupinové adresy IP a protokol IGMP V2 (Internet Group Management 
Protocol). Rozsah adres je od 225.0.0.0 do 239.255.255.255.
Adresa pro vysílání multicast může být shodná pro více toků. Pro každý případ však bude 
nutné použít odlišný port, takže nebude současně odesíláno více toků dat pomocí stejného 
portu a stejné adresy pro vysílání multicast.

Enable (Povolit)
Chcete-li povolit současný příjem dat několika přijímači, potřebujete aktivovat funkci vysílání 
multicast. Provedete to zaškrtnutím políčka. Pak můžete zadat adresu pro vysílání multicast.

Multicast Address (Adresa pro vysílání multicast)
Zadejte platnou adresu pro vysílání multicast pro každý tok, který má být provozován v režimu 
vysílání multicast (duplikace datových toků v síti).
Při nastavení adresy 0.0.0.0 pracuje kodér pro příslušný tok v režimu vysílání multi-unicast 
(kopírování toků dat v jednotce). Systém AutoDome 700 Series podporuje spojení pro vysílání 
multi-unicast až pro pět současně připojených přijímačů.

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

streaming
Kliknutím na zaškrtávací políčko aktivujete režim streamingu multicast pro příslušný tok. 
Aktivovaný tok je označen zatržítkem.

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

POZNÁMKA! 
Nastavení je nutné provést pro každý tok samostatně.

POZNÁMKA! 
Duplikování dat představuje velké zatížení jednotky a za určitých okolností může snížit kvalitu 
obrazu.
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4.51 FTP Posting (Vystavení na FTP)
Jednotlivé snímky ve formátu JPEG je možné v určitých intervalech uložit na server FTP. Tyto 
obrazy pak můžete později znovu vyhledat při rekonstrukci událostí, které vyvolaly poplach, je-
li to nutné.

File name (Název souboru)
Můžete zvolit způsob vytváření názvů souborů pro jednotlivé přenášené obrazy.
– Overwrite (Přepisovat) 

Vždy se použije stejný název souboru a existující soubor bude přepsán aktuálním 
souborem.

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

– Date/time suffix (Datum/čas. přípona)
K názvu souboru se automaticky přidávají datum a čas. Při nastavení tohoto parametru 
zajistěte, aby datum a čas jednotky byly vždy správně nastavené. Příklad: soubor 
snímek011005_114530.jpg byl uložen 1. října 2005 v 11:45:30.

Posting interval (Interval vystavení)
Zadejte v sekundách interval, v němž budou snímky odesílány na server FTP. Nechcete-li 
odesílat žádné snímky, zadejte hodnotu nula.

FTP server IP address (Adresa IP serveru FTP)
Zadejte adresu IP serveru FTP, na němž se mají snímky JPEG ukládat.

FTP server login (Přihlášení k serveru FTP)
Zadejte své jméno pro přihlášení k serveru FTP.

FTP server password (Heslo serveru FTP)
Zadejte heslo, které poskytuje přístup k serveru FTP.

Path on FTP server (Cesta na serveru FTP)
Zadejte přesnou cestu ke složce na serveru FTP, do níž chcete odesílat snímky.

Max. Bit Rate (Maximální přenosová rychlost)
Zadejte maximální přenosovou rychlost pro snímky ve formátu JPEG.
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4.52 Šifrování
K šifrování uživatelských dat je vyžadována speciální licence, s kterou obdržíte odpovídající 
aktivační klíč. Aktivační klíč pro uvolnění funkce můžete zadat na stránce Licenses (Licence) 
(viz Oddíl 4.55 licence, Strana 60).

4.53 Rozšířený režim: Service (Servisní údržba)

4.54 Údržba - Revize
Firmware
Systém AutoDome 700 Series je zkonstruován tak, aby bylo možné jeho funkce a parametry 
aktualizovat prostřednictvím firmwaru. Aktualizaci provedete přenosem aktuálního balíku 
firmwaru do jednotky prostřednictvím zvolené sítě. Balík firmwaru se poté automaticky 
nainstaluje.
Tímto způsobem lze zajistit servisní údržbu a aktualizaci systému AutoDome řady 700 na 
dálku, aniž by technik musel měnit instalaci přímo na stanovišti.

