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Το VIDOS‑NVR αποτελεί μια λύση μακροχρόνιας
αποθήκευσης και ανάκτησης βίντεο και ήχου στα πλαίσια
μιας εγκατάστασης IP βίντεο. Αποτελείται από τρία κύρια
μέρη: το λογισμικό διαχείρισης, μια πλατφόρμα διακομιστή
και χώρο αποθήκευσης RAID 5 και μπορεί να επεκταθεί
προκειμένου να χειριστεί απεριόριστο αριθμό καμερών και
χρηστών.

Το VIDOS-NVR δέχεται βίντεο MPEG-4 και MPEG-2 μέσω
δικτύου από κωδικοποιητές IP βίντεο, όπως μεταξύ άλλων
συσκευές της σειράς VIP και VideoJet. Επειδή το VIDOS-
NVR λειτουργεί σε δίκτυο, διαφέρει θεμελιωδώς από τις
συμβατικές συσκευές ψηφιακής εγγραφής βίντεο (DVR) και
τις συσκευές εγγραφής σε βιντεοκασέτα (VCR). Τα NVR
μπορούν να τοποθετηθούν με ασφάλεια σε οποιοδήποτε
σημείο του δικτύου, ενώ τα DVR και τα VCR πρέπει να
τοποθετούνται εκεί όπου τελειώνει το ομοαξονικό καλώδιο
από τις κάμερες. Ο διακομιστής VIDOS-NVR διαθέτει μόνο
μία εισερχόμενη σύνδεση Gigabit Ethernet, ενώ τα DVR και
τα VCR έχουν μία σύνδεση για κάθε είσοδο κάμερας. Αυτή
η απλοποίηση της καλωδίωσης αποτελεί μείζονα παράμετρο
για την υιοθέτηση ενός συστήματος βίντεο μέσω δικτύου.

Η τεχνολογία ANR (Automatic Network Replenishment, για
την οποία εκκρεμούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας) διασφαλίζει
ότι δεν λαμβάνει χώρα απώλεια βίντεο σε περίπτωση
διακοπής λειτουργίας του δικτύου. Σε μερικές
εγκαταστάσεις, οι διακοπές λειτουργίας του δικτύου
αποτελούν σοβαρό ζήτημα, καθώς η απώλεια βίντεο ακόμη
και για μια στιγμή είναι απαράδεκτη.

Εάν ένα τμήμα ενός δικτύου που μεταφέρει βίντεο είναι
εκτεθειμένο (όπως π.χ. ασύρματο δίκτυο σε έναν χώρο
στάθμευσης ή κατά μήκος ενός αυτοκινητόδρομου ή μιας
σιδηροδρομικής γραμμής), η πιθανότητα διακοπής
λειτουργίας του δικτύου ή υπερβολικού θορύβου ενδέχεται
να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Με το προτεινόμενο σύστημα,
το VIDOS-NVR παρακολουθεί κάθε κωδικοποιητή και
καταγράφει τυχόν καθυστερήσεις. Ακόμη κι αν ο
κωδικοποιητής δεν είναι προσπελάσιμος, εξακολουθεί να
εγγράφει βίντεο τοπικά, είτε σε κάρτα μνήμης (VideoJet
10) είτε σε ενσωματωμένη μονάδα σκληρού δίσκου
(VideoJet 8000/8008). Μόλις αποκατασταθεί η
επικοινωνία, ο κωδικοποιητής συνεχίζει την μετάδοση
"ζωντανού" βίντεο και αναπληρώνει το κενό στο βίντεο στον
διακομιστή NVR.

VIDOS‑NVR
▶ Εγγραφή και αναπαραγωγή αρχειοθετημένου βίντεο

και ήχου

▶ Πανίσχυρα εργαλεία αναζήτησης και ανάκτησης

▶ Τεχνολογία ANR (για την οποία εκκρεμούν διπλώματα
ευρεσιτεχνίας)

▶ Πολλοί τρόποι λειτουργίας εγγραφής

▶ Διασφάλιση αυθεντικότητας βίντεο με προσθήκη
υδατόσημου

▶ Προδιαμορφωμένο, για εύκολη εγκατάσταση

▶ Διασύνδεση Gigabit Ethernet

▶ Απεριόριστη επεκτασιμότητα
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Το λογισμικό διαχείρισης VIDOS-NVR είναι διαθέσιμο ανά
διακομιστή NVR σε τρεις εκδόσεις: άδειες χρήσης των 16,
32 ή 64 καναλιών, ανάλογα με τον αριθμό των καμερών που
εγγράφονται. Αυτό το λογισμικό χρησιμοποιείται για τη
ρύθμιση των παραμέτρων κάθε διακομιστή NVR και, μόλις
ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και η αρχική ρύθμιση, το
VIDOS-NVR εκτελείται απρόσκοπτα στο παρασκήνιο και
διαχειρίζεται τις συνδέσεις, την πρόσβαση και τον χώρο
αποθήκευσης.

