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1 Biztonsági tudnivalók
Tartsa be az alábbi biztonsági tudnivalókat:
1. Az utasítások elolvasása, betartása és megőrzése

A készülék üzembe helyezése előtt olvassa el és tartsa be a biztonsági és a kezelési 
utasításokat. Az utasításokat a későbbi visszakeresésekhez meg kell őrizni. 

2. A figyelmeztetések betartása
A készüléken és a kezelési útmutatóban olvasható figyelmeztetéseket be kell tartani.

3. Kiegészítő készülékek
Csak a termék gyártója által ajánlott kiegészítő készülékeket használja, mert ellenkező 
esetben hibák léphetnek fel.

4. Telepítési tudnivalók
Ne helyezze a készüléket instabil tartóra, állványra vagy hasonló eszközre. Ilyen esetben a 
készülék leeshet a földre, és súlyos sérüléseket okozhat a felhasználónak, illetve 
megrongálódhat. Kizárólag a gyártó cég által ajánlott, ill. a készülék szállítási 
terjedelmében található tartozékokat használja. A gyártó cég utasításainak megfelelően 
rögzítse a készüléket. A készüléket csak a legnagyobb óvatosság mellett szabad kocsin 
szállítani. Hirtelen megállás, szélsőséges erőhatások, illetve egyenetlen felületek 
következtében a kocsi és vele együtt a készülék is felborulhat.

5. Tisztítás
Mielőtt megkezdené a tisztítást, húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a fali aljzatból. 
Tartsa be a készülékre vonatkozó utasításokat. Normál esetben a készülék tisztításához 
elegendő egy nedves kendő. Ne használjon folyékony vagy szóróflakonos tisztítószereket. 

6. Karbantartás
Ne próbálja meg önállóan elvégezni a készülék karbantartását. A burkolatok 
megnyitásakor vagy eltávolításakor áramütés veszély, illetve egyéb veszély áll fenn. Bízza 
a karbantartási munkák elvégzését szakképzett karbantartókra. 

7. Karbantartást igénylő sérülések esetén.
Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból, és megfelelő szakembereknek adja át a 
készüléket karbantartásra, ha a következő feltételek egyike áll fenn:

– Megsérült a hálózati kábel vagy a hálózati csatlakozó.
– Folyadék vagy idegen testek kerültek a készülékbe.
– A készüléket víz érte és/vagy szélsőséges környezeti feltételeknek (pl. eső, hó stb.) 

volt kitéve. 
– Ha a készülék az üzemeltetési utasítások betartása ellenére nem működik 

megfelelően, akkor csak azokon a kezelőelemeken végezzen módosításokat, amelyek 
az üzemeltetési utasításokban le vannak írva. A más kezelőelemeken végzett 
szakszerűtlen módosítások olyan károsodásokat okozhatnak, amelyek szakképzett 
szervizelő komoly beavatkozását igényelhetik. 

– A készülék leesett a földre, vagy megsérült a háza.
– Feltűnő változás állt be a készülék teljesítményében. Ebben az esetben a készüléket 

meg kell javítani. 
8. Pótalkatrészek

Ha pótalkatrészekre van szükség, akkor a szervizelő szakembernek csak olyan 
pótalkatrészeket szabad használnia, amelyeket a gyártó cég ajánlott, ill. amelyek 
megfelelnek az eredeti alkatrészeknek. Nem megfelelő pótalkatrészek használata tüzet, 
áramütést vagy egyéb veszélyeket okozhat.
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9. Biztonsági teszt
Kérje meg a szervizelő szakembert, hogy a karbantartás vagy a javítás befejezése után 
végezzen el egy biztonsági tesztet annak megállapítására, hogy a készülék 
rendeltetésszerűen működik-e. 

10. Áramforrás
A készüléket csak a címkéjén megjelölt áramforrással szabad működtetni. Ha nem biztos 
abban, hogy az adott áramforrással működtethető-e a készülék, kérjen tájékoztatást attól 
a kereskedőtől, akitől a készüléket vásárolta, vagy az illetékes áramszolgáltatótól.

Az akkumulátorokkal működtethető készülékekről részletes tudnivalókat olvashat a 
kezelési útmutatóban.

A külső hálózati tápegységekkel működtethető készülékekhez csak ajánlott vagy 
bevizsgált tápegységeket használjon.

Azoknál a készülékeknél, amelyek korlátozott teljesítményű hálózati tápegységgel 
működtethetők, a tápegységnek meg kell felelnie az EN60950 szabványnak. Más 
helyettesítő hálózati tápegységek károsíthatják a készüléket, és tüzet vagy áramütést 
okozhatnak.

Azoknál a készülékeknél, amelyek 24 V-os váltakozó árammal működtethetők, a váltakozó 
áram normál bemenő feszültsége 24 V. A készüléken a bemeneti feszültség nem 
haladhatja meg a 30 V-ot. Az áramforrás (24 V váltakozó feszültség) és a készülék között 
az ügyfél által létrehozott huzalozási kapcsolatnak meg kell felelnie az elektromos áramra 
vonatkozó előírásoknak (2-es osztályú teljesítményfokozat). Az áramforrást (24 V 
váltakozó feszültség) a csatlakozókon, ill. a készülék tápellátási csatlakozóin nem szabad 
földelni. 

11. Koax-földelés
Ha kültéri használathoz kábelrendszer kapcsolódik a készülékhez, győződjön meg arról, 
hogy földelve van a kábelrendszer. Csak az Egyesült Államokban kapható típusok esetén – 
A National Electrical Code, ANSI/ NFPA No.70-1981 törvény 810. szakasza tartalmazza a 
tartószerkezet előírásszerű földelésére, a kisütő készülék koax-földelésére, a földelő 
vezetékek méreteire, a kisütő készülék felállítási helyére, a kisütő elektródák bekötésére 
és a kisütő elektródák iránti követelményekre vonatkozó tudnivalókat. 

12. Földelés vagy polarizálás
Előfordulhat, hogy a készülék polarizált váltóáramú csatlakozóval rendelkezik (olyan 
csatlakozó, amelynek az egyik érintkezője szélesebb, mint a másik). Ilyen védőbiztosítás 
mellett a csatlakozó csak egyféle helyzetben dugható be az aljzatba. Ha a csatlakozót nem 
tudja teljes egészében bedugni az aljzatba, akkor fordítsa el, és próbálja meg újra. Ha 
továbbra sem sikerül bedugni, akkor elektromos szakemberrel cseréltesse ki az aljzatot 
egy új típusúra. Ne kísérletezzen a polarizált csatlakozó védőbiztosításának 
megkerülésével. 

Alternatív megoldásként a készüléket 3 fázisú földelt csatlakozóval is fel lehet szerelni, 
amely egy harmadik, földelő érintkezővel rendelkezik. Ilyen védőbiztosítás esetén a 
csatlakozó csak földelt aljzatba dugható be. Ha a csatlakozót nem tudja bedugni az 
aljzatba, akkor elektromos szakemberrel cseréltesse ki az aljzatot egy új típusúra. Ne 
kísérletezzen a földelt csatlakozó védőbiztosításának megkerülésével. 

13. Villámcsapás
Lássa el kiegészítő védelemmel a készüléket vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem 
használja a berendezést azáltal, hogy a csatlakozót kihúzza az aljzatból, és megszakítja a 
kábelrendszerrel fennálló kapcsolatot. Így a villámcsapás vagy a túlfeszültség nem 
okozhat kárt a készülékben. 
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14. A felállítási helynek nyugodtnak és korlátozottan hozzáférhetőnek kell lennie.

Beltéri használatú készülékek 
Víz és nedvesség – Ne használja a készüléket víz közelében (pl. nedves pincében) vagy más 
nedves helyeken.
Idegen tárgyak és folyadékok bejutása – Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülék 
nyílásaiba, mert ezáltal nagyfeszültségű alkatrészeket érinthet meg, vagy rövidre zárhat 
bizonyos alkatrészeket, ami tüzet vagy áramütést okozhat. Ügyeljen arra, hogy ne ömöljön 
folyadék a készülékre.
Hálózati kábel és a hálózati kábel védelme – Azoknál a készülékeknél, amelyek 230 V 50 Hz 
váltóárammal működnek, a be- és kimenő hálózati kábelnek meg kell felelnie a 227-es IEC-
dokumentáció vagy a 245-ös IEC-dokumentáció legújabb verzióinak. A hálózati kábelt úgy kell 
elhelyezni, hogy ne lehessen rálépni, és ne helyezzenek rá, illetve ne támasszanak neki 
tárgyakat. Különösen ügyeljen a kábelek, a csatlakozók, az aljzatok, valamint a készüléken 
található bemeneteik védelmére.
Túlterhelés - Ne terhelje túl az aljzatokat és a hosszabbító kábeleket, mert ez tüzet vagy 
elektromos áramütést okozhat.

Rack-fiókos szerelésű készülékek 
Szellőzés - Ezt a készüléket csak olyan helyekre szabad beszerelni, ahol biztosítható az 
előírásszerű szellőzésük, és ahol betarthatók a gyártó cég vonatkozó utasításai. A 
készülékhez megengedett maximális üzemi hőmérsékletet nem szabad túllépni.
Mechanikus terhelés - A készülék rack-fiókba történő beszerelésekor ügyelni kell az 
egyenetlen mechanikus terhelés miatt fellépő lehetséges veszélyekre. 

FIGYELMEZTETÉS! 
A hálózati csatlakozás megszakadása.
A hálózati kapcsoló nélküli vagy azzal felszerelt készülékek azonnal feszültség alá kerülnek, 
amint a hálózati csatlakozót bedugják az aljzatba.
A készülék azonban csak akkor üzemkész, ha a hálózati kapcsoló (BE/KI) BE helyzetben áll. Ha 
a hálózati kábelt kihúzzák az aljzatból, akkor a készülék feszültségellátása teljes mértékben 
megszakad.

FIGYELMEZTETÉS! 
A ház leszerelése:
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a házat csak szakképzett karbantartó veheti le. 
A ház levétele előtt a hálózati csatlakozót ki kell húzni a hálózati aljzatból, és csak akkor 
szabad visszadugni, ha a házat visszahelyezték. Bízza a karbantartási munkák elvégzését 
szakképzett karbantartókra. A készülék felhasználója nem végezhet javításokat a készüléken.

FIGYELMEZTETÉS! 
Lítium akkumulátor:
A helytelenül behelyezett akkumulátorok robbanást okozhatnak. A lemerült akkumulátorokat 
mindig azonos, vagy a gyártó cég által ajánlott, megegyező értékű típusokra cserélje.
A gyártó cég utasításainak megfelelően ártalmatlanítsa az üres akkumulátorokat.
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VIGYÁZAT! 
Elektrosztatikus feltöltődésre érzékeny készülék:
Az elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében előírásszerűen végre kell hajtani a CMOS/
MOSFET-alkatrészekre vonatkozó intézkedéseket.
Az elektrosztatikus töltésekre érzékeny nyomtatott áramkörök kezeléséhez földelt, 
antisztatikus csuklószalagot kell hordani, és be kell tartani az ESD-készülékekre vonatkozó 
biztonsági előírásokat.

FIGYELEM! 
A telepítést kizárólag szakképzett ügyfélszolgálati személynek kell elvégeznie a mindenkor 
érvényes elektromos áramra vonatkozó előírások betartása mellett.

Elhelyezés hulladékként:
Az Ön Bosch készülékét kiváló minőségű, újrahasznosítható anyagokból és alkatrészekből 
fejlesztettük ki és gyártottuk
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és az elektronikus készülékeket a használati 
időtartamuk lejárta után a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni.
Az Európai Unióban elkülönített gyűjtőhelyek léteznek az elhasznált elektromos és 
elektronikus termékek elhelyezésére. Kérjük, hogy az ilyen készülékeket a helyi kommunális 
gyűjtőhelyeken vagy a visszaforgató központokban helyezze el.
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2 Bevezető

2.1 A rendszer leírása
A videorendszer olyan digitális felügyelő rendszer, amellyel a helyszínen videoképeket lehet 
tárolni, hogy aztán ezek távolságtól és a felállítási helytől függetlenül bármely más, az Ön által 
megadott helyre továbbíthatók, és ott kiértékelhetők legyenek. A videorendszer által 
szolgáltatott képadatok alapján további következtetéseket vonhat le a veszély mértékéről, 
valamint az esemény bekövetkezése előtti és utáni körülményekről.

2.2 Kicsomagolás
Vizsgálja meg a csomagolást, hogy nem talál-e rajta látható sérüléseket. Ha a szállítás során 
sérülés keletkezett, tájékoztassa erről a szállítást végző céget.
Óvatosan csomagolja ki a készüléket. A készülék elektronikus készülék, amelyet a károsodások 
elkerülése érdekében óvatosan kell kezelni. Ne próbálkozzon a készülék üzembe helyezésével, 
ha egyes alkatrészei megsérültek. Ha hiányoznak bizonyos alkatrészek, értesítse erről az 
ügyfélszolgálat képviselőjét vagy a Bosch Biztonságtechnikai Rendszerek Kft. illetékes 
képviselőjét.
A szállításhoz használt kartondoboz a legbiztonságosabb csomagolóeszköz a készülék 
szállításához. A jövőbeni használathoz tartsa meg, az egyéb csomagolóanyagokkal együtt. Ha 
be kell küldenie a készüléket, akkor ehhez használja az eredeti csomagolóeszközöket.

2.3 Áramellátás
Győződjön meg arról, hogy a telepítés helyén az áramellátás stabil, és a feszültségérték a 
készülékre megadott értékeken belül van.
Elektronikus készülékként a videorendszer érzékenyen reagál a hirtelen fellépő 
feszültségcsúcsokra, feszültségesésekre vagy a feszültség kimaradására. 
Az elektronikus alkatrészek károsodása és az adatvesztés elkerülése, valamint a 
kifogástalan üzem biztosítása érdekében ajánlott szünetmentes áramforrás (USV) 
használata. 
A vezetékes hálózat stabilitásától függően a következő szünetmentes áramforrások használata 
ajánlott:
– Vezetékes hálózatok feszültségcsúcsokkal és feszültségesésekkel:

Elegendő egy offline szünetmentes tápegység használata (pl. Pulsar ellipse 1000 DiBos 
modellekhez és Pulsar ellipse 600 DiBos mikro modellekhez).

– Olyan hálózatoknál, amelyeken feszültségcsúcsok és feszültségkiesések mellett 
feszültségesés is előfordulhat: 
On-line szünetmentes áramforrás használata javasolt. 

Egy videorendszer esetén egy legalább 300 VA teljesítményű szünetmentes áramforrásra van 
szükség. Ha további készülékek (pl. monitorok, alrendszerek) működését is biztosítani kell, 
akkor ennek megfelelően kell növelni a szünetmentes áramforrás teljesítményét.

2.4 Környezeti feltételek
A készülék felállítási helyének megválasztásakor vegye figyelembe a környezeti hőmérsékletre 
és a levegő páratartalmára megadott értékeket.
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2.5 Ajánlott víruskereső programok és tűzfalak
A DiBos a Windows® XP embedded operációs rendszert használja.
DiBos egységet víruskereső program és tűzfal nélkül szállítjuk. A víruskereső program és a 
tűzfal beszerzésért, telepítéséért és rendszeres aktualizálásáért az ügyfél felelős.

2.5.1 Víruskereső
A következő víruskereső programok engedélyezettek. Listázásra csak a víruskereső program 
alkalmassága esetén kerül sor.
1. Norton AntiVirus 2008

A szoftver tartalmaz tűzfalat.

2. Trend Micro AntiVirus 2008
A szoftver nem tartalmaz tűzfalat, azt külön kell beszerezni.

3. McAfee VirusScan 2008
A szoftver tartalmaz tűzfalat.

FIGYELEM! 
Számítógépvírusok, számítógépférgek és trójai vírusok elleni védelemhez telepítsen 
víruskereső programot és tűzfalat.

FIGYELEM! 
– A víruskereső program csökkentheti a rendszer teljesítményét.
– A valós idejű víruskereső programot először aktiválni kell, hogy megfelelő védelmet 

nyújtson a vírusok ellen.
– Ha lehetőség van rá, zárja ki a víruskeresésből a merevlemez minden olyan partícióját, 

amilyen képeket tárol.
– A C merevlemez víruskeresése idővezérelten történjen, ha lehetőség van rá. A 

víruskeresést ajánlatos hetente elvégezni. A C: merevlemez átnézése közben 
észrevehetően csökken a rendszer teljesítménye, és ennek következtében a képfrissítési 
és a képtárolási sebesség is.
Nem zárható ki egy-egy kép elvesztése sem.

– A cserélhető meghajtókat, pl. az USB pendriveokat, az USB meghajtókat, a CD-/DVD 
meghajtókat és hajlékonylemezes meghajtókat behelyezéskor manuálisan ellenőrizze a 
megfelelő védelem elérése érdekében.

– Mindig a víruskereső program legújabb változatát használja.
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2.5.2 Tűzfal
Windows XP Embedded operációs rendszerrel és 2-es javítócsomaggal (SP2) működő DiBos 
rendszerek esetén a Windows tűzfal alapértelmezés szerint ki van kapcsolva a DiBos 
rendszerben. Szükség esetén a Windows tűzfal aktiválható.
Ha a tűzfal be van kapcsolva, a tűzfalbeállításokban a következő kivételeket kell felvenni és 
kijelölni:

A DiBos folyamatokat víruskereső programban is aktiválni kell.
a tűzfal megkerüléséhez szükséges portok a konfigurációban állíthatók be (lásd a következőt 
is: Rész 6.14 Böngésző-hozzáférés és a hálózati beállítások konfigurálása).

Tűzfalbeállítások DiBos 8

Kivételek ConnectionServer.exe

DVR ServiceShimWrapper.exe

DBServer.exe

DCOM (TCP) Port 135

DCOM (UDP) Port 135

DiBosExplorer.exe

DomeCameraUnit.exe

JobServer.exe

VCSModule.exe

FIGYELEM! 
Mindig a tűzfal legújabb verzióját használja.
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2.6 A rendszer áttekintése és műszaki adatok

2.6.1 DiBos

Elektromos adatok

Tömörítési eljárások MPEG4

Kamerabemenetek (analóg) 6 BNC-csatlakozó (DB 06 C1), 12 BNC-csatlakozó (DB 12 
C2), 18 BNC-csatlakozó (DB 18 C3), 24 BNC-csatlakozó 
(DB 24 C4), 30 BNC-csatlakozó (DB 30 C5)

Kamerabemenetek (IP) 16 videó/audió MPEG4 adatáram Bosch/VCS hálózati vagy 
JPEG-készülékekről (DB 06 C1, DB 12 C2, DB 18 C3)
32 videó/audió MPEG4 adatáram Bosch/VCS hálózati vagy 
JPEG-készülékekről (DB 24 C4, DB 30 C5)

Összetett videojel 1 Vss +/-3 dB (min. 0,7 Vss, max. 1,4 Vss), 75 Ohm

Áthurkolt videokimenetek csatlakozókábelen keresztül

A felvétel felbontása (analóg 
bemenetek)

PAL:
704 x 576 (4CIF), 704 x 288 képpont (2CIF), 352 x 288 
képpont (CIF)
NTSC:
704 x 480 (4CIF), 704 x 240 képpont (2CIF), 352 x 240 
képpont (CIF)

A felvétel felbontása (IP-
bemenetek/Bosch IP-
készülék)

PAL:
704 x 576 (4CIF/D1), 704 x 288 (2CIF), 464 x 576 (2/3 
D1), 352 x 576 (1/2 D1), 352 x 288 (CIF), 176 x144 (QCIF)
NTSC:
704 x 480 (4CIF/D1), 704 x 240 (2CIF), 464 x 480 (2/3 
D1), 352 x 480 (1/2 D1), 352 x 240 (CIF), 176 x120 (QCIF)

DiBos modellek felvételi 
sebessége (analóg)

IPS CIF
(PAL)

IPS CIF
(NTSC)

IPS 2CIF
(PAL)

IPS 2CIF
(NTSC)

IPS 4CIF
PAL

IPS 4CIF
(NTSC)

DB 06 C1 XXX R2 75 90 50 60 25 30

DB 12 C2 XXX R2 150 180 100 120 50 60

DB 18 C3 XXX R2 225 270 150 180 75 90

DB 24 C4 XXX R2 300 360 200 240 100 120

DB 30 C5 XXX R2 375 450 250 300 125 150

Felvételi sebesség 
csatornánként (analóg 
videobemenetek)

PAL:
0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 12,5; 25 kép/másodperc
NTSC:
0,5; 1; 2; 3; 5; 6; 7,5; 10; 15; 30 kép/másodperc

Képméret (analóg 
videobemenetek)

Kb. 1,5 kB - 30 kB között beállítható (a kép változtatásától 
függően)

A maximális felvételi sebesség 
(analóg és IP)

50 Mbit/másodperc
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Felvételi sebesség 
csatornánként (IP 
videobemenetek)

PAL:
0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 12,5; 25 kép/másodperc
NTSC:
0,5; 1; 2; 3; 5; 6; 7,5; 10; 15; 30 kép/másodperc

Képméret (IP-
videobemenetek)

Kameránként 3 Mbit értékig beállítható

Támogatott egycsatornás 
kódoló (Bosch VideoJet 
sorozat és Bosch VIP sorozat)

VideoJet 10S, VideoJet 1000
VideoJet X10
VIP X1, VIP 10

Támogatott többcsatornás 
kódoló (Bosch VideoJet 
sorozat és Bosch VIP sorozat)

VideoJet 8004,VideoJet 8004A,
VideoJet 8008, VideoJet 8008A,
VideoJet X20, VideoJet X40,
VIP X2, VIP X2A, VIP X1600

Támogatott Bosch IP-kamerák Dinion IP, AutoDome IP, FlexiDome IP, Megapixel IP

JPEG protokoll JPEG képlekérdezés HTTP kapcsolaton keresztül

Támogatott JPEG IP-kamerák 
más gyártóktól

Axis, Sony és Mobotix IP-kamerák.
Részletes tájékoztatásért forduljon a Bosch 
Biztonságtechnikai Rendszerek Kft. helyi 
márkaképviseletéhez.

Audiobemenetek 2, 4, 6, 8, 10, cinch-csatlakozó (típustól függően), Line in 
jel, 16 kHz mintavételi frekvencia

Audiokimenetek 1, Line out jel, 1/8 hüvelykes kapcsolóhüvely (3,5 mm)

Riasztásbemenetek (NO/NC) 32
Kapcsolási feszültség (magas): >2 VDC
Kapcsolási feszültség (alacsony): <0,5 V DC
Bemeneti feszültség: max. 40 V DC
Impedancia: 22 kOhm megszólalás (+5 V)

Zavarjelfogó-kimenet (MAL) 1
Feszültségtartomány: 30 V AC – 40 V DC
Kapcsolási áram: max. 500 mA AC vagy DC
Kapcsolási teljesítmény: max. 10 VA

Riasztáskimenetek (NO/NC) 16
Feszültségtartomány: 30 V AC – 40 V DC
Kapcsolási áram: max. 500 mA AC vagy DC
Kapcsolási teljesítmény: max. 10 VA

Videomonitor kimenetei 2, FBAS-kimenetek egyetlen képhez vagy a csatlakoztatott 
analóg kamerák szekvenciáihoz

Bilinx-vezérlés Dinion kamerák AutoDome vezérléséhez és 
konfigurálásához koaxiális kábelen keresztül

PTZ-vezérlés Bilinx: koaxiális kábelen keresztül max. 30 db Autodome 
készülékhez.
Biphase: max. 16 db Autodome készülékhez.
RS 232: tetszőleges Allegiant keresztsín 
konzolcsatlakozóján keresztül.
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Belső tárolási kapacitás 250 GB, 500 GB, 750 GB, 1000 GB, 2000 GB (az operációs 
rendszer és a DiBos szoftver 8 GB szabad tárhelyet igényel 
a merevlemezen)

Videokimenet 1x VGA

Ethernet 10/100/1000 Base-T, sávszélesség-korlátozás beállítható

RS 232 2 (a Bosch biztonságtechnikai rendszerek és Allegiant 
keresztsínek csatlakoztatására)

USB 2.0 5

DVD-író Beépített.
Támogatott hordozók: CD-R, CD-RW, DVD-R

Áramellátás 100 / 240 V AC, 50 / 60 Hz (automatikus átkapcsolás)

Áramfelvétel (tipikus) kb. 150 W

Áramfelvétel max. 210 W

Operációs rendszer Microsoft Windows XP® embedded

Webböngésző Microsoft Internet Explorer 6 vagy újabb verzió Windows 
2000, Windows® XP, Windows® Vista operációs rendszer 
használatával

Video- és audioadatok 
archiválása

DiBos-formátum vagy ASF-formátum CD-R, CD-RW, DVD-R 
meghajtóra, USB-készülékre vagy hálózati meghajtóra

Képnyomtatás USB-porton keresztül (Windows XP illesztőprogramokkal)

Külső tárolási kapacitás max. 16 TB

Műszaki adatok

Méretek (mag. x szél. x mély. ) 17,5 cm x 48,0 cm x 54,5 cm
(7 x 19 x 21,5 hüvelyk)

Súly 16 - 20,4 kg (25 - 55 font) a típustól függően

Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet 5°C - 40°C (41°F - 104°F)

Tárolási hőmérséklet -10°C - 60°C (-14°F - 140°F)

Relatív páratartalom üzem 
közben

15–80%, nem kondenzálódó

Relatív páratartalom tárolás 
közben

8–80%, nem kondenzálódó
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Elektromágneses tűrés (EMV)

– USA FCC Part 15, Class A

– EU 89/336/EEC EMV-irányelv
Zavarállóság: az EN 50130-4 szabványnak való 
megfeleléshez külső szünetmentes áramforrás szükséges. 
A terméket az EN50130-4 szabvány szerint tesztelték, 
kivéve az EN50130-4 A2: 2003 szabvány 8.3.4. fejezetének 
feszültségmegszakadásra vonatkozó előírását.
Az EN50130-4 szabvány teljesítéséhez külső szünetmentes 
áramforrás szükséges. A szünetmentes áramforrás nem 
része a terméknek, azért azt külön kell beszerezni. A 
szünetmentes áramforrás DiBos készülékre való 
csatlakoztatásával kapcsolatos részletek a DiBos-
szünetmentes áramforrás telepítési kézikönyvben 
találhatóak.
Zavarkibocsátás: EN 55022 A2, B. osztály
Hálózati ingadozások: EN 61000-3-2
Feszültségingadozások: EN 61000-3-3

Biztonság

– USA UL60950-1, 1. kiadás (2003)
CAN/CSA 22.2 No.60950-1-03, 1. kiadás (2003)

– EU EN60950-1: 2003

Garancia 3 év

Engedélyezett víruskereső 
szoftverek

Norton Anti Virus
McAfee Virus Scan
Trend Micro

Megrendelési tudnivalók

Az aktuális megrendelési tudnivalókat az adatlap tartalmazza. 
Lásd a következő weblapon: www.bosch-securitysystems.com.
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2.6.2 DiBos Micro

Elektromos adatok

Tömörítési eljárások MPEG4

Kamerabemenetek (analóg) 1 db csatlakozókábel 6 BNC-csatlakozóval (DB 06) vagy 
2 db csatlakozókábel egyenként 6-6 BNC-csatlakozóval 
(DB 12)

Kamerabemenetek (IP) 8 videó/audió MPEG4 adatáram Bosch/VCS hálózati vagy 
JPEG-készülékekről

Összetett videojel 1 Vss +/-3 dB (min. 0,7 Vss, max. 1,4 Vss), 75 Ohm

A felvétel felbontása (analóg 
bemenetek)

PAL:
704 x 576 (4CIF), 704 x 288 képpont (2CIF), 352 x 288 
képpont (CIF)
NTSC:
704 x 480 (4CIF), 704 x 240 képpont (2CIF), 352 x 240 
képpont (CIF)

A felvétel felbontása (IP-
bemenetek/Bosch IP-
készülék)

PAL:
704 x 576 (4CIF/D1), 704 x 288 (2CIF), 464 x 576 (2/3 
D1), 352 x 576 (1/2 D1), 352 x 288 (CIF), 176 x144 (QCIF)
NTSC:
704 x 480 (4CIF/D1), 704 x 240 (2CIF), 464 x 480 (2/3 
D1), 352 x 480 (1/2 D1), 352 x 240 (CIF), 176 x120 (QCIF)

DiBos Micro modellek 
felvételi sebessége (analóg)

IPS CIF
(PAL)

IPS CIF
(NTSC)

IPS 2CIF
(PAL)

IPS 2CIF
(NTSC)

IPS 4CIF
(PAL)

IPS 4CIF
(NTSC)

DB 06 C1 xxx Dx 75 90 50 60 25 30

DB 12 C2 xxx Dx 150 180 100 120 50 60

Felvételi sebesség 
csatornánként (analóg 
videobemenetek)

PAL:
0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 12,5; 25 kép/másodperc
NTSC:
0,5; 1; 2; 3; 5; 6; 7,5; 10; 15; 30 kép/másodperc

Képméret (analóg 
videobemenetek)

Kb. 1,5 kB - 30 kB között beállítható (a kép változtatásától 
függően)

Adattárolók maximális 
sebesség (analóg és IP)

50 Mbit/másodperc

Felvételi sebesség 
csatornánként (IP 
videobemenetek)

PAL:
0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 12,5; 25 kép/másodperc
NTSC:
0,5; 1; 2; 3; 5; 6; 7,5; 10; 15; 30 kép/másodperc

Képméret (IP-
videobemenetek)

Kameránként 3 Mbit értékig beállítható

Támogatott egycsatornás 
kódoló (Bosch VideoJet 
sorozat és Bosch VIP sorozat)

VideoJet 10S, VideoJet 1000
VIP X1, VIP 10, VideoJet X10

Támogatott többcsatornás 
kódoló (Bosch VideoJet 
sorozat és Bosch VIP sorozat)

VideoJet 8004,VideoJet 8004A, VideoJet 8008, VideoJet 
8008A
VIP X2, VIP X2a, VIP X1600, VideoJet X20, VideoJet X40
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Támogatott Bosch IP-kamerák NWC-0455, NWC-0495, NWC-0700, NWC-0800, NWC-0900, 
AutoDome IP, Flexidome IP

Támogatott JPEG IP-kamerák 
más gyártóktól

Részletes tájékoztatásért forduljon a Bosch 
Biztonságtechnikai Rendszerek Kft. helyi 
márkaképviseletéhez.