POZOR! 
Před zahájením načítání firmwaru zkontrolujte, zda jste zvolili správný soubor pro načtení. 
Načtení nesprávných souborů může mít za následek znemožnění použití adresy jednotky. 
Jednotka pak musí být vyměněna.
Instalaci firmwaru nesmíte nikdy přerušovat. Přerušení může vést k nesprávnému 
naprogramování paměti flash EPROM. To může mít za následek znemožnění použití adresy 
jednotky. Jednotka pak musí být vyměněna. Poškození může způsobit dokonce přechod na 
jinou stránku nebo zavření okna prohlížeče.
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konfigurace
Konfigurační data systému AutoDome řady 700 lze uložit do počítače a poté můžete uložená 
konfigurační data načíst z počítače do jednotky.
Upload (Načíst)
1. Zadejte úplnou cestu k souboru nebo klikněte na tlačítko Browse (Procházet) a vyberte 

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

jednotka, kterou chcete konfigurovat.
3. V dalším kroku klikněte na možnost Upload (Načíst) a začněte přenášet soubor do 

jednotky. Ukazatel průběhu umožňuje sledovat přenos.
Po dokončení načítání se aktivuje nová konfigurace. Zbývající čas se zobrazuje ve zprávě going 
to reset Reconnecting in ... seconds. Jednotka se po úspěšném dokončení načtení 
automaticky restartuje.
Download (Stáhnout)
1. Klikněte na tlačítko Download (Stáhnout). Otevře se dialogové okno.
2. Podle pokynů na obrazovce uložte aktuální nastavení.

SSL certificate (Certifikát SSL)
Aby bylo možné pracovat s datovými připojeními šifrovanými pomocí protokolu SSL, musí být 
na obou koncích připojení k dispozici odpovídající certifikáty. Do systému AutoDome 700 
Series je možné načíst certifikát SSL tvořený jedním nebo více soubory. 
Pokud chcete do systému AutoDome 700 Series načíst více souborů, je třeba je vybrat 
postupně.
1. Zadejte úplnou cestu k souboru nebo klikněte na tlačítko Browse (Procházet) a vyberte 

požadovaný soubor.
2. V dalším kroku klikněte na možnost Upload (Načíst) a začněte přenášet soubor do 

jednotky.
3. Po úspěšném načtení všech souborů je nutné jednotku restartovat. Do řádku pro adresu 

v prohlížeči zadejte za adresu IP systému AutoDome 700 Series text /reset (například 
192.168.0.10/reset).

Nový certifikát SSL je platný.

Maintenance log (Protokol údržby)
Interní protokol údržby je možné stáhnout z jednotky a odeslat středisku zákaznických služeb 
pro účely podpory. Klikněte na tlačítko Download (Stáhnout) a zvolte místo pro uložení 
souboru.

4.55 licence
Zde můžete zadat aktivační klíč pro uvolnění dalších funkcí nebo softwarových modulů.

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

POZNÁMKA! 
Aktivační klíč nelze znovu deaktivovat a je nepřenositelný na další jednotky.
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POZNÁMKA! 
Veškerý požadovaný text na této stránce můžete vybrat pomocí myši a zkopírovat do schránky 
stisknutím kláves [Ctrl]+[C], pokud ho například chcete odeslat e-mailem.
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5 Průvodce odstraňováním potíží

5.1 Použití a ovládání systému VG5 AutoDome

5.2 Obraz ze systému AutoDome řady VG5 700 a ovládání systému

Problém Řešení

Není dostupný 
videosignál

– Zkontrolujte, zda svítí zelený indikátor LED na desce řídicí jednotky systému AutoDome. 
Tento indikátor LED signalizuje videosignál z kamery.

Pokud zelený indikátor LED nesvítí, pak:
– Zkontrolujte, zda pomalu bliká červený indikátor LED na desce řídicí jednotky systému 

AutoDome. Tento indikátor LED signalizuje napájení napájecího modulu a modulu řídicí 
jednotky systému AutoDome.