To VIDOS-NVR έχει δοκιμαστεί ως προς τη συμβατότητά του
με τον διακομιστή VIDOS-NVR που προορίζεται για
εγκατάσταση σε ικρίωμα19". Ο διακομιστής αυτός εγγυάται
την υψηλή απόδοση και αξιοπιστία (η άδεια χρήσης
διατίθεται ξεχωριστά).

Κάθε διακομιστής VIDOS-NVR αποστέλλει σε μορφή ροής
το εισερχόμενο βίντεο και τον ήχο σε μία ή δύο συστοιχίες
δίσκων RAID 5 προς αποθήκευση. Οι συστοιχίες δίσκων που
προορίζονται για εγκατάσταση σε ικρίωμα των 19"
διατίθενται σε διάφορα μεγέθη, από 960 GB έως 6,4 TB και
από 6 έως 16 μονάδες σκληρού δίσκου με δυνατότητα
"θερμής" εναλλαγής (δηλ. χωρίς να χρειάζεται τερματισμός
λειτουργίας του συστήματος). Αυτό εξασφαλίζει εβδομάδες
ή μήνες αρχειοθετημένου βίντεο, ανάλογα με τη
διαμόρφωση του συστήματος.

Προγραμματισμός

1 VideoJet 1000 ή άλλος μονοκαναλικός κωδικοποιητής

2 VideoJet 8008 ή άλλος πολυκαναλικός κωδικοποιητής

3 Διακομιστής NVR στον οποίο εκτελείται το VIDOS-NVR

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότη-
τα

Εξάρτημα

1 Λογισμικό VIDOS-NVR σε CD-ROM (και εγκατεστημένο στη συ-
σκευή αν έχει γίνει παραγγελία υλικού)

1 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

1 Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM

Τεχνικά στοιχεία

Απαιτήσεις συστήματος

Υλικό Προσωπικός υπολογιστής

Επεξεργαστής Pentium III Xeon ή IV, 1,8 GHz ή ταχύτερος

Διασύνδεση μο-
νάδας σκληρού
δίσκου

IDE ή μεταγενέστερη. Προαιρετικά: SCSI II, SCSI Ultra ή
Fibre Channel

Μνήμη RAM 1024 MB

Λειτουργικό σύ-
στημα

Windows 2000 32‑bit
Windows Server 2003 32‑bit

Κάρτα γραφικών VGA

Κάρτα Ethernet 100/1000 MBit

Ελεύθερη μνήμη
(Εγκατάσταση)

20 MB

Χαρακτηριστικά λογισμικού

Αρχική ρύθμιση Κεντρική ρύθμιση από κάθε εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
σε Η/Υ
μέσω VIDOS ή ενσωματωμένου διακομιστή Web

Μέσα αποθήκευ-
σης

Υποστηρίζονται όλα τα μέσα αποθήκευσης (π.χ. HD,
RAID), ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα

Τρόπος λειτουρ-
γίας αποθήκευ-
σης

Γραμμικός τρόπος λειτουργίας ή κυκλικός τρόπος λει-
τουργίας (βάσει χωρητικότητας)

Ενεργοποίηση Συνεχής
Προγραμματισμένη
Με πυροδότηση από συναγερμό

Εγγραφή Εκχώρηση ονόματος κάμερας

Διαμόρφωση Όριο εύρους ζώνης
Ρυθμός καρέ
Ποιότητα βίντεο

Περιεχόμενο εγ-
γραφής

Δεδομένα βίντεο
Δεδομένα ήχου

Έλεγχος ταυτότη-
τας

Προσθήκη υδατόσημου

Αναζήτηση
Parameters (Πα-
ράμετροι)

Ώρα
Ημ/νία
Συμβάν
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Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή μέσω VIDOS ή Archive Player από οποιο-
δήποτε δίκτυο IP (LAN/WAN) 
Ταυτόχρονη εγγραφή, αναπαραγωγή και δημιουργία
αντιγράφων ασφαλείας, 
Προηγμένες λειτουργίες αναπαραγωγής