Audiobemenetek 2 (DB06) vagy 4 db (DB12) cinch-csatlakozó, Line in jel, 16 
kHz-es mintavételi frekvencia

Audiokimenetek 1, Line out jel, 1/8 hüvelykes kapcsolóhüvely (3,5 mm)

Riasztásbemenetek (NO/NC) 12
Kapcsolási feszültség (magas): >2 V DC
Kapcsolási feszültség (alacsony): <0,5 V DC
Bemeneti feszültség: max. 40 V DC
Impedancia: 22 kOhm megszólalás (+5 V)

Zavarjelfogó-kimenet (MAL) 1
Feszültségtartomány: 30 V AC – 40 V DC
Kapcsolási áram: max. 500 mA AC vagy DC
Kapcsolási teljesítmény: max. 10 VA

Riasztáskimenetek (NO/NC) 12
Feszültségtartomány: 30 V AC – 40 V DC
Kapcsolási áram: max. 500 mA AC vagy DC
Kapcsolási teljesítmény: max. 10 VA

Videomonitor kimenetei 2, FBAS-kimenetek egyetlen képhez vagy a csatlakoztatott 
analóg kamerák szekvenciáihoz

Bilinx-vezérlés Dinion kamerák AutoDome vezérléséhez és 
konfigurálásához koaxiális kábelen keresztül

PTZ-vezérlés Bilinx: koaxiális kábelen keresztül max. 12 db AutoDome 
készülékhez.
Biphase: max. 12 db AutoDome készülékhez.
RS 232: tetszőleges Allegiant keresztsín 
konzolcsatlakozóján keresztül.

Belső tárolási kapacitás 250 GB, 500 GB (az operációs rendszer és a DiBos Micro 
szoftver 8 GB szabad tárhelyet igényel a merevlemezen)

Videokimenet 1x VGA

Ethernet 10/100/1000 Base-T, sávszélesség-korlátozás beállítható

RS 232 1

USB 2.0 6

DVD-író Beépített.
Támogatott hordozók: CD-R, CD-RW, DVD-R

Áramellátás 100 / 240 V AC, 50 / 60 Hz (automatikus átkapcsolás)

Áramfelvétel (tipikus) kb. 120 W

Áramfelvétel 140 W

Operációs rendszer Microsoft Windows XP® embedded

Webböngésző Microsoft Internet Explorer 6 vagy újabb verzió Windows 
2000, Windows® XP, Windows® Vista operációs rendszer 
használatával
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Video- és audioadatok 
archiválása

DiBos-formátum vagy ASF-formátum CD-R, CD-RW, DVD-R 
meghajtóra, USB-készülékre vagy hálózati meghajtóra

Képnyomtatás USB-porton keresztül (Windows XP illesztőprogramokkal)

Külső tárolási kapacitás max. 16 TB

Műszaki adatok

Méretek (mag. x szél. x mély. ) 11,5 x 48,0 x 43 cm, 19”-os rack-szekrénybe is beépíthető

Súly kb. 11,5 kg (25 font) a típustól függően

Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet 5°C - 40°C (41°F - 104°F)

Tárolási hőmérséklet -10°C - 60°C (-14°F - 140°F)

Relatív páratartalom üzem 
közben

15–80%, nem kondenzálódó

Relatív páratartalom tárolás 
közben

8–80%, nem kondenzálódó

Elektromágneses tűrés (EMV)

– USA FCC Part 15, Class B

– EU 89/336/EEC EMV-irányelv
Zavarállóság: az EN 50130-4 szabványnak való 
megfeleléshez külső szünetmentes áramforrás szükséges. 
A terméket az EN50130-4 szabvány szerint tesztelték, 
kivéve az EN50130-4 A2: 2003 szabvány 8.3.4. fejezetének 
feszültségmegszakadásra vonatkozó előírását.
Az EN50130-4 szabvány teljesítéséhez külső szünetmentes 
áramforrás szükséges. A szünetmentes áramforrás nem 
része a terméknek, azért azt külön kell beszerezni. A 
szünetmentes áramforrás DiBos készülékre való 
csatlakoztatásával kapcsolatos részletek a DiBos-
szünetmentes áramforrás telepítési kézikönyvben 
találhatóak.
Zavarkibocsátás: EN 55022 A2, B. osztály
Hálózati ingadozások: EN 61000-3-2
Feszültségingadozások: EN 61000-3-3

Biztonság

– USA UL60950-1, 1. kiadás (2003)
CAN/CSA 22.2 No.60950-1-03, 1. kiadás (2003)

– EU EN60950-1: 2003

Garancia 3 év

Engedélyezett víruskereső 
szoftverek

Norton Anti Virus
McAfee Virus Scan
Trend Micro

Megrendelési tudnivalók

Az aktuális megrendelési tudnivalókat az adatlap tartalmazza. 
Lásd a következő weblapon: www.bosch-securitysystems.com.
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3 Készülékcsatlakozók
A videorendszer DiBos és DiBos Micro változatban kapható.

3.1 DiBos

3.1.1 A DiBos elölnézete

1 Be/Ki kapcsoló 4 USB 2.0

2 Ellenőrző LED-ek:
piros = hozzáférés a merevlemezhez
zöld = a rendszer be van kapcsolva
sárga = üres

5 A készüléken található:
– Windows XP Embedded licenc 

címke
– DiBos típustábla
– DiBos licenc címke és aktiváló 

kulcs
3 DVD-RW

VIGYÁZAT! 
A készülékbe nem építhető levegőszűrő. A levegőszűrő beszerelése csökkenti a készülék 
hűtését, és a készülék sérülését okozhatja.
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3.1.2 A DiBos hátulnézete

1 A videomonitor / B videomonitor 10 COM1 soros interfész

2 1–30 videobemenet 11 Párhuzamos interfész.
Megjegyzés:
A hardverkulcs legyen bedugva, ha az 
eszközt hardverkulccsal szállították ki.

3 1–21 riasztásbemenet 12 VGA-monitor

4 22–32 riasztásbemenet 13 2 x USB 2.0
(pl. USB-csatlakozóval rendelkező 
egérhez és billentyűzethez)

5 1–4 Biphase, 1 zavarkimenet 14 1x Ethernet (RJ45) - 2x USB 2.0

6 1–10 audiobemenet 15 Line In (kék)
Hangszórókimenet (zöld)
Mikrofonbemenet (piros), monó

7 1–16 jelfogókimenet 16 Második soros interfész (COM2)

8 Hálózati csatlakozó, 100/240 V AC, 50/
60 Hz (automatikus átkapcsolás)

17 1–5 grabber

9 Egér (zöld) – billentyűzet (lila) Ha az 
egeret és a billentyűzetet nem USB-
kimeneten keresztül csatlakoztatja, 
ezeket az interfészeket kell használni.

18 üres az opcionális PCI-kártyákhoz
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3.1.3 Grabberkártya (DiBos modellekhez)
Az áthurkolt bemeneteket nem szabad lezárni. Utólagosan beszerelt grabberkártya esetén be 
kell állítani a grabber-azonosítást (Grabber 1, Grabber 2 stb.).

1 Grabber-azonosítás:
a Grabber 1 – Grabber 5 beállítása az áramköri lemez felületén 
található.
0 = Grabber 1
1 = Grabber 2
2 = Grabber 3
3 = Grabber 4
4 = Grabber 5

2 Az áthurkoló kábel csatlakozója

3 Lezárás az áthurkoló kábel használatánál:
1 = kapcsolóállás balra: a bemenet le van zárva (kiszállítási 
állapot)
2 = kapcsolóállás jobbra: nyitott, nincs lezárva
3 = legfelső kapcsoló: az 1-es stb. kamerabemenethez
Megjegyzés:
A számjelzések a fenti ábrára vonatkoznak.
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3.1.4 I/O kártya DiBos modellekhez
Az I/O kártyán a következők állíthatók be:
– a jelfogókimenetek (NO = normally open, NC = normally closed)
– a zavarkimenet (rendellenesség, NO = normally open, NC = normally closed)

1 Jelfogókimenetek:
A beállítás az áramköri lemez felületén található.
Jelfogókimenetek 1 - 8: nyitott (NO = normally open)
Jelfogókimenetek 9 - 16: zárt (NC = normally closed)

2 Zavarkimenet (rendellenesség):
A beállítás az áramköri lemez felületén található.
Hídállás fent:
nyitott (MAL NO = malfunction normally open)
Hídállás alul (kiszállítási állapot):
zárVA(MaL NC = malfunction normally closed)

FIGYELEM! 
A hídállások módosításához az I/O kártyát ki kell szerelni.
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3.2 DiBos Micro

3.2.1 A DiBos Micro elölnézete

1 DVD-RW 4 2 x USB 2.0

2 A készülék oldalán található:
– DiBos típustábla
– DiBos licenc címke és aktiváló 

kulcs

5 Ellenőrző LED: a rendszer be van 
kapcsolva

3 Előoldali fedél
A fedelet kinyitáshoz meg kell nyomni.
Megjegyzés:
A Windows XP Embedded licenc címke 
az előodali fedél belső oldalán 
található.

6 Ellenőrző LED: hozzáférés a 
merevlemezhez
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3.2.2 A DiBos Micro hátulnézete

1 Be/Ki kapcsoló 7 2 x USB 2.0
(pl. USB-csatlakozóval rendelkező 
egérhez és billentyűzethez)

2 Hálózati csatlakozó, 100 / 240 V AC, 50 
/ 60 Hz (automatikus átkapcsolás)

8 1x Ethernet (RJ45) - 2x USB 2.0

3 Egér (zöld) – billentyűzet (lila) Ha az 
egeret és a billentyűzetet nem USB-
kimeneten keresztül csatlakoztatja, 
ezeket az interfészeket kell használni.

9 Line In (kék)
Hangszórókimenet (zöld)
Mikrofonbemenet (piros), monó

4 COM1 soros interfész 10 Grabber 2 (7–12 kamera)

5 Párhuzamos interfész.
Megjegyzés:
A hardverkulcs legyen bedugva, ha az 
eszközt hardverkluccsal szállították ki.

11 Grabber 1 (1–6 kamera)

6 VGA-monitor 12 I/O kártya dugasszal a 
riasztásbemenetek és a 
jelfogókimenetek csatlakoztatásához, 
és aljzat az A videomonitor és a B 
videomonitor csatlakoztatásához

FIGYELEM! 
A következő kábelekre ferritet kell felszerelni:
– Hálózati kábel (2 ferrit közvetlenül egymás után)
– Billentyűzet (1 ferrit)
A ferriteket közvetlenül a csatlakozódugó után kell felszerelni a kábelre.
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3.2.3 Grabberkártya DiBos Micro modellekhez
Utólagosan beszerelt grabberkártya esetén be kell állítani a grabber-azonosítást (Grabber 1, 
Grabber 2 stb.).

1 Grabber-azonosítás:
A Grabber 1 és a Grabber 2 beállítása az áramköri lemez felületén 
található.
0 = Grabber 1
1 = Grabber 2

2 Csatlakozó 6 video- és 2 audiobemenettel rendelkező 
csatlakozókábelekhez (a kábelek be vannak számozva).
1-es számú BNC-kábel (barna) = 1-es videobemenet
2-es számú BNC-kábel (sárga) = 2-es videobemenet
3-as számú BNC-kábel (zöld) = 3-as videobemenet
4-es számú BNC-kábel (fekete) = 4-es videobemenet
5-ös számú BNC-kábel (fehér) = 5-ös videobemenet
6-os számú BNC-kábel (kék) = 6-os videobemenet
1-es számú audiokábel (szürke) = 1-es audiobemenet
2-es számú audiokábel (piros) = 2-es audiobemenet

3 A videobemenetek lezárása:
1 = kapcsolóállás balra: a bemenet le van zárva (kiszállítási 
állapot)
2 = kapcsolóállás jobbra: nyitott, nincs lezárva
3 = legfelső kapcsoló: az 1-es stb. kamerabemenethez
Megjegyzés:
A számjelzések a fenti ábrára vonatkoznak.
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3.2.4 I/O kártya (DiBos Micro modellekhez)
Az I/O kártyán a következők állíthatók be:
– a jelfogókimenetek (NO = normally open, NC = normally closed)
– a zavarkimenet (rendellenesség, NO = normally open, NC = normally closed)
A hídállások módosításához az I/O kártyát ki kell szerelni.

1 Kábelek az A és a B monitorkimenethez (a kábelek be vannak számozva).
1-es számú kábel = A monitor
2-es számú kábel = B monitor

2 Csatlakozókábelek 12 riasztásbemenethez, 12 jelfogókimenethez, 3 Biphase jelhez és 
1 zavarkimenethez (a kiosztást lásd az alábbi táblázatban)

3 16 jelfogókimenet:
A beállítás az áramköri lemez felületén található.
Jelfogókimenetek 1 - 8: nyitott (NO = normally open)
Jelfogókimenetek 9 - 16: zárt (NC = normally closed)

4 Zavarkimenet (malfunction): a beállítás az áramköri lemez 
felületén található.
Hídállás fent: nyitott (MAL NO = malfunction normally open)
Hídállás lent (kiszállítási állapot): zárva (MaL NC = malfunction 
normally closed)
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I/O kártya csatlakozókiosztása

Csatlakozó Szín Név Csatlakozó Szín Név
1 Fehér/világosbarna 1. jelfogó 41 Világosbarna/fehér 1. riasztásbemenet
2 Fehér/barna 1. jelfogó 42 Barna/fehér 2. riasztásbemenet
3 Fehér/rózsaszín 2. jelfogó 43 Rózsaszín/fehér 3. riasztásbemenet
4 Fehér/narancssárga 2. jelfogó 44 Narancssárga/fehér 4. riasztásbemenet
5 Fehér/sárga 3. jelfogó 45 Sárga/fehér 5. riasztásbemenet
6 Fehér/zöld 3. jelfogó 46 Zöld/fehér 6. riasztásbemenet
7 Fehér/kék 4. jelfogó 47 Kék/fehér 7. riasztásbemenet
8 Fehér/ibolyakék 4. jelfogó 48 Ibolyakék/fehér 8. riasztásbemenet
9 Fehér/szürke Test 49 Szürke/fehér Test
10 Világosbarna/barna 5. jelfogó 50 Barna/világosbarna 9. riasztásbemenet
11 Világosbarna/

rózsaszín
5. jelfogó 51 Rózsaszín/

világosbarna
10. 
riasztásbemenet

12 Világosbarna/
narancssárga

6. jelfogó 52 Narancssárga/
világosbarna

11. 
riasztásbemenet

13 Világosbarna/sárga 6. jelfogó 53 Sárga/világosbarna 12. 
riasztásbemenet

14 Világosbarna/zöld 7. jelfogó 54 nem foglalt
15 Zöld/világosbarna 7. jelfogó 55 nem foglalt
16 Világosbarna/kék 8. jelfogó 56 nem foglalt
17 Kék/világosbarna 8. jelfogó 57 nem foglalt
18 Világosbarna/

ibolyakék
9. jelfogó 58 nem foglalt

19 Ibolyakék/
világosbarna

9. jelfogó 59 nem foglalt

20 Világosbarna/szürke 10. jelfogó 60 nem foglalt
21 Szürke/világosbarna 10. jelfogó 61 nem foglalt
22 Barna/rózsaszín 11. jelfogó 62 nem foglalt
23 Rózsaszín/barna 11. jelfogó 63 nem foglalt
24 Barna/narancssárga 12. jelfogó 64 nem foglalt
25 Narancssárga/barna 12. jelfogó 65 nem foglalt
26 Barna/sárga Test 66 Sárga/barna Test
27 nem foglalt 67 nem foglalt
28 nem foglalt 68 nem foglalt
29 nem foglalt 69 nem foglalt
30 nem foglalt 70 nem foglalt
31 nem foglalt 71 nem foglalt
32 nem foglalt 72 nem foglalt
33 nem foglalt 73 nem foglalt
34 nem foglalt 74 nem foglalt
35 Barna/zöld Zavarkimenet 75 Zöld/barna Zavarkimenet
36 Barna/kék Biphase 1- 76 Kék/barna Biphase 1+
37 Barna/ibolyakék Biphase 2- 77 Ibolyakék/barna Biphase 2+
38 Barna/szürke Test 78 Szürke/barna Test
39 Rózsaszín/

narancssárga
Biphase 3- 79 Narancssárga/

rózsaszín
Biphase 3+

40 nem foglalt 80 nem foglalt



30 hu | Gyorstelepítés DiBos/DiBos mikro

F.01U.524.617 | V7 | 2009.09 Telepítési útmutató Bosch Sicherheitssysteme GmbH

4 Gyorstelepítés
Ez a fejezetben útmutatást ad arról, hogy miként lehet a készüléket gyorsan üzembe helyezni.

Fő csatlakoztatások
1. Csatlakoztassa a kamerákat a videobemenetekhez.
2. Győződjön meg arról, hogy a hardverkulcs be van dugva a párhuzamos interfész aljzatába 

(ha az eszközt hardverkluccsal szállították ki).
3. Csatlakoztassa a VGA-monitort.
4. Csatlakoztassa a billentyűzetet és az egeret.

Opcionális csatlakoztatások
Az opcionális csatlakoztatásokat a rendszer konfigurálása után is elvégezheti.
1. Csatlakoztassa az A és a B monitort az A és a B csatlakozókhoz.
2. Csatlakoztassa a max. 32 riasztásbemenetet (DiBos Micro modelleknél: 12).
3. Csatlakoztassa a max. 16 jelfogókimenetet (DiBos Micro modelleknél: 12).
4. Csatlakozzon a hálózathoz az Ethernet-porton keresztül.
5. Csatlakoztassa az ügyfélkiszolgálású pénzkiadó automatákat, az előtéri olvasókat, a 

rádióóra-vevőt és a veszélyjelző berendezéseket.

Bekapcsolás
1. Kapcsolja be az összes csatlakoztatott készüléket.
2. Dugja be a hálózati kábelt a videorendszerbe.
3. Kapcsolja be a videorendszert (Be/Ki kapcsoló az elülső oldalon). A számítógép lefuttatja 

az indulási műveletsort.

Az első használat
Az indulási műveletsor befejeződése után mindegyik csatlakoztatott kamera másodpercenként 
1  képet tárol.
Automatikusan megjelenik a kezelőfelület. Ezen osztottképes nézetben jelennek meg a 
csatlakoztatott kamerák képei. Ha valamelyik kamerának nem jelenne meg a képe, akkor 
ellenőrizni kell a kamera csatlakoztatását. 
Jelenleg még nincs felhasználóként bejelentkezve. Arra azonban van lehetősége, hogy 
elindítsa a Konfiguráció-segédet.

Gyorskonfigurálás a Konfiguráció-segéd használatával
1. Indítsa el a Konfiguráció-segédet a Rendszer > Konfiguráció-segéd menüben.
2. Végezze el a Konfiguráció-segéd használatával a gyorskonfigurálást, vagy töltsön be egy 

meglévő konfigurációt a rendszerbe.
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5 Gyorskonfigurálás
A Konfiguráció-segéd használatával néhány egérkattintással létrehozhatja a rendszer 
alapkonfigurációját. A művelet során a rendszer automatikusan felismeri a csatlakoztatott 
videohardvereket (kamerák, grabberek).
A Konfiguráció-segéd hat párbeszédmezőből áll. A párbeszédmezők egymástól függetlenül 
szerkeszthetők.
Ha bonyolultabb konfigurációra van szükség, akkor ez a standard konfiguráció segítségével 
készíthető el.

5.1 Általános beállítások
 Rendszer menü > Konfiguráció-segéd

Végezze el az általános beállításokat a párbeszédmezőben.

VIGYÁZAT! 
– A Standard konfiguráció a Konfiguráció-segéd utoljára tárolt értékeivel íródik felül. A 

felülírásnál már konfigurált beállítások veszhetnek el (pl. felvételi beállítások, IP-
kamerák). A Konfiguráció-segéd használata csak új telepítés esetén ajánlott.

– Biztonsági okokból tanácsos a konfigurációt külső adathordozóra is menteni.

1 Nyelv Beállítható az operációs rendszer és a videorendszer 
szoftverének a nyelve.
Megjegyzés:
Az idő- és dátumformátum megjelenítését a nyelv és a régió 
választása határozza meg. A nyelv módosításakor le kell 
állítani, majd újra kell indítani a rendszert.

Nyelv Felsorolja az operációs rendszer és a videorendszer 
szoftverének rendelkezésre álló nyelveit.

Régió Felsorolja a választott nyelvhez rendelkezésre álló régiókat.

Billentyűzet 
elrendezése

Felsorolja a billentyűzethez választható elrendezési módokat.
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2 Idő- és 
dátumformátumok

Itt adhatja meg az idő és a dátum formátumát.

Időformátum: Adja meg az időkijelzés módját.
h = óra; m = perc; s = másodperc; t = délelőtti/délután idő (pl. 
AM/PM)
h = 12 óra; H = 24 óra
hh, mm, ss = ábrázolás vezető nullával (ábrázolás két 
számjeggyel)
h, m, s = ábrázolás vezető nulla nélkül

Dátumformátum: Adja meg a dátumkijelzés módját.
d = nap; M = hónap; y = év
dd, MM = ábrázolás vezető nulla nélkül
yy = pl. 05; yyyy = pl. 2005

Idő: Az aktuális idő.

Dátum: Az aktuális dátum.

3 Időzóna Felsorolja a meglévő időzónákat.

Óra automatikus 
átállítása nyári/téli 
időszámításra

Aktiválja ezt a funkciót, ha azt szeretné, hogy a rendszeridő 
automatikusan átálljon a nyári/téli időszámításra.

4 Számítógép neve Írjon be egy nevet. Ez a név fogja azonosítani a videorendszert 
a hálózatban.
Megjegyzés:
Egyedi számítógépnevet kell megadni. Amennyiben a 
megadott számítógépnév már foglalt, a DiBos-Explorer 
programban sárga, villogó csík jelenik meg a számítógép 
szimbóluma alatt, és a kamerák le vannak tiltva.
A név módosítása esetén a segéd műveleteinek befejezését 
követően kézzel kell leállítani a rendszert. Ezt követően a 
rendszer automatikusan újraindul.

5 Konfiguráció Betölt egy már elkészített konfigurációt, pl. egy USB-
memóriatollból.

Betöltés Kattintson a gombra a konfiguráció betöltéséhez.

6 Végrehajtás Átveszi a beállításokat, és befejezi a segédet.

Tovább A folytatáshoz kattintson a Tovább gombra.
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5.2 Felhasználó létrehozása
 Rendszer menü > Konfiguráció-segéd > Tovább gomb

Az első telepítéskor automatikusan 3 jogosultsági fokozat és 3 felhasználó jön létre. Ezek nem 
törölhetők.

Új felhasználó létrehozásához a következők szerint járjon el:
1. Hozzon létre új felhasználót úgy, hogy a megfelelő jogosultsági fokozat Név és Jelszó 

mezőjébe beírja a szükséges adatokat. Jegyezze fel a nevet és a jelszót, mert ezekre a 
bejelentkezésnél szüksége lesz.

2. A Jelszó megismétlése alatti mezőbe írja be újra a jelszót.
3. Kattintson a Tovább gombra a segéd következő oldalának behívásához, vagy a 

Végrehajtás gombra az adatok átvételéhez és a segéd futásának befejezéséhez.

1 Rendszergazda: A rendszer kezelésével és konfigurálásával kapcsolatos összes 
jogosultsággal rendelkezik.

2 Bővített felhasználó: A rendszer kezelésével kapcsolatos összes jogosultsággal 
rendelkezik, ugyanakkor nem jogosult a rendszer 
konfigurálására. Egyetlen kivétel ez alól a Normál felhasználó 
létrehozásának a joga.

3 Normál felhasználó: A rendszer kezelésével kapcsolatos összes jogosultsággal 
rendelkezik, ugyanakkor nem jogosult a rendszer 
konfigurálására.

4 Végrehajtás Átveszi a beállításokat, és befejezi a segédet.

Tovább A folytatáshoz kattintson a Tovább gombra.

FIGYELEM! 
Alapbeállítás szerint a jogosultsági fokozatokhoz nem tartozik jelszó.
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5.3 Hálózati beállítások elvégzése
 Rendszer menü > Konfiguráció-segéd > Tovább gomb

Ügyfélhálózat integrálásához a következő beállításokat kell elvégezni:

1 Hálózati kártya: Válassza ki a hálózati kártyát.

Sávszélesség 
korlátozása

Az adatátvitel során olyan értékre korlátozza a 
sávszélességet, amely nem lépi túl a rendszer által 
használható értéket.

2 TCP/IP beállítások Itt azt határozhatja meg, hogy a hálózati kapcsolathoz 
rögzített IP-címet szeretne-e használni, vagy engedélyezi az 
IP-cím automatikus hozzárendelését. 

IP-cím automatikus 
beszerzése

Az ilyen hálózati kapcsolatnál egy DHCP-kiszolgáló bocsátja 
rendelkezésre a dinamikus IP-címet.
Megjegyzés:
A készüléket csatlakoztatni kell a hálózathoz, és a meglévő 
hálózatnak támogatnia kell ezt a funkciót.

3 A következő IP-címet 
alkalmazni:

A hálózati kapcsolathoz rögzített IP-cím lesz hozzárendelve. 
Ebben az esetben még be kell írni az IP-címet, és meg kell 
adni az alhálózati maszkot.
Megjegyzés:
Ezeket az adatokat a rendszergazdától vagy az 
internetszolgáltatótól kaphatja meg.