Červený indikátor LED na modulu řídicí jednotky systému AutoDome 
Sekvence blikání signalizuje:
– 5 s svítí / 0,5 s nesvítí: Normální činnost
– Nepřetržitě svítí: Řídicí jednotka je zablokovaná
Pokud červený indikátor LED nepřetržitě svítí, pak:
– Zkuste vypnout a zapnout napájení systému AutoDome.
Pokud červený indikátor LED nesvítí, pak:
Používáte-li závěsný modul napájení Bosch:
– Zkontrolujte, zda svítí zelený indikátor LED na modulu napájení. Tento indikátor LED 

signalizuje, že napájení z elektrické sítě prochází transformátorem.
Pokud zelený indikátor LED nesvítí, pak:
– Vypněte napájení.
– Zkontrolujte pojistku FX101 pro napájení napájecího modulu z elektrické sítě.
Pokud je vše v pořádku, pak:
– Zkontrolujte pojistku FX102 pro napájení 24 V závěsného systému AutoDome.
Pokud je vše v pořádku, pak:
Pokud používáte napájecí zdroj od jiného výrobce než společnosti Bosch:
– Zkontrolujte, zda je zapnuto napájení napájecího modulu z elektrické sítě.
Pokud je vše v pořádku, pak:
– Zkontrolujte, zda je na výstupu transformátoru napětí 24 V.
– Zkontrolujte, zda konektor na horní straně krytu systému AutoDome nemá ohnuté 

vývody.
Pokud je vše v pořádku, pak:
– Zkontrolujte neporušenost všech kabelů a připojení k systému AutoDome.
Pokud je vše v pořádku, pak:
Pokud je systém AutoDome napájen, pak:
– Vyjměte kamerový modul a modul řídicí jednotky z krytu systému AutoDome a 

zkontrolujte, zda svítí zelený indikátor LED na desce napájecího modulu v krytu.
Pokud zelený indikátor LED nesvítí, pak:
– Zkontrolujte, zda je v pořádku pojistka na desce napájecího modulu v krytu.



AutoDome 700 Series IP PTZ Camera  Průvodce odstraňováním potíží | cs 63

Bosch Security Systems, Inc. Uživatelská příručka F.01U.215.777 | 1.0 | 2011.07

Problém Řešení

Nelze navázat 
spojení přes síť

– Zkontrolujte všechna připojení k síti.
– Přesvědčte se, zda je maximální vzdálenost mezi libovolnými dvěma přípojkami 

k síti Ethernet 100 m nebo menší.
Další informace naleznete v návodu k instalaci systému VG5 AutoDome.

Pokud je vše v pořádku, pak:
– Pokud se kamera nachází za branou firewall, zajistěte, aby byla pro režim Video 

Transmission (Přenos videodat) nastavena možnost UDP.
a. Zpřístupněte webovou stránku Settings (Nastavení) pro zařízení podporující 

protokol IP. 
b. Rozbalte seznam pod odkazem Service Settings (Servisní nastavení) a pak klikněte 

na položku Network (Síť).
c. V rozevíracím seznamu Video Transmission (Přenos videodat) zvolte možnost UDP. 

Pak klikněte na tlačítko Set (Nastavit).
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5.3 Zvuk ze systému AutoDome řady VG5
Následující schéma znázorňuje cestu pro přenos zvuku mezi mikrofonem, resp. systémem 
AutoDome, a počítačem, který přehrává zvuk.

Připojení systému AutoDome řady VG5 700 pro přenos zvuku
Systém AutoDome řady VG5 700 používá připojení Ethernet pro připojení přímo k existující 
síti.

Obrázek 5.1 Typické připojení pro přenos zvuku pro systém AutoDome podporující protokol IP

1 Mikrofon

2 Koaxiální kabel – maximální vzdálenost 10 m

3 Systém AutoDome řady VG5 700

4 Síť Ethernet

5 Počítač se softwarem Bosch DiBos
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Problém Řešení

Není slyšet zvuk – Zkontrolujte, zda počítač přijímá zvuk ze systému VG5 AutoDome nebo kodéru IP.
– Zkontrolujte nastavení pro zvuk v počítači. Přesvědčte se, zda je nastavena 

slyšitelná úroveň zvuku.
– Zkontrolujte zvukovou kartu počítače a reproduktory. Přehrajte v počítači zvuk 

z druhého zdroje. Pokud zvuk stále neslyšíte, vyměňte reproduktory a zkuste to 
znovu. 