Επέκταση Απεριόριστη επεκτασιμότητα του συστήματος με την
προσθήκη καμερών, διακομιστών βίντεο, συσκευών απο-
θήκευσης ή χωρητικότητας, 
δομοστοιχείων VIDOS-NVR

Πληροφορίες παραγγελίας

MVC BVNR 016
VIDOS-NVR, 16 κανάλια

MVC-BNVR-016

MVC BNVR 032
VIDOS-NVR, 32 κανάλια

MVC-BNVR-032

MVC BNVR 064
VIDOS-NVR, 64 κανάλια

MVC-BNVR-064

MVC BNVR 016C
VIDOS-NVR, 16 κανάλια, 5 τεμ.

MVC-BNVR-016C

MVC BNVR 032C
VIDOS-NVR, 32 κανάλια, 5 τεμ.

MVC-BNVR-032C

MVC BNVR 064C
VIDOS-NVR, 64 κανάλια, 5 τεμ.

MVC-BNVR-064C

MVC BNVR 016D
VIDOS-NVR, 16 κανάλια, 10 τεμ.

MVC-BNVR-016D

MVC BNVR 032D
VIDOS-NVR, 32 κανάλια, 10 τεμ.

MVC-BNVR-032D

MVC BNVR 064D
VIDOS-NVR, 64 κανάλια, 10 τεμ.

MVC-BNVR-064D

MVC XNVR 1632
VIDOS-NVR, αναβάθμιση από 16 σε 32 κανά-
λια

MVC-XNVR-1632

MVC XNVR 1664
VIDOS-NVR, αναβάθμιση από 16 σε 64 κανά-
λια

MVC-XNVR-1664

MVC XNVR 3264
VIDOS-NVR, αναβάθμιση από 32 σε 64 κανά-
λια

MVC-XNVR-3264

Αξεσουάρ υλικού

MHW-SE1M1-US Διακομιστής διαχείρισης
Bosch VMS / VIDOS‑NVR βασικό επίπεδο, κιτ
Αγγλικής γλώσσας Η.Π.Α

MHW-SE1M1-US

MHW-SE1M1-DE Διακομιστής διαχείρισης
Bosch VMS / VIDOS‑NVR βασικό επίπεδο, κιτ
Γερμανικής γλώσσας

MHW-SE1M1-DE

MHW-SE1M1-UK Διακομιστής διαχείρισης
Bosch VMS / VIDOS‑NVR βασικό επίπεδο, κιτ
Αγγλικής γλώσσας Η.Β.

MHW-SE1M1-UK

MHW‑SM4M1‑US Διακομιστής διαχείρισης
Bosch VMS CS/NVR μικρό, NVR μεγάλο, κιτ
Αγγλικής γλώσσας Η.Π.Α

MHW-SM4M1-US

Πληροφορίες παραγγελίας

MHW‑SM4M1‑DE Διακομιστής διαχείρισης
Bosch VMS CS/NVR μικρό, NVR μεγάλο, κιτ
Γερμανικής γλώσσας

MHW-SM4M1-DE

MHW‑SM4M1‑UK Διακομιστής διαχείρισης
Bosch VMS CS/NVR μικρό, NVR μεγάλο, κιτ
Αγγλικής γλώσσας Η.Β.

MHW-SM4M1-UK

MHW-SM4M1-FR Διακομιστής διαχείρισης
Bosch VMS CS/NVR μικρό, NVR μεγάλο, κιτ
Γαλλικής γλώσσας

MHW-SM4M1-FR

MHW‑SE3M1‑120US Διακομιστής
διαχείρισης
VIDOS‑NVR μικρό, 600 GB, κιτ Αγγλικής γλώσ-
σας Η.Π.Α

MHW-
SE3M1-120US

MHW‑SE3M1‑120DE Διακομιστής
διαχείρισης
VIDOS‑NVR μικρό, 600 GB, κιτ Γερμανικής
γλώσσας

MHW-
SE3M1-120DE

MHW‑SE3M1‑120UK Διακομιστής
διαχείρισης
VIDOS‑NVR μικρό, 600 GB, κιτ Αγγλικής γλώσ-
σας Η.Β.

MHW-
SE3M1-120UK

MHW-SE3M1-120FR Διακομιστής
διαχείρισης
VIDOS‑NVR μικρό, 600 GB, κιτ Γαλλικής γλώσ-
σας

MHW-
SE3M1-120FR

www.boschsecutity.gr
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Greece:
Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr
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