IP-cím: Írja be az IP-címet. 

Alhálózati maszk: Írja be az alhálózati maszk számát. Az alhálózati maszk és az 
IP-cím adja meg, hogy az Ön számítógépe melyik hálózatot 
használja.
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Standard átjáró: Adja meg a használni kívánt standard átjáró címét. Ez az Ön 
számítógépe által is használt hálózat egy helyi átjárójának a 
címe, amelynek az a rendeltetése, hogy a helyi hálózaton 
kívülre is továbbítson adatokat.
Megjegyzés:
Az átjáró egymástól független hálózatokat kapcsol össze 
egymással. Így például a helyi hálózatnak (LAN) szüksége van 
átjáróra ahhoz, hogy összekapcsolódhasson az internettel 
vagy az ún. nagy területű hálózatokkal (WAN). Kérje ezt a 
számot a rendszergazdától.

4 DNS-kiszolgálócímek 
automatikus 
beszerzése

A DNS-kiszolgáló hálózati címeit a hálózat osztja ki dinamikus 
módon.

5 A következő DNS 
kiszolgálócímeket 
alkalmazni

A DNS-kiszolgáló hálózati címei rögzítetten kiosztott címek.

Előnyben részesített 
DNS-kiszolgáló:

Az előnyben részesített DNS-kiszolgáló IP-címe. Elsőként ez a 
kiszolgáló jut szerephez.

Alternatív DNS-
kiszolgáló:

Annak a helyettesítő kiszolgálónak az IP-címe, amelyet 
igénybe kell venni, ha az első kiszolgáló nem érhető el.

6 Végrehajtás Átveszi a beállításokat, és befejezi a segédet.

Tovább A folytatáshoz kattintson a Tovább gombra.

FIGYELEM! 
Ez a párbeszédablak csak akkor érhető el, ha fennáll valamilyen hálózati kapcsolat, vagy 
hálózati kártya van beépítve a rendszerbe.
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5.4 Kamerák meghatározása
 Rendszer menü > Konfiguráció-segéd > Tovább gomb

A párbeszédmezőben megjelenik a meglévő grabberkártyák összes videobemenete. A már 
csatlakoztatott kamerákat automatikusan felismeri a rendszer.

1 Csatlakoztatott 
kamerák

Aktiválja a kívánt videobemenetek négyzeteit az utólag 
csatlakoztatott kamerák felvételéhez.

2 Aktualizálás Kattintson erre a gombra azoknak a kameráknak a 
megjelenítéséhez, amelyek a segéd indítása után lettek 
csatlakoztatva.

3 Kamera átnevezése Válassza ki az átnevezendő kamerát, és kattintson erre a 
gombra. Ezt követően adja meg a kamera új nevét.

4 Előnézet Megjeleníti a kiválasztott kamera képét.

5 Végrehajtás Átveszi a beállításokat, és befejezi a segédet.

Tovább A folytatáshoz kattintson a Tovább gombra.
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5.5 Időprofilok hozzárendelése
 Rendszer menü > Konfiguráció-segéd > Tovább gomb

Az időtartományok hozzárendelése az egér mutatójával végezhető el egy grafikus időtervezőn. 
Három időtartományból lehet választani. Ezek az időtartományok a hét minden egyes napjához 
hozzárendelhetők. Az időtartományok különböző színekben jelennek meg.

1 Időtartományok Válassza ki azt az időtartományt, amelyet hozzá kíván rendelni 
egy naphoz.

2 Grafikus időtervező Vigye az egér mutatóját a grafikus időtervezőre. A bal 
egérgombbal kattintva jelölhet meg egy cellát. Lenyomott bal 
egérgomb mellett egy derékszög meghúzásával jelölhet ki egy 
időbeli tartományt. Az összes kiválasztott cellának a 
választott időtartománynak megfelelő lesz a színe.
Megjegyzés:
A grafikus időtervező vízszintes tengelyén a nap 24 órája 
látható. Mindegyik óra 4 cellából áll. A cella a legkisebb 
kiválasztható időegység, amely 15 percnek felel meg.
A függőleges tengelyen a napok helyezkednek el.
Ha a grafikus időtervezőn módosítani szeretné a megjelölt 
cellákat, akkor válasszon ki másik időtartományt, és írja felül 
a már megjelölt cellákat.

3 Végrehajtás Átveszi a beállításokat, és befejezi a segédet.

Tovább A folytatáshoz kattintson a Tovább gombra.
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5.6 Felvételi beállítások elvégzése
 Rendszer menü > Konfiguráció-segéd > Tovább gomb

Ebben a párbeszédmezőben határozhatja meg a felvétel módját, sebességét, minőségét, 
valamint az elő- és az utánfutási időt.

1 Felvételi 
engedélyezések

Meghatározhatja, hogy időtartamos felvétel, mozgás vagy 
riasztás felvétele történjen-e az összes kameránál, egyetlen 
kameránál se, vagy csak meghatározott kameráknál.

Időtartamos felvétel
Mozgás felvétele
Riasztás felvétele

Összes:
A felvétel módja az összes kameránál azonos, pl. minden 
kameránál időtartamos felvétel történik.
Egyik se:
Egyik kameránál sem folyik felvétel.
Kiválasztás:
A felvétel módja csak meghatározott kamerákra vonatkozik.
Kattintson ehhez a Kamera kiválasztása... gombra, majd 
válassza ki a kamerákat.

2 Felvételi beállítások Meghatározza a felvétel sebességét és minőségét.

Időtartamos felvétel
Mozgás felvétele
Riasztás felvétele

Válassza meg mindegyik felvételi módhoz a felvétel 
sebességét és minőségét. A felvételi sebesség mindegyik 
időtartományhoz megadható.
Ha szürkén jelenik meg valamelyik oszlop (Nappal, Éjszaka, 
Hétvége), akkor az Időprofilok párbeszédablakban ehhez az 
oszlophoz nem rendelt időtartományokat.
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3 Előfutási idő (s): Adja meg az előfutási időt a riasztás- és mozgás 
felismeréshez. 3600  képre vonatkozó korlátozás esetén 0  
és 1800  másodperc közötti értékeket adhat meg.
Megjegyzés:
A felvételi sebesség az elő- és az utánfutási idő alatt 
legkevesebb 1  kép/másodperc. Ha az időtartamos felvétel 
sebessége nagyobb mint 1  kép/másodperc, akkor a 
rendszer ezt az értéket veszi át.

4 Utánfutási idő (s): Írja be az utánfutási időt. 0 és 999 másodperc közötti 
értéket adhat meg.

5 Végrehajtás Kattintson erre a gombra az alapkonfigurálás befejezéséhez.
Ezt követően elindul a videorendszer.
Jelentkezzen be a felhasználói nevével és jelszavával. 
Szükség esetén végezzen további beállításokat a 
konfigurációban.
Megjegyzés:
A segéd a végrehajtás során mindegyik kamerához 
automatikusan létrehoz egy feladatot. A kamera száma és a 
feladat száma azonos, mint pl. Kamera 01 - Job 01, Kamera 
02 - Job 02, stb. (egészen a Kamera 30 - Job 30 
maximumig). A segéd újbóli végrehajtásakor az összes 
korábbi beállítás a Job 01, Job 02 ... Job 30 megnevezéssel 
felülíródik.
Ha ezt nem szeretné, módosítsa a feladatok megnevezését a 
konfigurációban, és ne a Job 01, Job 02 stb. neveket adja az 
újonnan konfigurált feladatoknak.
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6 Standard konfiguráció
A standard konfigurációval a Konfigurációs-segédhez képest összetettebb igényekhez és 
ügyfélkívánságokhoz igazíthatja a rendszert.
A konfiguráció fastruktúráját végigjárva kattintson az egyes menüpontokra, és adja meg 
bennük a megfelelő adatokat.
A Konfiguráció-segédben elvégezhető a Standard konfiguráció cseréje, de azt csak új telepítés 
esetén hajtsa végre Rész 5 Gyorskonfigurálás, Oldal 31.

6.1 Lemezmeghajtók konfigurálása
 Lemezmeghajtók menü

Ebben a párbeszédmezőben áttekintést kap a rendelkezésre álló merevlemezekről és hálózati 
lemezmeghajtókról.

VIGYÁZAT! 
Biztonsági okokból tanácsos a konfigurációt külső adathordozóra is menteni.

1 A listában mindazok a merevlemezek és hálózati 
lemezmeghajtók megjelennek, amelyeket felismer a rendszer. 
A listában a meghajtók teljes mérete, a szabad tárhelyük és a 
még üres tárhelyük mérete is megjelenik MB-ban.
A felsorolt lemezmeghajtók aktívvá és inaktívvá tehetők. 
A jelölőnégyzet bejelölésével aktiválja a lemezmeghajtót.

 A lemezmeghajtó aktív

 A lemezmeghajtó nem aktív.

2 Új hálózati meghajtó Új hálózati meghajtó rendelhető hozzá.
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3 Hálózati meghajtó 
leválasztása

A hálózati meghajtóval létesített kapcsolat megszakítása. 
Válassza ki a meghajtót, és kattintson erre a gombra.

4 Aktualizálás Ha a konfigurálás során új lemezmeghajtót helyez üzembe, 
akkor ezt az Aktualizálás gombra kattintva veheti fel a 
listamezőbe. 

5 Kiválasztott meghajtók Megjelenik az aktív hálózati meghajtók teljes tárhelyének, 
szabad tárhelyének, valamint foglalt tárhelyének mérete MB-
ban.

6 Átvenni Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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6.2 Video- és audiocsatlakozók konfigurálása
 Video- és audiocsatlakozók menü

Helyileg csatlakoztatott komponensek automatikus felismerése
Kattintson az Automatikus felismerés területen a Aktualizálás gombra. A rendszer 
felismeri a helyileg csatlakoztatott grabbereket és analóg kamerákat, és grafikusan 
megjeleníti őket a csatlakozók áttekintésében.

Grabber hozzáadása
1. Válasszon ki egy grabbert a csatlakozók áttekintésében.
2. Kattintson a Grabber területen a Hozzáadás gombra. Megnyílik egy párbeszédmező a 

grabber kiválasztásához.

Kamerák vagy audiobemenetek hozzáadása
1. A csatlakozók áttekintésében válassza ki azt a grabbert, amelyikhez kamerákat vagy 

audiobemeneteket akar hozzáadni.
2. Kattintson a Kamera vagy az Audiobemenet területen a Hozzáadás gombra. Megnyílik 

egy párbeszédmező a kamerák vagy az audiobemenetek kiválasztásához.

Csatlakozók áttekintése A párbeszédmező jobb oldala 

Áttekintést ad a helyi rendszerről:
– Aktív grabberkártyák száma a hozzájuk 

csatlakoztatott kamerákkal és 
audioforrásokkal.

– A konfigurált hálózati komponensek 
száma (IP-kamerák)

Felvehetők, módosíthatók vagy eltávolíthatók 
új grabberek, kamerák, monitorok és IP-
kamerák.
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Kamerák vagy audiobemenetek beállításainak módosítása
1. Válassza ki a csatlakozók áttekintésében a kamerát vagy az audiobemenetet.
2. Kattintson a Kamera vagy az Audiobemenet területen a Módosítás gombra. Megnyílik egy 

párbeszédmező a kamera vagy az audiobeállítások módosításához.

Grabberek, kamerák és audiobemenetek eltávolítása
1. Válassza ki a csatlakozók áttekintésében a komponenst.
2. Kattintson a megfelelő területen az Eltávolítani gombra. A rendszer eltávolítja a 

komponenst.

Monitorok konfigurálása
Kattintson a Monitorok területen a Konfigurálás gombra. Megnyílik egy párbeszédmező a 
helyileg csatlakoztatott monitorok konfigurálásához.

Hálózati kamera hozzáadása
1. Válassza ki a csatlakozók áttekintésében a Hálózat elemet.
2. Kattintson a JPEG IP-kamerák vagy az MPEG4 IP-kamerák területen a Hozzáadás 

gombra. A rendszer felveszi a hálózati kamerát.

Hálózati kamera beállításainak módosítása
1. Válassza ki a csatlakozók áttekintésében a kamerát.
2. Kattintson a JPEG IP-kamerák vagy az MPEG4 IP-kamerák területen a Módosítás 

gombra. Megnyílik egy párbeszédmező a kamerabeállítások módosításához.

Hálózati kamera eltávolítása
1. Válassza ki a csatlakozók áttekintésében a kamerát.
2. Kattintson a JPEG IP-kamerák vagy az MPEG4 IP-kamerák területen az Eltávolítani 

gombra. A rendszer eltávolítja a kamerát.

FIGYELEM! 
– A rendszer képes a beépített grabberek és a közvetlenül csatlakoztatott kamerák 

automatikus felismerésére.
– A DiBos rendszerbe max. 5 grabber építhető be.
– Egy DiBos mikro rendszerbe max. 2 grabber építhető be.
– Minden egyes grabberhez max. 6 kamera és 2 audiobemenet rendelhető hozzá.
– Ezen túlmenően egy VGA monitorhoz két videomonitor csatlakoztatható helyileg.
– Az IP-kamerák száma a rendszer kiépítettségi szintjétől függ. 
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6.2.1 Általános kamerabeállítások
 Video- és audiocsatlakozók menü> Kamera terület> Módosítás gomb

Szükség esetén végezze el mindegyik kamera beállítását.

1 Általános beállítások Kattintson a fülre.

2 Név: Írja be a kamera nevét. A név nem tartalmazhat különleges 
karaktereket és nem fejeződhet be szóközzel.

3 Videovesztése Aktiválja a négyzetet, ha hiányzó kamerajel esetén meg kíván 
jeleníteni egy figyelmeztető jelzést.
Megjegyzés:
Kiegészítésképpen a rendszer aktiválja a zavarjelfogót, ha a 
konfigurációban egy jelfogókimenet zavarjelfogóként van 
kiválasztva (Bemenetek és kimenetek menü, Jelfogó fül).

4 Bilinx-OSD 
(OSD = on screen 
display)

Kattintson erre a gombra a Bilinx kameráknál a menüben való 
navigáláshoz. A Bilinx kamera menüje a képablakban jelenik 
meg.
Megjegyzés:
Csak Bilinx-képes kameráknál választható ki.

5 Kép tulajdonságai Állítsa be a fényerőt, a kontrasztot, a színt és a telítettséget 
(Hue). A kameraképen megtekintheti a beállítás eredményét 
(a Hue (telítettség) funkció csak NTSC-kameráknál aktív).

6 AGC 
(AGC = automatikus 
erősítés-szabályozás)

Aktiválja a négyzetet, ha a grabberből erősíteni kell a kamera 
jelét.

7 Gain: A csúszka eltolásával korrigálja a grabber bemenő szintjének 
erősítését.
Megjegyzés:
Csak akkor lehetséges, ha az AGC nem aktív.
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8 Standard alkalmazása A kép tulajdonságai (az AGC/Gain elemet is beleértve) 
visszaállnak a gyári beállításokra.

9 Audiobemenet Kattintson a lefelé mutató nyílra, és szükség esetén rendeljen 
a kamerához egy audiobemenetet.
Megjegyzés:
Ugyanaz az audiobemenet több kamerához is 
hozzárendelhető.

10 OK Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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6.2.2 Dómkamerák és elfordítható/megdönthető kamerák beállítása
 Video- és audiocsatlakozók menü> Kamera terület> Módosítás gomb

Szükség esetén végezze el mindegyik kamera beállítását.

Interfész-beállítások elvégzése

1 Dómbeállítások Kattintson a fülre.

2 Aktiválás Jelölje be a négyzetet, ha a kamera dómkamera vagy egy 
elfordítható/megdönthető kamera.

3 Interfész Legelőször az interfész-beállításokat kell elvégezni, és csak 
ezután hajthatók végre további dómbeállítások.

Csatlakoztatás: Kattintson a lefelé mutató nyílra, és válassza ki az interfészt 
(BLX = Bilinx, GBPx = Grabber Biphase Port, COMx = soros 
RS232 port).

Beállítások... Kattintson a gombra. Megnyílik egy párbeszédmező. Végezze 
el a COM interfész beállításait (kép/másodperc, adatbitek, 
stopbitek, paritás stb.). 
A beállítások a kamera típusától függnek.
JVC: 9600/8/1/even
Panasonic: 9600/8/1/none (Panasonic dóm esetén a bitrátát 
is be kell kézzel állítani)
Pelco: 2400/8/1/none
Bosch-Domes: Át kell venni a dóm beállításait.
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Kamerapozíciók tárolása
Meghatározhatja a dómkamerák és elfordítható/megdönthető kamerák azon pozícióit, 
amelyekbe a kamerákat később újból automatikusan vagy kézzel el szeretné fordítani. A kezelő 
az élőképben gyorsan ki tudja választani ezeket a pozíciókat, amennyiben van erre 
jogosultsága. Egy esemény bekövetkezésekor az automatikus vezérlésre is van lehetőség.
Új pozíció tárolásához járjon el a következőképpen:
– Válasszon ki egy szabad azonosítót (ID).
– Fordítsa el a kamerát a kívánt pozícióba, és szükség esetén nagyítsa ki a képet.
– Mentse a műveletet.

Protokoll: Válassza ki a protokollt a csatlakoztatott kamerától függően.
A következő protokollok közül lehet választani: 
AllegiantProtocol, Biphase, Geutebrueck protocol, JVC TKC 
676, Multisec protocol, Panasonic Protocol, Pelco D protocol 
és Sae.
Csak a dómfunkciók használhatók. Biphase és Allegiant 
protokoll esetén a parancsfüzér szabadon választható, és 
előre definiált parancsok hívhatók be.

Kameracím: Írja be a kamera címét. A cím a kamerában van beállítva.

4 Tárolt pozíciók

Azonosító   Név Kattintson a listamező melletti lefelé mutató nyílra, és 
válasszon ki egy még nem foglalt számot, ha új pozíciót 
szeretne tárolni, vagy válasszon ki egy már tárolt pozíciót, ha 
módosítani szeretné azt.
Megjegyzés:
Ha a kezelő kiválasztja ezt a nevet, akkor a kamera 
automatikusan ebbe a pozícióba fordul.

Így vezérelheti a 
kamerát.

Így fordíthatja el a kamerát:
Vigye az egér mutatóját a kamera képére, amíg az irányt 
mutató nyíl nem mutat abba az irányba, amelybe a kamerát el 
szeretné fordítani. Ezt követően nyomja le a bal egérgombot. 
A kamera elfordul a nyíl irányába, a fordulási sebessége pedig 
aszerint nő, ahogyan a nyilat (lenyomott egérgomb mellett) 
kifelé húzza.
Így nagyíthat:
Vigye az egér mutatóját a kamera képének közepére, amíg 
meg nem jelenik egy plusz vagy mínusz jellel ellátott nagyító. 
Most a bal egérgombbal kattintva kinagyíthatja a kamera 
képét.
Nagyító plusz jellel: A kamera közelebb mozdul az 
objektumhoz.
Nagyító mínusz jellel: Eltávolodik a kamera az objektumtól.

Mentés Mentéshez kattintson a gombra. Megnyílik egy 
párbeszédmező. Írjon be egy célszerű nevet, és erősítse meg 
a bevitelt. Egy jelentés megerősíti a mentést.

Megjelenítés Válasszon ki a felülvizsgálathoz egy tárolt pozíciót, és 
kattintson a gombra. A kamera beáll a tárolt pozícióba.

Törlés Válasszon ki egy tárolt pozíciót, és kattintson a gombra.
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Vezérlőparancsok beírása a parancssorba
Itt a parancssoron keresztül különböző parancsokat adhat ki a dómkamerákra, az elfordítható/
megdönthető kamerákra vagy a keresztsínekre. A parancsok kézi úton vagy automatikusan is 
behívhatók. A kiadható parancsokat a mindenkori kamera vagy keresztsín kezelési útmutatója 
tartalmazza. A kezelő az élőképben gyorsan kiválaszthatja ezeket a parancsokat, amennyiben 
van hozzá jogosultsága.

Kameravezérlés
Minden egyes kamerához beállíthatja a fókuszt és a blendét.

A beírt adatok átvétele

5 Kamera parancssora

Első sor: 
A lista előre beállított vezérlőparancsokat tartalmaz, amelyek 
bármelyik kiválasztható.
Középső sor (parancssor): 
Itt jelenik meg az első sorban kiválasztott parancs.
Alternatív megoldásként ebben a sorban arra is lehetősége 
van, hogy új parancsot hozzon létre, ha nem talál megfelelőt 
az első sorban.
Legalsó sor: 
Rendeljen a parancshoz egy szabad számot.

Mentés... Mentéshez kattintson a gombra. Megnyílik egy 
párbeszédmező. Írjon be egy célszerű nevet, és erősítse meg 
a bevitelt. Egy jelentés megerősíti a mentést.
Megjegyzés:
A parancs a kezelőfelületen áll a kezelő rendelkezésére.

Adás Kattintson a gombra a parancs felülvizsgálatához.

Törlés Törlődik a mentett parancs.

6 Bilinx állapot: Megjelenik az állapot.

Blende és fókusz... Kattintson a gombra. Megnyílik egy párbeszédmező, 
amelyben beállítható a blende és a fókusz.

7 OK Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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6.2.3 Felügyeleti tartomány meghatározása szenzoros kameráknál
 Video- és audiocsatlakozók menü> Kamera terület> Módosítás gomb

Szükség esetén végezze el mindegyik kamera beállítását.

1 Szenzorika Kattintson a fülre. Kezdetben a kék kereten belüli teljes 
képtartalom érzékeny lesz, vagy mozgásra nézve felügyelve 
lesz.

2 Aktiválás Aktiválja a négyzetet a mozgás-szenzorika bekapcsolásához.

3 A kék kereten belül 
(képablak)

Megjeleníti az aktuális élőképet és a felügyelt tartományt. A 
kép másodpercenként frissül.

Kattintson a bal oldali 
egérgombbal vagy 
húzzon fel egy 
területet lenyomott bal 
egérgomb mellett.

Az egér mutatója mellett megjelenik egy plusz jel, amely azt 
jelzi, hogy a kiválasztott tartomány ismét érzékeny, ezért a 
mozgás érzékelése során kiértékelhető. Az érzékeny 
tartományok sárgán vonalkázva jelennek meg.

Kattintson a jobb 
oldali egérgombbal 
vagy húzzon fel egy 
területet lenyomott 
jobb egérgomb 
mellett.

Az egér mutatója mellett megjelenik egy mínusz jel, amely azt 
jelzi, hogy a kiválasztott tartomány nem érzékeny, 
következésképp a mozgás érzékelése során nem értékelhető 
ki. A nem érzékeny tartományok vonalkázás nélkül jelennek 
meg.

4 Érzékenység Módosítsa az érzékenységet, ha nem elégedett a 
mozgásérzékelés eredményeivel.

magas Nagyobb lesz az érzékenység, vagyis egy riasztás kiváltásához 
a szélek, a fényerő és a mozgás csekélyebb változásaira van 
szükség.
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alacsony Kisebb lesz az érzékenység, vagyis egy riasztás kiváltásához a 
szélek, a fényerő és a mozgás nagyobb változásaira van 
szükség.

5 Raszter megjelenítése A négyzet bejelölésekor megjelenik egy raszter a képen. A 
bejelölt érzékeny/nem érzékeny felületek nagysága a 
raszterhez igazodik.

6 OK Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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6.2.4 Beavatkozás észlelés konfigurálása
 Video- és audiocsatlakozók menü> Kamera terület> Módosítás gomb

Szükség esetén végezze el mindegyik kamera beállítását.

1 Beavatkozás észlelés Kattintson a fülre. Kezdetben a kék kereten belüli teljes 
képtartalom nincs kiválasztva.

2 Kamera zavarának 
jelentése

Aktiválja a négyzetet, ha a kamera zavara esetén (túl világos a 
kép, túl sötét a kép, zavaros a kép) meg kíván jeleníteni egy 
figyelmeztető jelzést. A figyelmeztető jelzést kiváltó értékek a 
szoftverben előre megadott alapértékek, amelyek nem 
módosíthatók.
Megjegyzés:
Elfordítható/megdönthető kamerák esetén a kamerák 
elfordulásakor az üzenet videojele hibásan jelenhet meg 
anélkül, hogy üzemzavar állna fenn.

3 Aktiválás Jelölje be a négyzetet a Referenciakép összehasonlítás 
aktiválásához.

4 Időtartományok A meglévő időtartományok megjelenítéséhez kattintson a 
nyílra. Válassza ki azokat az időtartományokat, amelyekhez 
aktiválták a Referenciakép összehasonlítása funkciót.

5 A kék kereten belül 
(képablak)

Megjeleníti az aktuális élőképet és a felügyelt tartományt. A 
kép másodpercenként frissül.

Kattintson a bal oldali 
egérgombbal vagy 
húzzon fel egy 
területet lenyomott bal 
egérgomb mellett.

Az egér mutatója mellett megjelenik egy plusz jel, amely azt 
jelzi, hogy az illető terület ki van választva és beavatkozásra 
nézve felügyelve van. A beavatkozásra nézve felügyelt 
területek sárgán vonalkázottak.
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Kattintson a jobb 
oldali egérgombbal 
vagy húzzon fel egy 
területet lenyomott 
jobb egérgomb 
mellett.

Az egér mutatója mellett megjelenik egy mínusz jel, amely azt 
jelzi, hogy az illető terület nincs kiválasztva. A vonalkázás 
nélküli területek nem felügyeltek.

6 Érzékenység Módosítsa az érzékenységet, ha nem elégedett a beavatkozás 
észlelés eredményeivel.

alacsony Kisebb lesz az érzékenység, vagyis egy beavatkozás 
észleléshez nagyobb változásokra van szükség.

magas Nagyobb lesz az érzékenység, vagyis egy beavatkozás 
észleléshez kisebb változásokra van szükség.
Megjegyzés:
A sötét felügyeleti tartományok nagyobb érzékenységet 
követelnek meg.

7 Raszter megjelenítése A négyzet bejelölésekor megjelenik egy raszter a képen. A 
bejelölt felület mérete a raszterhez igazodik.

8 Kioldás-késleltetés Adja meg azt az időt, amelynek az eltelte riasztás történik. 
120 másodperc és 3600 másodperc közötti értéket adhat 
meg.

9 Referenciakép 
létrehozása

Az ebben az időpontban megjelenített élőképet 
referenciaképként tárolja. A referenciaképpel az összes 
következő élőkép összehasonlításra kerül.

10 Megjeleníti a referenciaképet.

11 OK Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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6.2.5 Videomonitorok konfigurálása
 Video- és audiocsatlakozók menü> Monitorok terület> Konfigurálás gomb

Határozza meg a videomonitorok szöveges megjelenítését és a standard kameraszekvenciáját.

1 Szöveg megjelenítése Válassza meg, hogy mi jelenjen meg a monitoron, pl. a 
kameranév, dátum és idő stb.

2 Szöveg pozíciója Válassza meg, hogy hol jelenjen meg a monitoron a szöveg.

3 Szöveg színe Válassza meg, hogy miként jelenjen meg a szöveg, mint pl. 
fehér fekete háttérben.

4 A monitor/B monitor Az itt kiválasztott standard kamera és szekvencia indítható el 
az élőképben.

Standard kamera Válassza meg, hogy standard szerint melyik kamerát kell 
megjeleníteni.