Pokud je vše v pořádku, pak:
– Přesvědčte se, zda je pro zařízení IP povolen zvuk.

a. Zpřístupněte webovou stránku Settings (Nastavení) pro zařízení podporující 
protokol IP. 

b. Rozbalte seznam pod odkazem Encoder Settings (Nastavení kodéru) a pak klikněte 
na položku Audio Settings (Nastavení pro zvuk).

c. Přesvědčte se, zda je v rozevíracím seznamu Enable Audio (Povolit zvuk) zvolena 
možnost On (Zapnuto). Pak klikněte na tlačítko Set (Nastavit).

Pokud je vše v pořádku, pak:
– Zkontrolujte mikrofon.

Připojte vhodné reproduktory přímo k mikrofonu na stanovišti kamery a potvrďte, že 
zvuk je na tomto místě čistý a slyšitelný.

Potíže se zvukem nebo hluk v místě zdroje se budou dále zhoršovat při procházení 
audiosignálu všemi kabely a spoji.

Pokud je vše v pořádku, pak:
– Ověřte typ a instalaci kabelu použitého k propojení mikrofonu a systému VG5 AutoDome 

pro přenos zvuku.
– Typ kabelu: koaxiální
– Délka kabelu: maximálně 10 m

Další informace naleznete v návodu k instalaci systému VG5 AutoDome.
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Pokud je vše v pořádku, pak:
– Zkontrolujte všechna připojení k síti.

– Pokud je obraz čistý a neobsahuje žádné deformace, nejsou síťová připojení 
pravděpodobně zdrojem potíží se zvukem.

– Přesvědčte se, zda maximální vzdálenost mezi dvěma přípojkami k síti Ethernet 
nepřesahuje 100 m.
Další informace naleznete v návodu k instalaci systému VG5 AutoDome.

Špatný zvuk – Zkontrolujte, zda počítač přijímá zvuk ze systému VG5 AutoDome nebo dekodéru IP.
– Zkontrolujte zvukovou kartu počítače a reproduktory. Přehrajte v počítači zvuk 

z druhého zdroje. Pokud uslyšíte neměnný zvuk, vyměňte reproduktory a zkuste to 
znovu.

– Zkontrolujte zvukovou kartu počítače a reproduktory. Přehrajte v počítači zvuk 
z druhého zdroje. Pokud zvuk stále neslyšíte, vyměňte reproduktory a zkuste to 
znovu.

Pokud je vše v pořádku, pak:
– Zkontrolujte nastavení položky Gain (Zesílení) a hodnotu špičkového zesílení.

a. Zpřístupněte webovou stránku Settings (Nastavení) pro zařízení podporující 
protokol IP. 

b. Rozbalte seznam pod odkazem Encoder Settings (Nastavení kodéru) a pak klikněte 
na položku Audio Settings (Nastavení pro zvuk).

c. Upravte úroveň zesílení tak, aby špičková hodnota zůstala v zelené oblasti.
Úplné informace naleznete v návodu k instalaci systému VG5 AutoDome.

Pokud je vše v pořádku, pak:
– Zkontrolujte umístění mikrofonu a audiokabely.

– Typická linková úroveň pro zvuk je mezi 700 mV a 2 V, takže zvuk může být ovlivněn 
střídavým napájením nebo vysílacími zdroji. 

– Přesvědčte se, zda je dodržena minimální vzdálenost (alespoň 30 cm pro napětí 
100 V AC) mezi mikrofonem a audiokabely a střídavým napájecím zdrojem.

Pokud je vše v pořádku, pak:
– Ověřte typ a instalaci kabelu použitého k propojení mikrofonu a systému VG5 AutoDome 

pro přenos zvuku.
– Typ kabelu: koaxiální
– Délka kabelu: maximálně 10 m

Další informace naleznete v návodu k instalaci systému VG5 AutoDome.

Problém Řešení
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6 Tabulka uživatelských příkazů
Blokov

áno

Výstup pravidla pro 

poplachy

Funkční 

tlačítko

Číslo 

příkazu

Příkaz Popis

A On/Off 1 Prohledávání v rozsahu 
360°

Automatické otáčení bez mezí

A On/Off 8 Přehrát obchůzku 
z přednastavených poloh

Aktivace/deaktivace

A A On/Off 18 Aktivovat AutoPivot Aktivuje nebo deaktivuje funkci 
AutoPivot

A On/Off 20 Backlight Comp 
(Kompenzace 
protisvětla)

Kompenzace protisvětla

A On/Off 24 Stabilizace Elektronická stabilizace

A On/Off 40 Obnovit nastavení 
kamery

Obnovuje původní výchozí hodnoty 
všech nastavení

A A On/Off 43 Automatické ovládání 
zesílení

Zapnuté, automatické, vypnuté

A Zapnuto 
nebo 
vypnuto

57 Nastavení nočního 
režimu

Aktivuje nebo deaktivuje noční 
režim (pouze modely Den/Noc)

A A Zapnuto 
nebo 
vypnuto

60 Zobrazení na obrazovce On – zapnout
Off – vypnout

A A Zapnuto 
nebo 
vypnuto

80 Blokování digitální 
transfokace

Zapíná nebo vypíná digitální 
transfokaci

A A Zapnuto 
nebo 
vypnuto

86 Zatemňování sektorů On – zapnout
Off – vypnout

A A Zapnuto 
nebo 
vypnuto

87 Maskování privátních zón On – zapnout
Off – vypnout

A Zapnuto 
nebo 
vypnuto

90 Zablokovat/odblokovat 
příkazy

On – zablokovat
Off – odblokovat

A Zapnuto 
nebo 
vypnuto

94 Nastavit nulový bod pro 
azimut

Slouží k nastavení polohy 
s otočením nula stupňů. 

Zapnuto 
nebo 
vypnuto

95 Zobrazit načtené 
hodnoty azimutu a 
elevace

On – zobrazí načtené hodnoty 
azimutu a elevace
Off – skryje načtené hodnoty 
azimutu a elevace

On/Off 96 Zobrazit směr podle 
kompasu

On – zobrazí směr podle kompasu
Off – skryje směr podle kompasu
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Rejstřík
Symbols
/reset 10
A
adresa brány 8
adresa IP 53
adresa IP serveru času 24
adresa pro vysílání multicast 57
aktivace nahrávání 43
aktivační klíč 60
aktivní stránka 27
analýza obsahu obrazu 45
automatické připojení 45
Aux Off 13
Aux On 13
B
brána 20, 53
brána firewall 44, 53
C
čas 19, 24, 25
čas jednotky 19, 24
čas po poplachu 41
čas před poplachem 41
časové pásmo 24
časový signál 20, 24
certifikát SSL 60
cílová přenosová rychlost 30
čísla příkazů 13
citlivost detektoru pohybu 47, 48
Configuration Manager 9
D
datum 24
datum jednotky 24
depeše 55
detekce neoprávněné manipulace 48
detektor pohybu 45
Dibos 6
DirectX 7
duální tok 6, 28
DynDNS 55
E
e-mail 50
e-mail při poplachu 50
EPROM 59
Ethernet

kabel 10
F
falešné poplachy 47
formát data 24
H
heslo 11, 19, 23
heslo příjemce 44
hodnota MTU 53, 54
I
ID zařízení 22
identifikace 19
identifikace jednotky 19
IEEE 802.1x 56

IGMP 57
IGMP V2 6
indikátor zatížení procesoru 15
interní hodiny 24
interval vystavování JPEG 58
IP 6

/reset 10
adresa 8, 9, 20
adresa brány 8
duální tok 6
kódování 6
Livepage (Aktivní stránka) 9
maska podsítě 8
modul 6
nahrávání 6
poplach 12
port 8
snímky 6
stránka se síťovými nastaveními 10
systémové požadavky 6
UDP 63
vysílání multicast 6
zvuk 16, 63