Szekvencia 
konfigurálása

Kattintson a gombra, ha meg szeretne határozni egy standard 
kameraszekvenciát. Megnyílik egy párbeszédmező. Végezze el 
a kiválasztást (lásd még: Rész 6.2.6 Kameraszekvencia 
konfigurálása).
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6.2.6 Kameraszekvencia konfigurálása

Standard kameraszekvencia konfigurálása:
 Video- és audiocsatlakozók menü >  Monitorok terület > Konfigurálás gomb >  Szekvencia 
konfigurálása gomb

Riasztási szekvencia konfigurálása:
 Riasztás-feldolgozás menü> Monitorvezérlés terület> Szerkesztés gomb

5 Standard kamera 
megjelenítése

Jelölőnégyzet bejelölve: Kijelentkezés után az A/B monitoron 
a Standard kamera opció alatt kiválasztott mindenkori 
kamera jelenik meg.
Jelölőnégyzet nincs bejelölve: Kijelentkezés után az A/B 
monitoron a Szekvencia konfigurálása opció alatt 
kiválasztott mindenkori kameraszekvencia jelenik meg. 
Riasztás esetén a mindenkori riasztási szekvencia kerül 
kijelzésre.

6 OK Megtörténik a beírt adatok átvétele.

1 Hozzáadás Kattintson a gombra. Megnyílik egy párbeszédmező. Válassza 
ki azokat a kamerákat, és a kijelzési időtartamukat, amelyeket 
a szekvenciához hozzá szeretne adni.
Megjegyzés: JPEG és MPEG IP-kamerák nem választhatók.

2 Módosítás Kattintson a gombra. Megnyílik egy párbeszédmező. Végezze 
el itt a módosításokat.

3 Törlés Törli a kamerát a szekvenciából. Ehhez előzőleg válasszon ki 
egy kamerát a listamezőben.

4 Módosítja a kamerák sorrendjét a szekvenciában. Ehhez 
válassza ki a kamerát a listamezőben, és kattintson a felfelé 
vagy a lefelé mutató nyílra.

5 OK Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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6.2.7 Audio beállítások módosítása
 Video- és audiocsatlakozók menü> Audiobemenet terület> Módosítás gomb

Itt módosíthatja minden egyes audiobemenet nevét és erősítését.

6.2.8 JPEG IP-kamerák konfigurálása
 Video- és audiocsatlakozók menü> JPEG IP-kamerák terület> Módosítás gomb

1 Név: Megjelenik az audiobemenet neve, és megváltoztatható a név.

2 Erősítés: Az audiobemenet erősítése a csúszkával megváltoztatható.
Megjegyzés:
csúszka a bal szélen = minimális erősítés
csúszka a jobb szélen = maximális erősítés

3 Kivezérlés: Grafikusan mutatja a csúszkával kiválasztott jelszintet. A 
színek alapján láthatja, hogy torzítatlanul érkezik-e be a hang, 
vagy hogy módosítania kell-e az erősítést.
zöld = túl halk a hang
sárga = optimális a hang beállítása
piros = túl nagy a jelszint

4 OK Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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Ebben a menüben csak olyan kamerák konfigurálhatók, amelyeknél a JPEG képek a http 
protokollon keresztül hívhatók be. Modelltől függően maximum 32 hálózati készülék (a Bosch 
JPEG-kamerái és MPEG4 készülékei) csatlakoztathatók.

1 Cím: Írja be a kamera címét (URL) és a JPEG-kép behívásához 
szükséges parancsot.
A következő szintaktust kell használni:
Bosch BVIP-készülékek:
http://IP-cím/snap.jpg?JpegSize=S (QCIF)
http://IP-cím/snap.jpg?JpegSize=M (CIF)
http://IP-cím/snap.jpg?JpegSize=L (2CIF)
http://IP-cím/snap.jpg?JpegSize=XL (4CIF)
Többcsatornás készülékek esetén a csatorna kiválasztása így 
történik:
http://IP-cím/snap.jpg?JpegCam=2&JpegSize=XL (pl. 2, 
csatorna és 4CIF)
Bosch MegaPixel IP-kamera:
http://IP-cím/image?res=full&x0=0&y0=0
&x1=100%&y1=100%&quality=12&doublescan=0
 HTTP esetén a mozgásfelismerés a következő porton 
történik: [&mdn=portszám].
tftp://IP-cím/
image?res=half&x0=0&y0=0&x1=1600&y1=1200&quality=15
TFTP esetén a mozgásfelismerést a kép tartalmazza. Nincs 
szükség port konfigurálására.
Axis: http://IP-cím/jpg/image.jpg
Mobotix: http://IP-cím/record/current.jpg
Megjegyzés:
További információt az adott kamera telepítési 
dokumentációjában talál.

2 Megjelenítés Ha erre a gombra kattint, akkor ellenőrizheti, hogy rendben 
van-e a beírt URL és a parancs. Ha igen, akkor megjelenik a 
kamera képe.

3 Konfigurálás A gombra kattintva a kiválasztott JPEG készülék 
konfigurációja egy böngészőablakban jelenik meg.

4 Név: Írja be a kamera nevét.

5 Képek max. száma 
másodpercenként:

Szükség esetén aktiválja a négyzetet, és válassza ki a 
másodpercenként behívandó képek számát. Ezáltal 
befolyásolhatja az élőképeket rögzítő kamerák által előidézett 
hálózati terhelést.
Megjegyzés:
A megjelenített képek maximális száma függ a kamera 
típusától és a kamera beállított paramétereitől (pl. : 
felbontás, tömörítési beállítások).

6 Felhasználó neve: Írja be a felhasználó nevét és a jelszót azokhoz a kamerákhoz, 
amelyeknél szükség van erre a bejelentkezésre (pl. Mobotix 
banking camera).

Jelszó:



DiBos/DiBos mikro  Standard konfiguráció | hu 57

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Telepítési útmutató F.01U.524.617 | V7 | 2009.09

7 Szenzoros kamera A szenzorika kiváltásakor vezérelhető a videorendszer, ha az 
IP-kamera olyan kamera, amely felismeri a mozgást. Ehhez 
aktiválja a négyzetet.

Port: Írja be azt a portot, amelyre a kamera elküldi a 
mozgásinformációkat.

Be parancs: Írja be azt a parancsot, amelyet akkor küld el a kamera, 
amikor kioldásra kerül a mozgásfelismerés.
Megjegyzés:
A parancsot az alkalmazott kamera kézikönyve tartalmazza.

Ki parancs: Írja be azt a parancsot, amelyet akkor küld el a kamera, 
amikor befejeződik a mozgásfelismerés.

8 OK Megtörténik a beírt adatok átvétele.

FIGYELEM! 
JPEG IP-kamerák konfigurációja esetén tartsa be a következő korlátozásokat:
Képméret és felbontás korlátozása:
– Egy egyedi JPEG-kép mérete nem haladhatja meg a 100 kB értéket.
– A képfelbontás értékének 4:3 képméretarányúnak kell lennie (pl. 2048 x 1536).
– A megjelenített képek maximális felbontása 2048 x 1536 értékre korlátozott.
Felvételi beállítások korlátozása:
– Az analóg- és IP-kamerákról átvitt képek összege 900 kép/másodperc értékre korlátozott.
– A felvételi sebesség 50 Mbit/másodperc (= 6,25 MB/másodperc) értékre korlátozott.
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6.2.9 MPEG4 IP-kamerák konfigurálása
 Video- és audiocsatlakozók menü> MPEG4 IP-kamerák terület> Módosítás gomb

Ebben a menüben a Bosch cégnek csak azok az MPEG4 készülékei konfigurálhatók, 
amelyeknél behívhatók MPEG4 képek (pl. VideoJet, VIP). Modelltől függően maximum 32 
hálózati készülék (a Bosch JPEG-kamerái és MPEG4 készülékei) csatlakoztathatók.

1 Kameratulajdonságok

Készülék típusa: Válassza ki a megfelelő MPEG4 készüléket.

IP-cím: Írja be az MPEG4 készülék címét (URL).

Csatorna: Válassza ki az MPEG4 készülék csatornáját.

Név: Írja be az MPEG4 készülék nevét. Tetszőleges nevet adhat 
meg.

Élő adatfolyam: Válassza ki az MPEG4 készülék adatfolyamát (adatfolyam1 
vagy adatfolyam2), amelyet az élőkép megjelenítéséhez 
használni szeretne.

Mozgásfelismerés aktiválja az MPEG4 készülék mozgásfelismerését a DiBos-ban.
Megjegyzés:
– A mozgásfelismerésnek az MPEG4 készüléken is 

aktiváltnak kell lennie.
– A Riasztás-feldolgozás pont alatt, a Trigger területen 

megjelenik az MPEG4 készülék neve. A trigger pl. a 
felvétel vezérléséhez választható ki. Ehhez ki kell 
választania egy megfelelő feladatot.
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Referenciakép 
összehasonlítása

aktiválja az MPEG4 készülék referenciakép összehasonlítását 
a DiBos-ban.
Megjegyzés:
A referenciakép összehasonlításnak az MPEG4 készüléken is 
aktiváltnak kell lennie.

Időtartományok Válassza ki azon időtartományokat, amelyeknél referenciakép 
összehasonlításának kell történnie.

Megjelenítés Ha a beállításokat helyesen adta meg, megjelenik a 
kiválasztott MPEG4 készülék élőképe.

Konfigurálás A gombra kattintva a kiválasztott MPEG4 készülék 
konfigurációja egy böngészőablakban jelenik meg.

2 Kamera-bejelentkezés

Felhasználó neve: Írja be a felhasználó nevét és a jelszót azokhoz az MPEG4 
készülékekhez, amelyeknél szükség van a bejelentkezésre (ha 
pl. az MPEG4 készülékben konfigurálva van a felhasználó neve 
és a jelszó).
Megjegyzés:
Válassza a felhasználónév szolgáltatást, ha az MPEG4 
készülékhez szervizjelszót adtak meg. A hozzátartozó jelszót 
be kell írni.

Jelszó:

3 Riasztásbemenet 
aktiválása

Aktiválja a négyzetet, ha az MPEG4 készülék bemenetének 
kiváltásakor vezérelni kell a videorendszert.
Megjegyzés:
Az IP-készülék típusától függően (pl. VIP X1600) egynél több 
riasztásbemenet konfigurálható. Ehhez válassza ki az MGEG4 
készülék riasztásbemenetét a sz. pont alatt és aktiválja ehhez 
a riasztásbemenethez a Riasztásbemenet aktiválása 
négyzetet.

Név Írja be a riasztásbemenet nevét. Tetszőleges nevet adhat 
meg.

Sz: Válassza ki a megadott MPEG4 készülék riasztásbemenetét.

4 Jelfogó aktiválása Aktiválja a négyzetet, ha az MPEG4 készülék jelfogókimenetét 
vezérelnie kell a videorendszernek.
Megjegyzés:
Az IP-készülék típusától függően (pl. VIP X1600) egynél több 
jelfogókimenet konfigurálható. Ehhez válassza ki az MGEG4 
készülék jelfogó kimenetét a Sz. pont alatt és aktiválja ehhez 
a kimenethez a Jelfogó aktiválása négyzetet.

Név: Írja be a jelfogókimenet nevét. Tetszőleges nevet adhat meg.

Sz: Válassza ki a megadott MPEG4 készülék jelfogókimenetét.

5 Audiobemenet 
aktiválása

Aktiválja a négyzetet, ha használni kell az MPEG4 készülék 
audiobemenetét.

Név: Írja be az audiobemenet nevét.

Sz: Válassza ki a megadott MPEG4 készülék audiobemenetét.

6 OK Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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6.3 Felvételi beállítások konfigurálása
Ezekben a párbeszédmezőkben konfigurálhatja az analóg kamerák, a JPEG IP-kamerák és az 
MPEG4 IP-kamerák felvételi beállításait.

6.3.1 Analóg kamerák felvételi beállításainak konfigurálása
 Felvételi beállítások menü > X- y kamera fül

Ebben a párbeszédmezőben konfigurálhatja az analóg kamerák felvételi beállításait.

1 Nappal I Éjszaka I 
Hétvége ...

Az összes konfigurált időtartomány megjelenik fülként.
Válassza ki azt az időtartományt, amelyre a beállításoknak 
érvényesülniük kell.
Megjegyzés:
Csak azok az időtartományok jelennek meg, amelyek az 
Időtartományok pontban konfigurálva lettek.

2 Kamera 1–6 I Kamera 7–
12 I ... 

Válassza ki a fület. Minden egyes időtartományhoz 
megjelennek fülek kamerákkal.
Válassza ki azt a fület azzal a kamerával, amelyiknek el 
akarja végezni a beállításait. Az alatta lévő listamezőben 
megjelenik az összes olyan kamera, amely ugyanahhoz a 
grabberkártyához csatlakozik.
Megjegyzés:
A fülek száma a grabberkártyák és rendszerben lévő 
hálózati komponensek számától függ. Az IP-kamerák fülei 
csak akkor jelennek meg, ha konfigurálva vannak az IP-
kamerák.
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3 A kamerák 
listamezőjében

Válassza ki azt a kamerát, amelynek el kívánja végezni a 
beállításait.
Megjegyzés:
Több kamera is kiválasztható, és beállításuk egyidejűleg is 
elvégezhető. A 4–7. pontokban leírt beállítások csak a 
kiválasztott kamerákra és a hozzájuk tartozó 
időtartományra vonatkoznak.

4 Időtartam- és 
mozgásfelvételek

Végezze el a folyamatos és a mozgásfelvételek beállításait.
Megjegyzés:
Ha a felvételi sebesség és a minőség meghaladja a 
grabberteljesítményt, akkor a rendszer jelentést küld. Ha a 
felhasználó figyelmen kívül hagyja ezt a jelentést, akkor a 
felvétel a lehetséges legnagyobb sebességgel fog történni.

Folyamatos felvétel Válassza ki a felvételi sebességet az időtartam- és a 
mozgásfelvételhez.
Megjegyzés:
Csak akkor kerül sor felvételre, ha a választott érték 
nagyobb mint 0 Bps (kép/másodperc).

Mozgásfelvétel

Minőség: Válassza ki a felvétel minőségét. A választás a folyamatos és 
a mozgásfelvételre vonatkozik.
Megjegyzés:
6 előre definiált minőségi fokozat található a rendszerben. 
Ha a beviteli mező üres, az időtartamos- és a 
mozgásfelvételekre különböző minőségi fokozatok 
érvényesek.
További felvételi minőségeket is felvehet ezekhez. Ehhez 
kattintson a Minőségi fokozatok... gombra.

Audió: Aktiválja a négyzetet, ha hangot is fel szeretne venni.
Megjegyzés:
Csak akkor jelölhető be az Audió négyzet, ha a kamerához 
az audiobemenetet már hozzárendelte. Ez a Video- és 

audiocsatlakozók  Kamera hozzáadása vagy 

módosítása  Általános beállítások  Audiobemenet 
részen végezhető el.
Időtartam- és/vagy mozgásfelvételekhez készíthető 
audiofelvétel.

5 Riasztás felvétele Végezze el a riasztás felvételének beállításait.

Riasztás felvétele Válassza ki a felvételi sebességet.

Minőség: Válassza ki a felvétel minőségét.
Megjegyzés:
6 előre definiált minőségi fokozat található a rendszerben. 
További felvételi minőségeket is felvehet ezekhez. Ehhez 
kattintson a Minőségi fokozatok... gombra.

Audió: Aktiválja a négyzetet, ha hangot is fel szeretne venni.



62 hu | Standard konfiguráció DiBos/DiBos mikro

F.01U.524.617 | V7 | 2009.09 Telepítési útmutató Bosch Sicherheitssysteme GmbH

6 Régi adatok törlése Az adatok meghatározott számú napot követő automatikus 
törléséhez aktiválja a jelölőnégyzetet.

Régebbi mint [napok]: Adja meg a napok számát, amikortól az adatokat 
automatikusan törölni szeretné.
Példa: a „3” azt jelenti, hogy  az összes olyan adat 
automatikusan törlődik, amely 3 napnál régebbi.

Védett adatok törlése: Jelölőnégyzet aktív: A védett adatok meghatározott számú 
napot követően automatikusan törlésre kerülnek.
Jelölőnégyzet nem aktív: A védett adatok meghatározott 
számú napot követően nem törlődnek automatikusan.

7 Bővített... Kattintson a gombra. Megnyílik egy párbeszédmező. Ebben 
a mezőben minden egyes kamera beállításait módosíthatja.

8 Bővített beállítások Az előfutási-, az utánfutási időre és az előriasztás 
felvételére megadott adatok a kiválasztott időtartományra 
és a kamerafül összes kamerájára vonatkoznak. 
Megjegyzés:
Ha a kamera hozzárendelt értékei különbözőek, akkor ezt 
csillag ( * ) jelzi. 

Előfutási idő (s): Válassza ki az előfutási időt a riasztás és, mozgás 
felvételéhez.
Megjegyzés:
A maximális előfutási idő 1800 másodperc. Az előfutási idő 
függ az előesemény felvételének felvételi sebességétől. 
Előeseményenként és kameránkként maximum 3600 kép 
vehető fel. Példa: 1 kép/másodperc = 1800 másodperc, 
2 kép/másodperc = 1800 másodperc, 4 kép/másodperc = 
900 másodperc, 5 kép/másodperc = 720 másodperc stb.

Utánfutási idő (s): Írja be az utánfutási időt.
Megjegyzés:
A maximális utánfutási idő 999 másodperc. A standard 
beállítás 0 másodperc.

Előesemény felvétele: Válassza ki az előfutási időhöz tartozó felvételi sebességet. 
A felvételi sebesség érvényes a riasztás és mozgás 
felvételéhez.

9 Minőségi fokozatok... Kattintson a gombra. Megnyílik egy párbeszédmező. 
Felvételi minőségeket adhat hozzá vagy módosíthat (lásd 
még: Rész Analóg kamerák felvételi minőségének 
meghatározása).

10 Hozzárendelt 
grabberteljesítmény

A rendszer kamerafülenként (grabber) és 
időtartományonként kiszámítja az időtartam- és a 
mozgásfelvételek felvételi sebességeinek összegét. A 
riasztásokat a rendszer figyelmen kívül hagyja.
Megjegyzés:
Ha a kapott eredmény nagyobb mint a grabberteljesítmény 
(nagyobb mint 100%), akkor a felhasználó nem tudja 
átvenni a beállításokat.
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11 Standard beállítások Kattintson a gombra a standard beállítások behívásához.

12 Beállítások másolása 
más időtartományokra...

A kiválasztott időtartományhoz tartozó összes fület, a 
bennük található beállításokkal együtt, átmásolja egy másik 
időtartományba.
Kattintson a gombra. Megnyílik egy párbeszédmező, 
amelyben kiválaszthatja az időtartományokat.

13 Átvenni Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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Analóg kamerák bővített felvételi beállításai
 Felvételi beállítások menü > X- y kamera fül > Bővített... gomb
(lásd még: Rész 6.3 Felvételi beállítások konfigurálása)

Ebben a párbeszédmezőben lehetősége van egyes beállítások módosítására.

1 Riasztási feladatok A listamezőben megjelenik az összes olyan feladat, amelynél 
ez a kamera áll a felvett riasztások listájában.
Megjegyzés:
A konfigurációt követően a riasztási feladatok bekerülnek a 
listamezőbe.

2 A kiválasztott riasztási 
feladat beállításai

Válasszon ki a listamezőben egy feladatot. Megjelennek a 
kiválasztott feladat beállításai.
Megjegyzés:
Ha a kamera hozzárendelt értékei különbözőek, akkor ezt 
csillag ( * ) jelzi. 

Sebesség: Válassza ki a felvételi sebességet a feladathoz.

Minőség: Válassza ki a felvétel minőséget a feladathoz.
Megjegyzés:
6 előre definiált minőségi fokozat található a rendszerben. 
További felvételi minőségeket is felvehet ezekhez. Ehhez 
kattintson a Minőségi fokozatok... gombra.
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Audió: Aktiválja a négyzetet, ha a feladathoz hangot is fel szeretne 
venni.
Megjegyzés:
Az audiobemenet legyen hozzárendelve a kamerához. Ez a 

Video- és audiocsatlakozók  Kamera hozzáadása vagy 

módosítása  Általános beállítások  Audiobemenet 
részen végezhető el.

Előfutási idő (s): Válassza ki az előfutási időt a riasztás és, mozgás 
felvételéhez.
Megjegyzés:
A maximális előfutási idő 1800 másodperc. Az előfutási idő 
függ az előesemény felvételének felvételi sebességétől. 
Előeseményenként és kameránkként maximum 3600 kép 
vehető fel.Példa: 1 kép/másodperc = 1800 másodperc, 
2 kép/másodperc = 1800 másodperc, 4 kép/másodperc = 
900 másodperc, 5 kép/másodperc = 720 másodperc stb.

Utánfutási idő (s): Írja be az utánfutási időt.
Megjegyzés:
A maximális utánfutási idő 999 másodperc. A standard 
beállítás 0 másodperc.

3 Mozgás felvétele Végezze el a mozgásfelvétel beállításait.

Sebesség: Válassza ki a felvételi sebességet.

Minőség: Válassza ki a felvétel minőségét.

Audió: Aktiválja a négyzetet, ha hangot is fel szeretne venni.

Előfutási idő (s): Válassza ki az előfutási időt a riasztás és, mozgás 
felvételéhez.
Megjegyzés:
A maximális előfutási idő 1800 másodperc. Az előfutási idő 
függ az előesemény felvételének felvételi sebességétől. 
Előeseményenként és kameránkként maximum 3600 kép 
vehető fel. Példa: 1 kép/másodperc = 1800 másodperc, 
2 kép/másodperc = 1800 másodperc, 4 kép/másodperc = 
900 másodperc, 5 kép/másodperc = 720 másodperc stb.

Utánfutási idő (s): Írja be az utánfutási időt.
Megjegyzés:
A maximális utánfutási idő 999 másodperc. A standard 
beállítás 0 másodperc.

4 Előesemény felvétele: Végezze el az előesemény felvételének beállításait.

Sebesség: Válassza ki az előfutási időhöz tartozó felvételi sebességet. A 
felvételi sebesség érvényes a riasztás és mozgás felvételéhez.

Minőség: Válassza ki a felvétel minőségét.

Audió: Aktiválja a négyzetet, ha hangot is fel szeretne venni.

5 Időtartamos felvétel Végezze el az időtartamos felvétel beállításait.
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Analóg kamerák felvételi minőségének meghatározása
 Felvételi beállítások menü > X- y kamera fül > Minőségi fokozatok... gomb
vagy
 Opciók menü> Minőségi fokozatok gomb
(lásd még: Rész 6.3 Felvételi beállítások konfigurálása)

Ebben a párbeszédmezőben módosíthatja a már meglévő felvételi minőséget, vagy új felvételi 
minőséget adhat hozzá.

Sebesség: Válassza ki a felvételi sebességet.
Megjegyzés:
A 0 érték azt jelenti, hogy nincs felvétel.

Minőség: Válassza ki a felvétel minőségét.

Audió: Aktiválja a négyzetet, ha hangot is fel szeretne venni.

6 Hozzárendelt 
grabberteljesítmény

A rendszer kamerafülenként és időprofilonként kiszámítja az 
időtartam- és a mozgásfelvételek felvételi sebességeinek 
összegét. 
Megjegyzés:
Ha a kapott eredmény nagyobb mint a grabberteljesítmény 
(nagyobb mint 100%), akkor a felhasználó nem tudja átvenni 
a beállításokat.

7 OK Megtörténik a beírt adatok átvétele.

1 Meglévő felvételi minőségek listája.

2 Hozzáadás Hozzáad egy új felvételi minőséget.

3 Eltávolítani Eltávolít egy meglévő felvételi minőséget. Ehhez ki kell jelölni 
a nevet.

4 Átnevezés Módosítja a felvételi minőség nevét. Ehhez ki kell jelölni a 
nevet.

5 Képformátum Válasszon ki egy képformátumot.

6 Bitráta [kbit/s] Szükség esetén aktiválja a négyzetet, és adjon meg egy 
maximális értéket a bitrátára.
Megjegyzés:
Ha a funkció nem aktív, akkor a bitráta változó.
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A minőségi fokozatok előre definiált standard értékei:

7 Minőségi fokozat: Aktiválja a négyzetet, és válassza ki a megfelelő minőségi 
fokozatot (2 = legmagasabb minőségi fokozat, 30 = 
legalacsonyabb minőségi fokozat).
Megjegyzés:
Ha a funkció nem aktív, akkor a standardértékek kerülnek 
átvételre.

8 OK Megtörténik a beírt adatok átvétele.

Felvételi minőség Képformátum Minőségi fokozat

Kiváló 4CIF 4CIF 4

Nagyon jó 4CIF 4CIF 6

Kiváló 2CIF 2CIF 4

Nagyon jó 2CIF 2CIF 6

Jó CIF CIF 10

Normál CIF CIF 15
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6.3.2 JPEG IP-kamerák felvételi beállításainak konfigurálása
 Felvételi beállítások menü> IP-kamerák fül 

Ebben a párbeszédmezőben konfigurálhatja a JPEG IP-kamerák felvételi beállításait.

1 Nappal I Éjszaka I 
Hétvége ...

Az összes konfigurált időprofil fülként jelenik meg.
Válassza ki azt az időprofilt, amelyre a beállításoknak 
vonatkozniuk kell.
Megjegyzés:
Csak azok az időprofilok jelennek meg, amelyek az 
Időtartományok pontban konfigurálva lettek.

2 IP-kamerák Válassza ki a fület. Az alatta lévő listamezőben az összes 
JPEG IP-kamera megjelenik.

3 A kamerák 
listamezőjében

Válassza ki azt a kamerát, amelynek el kívánja végezni a 
beállításait.

4 Előesemény felvétele: Végezze el az előesemény felvételének beállításait.

Sebesség: Válassza ki a felvételi sebességet.
Megjegyzés:
A tényleges felvételi sebesség függ a kamera típusától és a 
kamera beállított paramétereitől (pl. : felbontás, tömörítési 
beállítások). Az átlagos beállítási érték 4–6 kép/másodperc.
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Előfutási idő (s): Válassza ki az előfutási időt a riasztás és, mozgás 
felvételéhez.
Megjegyzés:
A maximális előfutási idő 1800 másodperc. Az előfutási idő 
függ az előesemény felvételének felvételi sebességétől. 
Előeseményenként és kameránkként maximum 3600 kép 
vehető fel. Példa: 1 kép/másodperc = 1800 másodperc, 
2 kép/másodperc = 1800 másodperc, 4 kép/másodperc = 
900 másodperc, 5 kép/másodperc = 720 másodperc stb.

5 Riasztás felvétele Végezze el a riasztás felvételének beállításait.

Sebesség: Válassza ki a felvételi sebességet.
Megjegyzés:
A tényleges felvételi sebesség függ a kamera típusától és a 
kamera beállított paramétereitől (pl. : felbontás, tömörítési 
beállítások).

Utánfutási idő (s): Írja be az utánfutási időt.
Megjegyzés:
A maximális utánfutási idő 999 másodperc. A standard 
beállítás 0 másodperc.

6 Időtartamos felvétel Végezze el az időtartamos felvétel beállításait.

Sebesség: Válassza ki a felvételi sebességet.
Megjegyzés:
A tényleges felvételi sebesség függ a kamera típusától és a 
kamera beállított paramétereitől (pl. : felbontás, tömörítési 
beállítások).

7 Régi adatok törlése Az adatok meghatározott számú napot követő automatikus 
törléséhez aktiválja a jelölőnégyzetet.

Régebbi mint [napok]: Adja meg a napok számát, amikortól az adatokat 
automatikusan törölni szeretné.
Példa: a „3” azt jelenti, hogy  az összes olyan adat 
automatikusan törlődik, amely 3 napnál régebbi.

Védett adatok törlése: Jelölőnégyzet aktív: A védett adatok meghatározott számú 
napot követően automatikusan törlésre kerülnek.
Jelölőnégyzet nem aktív: A védett adatok meghatározott 
számú napot követően nem törlődnek automatikusan.

8 Standard beállítások Kattintson a gombra a standard beállítások behívásához.

9 Beállítások másolása 
más 
időtartományokra...

A kiválasztott időtartományhoz tartozó összes fület, a bennük 
található beállításokkal együtt, átmásolja egy másik 
időtartományba.
Kattintson a gombra. Megnyílik egy párbeszédmező, 
amelyben kiválaszthatja az időtartományokat.

10 Átvenni Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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6.3.3 MPEG4 IP-kamerák felvételi beállításainak konfigurálása
 Felvételi beállítások menü> MPEG IP-kamerák fül 

Ebben a párbeszédmezőben konfigurálhatja a MPEG4 IP-kamerák felvételi beállításait.

1 Nappal I Éjszaka I 
Hétvége ...

Az összes konfigurált időprofil fülként jelenik meg.
Válassza ki azt az időprofilt, amelyre a beállításoknak 
vonatkozniuk kell.
Megjegyzés:
Csak azok az időprofilok jelennek meg, amelyek az 
Időtartományok pontban konfigurálva lettek.

2 MPEG IP-kamerák Válassza ki a fület. Az alatta lévő listamezőben megjelenik 
az összes MPEG IP-kamera.

3 A kamerák 
listamezőjében

Válassza ki azt a kamerát, amelynek el kívánja végezni a 
beállításait.

4 Előesemény felvétele: Végezze el az előesemény felvételének beállításait.

Adatfolyam Válassza ki az MPEG4 készülék adatfolyamát (adatfolyam 1 
vagy adatfolyam 2).

Audió Aktiválja a négyzetet, ha hangot is fel szeretne venni.
Megjegyzés:
Csak akkor jelölhető be az Audió négyzet, ha a Video- és 

audiocsatlakozók menü  MPEG4 IP-kamerák - 

Módosítás  Általános beállítások alatt bejelölte az 
Audiobemenet aktiválása négyzetet.



DiBos/DiBos mikro  Standard konfiguráció | hu 71

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Telepítési útmutató F.01U.524.617 | V7 | 2009.09

Előfutási idő (s): Válassza ki az előfutási időt a riasztás és, mozgás 
felvételéhez.
Megjegyzés:
A maximális előfutási idő 1800 másodperc. Az előfutási idő 
függ az MPG4 készülék előesemény felvételének felvételi 
sebességétől. Előeseményenként és kameránkként 
maximum 3600 kép vehető fel. 

5 Riasztás felvétele Végezze el a riasztás felvételének beállításait.

Adatfolyam Válassza ki az MPEG4 készülék adatfolyamát (adatfolyam 1 
vagy adatfolyam 2).

Audió Aktiválja a négyzetet, ha hangot is fel szeretne venni.

Utánfutási idő (s): Írja be az utánfutási időt.
Megjegyzés:
A maximális utánfutási idő 999 másodperc. A standard 
beállítás 0 másodperc.

6 Időtartamos felvétel Végezze el az időtartamos felvétel beállításait.

Adatfolyam Válassza ki az MPEG4 készülék adatfolyamát (adatfolyam 1 
vagy adatfolyam 2).

Audió Aktiválja a négyzetet, ha hangot is fel szeretne venni.

7 Régi adatok törlése Az adatok meghatározott számú napot követő automatikus 
törléséhez aktiválja a jelölőnégyzetet.

Régebbi mint [napok]: Adja meg a napok számát, amikortól az adatokat 
automatikusan törölni szeretné.
Példa: a „3” azt jelenti, hogy  az összes olyan adat 
automatikusan törlődik, amely 3 napnál régebbi.

Védett adatok törlése: Jelölőnégyzet aktív: A védett adatok meghatározott számú 
napot követően automatikusan törlésre kerülnek.
Jelölőnégyzet nem aktív: A védett adatok meghatározott 
számú napot követően nem törlődnek automatikusan.

8 Standard beállítások Kattintson a gombra a standard beállítások behívásához.

9 Beállítások másolása 
más időtartományokra...

A kiválasztott időtartományhoz tartozó összes fület, a 
bennük található beállításokkal együtt, átmásolja egy másik 
időtartományba.
Kattintson a gombra. Megnyílik egy párbeszédmező, 
amelyben kiválaszthatja az időtartományokat.

10 Átvenni Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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6.4 Időtartományok konfigurálása
 Időtartományok menü

Az időtartományok hozzárendelése az egér mutatójával végezhető el egy grafikus időtervezőn. 
Összesen 8 időtartomány választható ki. Ezek az időtartományok a hét minden egyes 
napjához, az egyes szabadnapokhoz és a különleges napokhoz is hozzárendelhetők. Az 
időtartományok különböző színekben jelennek meg.

1 A hét napjai Válassza ki a megfelelő fület.
Megjegyzés:
Szabadnapokat vagy különleges napokat adhat hozzá, ha 
kiválasztotta a Szabadnapok vagy a Különleges napok fület.

Szabadnapok

Különleges napok

2 Időtartományok Válassza ki azt az időtartományt, amelyet hozzá szeretne 
rendelni egy naphoz. Egy időszakhoz csak 1 időtartomány 
rendelhető.

3 Grafikus időtervező Vigye az egér mutatóját a grafikus időtervezőre. A bal 
egérgombbal kattintva jelölhet meg egy cellát. Lenyomott bal 
egérgomb mellett egy derékszög meghúzásával jelölhet ki egy 
időbeli tartományt. Az összes kiválasztott cellának a 
választott időtartománynak megfelelő lesz a színe.
Megjegyzés:
A grafikus időtervező vízszintes tengelyén a nap 24 órája 
látható. Mindegyik óra 4 cellából áll. A cella a legkisebb 
kiválasztható időegység, amely 15 percnek felel meg.
A függőleges tengelyen a napok helyezkednek el.
Ha a grafikus időtervezőn módosítani szeretné a megjelölt 
cellákat, akkor válasszon ki másik időtartományt, és írja felül 
a már megjelölt cellákat.
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4 Időtartomány 
átnevezése

A név módosítására szolgál. Válasszon ki egy időtartományt, 
és kattintson a gombra. Írja be ez új nevet és erősítse meg a 
bevitelt az Enter gomb megnyomásával.

5 Átvenni Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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6.5 Bemenetek és kimenetek konfigurálása

6.5.1 Riasztásbemenetek konfigurálása
 Bemenetek és kimenetek menü> Riasztásbemenetek fül 

Ez a párbeszédmező lehetővé teszi a grabberkártya riasztásbemeneteinek be- és 
kikapcsolását, valamint a nyugalmi állapot kiválasztását. A DiBos rendszerben 32 
riasztásbemenet, a DiBos mikro rendszerben pedig 12 riasztásbemenet áll rendelkezésre. 

1 Riasztásbemenetek Kattintson a fülre.

2 Típus Kattintson az oszlopban a lefelé mutató nyílra, és 
válassza meg, hogy kell-e konfigurálni a bemenetet 
vagy nem.

A bemenet riasztásbemenetként lesz kiértékelve.

A bemenet nem lesz riasztásbemenetként kiértékelve.

3 Név Vigye a kurzort az oszlopra, és írja be a 
riasztásbemenet nevét.

4 Nyitó Határozza meg, hogy a riasztásbemenethez nyitó vagy 
záró érintkező van-e csatlakoztatva.

Nyitó érintkező van csatlakoztatva.

Záró érintkező van csatlakoztatva.

5 Átvenni Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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6.5.2 Jelfogókimenetek konfigurálása
 Bemenetek és kimenetek menü> Jelfogó fül 

A jelfogókimenetek száma modellfüggő. A DiBos rendszerben maximum 16 jelfogókimenet, a 
DiBos mikro rendszerben pedig 12 jelfogókimenet áll rendelkezésre. A jelfogók helyileg, 
ellenoldali helyről feladaton vagy böngészőn keresztül aktiválhatók.

1 Jelfogó Kattintson a fülre.

2 Típus Kattintson az oszlopban a lefelé mutató nyílra, és 
válassza meg, hogy aktívnak kell-e lennie a 
kimenetnek vagy nem.

Aktív a jelfogó-kimenet.

A jelfogó-kimenethez csatlakoztatható egy 
zavarjelentő.
Megjegyzés:
Maximum egy zavarjelentő csatlakoztatható. A 
zavarjelentő kioldásához vezető események a 
telepítési kézikönyv Zavarjelentő csatlakoztatása 
című fejezetben találhatók meg.

Nem aktív a jelfogó-kimenet.

3 Név Vigye a kurzort az oszlopra, és írja be a nevet.

4 Átvenni Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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6.5.3 Riasztásszimuláció konfigurálása
 Bemenetek és kimenetek menü> Riasztás-szimuláció fül 

A videorendszer 4 bemenetet támogat kezelői riasztások kiváltásához a kezelőfelületen.

1 Riasztásszimuláció Kattintson a fülre.

2 Típus Kattintson az oszlopban a lefelé mutató nyílra, és 
válassza meg, hogy aktívnak kell-e lennie a 
bemenetnek vagy nem.

A bemenetet kell riasztásszimulációhoz használni.

A bemenetet nem kell riasztásszimulációhoz 
használni.

3 Név Vigye a kurzort az oszlopra, és írja be a nevet.

4 Átvenni Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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6.5.4 Virtuális bemenetek konfigurálása
 Bemenetek és kimenetek menü> Virtuális bemenetek fül

A virtuális bemenetek olyan bemeneteket jelentenek, amelyek a böngésző interfészén vagy egy 
szoftveren keresztül vezérelhetők. Ugyanazokat a lehetőségeket nyújtják, mint a rendszer 
többi bemenete.
A virtuális bemenetek a videorendszerben különböző feladatok végrehajtására használhatók, 
mint pl. riasztásátvitelre vagy archiválásra. Összesen 32 virtuális bemenet áll rendelkezésre.

1 Virtuális bemenetek Kattintson a fülre.

2 Típus Kattintson az oszlopban a lefelé mutató nyílra, és 
válassza meg, hogy kell-e konfigurálni virtuális 
bemenetet vagy nem.

A bemenetet virtuális bemenetként kell használni

A bemenetet nem kell virtuális bemenetként használni

3 Név Vigye a kurzort az oszlopra, és írja be a nevet.

4 Mezőjelölő módosítása Kattintson a gombra. Megnyílik egy párbeszédmező. 
Szükség esetén módosítsa a kiegészítő adatok 
megnevezését.

5 Átvenni Megtörténik a beírt adatok átvétele.

FIGYELEM! 
Nincs szükség bejelentkezésre a virtuális bemenetek interfészének eléréséhez.
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6.5.5 Pénzautomaták konfigurálása
 Bemenetek és kimenetek menü> Pénzautomata fül 

Egy videorendszerhez maximum 4, egyenként 2-2 bemenettel rendelkező pénzautomata 
csatlakoztatható. 

1 Pénzautomata Kattintson a fülre.

2 Interfész: Válassza ki az interfészt.

3 Állapotlekérdezés [h]: Az idő letelte után a rendszer visszatérően ellenőrzi, 
hogy a csatlakoztatott pénzautomatákon történt-e 
tranzakció. Adja meg az időt órákban. A 2-es szám 
beírása például azt jelenti, hogy 2 óránként kerül sor 
ellenőrzésre. A 0 szám beírása azt, hogy nem kerül sor 
ellenőrzésre.
Megjegyzés:
Ha a rendszer nem kap üzenetet tranzakcióról, akkor 
hibaüzenetet küld. Ugyancsak hibaüzenet érkezik, ha 
nem zavartalan a DiBos és a pénzautomata közötti 
kapcsolat.

4 Típus Kattintson az oszlopban a lefelé mutató nyílra, és 
válassza meg, hogy kell-e konfigurálni a bemenetet 
vagy nem.

Ki lesz értékelve a bemenet.

Nem lesz kiértékelve a bemenet.
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A bemenetek hozzárendelése:
1 + 2 bemenet = 1. pénzautomata 
3 + 4 bemenet = 2. pénzautomata
5 + 6 bemenet = 3. pénzautomata
7 + 8 bemenet = 4. pénzautomata
Az 1, 3, 5, 7 bemenetek általában a portrékamerát, 
míg a 2, 4, 6, 8 bemenetek a pénzkivételt figyelő 
kamerát aktiválják.

5 Név Vigye a kurzort az oszlopra, és írja be a nevet. 
Tetszőleges név adható meg.

6 Átvenni Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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6.5.6 Előtéri olvasó konfigurálása
 Bemenetek és kimenetek menü> Előtéri olvasó fül

Egy videorendszerhez maximum 4 előtéri olvasó csatlakoztatható. Az előtéri olvasók 
mindegyike egy bemenetet foglal le. Az előtéri olvasó Skimming-védelem funkciója elérhető.

FIGYELEM! 
Csak annyi előtéri olvasó konfigurálható, amennyi csatlakoztatva van a rendszerhez.

1 Előtéri olvasó Kattintson a fülre.

2 Interfész: Válassza ki az interfészt.

3 Típus Kattintson az oszlopban a lefelé mutató nyílra, és 
válassza meg, hogy kell-e konfigurálni a bemenetet 
vagy nem.

A bemenethez előtéri olvasó lesz csatlakoztatva.

A bemenethez nem lesz előtéri olvasó csatlakoztatva.

4 Név Vigye a kurzort az oszlopra, és írja be a nevet. 
Tetszőleges név adható meg.
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5 Skimming-védelem Ez a funkció felismeri, ha az előtéri olvasóra olyan 
idegen alkatrészeket szereltek, amelyek lehetővé 
teszik az adatok meg nem engedett kiolvasását EC-
kártyáról.
Megjegyzés:
– A funkció aktiválásakor a Skimming-bemenet 

triggerként rendelkezésre áll.
– Kioldáskor a naplókönyvbe jegyzőkönyvbejegyzés 

kerül.
– Ha kiegészítőleg az Előtéri olvasó 

üzemzavarának jelentése funkció is aktív, a 
kiolvasásnál a kezelőfelületen üzenet jelenik 
meg.

6 Idővezérlés - Beállítás Kattintson a gombra, ha meg szeretné adni az 
idővezérlést. Megnyílik egy párbeszédmező, amelyben 
kiválaszthatja az előtéri olvasó alapbeállítását 
(nyitott, automatikus, zárt) és az időtartományt (lásd 
még: Rész Az előtéri olvasók idővezérlésének 
konfigurálása).

7 Zárolt banki irányítószámok Lehetősége van meghatározott banki irányítószámok 
zárolására, vagyis arra, hogy a belépésre nem jogosító 
EC-kártyákat itt zárolási bejegyzésekkel lássa el. 
Megtagadásra kerül az előtéri olvasón keresztüli 
belépés. Az előtéri olvasó alapbeállítása az Előtéri 
olvasó automatikus lehetőségre legyen beállítva.

Hozzáadás Írja be a szövegmezőbe a zárolandó banki 
irányítószámot, és kattintson a gombra. A bevitelt 
követően a banki irányítószám bekerül a listamezőbe.
Megjegyzés:
Engedélyezett tetszőleges kombinációban 
úgynevezett helyettesítő karakterek (? vagy *) beírása 
.  
A helyettesítő karakterek jelentése
?: A kérdőjel helyén tetszőleges karakter állhat, de 
hiányozhat is itt karakter.
*: A csillag helyén tetszőleges karaktersorozat (egy 
vagy több karakter) állhat, de hiányozhat is itt 
karakter (kivétel: az önmagában álló * azt jelenti, hogy 
az összes banki irányítószám zárolva van).

Törlés Válassza ki a listamezőben a törlendő bejegyzést, és 
kattintson a gombra. A banki irányítószám törlődik a 
listamezőből.
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Az előtéri olvasók idővezérlésének konfigurálása
Bemenetek és kimenetek menü> Előtéri olvasó fül > Beállítás gomb
(lásd még: Rész 6.5.6 Előtéri olvasó konfigurálása)

Végezze el az idővezérlés beállításait.

8 Előtéri olvasó üzemzavarának 
jelentése

A kezelőfelületen egy üzenet jelenik meg, ha az előtéri 
olvasónál üzemzavar lép fel. Ha a Skimming-védelem 
funkció is aktív, Skimming-riasztás esetén is 
megjelenik egy üzenet.
Megjegyzés:
Kioldáskor a naplókönyvbe jegyzőkönyvbejegyzés 
kerül.

Országkód figyelmen kívül 
hagyása EC-kártyáknál

Nem értékeli ki a hitelkártyák országok 
megkülönböztetéséhez használt adatait. Különböző 
országkódú kártyákkal lehetséges a belépés.

9 Átvenni Megtörténik a beírt adatok átvétele.

1 Idővezérelt előtéri 
olvasó

Aktiválja a négyzetet.

2 Alapbeállítás: Kattintson a listamezőben a lefelé mutató nyílra, és válassza 
ki, hogy melyik legyen az előtéri olvasó alapbeállítása.

3 Az előző pontban meghatározta az előtéri olvasó 
alapbeállítását. Szükség esetén aktiváljon a következő 
tulajdonságok közül egyet vagy többet, ha az alapbeállítást 
időben korlátozni kell.

Előtéri olvasó nyitva: Mindig nyitva van az előtéri olvasó.

Előtéri olvasó 
automatikus:

Csak EC kártyával vagy hitelkártyával lehetséges a belépés. 
Ugyanakkor az EC-kártyákat bizonyos bankok zárolhatják is.

Előtéri olvasó zárva Mindig zárva van az előtér.

4 Időtartomány: Válassza ki azt az időtartományt, amelyen belül érvényesülnie 
kell az időbeli korlátozásnak (lásd a következőt is: 
Rész 6.4 Időtartományok konfigurálása).

5 OK Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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6.5.7 GMA bemenetek konfigurálása
 Bemenetek és kimenetek menü> GMA bemenetek fül

GMA soros csatlakoztatása esetén max. 32 olyan bemenet határozható meg, amelyek 
kiváltásakor riasztás kiváltására kerülhet sor a rendszerben.
Standard szerint mindegyik bemenethez olyan vonalállapotok vannak hozzárendelve, amelyek 
LSN-központok esetében projektspecifikusan illeszthetők. Ezen túlmenően minden egyes 
bemenethez a veszélyjelző berendezés címei is hozzárendelhetők.

1 GMA bemenetek Kattintson a fülre.

2 Csatlakoztatási beállítások

Interfész: Válassza ki az interfészt.

Baudráta: Válasszon ki egy baudrátát.

GMA típusok: Válassza ki a veszélyjelző berendezés típusát.

3 Típus Kattintson az oszlopban a lefelé mutató nyílra, és 
válassza ki a bemenet típusát.

Aktiválásra kerül a bemenet típusa, pl. támadás.

A bemenet típusa nem aktív.

Megjegyzés:
Alapértelmezés szerint minden egyes bemenethez 
meghatározott vonalállapotok kerültek 
hozzárendelésre. Az LSN-központoknál ez a 
hozzárendelés megváltoztatható.
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4 Név Vigye a kurzort az oszlopra, és írja be a nevet.

5 Vonalállapot - hozzárendelés Kattintson a gombra. Megnyílik egy párbeszédmező, 
amelyben megtekintheti és módosíthatja is a 
vonalállapotok standard hozzárendelését (lásd még: 
Rész GMA vonalállapotainak hozzárendelése a 
bemenetekhez (nem Bosch G sorozathoz)).
Megjegyzés:
Csak LSN-központoknál lehetséges.

6 Címek - hozzárendelés Kattintson a gombra. Megnyílik egy párbeszédmező, 
amelyben meghatározott GMA címeket rendelhet a 
bemenethez (lásd a következőket is: Rész GMA 
címeinek hozzárendelése a bemenetekhez (nem Bosch G 
sorozathoz) és Rész GMA (Bosch G sorozat) címeinek 
hozzárendelése a bemenetekhez).

7 Átvenni Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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GMA vonalállapotainak hozzárendelése a bemenetekhez (nem Bosch G sorozathoz)
 Bemenetek és kimenetek menü> GMA bemenetek fül> Vonal állapota terület> 
hozzárendelés gomb
(lásd még: Rész 6.5.7 GMA bemenetek konfigurálása)

Rendelje hozzá egy veszélyjelző berendezés vonalállapotait a bemenetekhez.

Vonalállapotok hozzáadása:

Vonalállapotok eltávolítása:

1 nem kiválasztott 
vonalállapotok:

Válassza ki a vonalállapotot.

2 Hozzáadás Kattintson a gombra. A rendszer átveszi a vonalállapotot a 
kiválasztott vonalállapotok: listamezőbe.

5 Bezárás Befejezi a műveletet. A rendszer menti a beírt adatokat.

3 kiválasztott 
vonalállapotok:

Válassza ki a vonalállapotot.

4 Eltávolítani Kattintson a gombra. A rendszer átveszi a vonalállapotot a 
kiválasztott vonalállapotok: listamezőből.

5 Bezárás Befejezi a műveletet. A rendszer menti a beírt adatokat.
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GMA címeinek hozzárendelése a bemenetekhez (nem Bosch G sorozathoz)
 Bemenetek és kimenetek menü> GMA bemenetek fül> Címek terület> hozzárendelés gomb
(lásd még: Rész 6.5.7 GMA bemenetek konfigurálása)

Rendelje hozzá az egyik veszélyjelző berendezés (nem Bosch G sorozat) címeit a 
bemenetekhez.

Címek hozzáadása

Címek eltávolítása:

1 Ettől

Csoport:
Jelentő:

Írja be a beviteli mezőkbe a kezdő címet.

2 Eddig

Csoport:
Jelentő:

Írja be a beviteli mezőkbe a lezáró címet.

3 Hozzáadás Kattintson a gombra. A rendszer átveszi a címeket a 
kiválasztott címek: listamezőbe.

6 Bezárás Befejezi a műveletet. A rendszer menti a beírt adatokat.

4 kiválasztott címek: Válassza ki az eltávolítandó címeket. 

5 Eltávolítani Kattintson a gombra. A rendszer eltávolítja a címeket a 
kiválasztott címek: listamezőből.

6 Bezárás Befejezi a műveletet. A rendszer menti a beírt adatokat.
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GMA (Bosch G sorozat) címeinek hozzárendelése a bemenetekhez
 Bemenetek és kimenetek menü> GMA bemenetek fül> Címek terület> hozzárendelés gomb
(lásd még: Rész 6.5.7 GMA bemenetek konfigurálása)

Rendelje hozzá az egyik Bosch G sorozatú veszélyjelző berendezés címeit a bemenetekhez.

1 GMA címek Aktiválja azoknak a GMA címeknek a négyzetét, amelyeket a 
bemenethez hozzá kíván rendelni.

2 OK Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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6.5.8 POS-bemenetek konfigurálása
 Bemenetek és kimenetek menü> POS-bemenetek fül

Egy POS-kiszolgáló (POS = point of sale) csatlakoztatása az IP-hálózaton (LAN) keresztül 
történik. Ehhez a POS-kiszolgálón konfigurálni kell a DiBos IP-címét. A DiBos egységben 
maximum 64 virtuális bemenet áll rendelkezésre. Meghatározott tranzakciók POS helyen 
történő aktiválásakor automatikus képfelvételre kerül sor.

1 POS-bemenetek Kattintson a fülre.

2 Portszám: Adja meg azt a DiBos portszámot, ahová a IP-
kiszolgálónak el kell küldeni az adatokat.
Megjegyzés:
A DiBos konfiguráció portszámának meg kell egyeznie 
a POS-kiszolgálón bejegyzett portszámmal.

3 Adatszerkezet: A POS-kiszolgálótól a DiBos egységhez küldött 
adatáram felépítését mutatja meg. Megkülönböztetési 
feltételként maximum 10 adatmező állítható be. 
Adatmezőnként maximum 100 karakter 
engedélyezett.

4 Szerkesztés... Kattintson a gombra. Megnyílik egy párbeszédmező, 
amelyben beállíthatja az adatmező típusát és az 
adatáramban hozzátartozó indulási és végpozíciót.
Megjegyzés:
Először jelölje ki az Adatszerkezet pont alatt a 
feldolgozandó sorokat.
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5 Bemenet bekapcsolása Kattintson a nyílra. Megjelenik a rendelkezésre álló 
adatmezők listája. A lista tartalmazza az 
Adatszerkezet pont alatt megjelenítésre kerülő 
valamennyi adatmezőt.
Válassza ki az adatmező nevét, majd az alatta 
található szövegmezőbe írja be azt az értéket, amely a 
POS-kiszolgáló adatáramában elindítja a képfelvételt. 
Több értéket pontosvesszővel lehet egymástól 
elválasztani.

6 Bemenet kikapcsolása Kattintson a nyílra. Megjelenik a rendelkezésre álló 
adatmezők listája.
Válassza ki az adatmező nevét, majd az alatta 
található szövegmezőbe írja be azt az értéket, amely a 
POS-kiszolgáló adatáramában leállítja a képfelvételt. 
Több értéket pontosvesszővel lehet egymástól 
elválasztani.

7 A terminálszám-információt 
tartalmazó adatmező:

Kattintson a nyílra. Megjelenik a rendelkezésre álló 
adatmezők listája.
Válassza ki annak az adatmezőnek a nevét, amely 
leírja a terminálszámot (pl. pénztárszámot).

8 Típus Kattintson az oszlopban a lefelé mutató nyílra, és 
válassza meg, hogy aktívnak kell-e lennie a 
bemenetnek vagy nem.

Bemenetet a képfelvétel kioldására kell használni.

Bemenetet nem lehet a képfelvétel kioldására 
használni.

9 Név Vigye a kurzort az oszlopra, és írja be a bemenet 
nevét.

10 Terminálszám Írja be annak a terminálnak a nevét, a DiBos POS-
bementhez van hozzárendelve.

11 Átvenni Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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6.5.9 ATM/POS-bemenetek konfigurálása
 Bemenetek és kimenetek menü> ATM/POS-bemenetek fül

A ATM/POS-Bridge pénztárrendszerek és pénzkiadó automaták csatlakoztatására használatos. 
A videorendszerre maximum 8ATM/POS-Bridges, egyenként 4 pénzkiadó automata 
csatlakoztatható. A csatlakoztatás IP-hálózaton (LAN) keresztül történik.

1 ATM/POS-bemenetek Kattintson a fülre.

2 Készülékek: Válassza ki a készüléket.

3 IP-cím: Írja be az ATM/POS-Bridge IP-címét.

4 Készülékek portszáma: Adja meg a ATM/POS-Bridge portszámát.

5 Portszám: Adja meg a DiBos portszámát.

6 Adatszerkezet: A ATM/POS-Bridge-tól a DiBos egységhez küldött 
adatáram felépítését mutatja meg. Megkülönböztetési 
feltételként maximum 10 adatmező állítható be. Az 
adatáram mérete maximum 7 kilobájt.
Megjegyzés:
A négyzettel aktiválható minden egyes adatmező. Ha 
valamely négyzet aktiválva van, akkor az összes 
adatáram az első adatmezőbe íródik.

7 Szerkesztés... Kattintson a gombra. Megnyílik egy párbeszédmező, 
amelyben beállíthatja az adatmező típusát és az 
adatáramban hozzátartozó indulási és végpozíciót.
Megjegyzés:
Először jelölje ki az Adatszerkezet pont alatt a 
feldolgozandó sorokat.



DiBos/DiBos mikro  Standard konfiguráció | hu 91

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Telepítési útmutató F.01U.524.617 | V7 | 2009.09

8 Típus Kattintson az oszlopban a lefelé mutató nyílra, és 
válassza meg, hogy aktívnak kell-e lennie a 
bemenetnek vagy nem.
Megjegyzés:
1. bemenet = 1. ATM/Pos-készülék
2. bemenet = 2. ATM/Pos-készülék
3. bemenet = 3. ATM/Pos-készülék
4. bemenet = 4. ATM/Pos-készülék

Bemenetet a képfelvétel kioldására kell használni.

Bemenetet nem lehet a képfelvétel kioldására 
használni.