J
jazyk 26
JPEG 6
K
kabel

Ethernet 7
kamera

výběr 12
karta Aux Control (Pomocné ovládání) 14
klávesnice 14
kódování 6

videodata 6
konfigurace

/reset 10
Livepage (Aktivní stránka) 9
nastavení pro síť IP 10

konfigurace profilu 29
kvalita obrazu 57
L
letní čas 24
licence 60
linková úroveň 66
Livepage (Aktivní stránka) 9
logo výrobce 26
M
maska podsítě 8, 20, 53
mikrofon 65, 66
milisekundy 25
MPEG ActiveX 7
multicasting 56
multi-unicast 56
N
načtení firmwaru 59
nahrávací média 39
nahrávání 6
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nahrávání videosekvencí 15
nastavení iSCSI 39
nastavení výchozího stavu 5
nastavení zvuku 22, 38
název iniciátora 23
název jednotky 19
název kamery 22
název produktu 26
název zařízení 19
O
odrazy světla 47
odstranění nahrávek 40
okno prohlížeče 10
ovládání

oblast obrazu 12
označení vodotiskem 26
P
plánovač nahrávání 42
počet připojení 11
poplach 25
poplachová zpráva 25
poplachové senzory 42
port 8, 54, 57
port HTTP 54
port HTTPS 54
pravidlo pro poplachy 51
přednastavený záběr 14
přenos videodat 63
přenos zvuku 22, 39
příkaz Show Shot 13
příkazy

/reset 10
Aux Off 13
Aux On 13
klávesnice 13, 67
přednastavený záběr 14
Set Shot 13, 14
Show Shot 13

příkazy klávesnice 13, 14, 67
Aux On 13
příkaz Aux Off 13

připojení do sítě
adresa brány 8
adresa IP 8
IGMP V2 6
IP 6
kabel Ethernet 7
maska podsítě 8
port 8
TCP/IP 6
UDP 6

připojení multicast 53, 56
připojit při poplachu 44
probíhá formátování 40
procházení nabídek 18
profil po poplachu 42
profily 21, 28
profily pro nahrávání 41

protokol
IGMP V2 6
TCP/IP 6
UDP 6

protokol přenosu 44, 53
protokol serveru času 24
protokol systému 13, 27, 28
protokol událostí 13, 27, 28
R
RADIUS 56
režim konfigurace 18
řídicí signály 27
rozlišení obrazu 15
S
senzorová pole 47, 49
server času 20, 24

adresa IP 20
protokol 20

server DHCP 20
server FTP 58
server SNTP 20, 24
Set Shot 13, 14
šifrovací protokol 54
šifrování SSL 45
síť 20, 53, 55
směrovač 57
SMS 50
snímky 6, 15
SNMP 55
software

DirectX 7
soubory

JPEG 6
špičkové zesílení 17, 66
standardní hodnoty profilů pro nahrávání 41
stav nahrávání 43
stažení konfigurace 60
stránka se síťovými nastaveními 10
streaming 57
svátky 43
synchronizace 19, 24
T
TCP 44, 53
TCP/IP 6
TLS 54
TTL 57
U
UDP 6, 44, 53, 63
uložení konfigurace 60
uložení protokolu systému 28
uložení protokolu událostí 28
úložná média 40
úložné médium 22, 39
unicast 56
uživatelské jméno 19, 23
V
velikost objektu pro detektor pohybu 47
videosenzor 45
VIDOS 6
volba obrazu 12
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volba profilu 28
VRM 39
všeobecné heslo 44
výběr oblasti 47, 49
výchozí nastavení detektoru pohybu 46
výchozí profil 31
výchozí profil pro nahrávání 41
výchozí profil VCA 46
vysílání multicast 6
vystavování JPEG 58
Z
základní režim 18
zatížení procesoru 15
zesílení 17, 66
změny úrovně osvětlení 47
zobrazení

nabídky na obrazovce 13
zobrazení značek 25
Zobrazit značky 11
zvuk

aktivace 16
impedance 16
kabel 65
kvalita 65, 66
linková úroveň 66
mikrofon 65, 66
připojení 16
vstup 16
vzorkovací kmitočet 16
zesílení 17, 66
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