9 Név Vigye a kurzort az oszlopra, és írja be a bemenet 
nevét.
Megjegyzés:

10 Átvenni Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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6.6 Riasztás-feldolgozás konfigurálása
 Riasztás-feldolgozás menü

Ebben a párbeszédmezőben ún. feladatokat határozhat meg minden időprofilhoz. A feladatok 
olyan műveleteket jelentenek, amelyeket bemenetek és mozgásfelismeréses kamerák 
indítanak el.
A következő műveletek végezhetők el:
– riasztás felvételének indítása
– egyetlen jelfogó-kimenet vezérlése
– Maximum négy dómkamera és elfordítható/megdönthető kamera vezérlése
– kameraszekvenciák vezérlése maximum 2 videomonitorhoz
– E-mail értesítés

1 Feladat

Hozzáadás Új feladatot ad hozzá. Az új feladat neve folyamatos 
sorszámot kap, és átnevezhető.

Eltávolítani Eltávolít egy feladatot. Ehhez ki kell jelölni a feladatot.

Átnevezés A feladat neve módosítható. Ehhez ki kell jelölni a feladatot.
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2 Trigger Válassza ki a listamezőben azokat a bemeneteket vagy 
mozgásfelismerős kamerákat, amelyek kiváltásának a 
feladatot el kell indítania.
Triggerként a következők jelennek meg:
– Összes bemenettípus
– Kamerák aktivált mozgásfelismeréssel vagy aktivált 

beavatkozás észleléssel
– JPEG IP-kamerák és MPEG4 IP-kamerák 

mozgásfelismeréssel
– Az előtéri olvasó Skimming-védelme

És Az összes kiválasztott bemenetnek és mozgásfelismerős 
kamerának ki kell váltani a feladat elindításához.

Vagy Csak egyetlen bemenetnek vagy mozgásfelismerős 
kamerának kell kioldania a feladat elindításához.

3 Nappal I Éjszaka I 
Hétvége ...

Válassza ki az időprofilt. A feladat ehhez az időprofilhoz lesz 
hozzárendelve.
Megjegyzés:
Csak azok az időprofilok jelennek meg, amelyek az 
Időtartományok pontban konfigurálva lettek.
Megjegyzés:
A Beállítások másolása más időtartományokra... gomb 
segítségével gyorsan átmásolhatók a feladatok más 
időtartományokba.

4 Felvett riasztások 
listája

A Trigger alatt kiválasztott bemenetek vagy kamerák a 
riasztás felvételét váltják ki a helyileg csatlakoztatott 
kameráknál.

Szerkesztés... Kattintson a gombra. Megnyílik egy párbeszédmező. Válassza 
ki azokat a kamerákat, amelyeknél meg kell történnie a 
riasztás felvételének.

Felvett riasztások 
megvédése

Aktiválja a négyzetet. Felülírás ellen védve lesznek a felvett 
riasztások (beleértve az előriasztási képek is).
Megjegyzés:
Védett adatok csak akkor kerülnek automatikusan törlésre 
meghatározott számú nap után, ha a Felvételi beállítások 
pont alatt a Régi adatok törlése és a Védett adatok törlése 
opciókat aktiválták. A kezelőfelületen kézi úton való törlésre 
is van lehetőség.

5 Jelfogó vezérlése Határozza meg a vezérlendő jelfogót.

Aktiválás Aktiválja a vezérlendő jelfogót.

Jelfogó: Válassza ki a vezérelendő jelfogót.
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Művelet: Válassza ki a jelfogó viselkedését.
A jelfogó viselkedése:
– Esemény kezdete: az esemény kezdetekor 1 

másodpercre bekapcsol a jelfogó.
– Esemény vége: az esemény végén 1 másodpercre 

bekapcsol a jelfogó.
– Követéses esemény: az esemény kezdetekor bekapcsol 

a jelfogó, az esemény fennállása alatt megtartja ezt az 
állapotát, majd az esemény végén visszatér az eredeti 
állapotába.

– Követéses felvétel: az esemény kezdetekor bekapcsol a 
jelfogó, és csak a riasztás felvétele végén (beleértve a 
riasztás utánfutási idejét is) tér vissza az eredeti 
állapotába.

6 Dómkamera vezérlése Egy feladat maximum 4 dómkamerát és elfordítható/
megdönthető kamerát vezérelhet.
Aktiválja az illető sorhoz tartozó négyzetet. Ezt követően 
válassza ki a listamezőkben a vezérelendő kamerát, a tárolt 
pozíciókat vagy parancsokat.
Megjegyzés:
Csak különböző dómkamerák és elfordítható/megdönthető 
kamerák vezérelhetők.
A tárolt pozíciókat és parancsokat a Video- és 

audiocsatlakozók  Kamera hozzáadása/módosítása  
Dómbeállítások pontban kell konfigurálni.

7 Monitorvezérlés Egy feladat kioldását követően az A/B monitoron megjelenhet 
egy riasztási szekvencia.

A monitor / B monitor Aktiválja a négyzeteket. A kamerák megjelennek a monitoron.

Szerkesztés... Kattintson a gombra. Megnyílik egy párbeszédmező. Válassza 
ki a kamerákat és a kijelzési időtartamot.

8 E-mail értesítés Feladat kioldása után értesítésként e-mail küldhető.

Aktiválás Aktiválja az e-mail értesítést.

Vevő: Írja be a vevő e-mail címét.
Megjegyzés:
Több e-mail cím esetén pontosvesszővel válassza el azokat 
egymástól.

E-mail konfigurálás... A gombra kattintva megnyílik az e-mail kiszolgáló 
beállításának ablaka. Írja be ide az olyan adatokat, mint az 
adó neve, e-mail címe, a felhasználó neve stb.

9 Beállítások másolása 
más 
időtartományokra...

A kiválasztott feladatot a hozzátartozó beállításokkal együtt 
egy másik időtartományba másolja.
Válasszon ki egy feladatot, és kattintson a gombra. Megnyílik 
egy párbeszédmező, amelyben kiválaszthatja az 
időtartományokat.

10 Átvenni Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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E-mail kiszolgáló beállításának konfigurálása
 Riasztás-feldolgozás menü > E-mail konfigurálása.. gomb
vagy
 Hibatovábbítás menü> E-mail kiszolgáló gomb

E-mailek az SMTP kiszolgálóra bejelentkezéssel vagy anélkül küldhetők el.

1 Feladó neve: Írja be a feladó nevét. A név a feladó neveként jelenik meg az 
e-mail címzettjénél.

2 E-mail cím: Írja be a feladó e-mail címét.

3 SMTP-kiszolgáló Írja be az SMTP kiszolgáló (E-mail kiszolgáló) nevét vagy IP-
címét.

4 Bejelentkezéssel az 
SMTP-kiszolgálóra

E-mailek elküldésére csak akkor kerül sor, ha a feladó 
jogosult erre. Az SMTP kiszolgáló ebben az esetben ellenőrzi 
a feladó jogosultságát.

5 Felhasználó neve: Írja be a felhasználó nevét az SMTP-kiszolgálóra való 
bejelentkezéshez.

6 Jelszó: Írja be a jelszót az SMTP-kiszolgálóra való bejelentkezéshez. A 
jelszóátvitel titkosítva történik.

7 Mentés Megtörténik a beírt adatok átvétele.

FIGYELEM! 
– E-mail címzettjének hozzáadását riasztás-feldolgozás közben lásd: Rész 6.6 Riasztás-

feldolgozás konfigurálása
– E-mail címzettjének hozzáadását hibatovábbítás közben lásd: Rész Új vevő hozzáadása/

vevő adatainak módosítása, Oldal 113
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6.7 Ellenoldali helyek konfigurálása
 Ellenoldali helyek menü

Ebben a párbeszédmezőben adhatja meg a saját kezelői helyéhez (helyi számítógép) az 
ellenoldali helyeket, hogy ezáltal a konfiguráció későbbi lépései során kapcsolatot 
létesíthessen ezekkel az ellenoldali helyekkel.

1 Helyi beállítások Végezze el a következő beállításokat a saját kezelői helyéhez.

Modem/ISDN: Válassza ki a modemet vagy az ISDN-kártyát.
Megjegyzés:
Ahhoz, hogy modemes kapcsolat esetén elvégezhesse a 
konfigurálást, RAS-képes modemmel kell csatlakoznia, és 
telepítenie kell egy RAS-szolgáltatást.

B csatornák száma: Írja be a B csatornák számát.

Beérkező hívások 
fogadása (standard 
felhasználó részére)

A beérkező hívásokat standard felhasználók fogadhatják.

Jelszó... Írja be azt a jelszót, amely engedélyezi az ellenoldali helyek 
betárcsázását.

Vezérlőpult... Windows XP alatt a Vezérlőpulton megnyitja a hálózati 
kapcsolatokat.
Megjegyzés:
Itt konfigurálható pl. a saját IP-cím, vagy itt végezhetők el a 
tűzfal beállítások.
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Info Ha nem RAS-képes modem van csatlakoztatva, vagy ha nem 
lett telepítve RAS-szolgáltatás, akkor egy megjegyzés 
szimbólum, valamint egy további információkhoz vezető gomb 
jelenik meg.

2 Ellenoldali helyek Itt hozhatók létre új ellenoldali helyek. A listamezőben 
megjelennek a már meglévő ellenoldali helyek.
Megjegyzés: A listamezőben megjelenik az Alacsony 
sávszélesség oszlop is, ha ezt beállította az ellenoldali 
helyeknél.

Új Új ellenoldali helyet hoz létre. Írja be a megnyíló 
párbeszédmezőbe az adatait.

Szerkesztés... Módosíthatók a már meglévő ellenoldali helyek adatai.
A párbeszédmező alsó részén látható áttekintésben válassza 
ki az ellenoldali helyet, és kattintson a gombra.

Törlés Törli a kapcsolatot egy ellenoldali helyhez.
A párbeszédmező alsó részén látható áttekintésben válassza 
ki a törlendő ellenoldali helyet, és kattintson a gombra.

3 Átvenni Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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Ellenoldali hely hozzáadása/szerkesztése
 Ellenoldali helyek menü > Új gomb

Ebben a párbeszédmezőben megadhatja azoknak a ellenoldali helyeknek a beállításait, 
amelyekkel kapcsolatot szeretne létrehozni. Kapcsolatot modemen, ISDN kártyán és hálózaton 
keresztül hozhat létre.

1 Megnevezés Írjon be egy nevet az ellenoldali helyhez.

Szám / cím Modem/ISDN esetében:
Adja meg az ellenoldali hely telefonszámát. Ha a saját kezelői 
helye mellékállomáson van, akkor az ellenoldali hely száma 
elé még a központ számát is be kell írnia (ez a legtöbb 
esetben a 0).
Hálózat esetében:
Adja meg az ellenoldali hely IP-címét vagy a számítógép nevét.

Modem/ISDN: Ellenoldali hely csatlakoztatása modemen vagy ISDN-
kapcsolaton keresztül.

Alacsony sávszélesség 
(élő üzemmód)

Élő üzemmódban csak minden 30. kép jelenik meg.

2 Windows-felhasználói 
számla

Modemes/ISDN-es átvitel esetén végezze el a Windows-
felhasználói számla beállításait.

Felhasználó: Szükség esetén adja meg a felhasználót. Standard szerint már 
létre van hozva egy felhasználó.

Jelszó módosítása Szükség esetén a jelszó módosítható. A jelszónak meg kell 
egyeznie az ellenoldali hely jelszavával.

Felhasználói számla 
nullázása

Nullázza a felhasználói számát.

OK Megtörténik a beírt adatok átvétele.

FIGYELEM! 
Ahhoz, hogy modemes kapcsolat esetén elvégezhesse a konfigurálást, RAS-képes modemmel 
kell csatlakoznia, és telepítenie kell egy RAS-szolgáltatást. Ha nem RAS-képes modem van 
csatlakoztatva, vagy ha nem lett telepítve RAS-szolgáltatás, akkor egy megjegyzés szimbólum, 
valamint egy további információkhoz vezető gomb jelenik meg.
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6.8 Riasztásátvitel konfigurálása
 Riasztásátvitel menü

Ebben a párbeszédmezőben ún. feladatokat határozhat meg a riasztásátvitelekhez. A feladatok 
olyan műveleteket jelentenek, amelyeket bemenetek és mozgásfelismeréses kamerák 
indítanak el.
Riasztás esetén kapcsolat jön létre a riasztásjelző hely és egy konfigurált ellenoldali hely 
között.

Az ellenoldali hely élőképében piros színnel villog a  fül. A fülre kattintva megjelenik a 
riasztáskiváltó ellenoldali hely. Az ellenoldali helyre kattintva megjelenik a kiváltott kamera.

1 Feladat

Hozzáadás Új feladatot ad hozzá. Az új feladat neve folyamatos 
sorszámot kap, és átnevezhető.

Eltávolítani Eltávolít egy feladatot. Ehhez ki kell jelölni a feladatot.

Átnevezés A feladat neve módosítható. Ehhez ki kell jelölni a feladatot.
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2 Trigger Válassza ki a listamezőben azokat a bemeneteket vagy 
mozgásfelismerős kamerákat, amelyek kiváltásának a 
feladatot el kell indítania.
Triggerként a következők jelennek meg:
– Összes bemenettípus
– Kamerák aktivált mozgásfelismeréssel vagy aktivált 

beavatkozás észleléssel
– JPEG IP-kamerák és MPEG4 IP-kamerák 

mozgásfelismeréssel
– Az előtéri olvasó Skimming-védelme
Megjegyzés:
A mozgásfelismeréses kamerák triggerei csak a kamrák 
konfigurálása után jelennek meg (lásd a következőket: 
Rész 6.2.3 Felügyeleti tartomány meghatározása szenzoros 
kameráknál, Rész 6.2.8 JPEG IP-kamerák konfigurálása és 
Rész 6.2.9 MPEG4 IP-kamerák konfigurálása

És Az összes kiválasztott bemenetnek és mozgásfelismerős 
kamerának ki kell váltani a feladat elindításához.

Vagy Csak egyetlen bemenetnek vagy mozgásfelismerős 
kamerának kell kioldania a feladat elindításához.

3 Nappal I Éjszaka I 
Hétvége ...

Válassza ki az időprofilt. A feladat ehhez az időprofilhoz lesz 
hozzárendelve.
Megjegyzés:
Csak azok az időprofilok jelennek meg, amelyek az 
Időtartományok pontban konfigurálva lettek.

4 Jogosultsági fokozat Válassza ki a jogosultsági fokozatot.
Megjegyzés:
A jogosultsági fokozat nevének és a jogosultsági fokozat 
kapcsolat-jelszavának a helyi állomáson és a riasztásátvitel 
rendeltetési helyeként szolgáló ellenoldali helyen meg kell 
egyeznie. A jogosultsági fokozat egyes engedélyei, mint pl. 
engedélyezett kamerák, jelfogók stb., különbözőek lehetnek. 
Az ellenoldali helyre történő beválasztáskor beérkeznek az 
ellenoldali helyen lévő jogosultsági fokozat engedélyei.
A riasztásátvitelre vonatkozó jogosultságot a Jogosultsági 
fokozatok menüben aktiválni kell.

5 Kamerák: Válassza ki azokat a kamerákat, amelyeknek a képeit át kell 
vinni az ellenoldali helyre.

6 Ellenoldali helyek A listamező a rendszer számára ismert összes ellenoldali 
helyet tartalmazza.
Válassza ki azt az ellenoldali helyet és esetleg azt az egy vagy 
több helyettesítő ellenoldali helyet, amelyekre át kell vinni 

egy riasztás-átvitelt, és kattintson a  gombra. Bekerül az 
ellenoldali hely a Riasztásvevő listamezőbe.
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7 Riasztásvevő A listamező azokat az ellenoldali helyeket tartalmazza, 
amelyekre át kell vinni egy riasztást.
Megjegyzés:
A rendszer a felhívandó riasztási helyeket felülről lefelé 
haladva dolgozza fel. Ebből következik, hogy az elsőként 
kiválasztandó ellenoldali helynek a lista legelején kell állnia. 
Azok a helyettesítő ellenoldali helyek, amelyek arra az esetre 
kerülnek kiválasztásra, ha az első ellenoldali hellyel nem 
sikerül felvenni a kapcsolatot, ez alatt állnak. A sorrendet a 

 és a  gombokkal határozhatja meg.

8 A kapcsolatot csak a 
fogadó rendszer 
felhasználója fejezheti 
be.

Aktiválja a négyzetet, ha csak a fogadó rendszer 
felhasználójának szabad a kapcsolatot befejeznie.
Ellenkező esetben a kapcsolat az eseménnyel azonos 
hosszúságú ideig áll fenn.

9 Beállítások másolása 
más 
időtartományokra...

A kiválasztott feladatot a hozzátartozó beállításokkal együtt 
egy másik időtartományba másolja.
Válasszon ki egy feladatot, és kattintson a gombra. Megnyílik 
egy párbeszédmező, amelyben kiválaszthatja az 
időtartományokat.

10 Átvenni Megtörténik a beírt adatok átvétele.

FIGYELEM! 
Ugyanannál az eseménynél egyidejűleg több ellenoldali hely is behívható. Ehhez több feladatot 
kell létrehozni.
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6.9 Időzített archiválás konfigurálása
 Időzített archiválás menü

Ebben a párbeszédmezőben ún. feladatokat határozhat meg egy időzített archiváláshoz.

1 Feladat

Hozzáadás Új feladatot ad hozzá. Az új feladat neve folyamatos 
sorszámot kap, és átnevezhető.

Másolás Átmásol egy meglévő feladatot. Ehhez ki kell jelölni a 
feladatot.

Eltávolítani Eltávolít egy feladatot. Ehhez ki kell jelölni a feladatot.

Átnevezés A feladat neve módosítható. Ehhez ki kell jelölni a feladatot. A 
név nem tartalmazhat különleges karaktereket.

2 Archiválás Egy 1 Gigabites hálózaton keresztül naponta legfeljebb 160 
GB archiválható. Ez megfelel 30 analóg kamera által 
készíthető felvétel maximális mennyiségének.
Az archiválás során vegye figyelembe a következő feltételeket:
– Élő üzemmódban legfeljebb 16 kamera jeleníthető meg.
– Az adatbázisban nem lehet keresni.
– A rögzített képek nem játszhatók le.

Kitárolandó napok 
száma (elmúlt napok)

Írja be azoknak az elmúlt napoknak a számát, amelyeket ki 
kell tárolni.
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Időzítetett archiválásra vonatkozó példák
A példák a képek archiválási időtartamát mutatják.
1. példa:

Hozzátartozó archiválási időtartam:

2. példa:

Hozzátartozó archiválási időtartam:

Aktuális nap 
archiválása

Aktiválja a négyzetet, ha az aktuális napot kell archiválni.
Megjegyzés:
A rendszer az aktuális nap képeit csak addig az időpontig 
archiválja, amelyben a feladat végrehajtásra kerül. Az 
archiválás során nem veszi figyelembe az adott naphoz 
tartozó, még nem mentett képeket.

3 Nap és idő

Hétfő .....vasárnap Válassza ki azokat a napokat, amelyeken meg kell történnie az 
archiválásnak.

Óra: Írja be az archiválás időpontját.

4 Célmeghajtó Válassza ki a célmeghajtót.

Böngészés A célmeghajtó kiválasztásához megnyílik egy párbeszédpanel.

Új hálózati meghajtó Új hálózati meghajtót ad hozzá.

Hálózati megh. 
leválasztása

Leválaszt egy hálózati meghajtót.

5 Átvenni Megtörténik a beírt adatok átvétele.

Archiválandó napok száma (elmúlt napok): 3
Aktuális nap archiválása
Vasárnap

Óra: 11:00:00 (= archiválás indítása)

Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
00:00:00 11:00:00 az archiválási folyamat kezdete

Az archiválás időtartama

Az archiválási folyamat 
befejezése és az archivált adatok 
vége

A képek archiválási időtartama

Archiválandó napok száma (elmúlt napok): 3
Aktuális nap archiválása
Vasárnap

Óra: 11:00:00 (= archiválás indítása)

Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
00:00:00 11:00:00 az archiválási folyamat kezdete

Az archiválás időtartama

Az archiválási folyamat vége

A képek archiválási időtartama Az archivált adatok vége
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6.10 Jogosultsági fokozatok létrehozása
 Jogosultsági fokozatok menü

Ebben a menüben jogosultságok különböző csoportjait hozhatja létre, ha rendszergazdai 
jogokkal rendelkezik. A különböző jogosultsági fokozatokkal azt határozhatja meg, hogy mit 
szabad egy felhasználónak a rendszerben tennie. A Rendszergazda jogosultsági fokozatú 
felhasználó az összes joggal rendelkezik, és gyárilag előre konfigurálva van. A Bővített 
felhasználó jogosult Normál felhasználó létrehozására.

1 Új Új jogosultsági fokozatot hoz létre.
Kattintson az Új gombra, és írja be a nevet a beviteli mezőbe.
Megjegyzés:
A bővített jogosultsági fokozattal rendelkező felhasználó csak 
olyan felhasználókat hozhat létre, amelyek ugyanolyan vagy 
alacsonyabb szintű jogosultsággal rendelkezek, mint egy 
normál jogosultsági fokozattal rendelkező felhasználó.

2 Törlés Töröl egy meglévő jogosultsági fokozatot.
Válasszon ki a listamezőben egy jogosultsági fokozatot, és 
kattintson a Törlés gombra. Törlődik a jogosultsági fokozat.

3 Kapcsolat-jelszó A gombra kattintva megnyílik egy párbeszédmező. Ebbe a 
párbeszédmezőbe írhatja be a kapcsolati jelszót.
Megjegyzés:
Kapcsolat létrehozásához a kapcsolat-jelszónak meg kell 
egyeznie az ellenoldali hely jelszavával.
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4 Felhasználói csoport 
kiválasztása

A gombra kattintva megnyílik egy párbeszédmező. Ki kell 
választania az LDAP kiszolgáló egyik felhasználói csoportját.
A kiválasztás megerősítése után a rendszer ezt a felhasználói 
csoportot (az LDAP-kiszolgálón) hozzárendeli a DiBos 
rendszerben lévő jogosultsági fokozathoz.
Lásd még Rész LDAP-kiszolgáló felhasználói csoportjának 
kiválasztása:

5 Aktiválja azon elemek négyzeteit (kamerák, jelfogók), 
amelyeknek az ezen jogosultsági fokozat birtokosa számára 
rendelkezésre kell állniuk. Dómkameráknál és elfordítható/
megdönthető kameráknál megjelenik egy 2. oszlop 
négyzetekkel.
Az elemek előtti jelölőnégyzetek jelentése a következő:

Élő üzemmódban csak azok a kamerák és jelfogók jelennek 
meg a felhasználó számára, amelyeknél a négyzet be van 
jelölve.

Élő üzemmódban a felhasználó csak azokat a dómkamerákat 
és elfordítható/megdönthető kamerákat vezérelheti, 
amelyeknél a jelölőnégyzet be van jelölve.
Megjegyzés:
A videorendszer csak azokat a videohardvereket ajánlja fel, 
amelyek már konfigurálva vannak. Ha új komponenseket hoz 
létre, akkor ezek elérhetőségét az összes erre jogosult 
felhasználónál utólag konfigurálnia kell.

6 A négyzetek bejelölésével válassza ki a jogosultsági fokozat 
hozzáférési jogait. 
Az elemek előtt álló bejelölt négyzetek jelentése:

Lejátszási üzemmódban csak azok a kamerák jelennek meg a 
felhasználónak, amelyek négyzetei be vannak jelölve.

A tárolt képek a kiegészítő adatokkal együtt (dátum, óra, 
ATM-adatok) kereshetők, megtekinthetők, kiértékelhetők, 
másolhatók és kinyomtathatók.

Törölhetők a mindenkori kamera képei.

7 Konfiguráció Meghatározza, hogy a DiBos konfigurációban a jogosultsági 
fokozat birtokosa mely funkciókat végezheti el. Ehhez 
aktiválja az adott funkció előtti jelölőnégyzetet.

Videó archiválása A jogosultsági fokozat kezelője számára engedélyezi a 
videoképek archiválását.
Megjegyzés:
A három előre definiált jogosultsági fokozat esetében a 
videoképek archiválása nem tehető inaktívvá.
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8 DiBos-alkalmazás Meghatározza, hogy a DiBos kezelésben a jogosultsági 
fokozat birtokosa mely funkciókat végezheti el. Ehhez 
aktiválja az adott funkció előtti jelölőnégyzetet.

9 Átvenni Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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LDAP-kiszolgáló felhasználói csoportjának kiválasztása
 Jogosultsági fokozatok menü> Felhasználói csoport kiválasztása... gomb
Hálózatba kapcsolt DiBos rendszerek esetén az LDAP-kiszolgáló (LDAP = Lightweight 
Directory Access Protocol) használata lehetővé teszi, hogy a központi adatokat, például 
felhasználói csoportok, jelszavak stb., be lehessen hívni valamelyik kiszolgálón keresztül, és fel 
lehessen használni a DiBos rendszerben.
Ennek előnye a következőkben áll:
– A DiBos hálózatban létrehozott felhasználókat nem kell minden egyes DiBos rendszerben 

konfigurálni, hanem elegendő egyszer az LDAP-kiszolgálón beállítani.
– A felhasználó jogosultsági fokozatának változtatása egyszerűen, a felhasználó csoport-

hozzárendelésének módosításával végezhető el. A csoportba tartozás módosítását csak 
az LDAP kiszolgálón kell végrehajtani.

– Az új felhasználók hozzáadását és a már nem létező felhasználók törlését elegendő az 
LDAP-kiszolgálón elvégezni.

– A helyi felhasználók is rendelkezésre állnak. A helyi felhasználókat továbbra is minden 
egyes rendszerben létre kell hozni.

Mielőtt elvégezhetné az alábbi beállításokat, az LDAP-kiszolgálón be kell állítania az egyes 
csoportokat és a hozzájuk tartozó csoporttagokat. Ezeket a csoportokat kell majd a DiBos 
rendszerben hozzárendelni a jogosultsági fokozatokhoz. Az LDAP-kiszolgáló konfigurálását 
általában nem a DiBos-rendszergazda, hanem az IT rendszergazda végzi.
A következő beállítások végrehajtásához szüksége lesz az IT rendszergazda segítségére.

FIGYELEM! 
Az összes elérési útvonalat a lehető legpontosabban kell megadni. Ezáltal lerövidítheti az 
LDAP-kiszolgáló keresési idejét. A keresés ideje függ az adatbázis méretétől, és hosszabb időt 
is igénybe vehet.
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LDAP-kiszolgáló 
beállításai

1 LDAP-kiszolgáló: Az LDAP-kiszolgáló neve vagy IP-címe.

2 Port: Az LDAP kiszolgáló portszáma (standard: nem titkosított = 
389; titkosított = 636)

3 Titkosítás aktiválása A titkosított adatátvitelre szolgál.

4 LDAP-bázis a 
felhasználókhoz:

Annak az LDAP-útvonalnak a megkülönböztető neve (DN = 
distinguished name), amelyen a programnak a felhasználók 
keresését kell végeznie.
Példa:
Kérdezze meg az IT rendszergazdától az LDAP-bázis 
megkülönböztető nevét (DN). 
Például a következő megkülönböztető nevet kaphatja meg:
CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

5 Szűrő a 
felhasználókhoz:

A felhasználó megkülönböztető nevének keresésére szolgáló 
szűrő.
Példa:
Kérjen az IT rendszergazdától egy szűrőt az xy felhasználó 
azonosítóval rendelkező felhasználó LDAP kiszolgálón való 
kereséséhez.
Az xy azonosítójú felhasználóhoz  például a következő szűrőt 
kaphatja meg:
(|(sAMAccountName=xy)(userPrincipleName=xy)
Az xy azonosítót helyettesítse a(z) %username% felhasználói 
névvel, és írja be a szűrőt.

6 LDAP-bázis 
csoportokhoz:

Annak az LDAP-útvonalnak a megkülönböztető neve, amelyen 
a csoportok keresését végezni kell.

7 Szűrő csoporttagok 
kereséséhez:

Egy csoporton belüli tagság keresésére szolgáló szűrő.
Példa:
Kérjen az IT rendszergazdától egy szűrőt, hogy az LDAP 
kiszolgálóban meg tudja keresni az xy azonosítójú 
felhasználót a megkülönböztető neve (pl. 
CN=xy,CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com ) 
alapján.
Például a következő elérési útvonalat kaphatja meg:
(&(objectclass=group)(member=DN)
A megkülönböztető nevet helyettesítse a(z) %usernameDN% 
névvel, és adja meg az elérési útvonalat.

Proxy-használó

8 Felhasználó neve (DN): A proxy-használó megkülönböztető neve.

9 Jelszó: A proxy-használó jelszava.

10 Tesztelés Ellenőrzi, hogy a proxy-használó rendelkezik-e hozzáféréssel 
az LDAP-kiszolgálóhoz.
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Felhasználók 
hitelességének és 
csoportba 
tartozásának 
tesztelése

11 Felhasználó neve: Felhasználó azonosítója, pl. userB . Ide be kell írnia a 
megkülönböztető nevet.

12 Jelszó: A felhasználó jelszava.

13 Tesztelés Ellenőrzi, hogy rendben van-e a felhasználó ID és a jelszó.

14 Csoport (DN): A csoport megkülönböztető neve. Azért szükséges, hogy 
ellenőrizni lehessen a felhasználó csoportba tartozását.

15 Tesztelés Ellenőrzi a felhasználó csoport-hozzárendelését.

Felhasználói csoport 
kiválasztása

16 Szűrők csoportokhoz: Felhasználói csoportok keresésére szolgáló szűrő.
Kérjen az IT rendszergazdától egy szűrőt a felhasználói 
csoport LDAP kiszolgálón való kereséséhez.
Például a következő szűrőt kaphatja meg: 
(|(objectclass=group)(objectclass=groupofuniquenames))
Adja meg a szűrőt.

17 Felhasználói csoportok 
keresése

Rákattintva a program azokat a felhasználói csoportokat 
keresi meg az LDAP-kiszolgálón, amelyeknek az adott 
felhasználó tagja.

18 meglévő felhasználói 
csoport:

A listamezőben megjelennek a felhasználói csoportok, és 
ezekből válassza ki a megfelelőt.

19 OK A felhasználói csoportot a rendszer átveszi a Jogosultsági 
fokozatok párbeszédmezőbe.
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6.11 Felhasználó konfigurálása
 Felhasználó menü

A rendszer komponenseinek és adatainak védelme érdekében csak a bejelentkezett 
felhasználók végezhetnek kezelői műveleteket. Ezért minden egyes felhasználóhoz bizonyos 
jogosultsági fokozat van hozzárendelve, amely meghatározza, hogy milyen munkákat végezhet 
el (lásd a következőt is: Rész 6.10 Jogosultsági fokozatok létrehozása).

FIGYELEM! 
Rendszergazdai jogosultsági fokozaton minden esetben védje jelszóval a felhasználót. 
Biztosítsa, hogy ezt a jelszót csak az adott videorendszerért felelős személyek ismerjék meg.

1 Új Új felhasználót hoz létre.
Kattintson az Új gombra, és írjon be a Név mezőbe egy 
felhasználó nevet.

2 Törlés Töröl egy meglévő felhasználói nevet.
A párbeszédmező alsó részén lévő áttekintésben válassza ki a 
törölni kívánt felhasználó nevet, és kattintson a Törlés 
gombra.

3 Név: A felhasználó neve. Itt beírhat egy felhasználói nevet, vagy 
módosíthat egy már meglévőt.

4 Jelszó: Kattintson a gombra, és írjon be egy jelszót a felhasználóhoz. 
Erősítse meg a bevitelt.

5 Jogosultsági fokozat Kattintson a listamezőben a lefelé mutató nyílra, és válasszon 
ki a felhasználó számára egy jogosultsági fokozatot.
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6 4-szem-elv Aktiválja ezt a négyzetet, ha azt szeretné, hogy a felhasználó 
csak egy másik felhasználóval együtt jelentkezhessen be a 
rendszerbe.

7 Átvenni Megtörténik a beírt adatok átvétele.

FIGYELEM! 
– A létrehozható felhasználók száma nincs korlátozva.
– A felhasználó jelszava csak egy helyi felhasználó bejelentkezésére érvényesül.
– Rendszergazdai jogosultságot csak rendszergazdák adhatnak meg.
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6.12 Hibatovábbítás konfigurálása
 Hibatovábbítás menü

Zavar esetén külső helyek, pl. a hálózaton keresztül (= net send), SMS-ben, e-mailen vagy 
kötegelt fájl segítségével értesíthetők. A hibatovábbítás a zavarjelfogóra is érvényes.

1 Értesítés Hozza létre az értesítendő helyeket.

Hozzáadás Megnyílik egy párbeszédmező. Új vevő adható hozzá, akit a 
rendszer zavar esetén értesít.
Megjegyzés: a számítógép neve nem tartalmazhat különleges 
karaktereket. A vevő számítógépén el kell indítani a 
Messenger szolgáltatást.

Módosítás Megnyílik egy párbeszédmező. Módosíthatók a meglévő vevők 
adatai.
Válassza ki az áttekintésben a vevőt, és kattintson a gombra.

Eltávolítani Eltávolítható egy meglévő vevő az értesítendők listájából.
Válassza ki a párbeszédmező jobb oldali részén lévő 
áttekintésben a vevőt, és kattintson a gombra.

Tesztelés Teszteli a vevővel fennálló kapcsolatot.
Válassza ki a párbeszédmező jobb oldali részén lévő 
áttekintésben a vevőt, és kattintson a gombra.

2 Beállítások... Végezze el az e-mail kiszolgáló és az SMS-szolgáltató 
beállításait.

E-mail kiszolgáló A gombra kattintva megnyílik az e-mail kiszolgáló 
beállításának ablaka. Írja be ide az olyan adatokat, mint az 
adó neve, e-mail címe, a felhasználó neve stb.
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A következő események vezetnek hibatovábbításhoz:
– a kamera nem szolgáltat videojelet
– nem hozható létre, vagy nem írható a naplókönyv
– az adatbázis-kiszolgáló nem tudta rögzíteni a képeket
– nem lehetett elindítani az adatbázis-kiszolgálót
– merevlemez hibák: inaktív az X lemezmeghajtó, minden X lemezmeghajtó inaktív
– megtelt a merevlemez (védett adatok)
– belső adatbázishiba
– nem lehetett elindítani a készüléket
– nem működik a grabberkártya
– hiba az időzített archiválásnál
– referenciakép összehasonlítása sikertelen

Új vevő hozzáadása/vevő adatainak módosítása
 Hibatovábbítás menü > Hozzáadás gomb vagy Módosítás gomb
Olyan új vevőt adhat meg itt, akit zavarok esetén értesíteni kell.

Értesítés hálózaton keresztül:

Értesítés e-mailben:

Értesítés SMS-ben:

Értesítés kötegelt fájlban:

SMS-szolgálat A gombra kattintva megnyílik az SMS-szolgálat 
konfigurációjának az ablaka. Írja be az SMS konfigurálásához 
szükséges adatokat, mint az előválasztási paraméterek, 
modem, küldési opciók stb.

3 Átvenni Megtörténik a beírt adatok átvétele.

Átviteli mód Kattintson a lefelé mutató nyílra, és válassza ki az Átviteli mód 
Hálózat (= net send) lehetőséget.

Számítógép neve/IP-
cím

Írja be a vevő számítógépének nevét vagy IP-címét.
Megjegyzés:
A számítógép neve nem tartalmazhat különleges karaktereket. A 
vevő számítógépén el kell indítani a Messenger szolgáltatást.

OK Megtörténik a beírt adatok átvétele.

Átviteli mód Kattintson a lefelé mutató nyílra, és válassza ki az Átviteli mód E-
mail lehetőséget.

E-mail cím Írja be a vevő e-mail címét.

OK Megtörténik a beírt adatok átvétele.

Átviteli mód Kattintson a lefelé mutató nyílra, és válassza ki az Átviteli mód SMS 
lehetőséget.

Telefonszám Írja be a vevő telefonszámát.

OK Megtörténik a beírt adatok átvétele.

Átviteli mód Kattintson a lefelé mutató nyílra, és válassza ki az Átviteli mód 
Kötegelt fájl lehetőséget.

Kötegelt fájl Írja be a fájl nevét, vagy kattintson a mellette lévő gombra, és 
válassza ki a fájlt.

OK Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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6.13 Opciók konfigurálása
 Opciók menü

Ebben a párbeszédmezőben különböző opciókat állíthat be, mint pl. automatikus 
kapcsolatmegszakítás, Instant Playback vagy akusztikus jelek.

1 Kapcsolja ki a több 
mint 9 ábrát 
tartalmazó nézeteket

Kikapcsolja a DiBos Explorerben az összes olyan 
parancsgombot, amely több mint 9 képablakot jelenít meg.

Kapcsolja ki a több 
mint 4 ábrát 
tartalmazó nézetet

Kikapcsolja a DiBos Explorerben az összes olyan 
parancsgombot, amely több mint 4 képablakot jelenít meg.

2 Kapcsolja ki a teljes 
képernyő 
parancsgombot

Kikapcsolja a DiBos Explorerben a teljes képernyő 
parancsgombot. A beállítás csak érintőképernyő esetén 
értelmezhető, mivel típustól függően nem lehet visszalépni a 
teljes képernyő módba.

3 Kicsinyíthető a DiBos-
alkalmazás ablaka

Itt adhatja meg, hogy legyen-e kicsinyíthető a kezelőfelület. A 
módosítások csak a DiBos újbóli elindítása után jutnak 
érvényre.

4 Virtuális jelentők 
eltüntetése

Nem jeleníti meg többet a virtuális jelentőket a 
kezelőfelületen.
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5 Visszakeresési idő a 
késleltetett 
lejátszáshoz (Instant 
Playback)

Írjon be ide egy időt. 2 és 300 másodperc közötti értéket 
választhat.
Az azonnali lejátszáskor (Instant Playback) a kiválasztott 
kamera tárolt képei az élőképhez viszonyítva időben 
késleltetve kerülnek lejátszásra. Így látja a kamera élőképét 
és ennek a kamerának a képét is pl. 30 másodperccel előbb. 
A lejátszás valós időben történik.

6 Élőkép minőség Meghatározz az élőkép minőségét.

Standard Visszaállítja az élőkép minőségét a standard beállításokra.
Megjegyzés:
Az élőkép standard beállításai
– CIF felbontás
– 4 minőségi fokozat

Felhasználó által 
definiált:

Kiválaszthatja az élőkép minőségét.

Minőségi fokozatok... Megnyílik egy párbeszédmezőt, amelyben megjelennek és 
módosíthatóak a felvételi minőségek valamint új elvételi 
minőségek adhatók hozzá.

7 Automatikus 
kapcsolatmegszakítás

Ez a funkció arra szolgál, hogy a helyi élőkép és az összes 
ISDN- és hálózati kapcsolat, amelyeket előzőleg a 
videorendszer saját maga létrehozott, egy bizonyos idő után 
automatikusan megszűnjön.

A figyelmeztető 
felszólítás 
megjelenéséig eltelő 
idő

Írja be azt az időt, amelynek eltelte után meg kell jelennie a 
figyelmeztető párbeszédablaknak.
Megjegyzés:
A figyelmeztető felszólítás lehetővé teszi, hogy ne, vagy 
azonnal bontsa a kapcsolatot.

A kapcsolat 
leépüléséig eltelő idő, 
amennyiben válasz 
nélkül marad a 
figyelmeztető 
felszólítás

Írja be azt az időt, amelynek eltelte után meg kell szakadnia a 
kapcsolatnak, ha válasz nélkül marad a párbeszéd (a „0” érték 
azt jelenti, hogy nem szakad meg).

8 Riasztásfeldolgozás Meghatározza, hogy hogyan jelenjenek meg az élő és a 
lejátszási üzemmódban beérkező riasztások.

Riasztókamerák 
automatikus 
megjelenítése élő 
üzemmódban

Beérkező riasztás esetén élő üzemmódban a riasztásban 
érintett kamerák vagy ellenoldali helyek a készüléklistában 
kerülnek felsorolásra. A képek automatikusan megjelennek.

kiegészítőleg lejátszási 
üzemmódban is

Beérkező riasztás esetén lejátszási üzemmódban a rendszer 
átkapcsol élő üzemmódba. A riasztásban érintett kamerák 
vagy ellenoldali helyek a készüléklistában kerülnek 
felsorolásra. A képek automatikusan megjelennek.

Akusztikus jel 
beérkező 
videoriasztásnál:

Itt rendelhet hozzá hangjelzéseket (wav-fájlokat) a beérkező 
videoriasztásokhoz. Írja be a fájl elérési útját, vagy kattintson 
a Böngészés gombra.
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Átnézés Kattintson a Böngészés gombra, és a megnyíló ablakban 
válassza ki azt a wav- fájlt, amelyet hozzá kíván rendelni a 
beérkező videoriasztásokhoz. Kattintson a „Megnyitás” 
gombra a fájl átvételéhez. 

Lejátszás Ha meg szeretné hallgatni az akusztikus jelet, akkor 
kattintson a Lejátszás gombra.

Stop Befejezi az akusztikus jel lejátszását.

Riasztás automatikus 
felvétele

Minden bemenő riasztást automatikusan rögzít a DiBos-
vevőn.
Megjegyzés:
A riasztás automatikus felvétele a kezelőfelületen jelenik meg.

Beállítások... Kattintson a Beállítások pontra és adjon meg pontosabb 
adatokat a riasztás automatikus felvételéhez.
Lásd még Rész 6.13.3 Riasztás automatikus felvételének 
konfigurálása

9 SNMP A DiBos az SNMP (Simple Network Management Protocol) 
alkalmazáson keresztül elküldi a kamerák, jelfogók, 
bemenetek és adatbázisok állapotjelentéseit egy SNMP-
vevőhöz.
Lásd még Rész 6.13.1 MIB-lista az SNMP-hez 
ésRész 6.13.2 Értesítés SNMP alkalmazáson keresztül
Megjegyzés:
A jelfogókról, bemenetekről és adatbázisokról készült  
jelentések küldése be- és kikapcsolható. A kamerákról készült 
jelentések küldése nem kapcsolható ki.

1. vevő: 1. vevő IP-címe vagy számítógép neve.

2. vevő: 2. vevő IP-címe vagy számítógép neve.

SNMP GET Port: Annak a portnak a száma, amelyen keresztül a bemenetek, 
jelfogók és kamerák állapotai lehívhatóak.

Állapotjelentés: Azokat az állapotokat mutatja, amelyek kioldják az SNMP-
üzenetet. Aktiváláshoz válassza ki a megfelelő négyzetet.

10 Átvenni Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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6.13.1 MIB-lista az SNMP-hez
A MIB-lista (MIB = Management Information Base) azoknak az objektumazonosítóknak (OID = 
Object IdentifierI) a hierarchikus szerkezetét mutatja, amelyek egyedi objektumok egyértelmű 
jelölésére használatosak.
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6.13.2 Értesítés SNMP alkalmazáson keresztül
A következő események vezetnek értesítéshez:
– a kamera nem szolgáltat videojelet
– nem hozható létre, vagy nem írható a naplókönyv
– nem lehetett elindítani az adatbázis-kiszolgálót
– merevlemez hibák: inaktív az X lemezmeghajtó, nincs letiltva az X lemezmeghajtó
– megtelt a merevlemez (védett adatok)
– belső adatbázishiba
– Az élőkép és a referenciakép különbözik
– A kép zavaros
– A kép túl sötét
– A kép túl világos
– Jelfogó aktív
– Jelfogó nem aktív
– Belső zavar vagy külső merevlemez zavara (pl. a zavarjelfogó kioldott, a merevlemez 

megtelt)
– Bemenetek aktívak (összes DiBos-bemenet)
– Bemenetek nem aktívak (minden bemenet)
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6.13.3 Riasztás automatikus felvételének konfigurálása
 Opciók menü> Beállítások gomb

Ebben a párbeszédmezőben konfigurálhatja az Ellenoldali helyek automatikus riasztásának 
felvételét.

1 Célmappa:
Kattintson a  lehetőségre és válassza ki azt a 
könyvtárat,ahová szeretné lementeni az adatokat.

2 Felvétel automatikus indítása Aktiválja a négyzetet a riasztásbemeneti adatok 
automatikus mentéséhez.

3 Célmappa adatméretének 
felügyelete

Aktiválja a négyzetet a tárolt adatok méretének 
felügyeletéhez.

4 Figyelmeztető jelzés, ha az 
adatméret meghaladja a 
következő értéket [MB]:

Írja be a célmappába menthető adat méretét. Az érték 
túllépése esetén figyelmeztető jelzés jelenik meg.

5 Célmeghajtóban lévő szabad 
tárhely felügyelete

Aktiválja a négyzetet a célmeghajtóban lévő szabad 
tárhely felügyeletéhez.

6 Hibaüzenet, ha a szabad 
tárhely nem éri el a következő 
értéket [MB]:

Írja be a szabad tárhely értékét, melynek nem 
teljesülése esetén hibaüzenet jelenik meg.

7 Régi adatok törlése Aktiválja a négyzetet, ha törölni akarja az adatokat.

8 Régebbi mint [napok]: Adja meg a napok számát, amikortól az adatokat 
automatikusan törölni szeretné.
Példa: a „3” azt jelenti, hogy  az összes olyan adat 
automatikusan törlődik, amely 3 napnál régebbi.

9 OK Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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6.14 Böngésző-hozzáférés és a hálózati beállítások konfigurálása
 Biztonság és hálózat menü

Ebben a párbeszédmezőben olyan biztonsági beállításokat végezhet el, mint pl. a böngésző-
hozzáférés vagy a hálózati kapcsolatok titkosítása.

1 A jogosultsági 
fokozatok mindegyike 
befejezheti a 
videorendszert

Aktiválja a négyzetet, ha azt szeretné, hogy az összes 
felhasználónak legyen jogosultsága a videorendszer 
befejezésére.
Megjegyzés: Standard szerint kizárólag a rendszergazda 
fejezheti be a videorendszert.

2 Böngésző-hozzáférés Böngésző-hozzáférés hálózaton keresztül.

Bejelentkezés nélküli 
hozzáférés 
engedélyezése

Aktiválja a négyzetet, ha engedélyezni szeretné a rendszer 
böngészőn keresztüli elérését (azaz bejelentkezés nélkül).
Megjegyzés:
A funkció nem használható standard bejelentkezésekhez, 
csak az Ön által létrehozott http-bejelentkezésekhez.

Alkalmazott 
felhasználói számla:

Válassza ki a listamezőben azt a felhasználót, akinek a 
jogosultságát a hozzáféréshez alkalmazni kell.

3 Hálózati beállítások

Hálózati adapter: Kattintson a listamezőben a lefelé mutató nyílra, és válassza 
ki a hálózati adaptert.

Vezérlőpult Windows XP alatt a Vezérlőpulton megnyitja a hálózati 
kapcsolatokat.
Megjegyzés:
Itt konfigurálható pl. a saját IP-cím, vagy itt végezhetők el a 
tűzfal beállításai.



DiBos/DiBos mikro  Standard konfiguráció | hu 121

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Telepítési útmutató F.01U.524.617 | V7 | 2009.09

A DiBos-felvevőn már megtalálható a böngészőn keresztüli hozzáféréshez használható előre 
telepített webalkalmazás. A webalkalmazás standard szerint aktív. Ha meg kell akadályozni a 
http-n keresztüli hozzáférést, akkor ki kell kapcsolni a World Wide Web Publishing 
szolgáltatást.

Webalkalmazás aktiválása/inaktiválása
A következő lépések elvégzéséhez rendszergazdai jogosultság szükséges.
1. Jelentkezzen be rendszergazdaként az operációs rendszerbe.
2. Válassza a Start > Vezérlőpult lehetőséget.
3. Kattintson duplán a Kezelés szimbólumra.
4. Kattintson duplán az Internet-információs szolgáltatások szimbólumra.
5. Nyissa meg az Internet-információs szolgáltatások alatti fastruktúrát, és keresse meg az 

Alapértelmezett webhely bejegyzést.
6. Válassza ki az Alapértelmezett webhely bejegyzést.
7. Indítsa el, vagy állítsa le a szolgáltatást. Kattintson a megfelelő gombra.

4 Átviteli sebesség

Átviteli sebesség 
korlátozása

Aktiválja a négyzetet, ha korlátozni szeretné az átviteli 
sebességet.

Adási sebesség: Válassza meg az adási sebességet a DiBos-DiBos 
kapcsolatokhoz és a böngészőhöz.

Vételi sebesség: Válassza meg a vételi sebességet.

5 UDP Tunneling 
(tűzfalas 
környezetekhez)

Lehetővé teszi a DiBos számítógépek közötti hálózati 
kapcsolatot egyetlen porton keresztül.

UDP Tunneling 
aktiválása

Aktiválja a négyzetet, ha a DiBos számítógépek közötti 
hálózati kapcsolatot fix porton keresztül szeretné 
engedélyezni.

Portszám: Olyan portszámot adjon meg, amely a hálózaton belül még 
nincs használatban. A DiBos-felvevőn és a DiBos-vevőn meg 
kell egyeznie a portszámnak.
Megjegyzés:
Ennek a portnak a hálózatban engedélyezettnek kell lennie. 
Inaktívnak kell lennie a videorendszer Windows-os tűzfalának.

Átvitel titkosításának 
aktiválása

Aktiválja a négyzetet, ha titkosítani szeretné az adatátvitelt. 

Titkos szöveg: Írjon be egy legalább 10 karakterből álló titkos szöveget. A 
titkos szövegnek a két számítógépen meg kell egyeznie.

6 Átvenni Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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6.15 Irányítás és hardverkulcs
 Irányítás és hardverkulcs menü

Ebben a párbeszédmezőben a következőket teheti:
– konfigurációs adatok betöltése és mentése
– szabadnapok készletének betöltése
– a Konfiguráció-segéd elindítása
– Nyelv beállítása
– Licenccsomagok aktiválása
– a hardverkulcs bővítőfájljának betöltése és törlése
– az engedélyezett teljesítményjellemzők áttekintése
– Hardverkulcs sorozat- és megbízásszáma
– a hardverkulcs és a bővítőfájljának engedélyezési állapota

1 Konfigurációs adatok

Betöltés Új konfiguráció tölthető be. Az új konfiguráció felülírja a 
korábbit.

Mentés A konfiguráció a hálózati meghajtóra vagy más adathordozóra 
menthető.
Megjegyzés:
Biztonsági okokból célszerű a konfigurációt mindig menteni 
egy külső adathordozóra.

2 Szabadnapok készlete Itt lehetősége van arra, hogy az időzítő program számára az 
adott országhoz igazítsa a szabadnapokat. Az igazítás a 
Holidays.xml fájlban történik.
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Betöltés Kattintson a gombra, és a figyelmeztetésre adja az OK választ, 
ha felül kell írni a meglévő fájlt, vagy kattintson a Mégse 
gombra, ha igazítani akarja a fájlt.

3 Konfiguráció-segéd

Indítás Kattintson a gombra a Konfiguráció-segéd elindításához.
Vigyázat:
A Standard konfiguráció a Konfiguráció-segéd utoljára tárolt 
értékeivel íródik felül. A felülírásnál már konfigurált 
beállítások veszhetnek el (pl. felvételi beállítások, IP-
kamerák). A Konfiguráció-segéd használata csak új telepítés 
esetén ajánlott.

4 Nyelv Kattintson a nyílra, és válassza ki az operációs rendszer és a 
DiBos szoftverének nyelvét.
Megjegyzés:
A nyelv módosításakor újra kell indítani a rendszert.

Régió Kattintson a nyílra és válassza ki a kívánt régiót.

Billentyűzet 
elrendezése

Kattintson a nyílra, és válassza ki a csatlakoztatott 
billentyűzet elrendezését.

5 Licencszálás A szoftver aktiválása a licenc aktiváló kulccsal történik. 
Hardverkulccsal szállított készülékek aktiválásához továbbra 
is hardverkulcs szükséges.
Megjegyzés:
– A gyári beállítással kiszállított DiBos-felvevő aktiválva 

van. 19 colos készülékek esetén a licenc aktiváló kulcs az 
előoldali fedél mögé van felragasztva. DiBos mikro 
esetén a licenc aktiváló kulcs a készülékház bal oldalán 
található.

– A DiBos-vevő, a DiBos IP-felvevő és a DiBos bővítések 
hitelesítési levéllel és az abban található hitelesítési 
számmal kerülnek kiszállításra. Ezeket a készülékeket a 
szoftver telepítése után aktiválni kell a licenc aktiváló 
kulccsal. Az aktiváló kulcs beszerzésével kapcsolatban 
lásd: Rész 6.15.1 Licenc aktiválása.

– Hardverkulccsal (dongle) rendelkező készülékek esetén 
továbbra is szükség van a hardverkulcsra. Ugyanez 
érvényes a hardverkulcs bővítőfájljára is. Az utólagosan 
rendelt teljesítményjellemzőket azonban a licenc aktiváló 
kulccsal kell aktiválni.

Aktiválható 
licenccsomag

Megmutatja a licenc aktiváló kulccsal aktiválható 
licenccsomagokat.

Licenc Kattintson a nyílra és válassza ki azt a licenccsomagot, 
amelyet aktiválni szeretne.

Aktiválás A kiválasztott licenccsomag aktiválásához kattintson a 
gombra. Megnyílik egy párbeszédmező, ahová be kell írni a 
licenc aktiváló kulcsot.

Aktivált csomagok Megjeleníti az aktivált licenccsomagokat.
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6 Hardverkulcs (dongle) Ez a mező csak azoknál a készülékeknél van aktiválva, 
amelyek engedélyezése hardverkulccsal történik. Ebben a 
mezőben jelenik meg a hardverkulcs sorozat- és 
megbízásszáma valamint a hardverkulcs bővítőfájlja, ha van 
ilyen.

Hardverkulcs 
bővítőfájlja:

A hardverkulcs bővítőfájlja utólag megszerzett 
teljesítményjellemzőket tartalmaz. Ezek aktiválásához be kell 
tölteni a fájlt. A hardverkulcs bővítőfájlja mindig egy adott 
hardverkulcsra vonatkozik.

új fájl betöltése... Kattintson a gombra a hardverkulcs bővítőfájljának 
betöltéséhez. A korábbi fájl felülíródik.
Megjegyzés:
Őrizze meg a hardverkulcs bővítőfájljának másolatát, hogy pl. 
helyreállítás után újból be lehessen tölteni.

Törlés Kattintson a gombra a hardverkulcs meglévő bővítőfájljának 
törléséhez.

7 Engedélyezett 
teljesítményjellemzők

Ebben a mezőben azok a teljesítményjellemzők jelennek meg, 
amelyek aktiválása hardverkulccsal, hardverkulcs 
bővítőfájljával, vagy licenc aktiváló kulccsal történik.

8 Átvenni Megtörténik a beírt adatok átvétele.
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6.15.1 Licenc aktiválása
Irányítás és hardverkulcs menü> Licenc kiválasztása > Aktiválás... gomb

Ebben a párbeszédmezőben írhatja be a licenc aktiváló kulcsot a licenccsomag aktiválásához.
Aktiválás során a következő alkalmazási eseteket kell figyelembe venni:

Ön már rendelkezik licenc aktiváló kulccsal és újra kell telepíteni a licenccsomagot:
1. Írja be a Licenc aktiválókulcs mezőbe a licenc aktiváló kulcsot. 19 colos készülékek 

esetén a licenc aktiváló kulcs az előoldali fedél mögé van felragasztva. DiBos mikro 
esetén a licenc aktiváló kulcs a készülékház bal oldalán található.

2. Kattintson az Aktiválásgombra. A licenccsomag aktiválódik.

Ön hitelesítési számmal rendelkezik és licenc aktiváló kulcsra van szüksége:
1. Jegyezze fel, vagy másolja ki az elektronikus aláírást, majd illessze be egy textfájlba.
2. Írja be egy internetkapcsolattal rendelkező számítógép böngészőjébe a következő URL-

címet: 
https://activation.boschsecurity.com

A Bosch License Manager licenckezelőbe kerül.

Kövesse a megjelenő utasításokat a licenc aktiváló kulcs behívásához. Jegyezze fel, vagy 
másolja ki a licenc aktiváló kulcsot, majd másolja be egy textfájlba. A hitelesítési levélben 
külön mező található a licenc aktiváló kulcs számára a hitelesítési szám matricája alatt. 
Ugyanilyen mező található az adott számítógép elektronikus aláírása számára. Írja be a 
licenc aktiváló kulcsot valamint az elektronikus aláírást a hitelesítő levélbe.

3. Írja be a DiBos-konfiguráció Licenc aktiválása párbeszédmezőbe a Bosch 
licenckezelőben behívott licenc aktiváló kulcsot, majd kattintson az Aktiválásgombra A 
licenccsomag aktiválódik.
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7 Remote konfigurálás
A DiBos alkalmazással egy ellenoldali hely távoli elérésen keresztül is konfigurálható, ha ez az 
ellenoldali hely a helyi DiBos készüléklistájában szerepel.
A standard konfigurálással ellentétben a remote konfigurálásra a következő korlátozások 
vonatkoznak:
– Nem konfigurálhatók analóg kamerák és audiobemenetek.
– A Lemezmeghajtók, Biztonság és hálózat valamint az Irányítás és hardverkulcs menük 

nem konfigurálhatók.
– Az Időzített archiválás menüben nem hozhatók létre hálózati lemezmeghajtók. 

Célmeghajtó kiválasztható.
– Az Opciók menüben nem konfigurálható a riasztásfeldolgozás.
– A BVIP-készülékek konfigurációs oldalán az élőkép nem jeleníthető meg

VIGYÁZAT! 
Győződjön meg róla, hogy ne végezzen távoli elérésen keresztüli konfigurálást a DiBos-
készüléken, ha a helyi konfiguráció már meg van nyitva. Ellenkező esetben a folyamat 
adatvesztést eredményezhet.
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8 XP-kezelés

8.1 Bejelentkezés Windows® XP felhasználóként
Ahhoz, hogy a videorendszer felhasználójaként jelentkezzen be a Windows® XP operációs 
rendszerbe, járjon el a következők szerint:
1. Válassza a Windows® XP operációs rendszer Start > Kijelentkezés parancsát. Megnyílik a 

Windows kijelentkezési ablaka.
2. A rendszer automatikusan standard DiBos felhasználóként jelentkezik be, és elindítja a 

DiBos szoftvert.

8.2 Bejelentkezés Windows® XP rendszergazdaként

Ahhoz, hogy Windows® XP rendszergazdaként jelentkezzen be és ahhoz, hogy a videorendszer 
szintről az Windows® XP rendszergazda szintre váltson, a következők szerint járjon el.
1. Fejezze be a videorendszert. Válassza ehhez a menüsorban a Rendszer > Befejezés 

parancsot.
2. Válassza a Windows® XP operációs rendszer Start > Kijelentkezés parancsát. Megnyílik a 

Windows kijelentkezési ablaka.
3. Nyomja le a bal oldali Shift billentyűt, és kattintson a Kijelentkezés gombra. Mindaddig 

tartsa lenyomva a bal oldali Shift billentyűt, amíg meg nem jelenik a Windows 
bejelentkezési képernyője. 

4. Jelentkezzen be Rendszergazda felhasználói néven.
Kiszállításkor a jelszó 1357. Biztonsági okokból a telepítést követően változtassa meg a 
jelszót.

8.3 Rendszergazda jelszavának módosítása

A jelszó módosításához a következők szerint járjon el:
1. Jelentkezzen be Windows® XP rendszergazdaként (lásd: Rész 8.2 Bejelentkezés Windows® 

XP rendszergazdaként).
2. Nyomja meg a CTRL+ALT+DEL billentyűkombinációt. Megjelenik a Windows biztonsági 

párbeszédpanel.
3. Kattintson a Jelszó módosítása lehetőségre Megjelenik a Jelszó módosítása 

párbeszédmező.
4. A megfelelő mezőkbe írja be a régi és az új jelszót, majd a megerősítéshez írja be még 

egyszer az új jelszót.
5. Kattintson az OK gombra.

FIGYELEM! 
Az automatikus indítás a DiBos-felvevőn, pl. áramkimaradás után, csak standard DiBos 
felhasználóként történik meg.

Csak erre feljogosított szakszemélyzet végezheti el!

FIGYELEM! 
Kiszállításkor a jelszó 1357. Biztonsági okokból a telepítést követően változtassa meg a jelszót 
(lásd: Rész 8.3 Rendszergazda jelszavának módosítása).

Csak erre feljogosított szakszemélyzet végezheti el!
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9 Kapcsolódások

9.1 Hálózati kapcsolat DSL kapcsolaton keresztül 

A kapcsolódást a következő példa magyarázza:

DiBos-felvevő hálózati kapcsolata DiBos-vevővel DSL kapcsolaton keresztül

DiBos-felvevőnél
A DiBos-felvevő konfigurációjában:
1. Válassza a konfigurációban az Ellenoldali helyek menüt.
2. Kattintson az Új gombra, és írja be az ellenoldali hely (DiBos-vevő) nevét.
3. Írja be az ellenoldali hely (DiBos-vevő) útválasztójának nyilvános címét (internetcím) pl.: 

193.252.10.5.
4. Szükség esetén válassza ki az Alacsony sávszélesség (élő üzemmód) lehetőséget.
5. Kattintson az OK gombra.
6. A konfigurációban válassza ki a Biztonság és hálózat menüt.
7. Válassza ki az UDP Tuneling aktiválása lehetőséget.
8. A Portszám pontban írjon be egy szabad számot (pl.: 1750).

Megjegyzés:

Anetstat -a paranccsal ellenőrizze, hogy a port nem foglalt-e.

9. Kattintson az OK gombra.

Csak erre feljogosított szakszemélyzet végezheti el!

1 DiBos-felvevő 4 DiBos-vevő

Számítógép neve: DiBos1 Számítógép neve: Receiver1

DiBos-felvevő IP-cím: 192.168.1.10 DiBos-vevő IP-cím: 192.168.0.2

Alhálózati maszk: 255.255.255.0 Alhálózati maszk: 255.255.255.0

2 UDP-port: 1750 5 UDP-port: 1750

3 DSL-útválasztó 6 DSL-útválasztó

Átjáró:
(útválasztó intranet 
címe a LAN 
hálózatban)

192.168.1.1 Átjáró:
(útválasztó intranet 
címe a LAN 
hálózatban)

192.168.0.254

Útválasztó nyilvános 
címe (internetcím):

193.251.9.31 Útválasztó nyilvános 
címe (internetcím):

193.252.10.5
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IP-cím és számítógépnév térképezése (mapping):
1. Nyissa mwg a notepad programot.
2. Írja be az ellenoldali hely útválasztójának nyilvános címét (internetcím) és az ellenoldali 

hely számítógép nevét (DiBos-vevő). A címet és a számítógép nevét legalább egy 
szóközzel vagy tabulátorral kell elválasztani.

3. Mentse el a fájlt lmhosts néven a következő könyvtárba 
C:\WINDOWS\system32\drivers\.

4. A Windows Explorer alkalmazásban távolítsa el a fájl .txt végződését. A fájlnak nem 
lehet végződése.

5. Indítsa újra a számítógépet.
Az útválasztó konfigurációjában:
1. Használja a hálózati szolgáltató standard konfigurációját.
2. Aktiválja az útválasztó tűzfalát.
3. Aktiválja a port-útválasztás lehetőséget és továbbítsa a DiBos rendszerben konfigurált 

UDP-portot (pl: 1750) a DiBos-felvevő IP-címére (pl.: 192.168.1.10). Ehhez használja az 
útválasztó gyártójának leírását.

DiBos-vevőnél
A DiBos-vevő konfigurációjában:
1. Válassza a konfigurációban az Ellenoldali helyek menüt.
2. Kattintson az Új gombra, és írja be az ellenoldali hely (DiBos-felvevő) nevét.
3. Írja be az ellenoldali hely (DiBos-felvevő) útválasztójának nyilvános címét (internetcím) 

pl.: 193.252.10.5.
4. Szükség esetén válassza ki az Alacsony sávszélesség (élő üzemmód) lehetőséget.
5. Kattintson az OK gombra.
6. A konfigurációban válassza ki a Biztonság és hálózat menüt.
7. Válassza ki az UDP Tuneling aktiválása lehetőséget.
8. A Portszám pontban írja be azt a portszámot, amelyet a DiBos-felvevőben használt (pl.: 

1750).
Megjegyzés:

Anetstat -a paranccsal ellenőrizze, hogy a port nem foglalt-e.

9. Kattintson az OK gombra.
IP-cím és számítógépnév térképezése (mapping):
1. Nyissa mwg a notepad programot.
2. Írja be az ellenoldali hely útválasztójának nyilvános címét (internetcím) és az ellenoldali 

hely számítógép nevét (DiBos-felvevő). A címet és a számítógép nevét legalább egy 
szóközzel vagy tabulátorral kell elválasztani.

FIGYELEM! 
A DSL-útválasztónak és a DiBos-felvevőnek ugyanabban a hálózatban kell lennie.
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3. Mentse el a fájlt lmhosts néven a következő könyvtárba 
C:\WINDOWS\system32\drivers\.

4. A Windows Explorer alkalmazásban távolítsa el a fájl .txt végződését. A fájlnak nem 
lehet végződése.

5. Indítsa újra a számítógépet.
Az útválasztó konfigurációjában:
1. Használja a hálózati szolgáltató standard konfigurációját.
2. Aktiválja az útválasztó tűzfalát.
3. Aktiválja a port-útválasztás lehetőséget és továbbítsa a DiBos rendszerben konfigurált 

UDP-portot (pl: 1750) a DiBos-felvevő IP-címére (pl.: 192.168.0.2). Ehhez használja az 
útválasztó gyártójának leírását.

Ha a DSL-útválasztó mögött több DiBos-felvevő található

FIGYELEM! 
A DSL-útválasztónak és a DiBos-vevőnek ugyanabban a hálózatban kell lennie.

FIGYELEM! 
Ha a DSL-útválasztó mögött több DiBos-felvevő található, akkor javasolt VPN (Virtual Private 
Network) használata. A VPN beállításokkal kapcsolatban további információkat a Bosch 
Biztonságtechnikai Rendszerek Kft-nél szerezhet be.
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9.2 Az ISDN–vezérlő csatlakoztatása

Az ISDN-kapcsolatot a készülékkel együtt szállított adapterkábel (telefondugaszos) hozza létre 

a számítógép S0-interfészén.

Az ISDN-kártya telepítéséhez a számítógép legyen csatlakoztatva az kell lennie ISDN-
csatlakozóra, és a kártyát legyen beépítve a számítógépbe.
Az adatátvitel előfeltétele, hogy a csatlakozó támogassa az EURO ISDN (DSS1) protokollt. S0-

csatlakozók esetén ezt lehetőség szerint először a mellékállomáson kell engedélyezni. Az 
adatszolgáltatást ugyanígy engedélyezni kell mind a bejövő, mind a kimenő irányban. A 
gyárban a videorendszert EURO ISDN-kapcsolathoz állították be.
TAE 8 ISDN aljzat a videorendszer S0-interfészén (9 sarkú Sub-D aljzat) 

IAE (RJ 45) ISDN aljzat a videorendszer S0-interfészén (9 sarkú Sub-D aljzat) 

Csak erre feljogosított szakszemélyzet végezheti el!

FIGYELEM! 
Csak Fritz! Card PCI V2.0 kártya használható.

1 Videorendszer 5 adapterkábellel együtt

2 ISDN-vezérlő (adó vagy vevő) 6 Telefondugasz (nyugati)

3 ISDN-adapterkártya aljzata 7 csak TAE aljzatnál van rá szükség (nem 
része a szállítási terjedelemnek)

4 Ferritmag 8 ISDN-csatlakozó

Sub-D aljzat TAE 8 dugasz Funkció

1-

2 - SR1- - 4 (b1) Adóér

3 - SR2+ - 3 (a1) Adóér

4 - SX1- - 6 (a2) Vevőér

5 - SX2- - 5 (b2) Vevőér

Sub-D aljzat IAE 8 dugasz Funkció

1-

2 - SR1- - 5 (b1) Adóér

3 - SR2+ - 4 (a1) Adóér

4 - SX1- - 3 (a2) Vevőér

5 - SX2- - 6 (b2) Vevőér

1

5

2

6
3 7

4 8
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9.3 VSCom 200 H csatlakoztatása (interfészbővítés)

Az interfészbővítő kártya utólagos beszerelése esetén a következő telepítő lépéseket kell 
elvégeznie.
1. Kapcsolja ki a számítógépet, és tegye be az interfészbővítő kártyát a számítógép 

megfelelő aljzatába. 
2. Indítsa újra a számítógépet. 
3. Jelentkezzen be rendszergazdaként. 
4. A rendszer automatikusan felismeri az interfészbővítő-kártyát. 

9.4 Külső merevlemezes meghajtók csatlakoztatása 
Külső merevlemezes meghajtók csatlakoztatásához szükséges, hogy SCSI-vezérlő legyen a 
számítógépen. A csatlakoztatható merevlemezes meghajtók típusát és számát az árjegyzék 
tartalmazza.
A külső merevlemezes meghajtókat a számítógép bekapcsolása előtt kell csatlakoztatni. 

9.5 Zavarjelentő csatlakoztatása
A zavarjelentőt egy jelfogó-kimenethez kell csatlakoztatni. A jelfogó-kimenetet a 
konfigurációban aktiválni kell (lásd a következőt: Rész 6.5.2 Jelfogókimenetek konfigurálása).
A következő eseményeket jelzi a zavarjelentő: 
– a kamera nem szolgáltat videojelet
– nem hozható létre, vagy nem írható a naplókönyv
– az adatbázis-kiszolgáló nem tudta rögzíteni a képeket
– nem lehetett elindítani az adatbázis-kiszolgálót
– merevlemez hibák: inaktív az X lemezmeghajtó, nincs letiltva az X lemezmeghajtó
– megtelt a merevlemez (védett képadatok)
– belső adatbázishiba
– nem lehetett elindítani a készüléket
– nem működik a grabberkártya
– hiba az időzített archiválásnál
– referenciakép összehasonlítása sikertelen

Csak erre feljogosított szakszemélyzet végezheti el!

FIGYELEM! 
Csak a VSCom 200 H PCI kártyatípust szabad használni.

FIGYELEM! 
SCSI-vezérlőként csak az LSI Logic 320 MB Ultra Wide 68 PIN HD SYM 21320 típusú kártya 
használható.

VIGYÁZAT! 
Az SCSI kábelt ne fektesse villamos kábel közelébe. Ez ugyanis rontja az átviteli sebességet és 
a kapcsolat befejezését eredményezheti.
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9.6 Pénzkiadó automaták csatlakoztatása (soros)
A videorendszerhez interfész-processzoron keresztül maximum 4 ügyfélkiszolgálású pénzkiadó 
automata (ATM) vagy 3 ügyfélkiszolgálású pénzkiadó automata és 1 belépés-ellenőrző 
rendszer csatlakoztatható. 
Az ATM csatlakozásának következő variációi léteznek: 

1. variáció: 
Az ügyfélkiszolgálású ATM pénzkiadó automaták nincsenek túl távol a videorendszertől. A 
videorendszer és az interfész-processzor, valamint az interfész-processzor és az ATM úgy 
kapcsolhatók össze egymással, hogy a távolság minden egyes esetben kevesebb mint 15 
méter.
Megoldási lehetőség: 
Az egyes ATM-ek közvetlenül csatlakoztathatók az interfész-processzorhoz, és a kapcsolatot 
ATM-specifikusan kell létrehozni. A videorendszer és az interfész-processzor, valamint az 
interfész-processzor és az ATM közötti távolság max. 15 méter.
Kapcsolási alapelv:

Részletezett kapcsolás

1 Videorendszer 3 Interfész-processzor

2 max. 15 m 4 ATM1 - ATM4

1 Videorendszer 4 Interfész-processzor 

2 COM x 5 ATM1 - ATM4 

3 9 erű összekötőkábel 

1
2

3

2

4

E4E3 PCE2E1

5

3 4

1

2
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2. variáció: 
Az ügyfélkiszolgálású ATM pénzkiadó automaták távol vannak a videorendszertől. A 
videorendszer és az interfész-processzor, valamint az interfész-processzor és az ATM nem 
kapcsolható úgy össze egymással, hogy a távolság minden esetben kevesebb mint 15 méter 
legyen. Ugyanakkor az ATM-ek olyan közel vannak egymáshoz, hogy az összes úgy 
csatlakoztatható az interfész-processzorhoz, hogy az interfész-processzortól való távolságuk 
15 méternél kisebb lehet. 
Megoldási lehetőség: 
Az egyes ATM-ek közvetlenül csatlakoztathatók az interfész-processzorhoz, és a kapcsolatot 
ATM-specifikusan kell létrehozni. A hatótávolság növeléséhez két optikai csatolót (OVS) kell 
beiktatni a videorendszer és az interfész-processzor közé. 
Kapcsolási alapelv:

Részletezett kapcsolás 

1 Videorendszer 4 max. 1000 m

2 max. 15 m 5 Interfész-processzor

3 OVS 6 ATM1 - ATM4 

1 Videorendszer 6 max. 1000 m

2 COM x 7 OVS 2
BR1 és BR2: 2/3 állás
ST3: 2-es láb = vevővezeték, 3-as láb = 
adóvezeték

3 9 erű 8 Interfész-processzor

4 9 erű összekötőkábel, cikkszáma 
4.998.079.686 (kapcsolat 1:1)

9 ATM1–ATM4-hez

5 OVS 1
BR1 és BR2: 1/2 állás
ST3: 2-es láb = adóvezeték, 3-as láb = 
vevővezeték

1 5
2

3
4 2

2

3 6

V24
(ST3)

OPTO

1

5

9

6

OPTO

9

6

1

5

V24
(ST3)

E4E3 PCE2E1

1 5

9

2

6

3

7

4
8

3

4

FIGYELEM! 
Ha a BR1 és a BR2 hidakat átdugaszolja az OVS-ben, akkor felcserélhető az adó- és a 
vevővezeték.
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3. variáció:
Az ügyfélkiszolgálású ATM pénzkiadó automaták távol vannak a videorendszertől. A 
videorendszer és az interfész-processzor, valamint az interfész-processzor és az ATM nem 
kapcsolható úgy össze egymással, hogy a távolság minden esetben kevesebb mint 15 méter 
legyen. Az ATM-ek pedig nincsenek olyan közel egymáshoz, hogy az összes úgy legyen 
csatlakoztatható az interfész-processzorhoz, hogy az interfész-processzortól való 
távolságuk15 méternél kisebb legyen.
Megoldási lehetőség:
Az interfész-processzor közvetlenül csatlakoztatható a videorendszerhez. A hatótávolság 
növeléséhez két-két optikai csatolót (OVS) kell beiktatni az interfész-processzor és az ATM-ek 
közé.
Kapcsolási alapelv:

Részletezett kapcsolás

1 Videorendszer 4 OVS

2 max. 15 m 5 max. 1000 m

3 Interfész-processzor 6 ATM1-ATM4

1 Interfész-processzor 7 OVS 1
BR1: 1/2 állás
BR2: 1/2 állás
ST3: 2-es láb = adóvezeték, 3-as láb = 
vevővezeték

2 Összekötőkábel a videorendszerhez 
(COM x)

8 Hatótávolság max. 1000 m

3 mint az ATM1 9 OVS 2 (hídbeállítás az ATM-nek 
megfelelően)

1

5

5

2
3

4

4

2

2

4

4

2

2

6

V24
(ST3)

OPTO

1

5

9

6

OPTO

9

6

1

5

V24
(ST3)

E4E3 PCE2E1

1
5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

6
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4 ATM2–ATM4-hez 10 ATM-specifikus kábelcsatlakozás vagy 
adapter

5 9 erű összekötőkábel, cikkszáma 
4.998.079.686 (kapcsolat 1:1) 

11 ATM1

6 9 erű

FIGYELEM! 
Ha a BR1 és a BR2 hidakat átdugaszolja az OVS-ben, akkor felcserélhető az adó- és a 
vevővezeték. 
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9.7 MINITER RS 485 előtéri olvasó csatlakoztatása 
A MINITER RS 485 előtéri olvasót soros interfészhez kell csatlakoztatni. Maximum 4 sorba 
kötött előtéri olvasó csatlakoztatható.
Mind az LS23M, mind a MINITER RS 485 előtéri olvasó ugyanazon a soros buszon keresztül 
üzemeltethető. Arra azonban ügyelni kell, hogy lehetőség szerint az LS23M előtéri olvasó 
legyen az utolsó buszelemként telepítve. 

Az interfész-átalakító működésére vonatkozó további részletek a W&T Interface Model 
86000 leírásában találhatók. 

1 Videorendszer 5 RS232

2 COM x 6 1-es előtéri olvasó (MINITER RS 485) 
(4.998.098.769 / 4.998.098.767)

3 9 erű - 25 erű összekötő kábel 7 erenként 2 x 0,6 mm

4 interfész-átalakító, W&T 86000 
(4.998.053.926)

8 4-es előtéri olvasó (LS23M), J2 
csatlakoztatva

10

22

11

23

19

21

13

25

14

4

5

4

5

1

52

6

3

7

4

8

FIGYELEM! 
– Az interfész-átalakító – utolsó előtéri olvasó közötti távolság max. 1000 méter lehet (J-

Y(St) Y 2 x 2 x 0,6 mm telepítőkábel).
– Ügyelni kell az előtéri olvasó megfelelő földelésére!
– Az árnyékolást csak az egyik oldalra szabad felvinni. 
– Az előtéri olvasók közötti kapcsolatot csak az olvasó dugaszlécén szabad létrehozni.
– Ha az RS 485 buszon MINITER modell az utolsó előtéri olvasó, akkor az RS 485 busz 

csatlakoztatásához mindig szükség van egy 250 Ohm lezáró ellenállásra (az ellenállás 
része a szállítási terjedelemnek).

– Vakolat alatti szereléshez: A ház hátoldalán lévő szöget, amelyhez a hitelkártya ütközik, le 
kell vágni. Csak így olvashatók le megfelelően a hitelkártya adatai.
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A MINITER RS 485 érintkezőinek kiosztása

A MINITER RS 485 előtéri olvasó konfigurálása
A konfigurálás a MINITER RS 485 szoftverén keresztül történik. A konfiguráció szervizcélokat 
szolgáló laptop gépre vagy a videorendszerre telepíthető. A konfiguráláshoz járjon el a 
következők szerint: 
1. Indítsa el a konfiguráló szoftvert, és válassza ki az RS485 üzemet. 
2. Az Interfész menüponton keresztül válassza ki azt a COM-portot, amelyikhez az előtéri 

olvasók csatlakoztatva vannak. Ha egyszerre több MINITER RS 485 előtéri olvasót kell 
első alkalommal konfigurálni, akkor a konfiguráláskor csak egyetlen előtéri olvasót szabad 
csatlakoztatni, mert a gyárból az előtéri olvasók mindegyikét ugyanazzal a busz címmel 
szállítják ki. 

3. Válassza a MINITER > Miniter olvasása/azonosítása menüt, és kattintson az Összes cím 
azonosítása gombra. Megjelenik a Cím: 48 és a Bosch protokoll.

4. Válassza ki a 48-as számú előtéri olvasót, és kattintson az OK gombra a kiválasztás 
megerősítéséhez.

5. Kattintson a Miniter olvasása gombra, majd írja be a következőt: Jelszó: 991357. Az OK 
gombra kattintva erősítse meg a beállítást.

6. Az előtéri olvasók címeit a következőképpen kell kiosztani. 
1. sz. előtéri olvasó = 48-as cím 

2. sz. előtéri olvasó = 49-es cím 

3. sz. előtéri olvasó = 50-es cím 

4. sz. előtéri olvasó = 51-es cím 

A többi paramétert a következők szerint kell beállítani az üzemhez: 

– ajtónyitási idő: opcionális 
– ajtónyitás hangjelzéssel: opcionális 
– ajtónyitás intervallum hanggal: opcionális 
– felügyeleti modul: nem 
– Jelszó: 991357 
– chipkártya üzenet: nem 
– indítójel küldése: nem 
– adatok a kijelzőn: nem 
– 2. sáv kiértékelése: igen 
– 3. vagy 1. sáv kiértékelése: igen 
– zavar esetén ajtó ki : nem 
– Protokoll: Bosch 
– Zárolási lista: opcionális 
– adathossz a 2. sávon: 18 (hitelkártyákhoz) 
– adathossz a 3/1. sávon: 26 (EC-kártyákhoz) 

1 Szabotázskapcsoló

2 0 V DC bemenet, GND (PIN 1)

3 Föld, ajtónyitó kimenet (PIN 2)

4 Nyugalmi érintkező/munkaérintkező, ajtónyitó 
kimenet (PIN 3)

5 RS 485- jel (PIN 4)

6 RS 485+ jel (PIN 5)

7 + 12 V DC bemenet (PIN 6)

8 Biztosíték

1

5

2

6

3

7

4

8
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7. Különböző jogosultsági fokozatokat állítson be a hitelkártyákhoz (2. sáv) és az EC-
kártyákhoz (3. sáv), hogy akkor is biztosítva legyen az előtér elérése, ha megszakad a 
videorendszer és a Miniter közötti kapcsolat (lásd a Miniter RS 485 kezelési útmutatóját). 
A folyó üzemben egyébként a videorendszer veszi át a hozzáférési jogosultságokat. 

8. Mentse a Fájl > Mentés másként menüben a fájlt DiBos_Előtéri olvasó_x (x = 1 .. néven. 
4).

9. Válassza a Fájl > Befejezés menüpontot.
10. Kattintson a MINITER > Miniter leírása menüpontra, válassza ki ott a DiBos_Előtéri 

olvasó_x fájlt, majd nyissa meg. Megjelenik az előtéri olvasó új és aktuális címe. 
11. Kattintson az OK gombra a cím megerősítéséhez. 
12. Kattintson a Fájl írása a Miniterben gombra, és erősítse meg a régi jelszóval.  

Sikeres programozás esetén a rendszer visszaigazolást küld. 
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9.8 A DCF 77 rádióóra-vevő csatlakoztatása

A készüléket soros interfészhez kell csatlakoztatni.

Utólagos szerelésnél a következő telepítést kell elvégezni. Használja ehhez a mellékelt telepítő 
CD-t.
1. Csatlakoztassa a rádióóra-vevőt a soros interfészhez. 
2. Jelentkezzen be rendszergazdaként. 
3. Válassza ki az interfészt.

– Válassza a Start > Vezérlőpult > Rendszer lehetőséget 
– Válassza a Hardver párbeszédlapot, és kattintson az Eszközkezelő gombra.
– A fastruktúrában dupla kattintással nyissa meg a Portok tételt, és újabb dupla 

kattintással válassza pl. a Kommunikációs port (COM1) interfészt.
– Válassza a Csatlakoztatási beállítások párbeszédlapot.
– Végezze el az interfészen a következő beállításokat: 

Baud: 2400 
Adatbitek:8 
Paritás: Nincs 
Stopbitek: 2 
Protokoll: Nincs 
Erősítse meg a beállításokat az OK gombbal.

4. A rádióóra-vevő telepítése 
– Helyezze be a telepítő CD-t. 
– Indítsa el a Windows® XP Explorerben a Setup.exe fájlt.
– Válassza ki a Kiszolgáló telepítése lehetőséget és kattintson a Tovább gombra.
– Válasszon célmappát a programok számára. Kattintson a Tovább gombra, ha 

elfogadja az előre adott útvonalat, vagy kattintson a Tallózás gombra más hely 
választásához.

– Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat. 
5. A telepítést követően végezze el a Time Synchronisation (Időszinkronizálás) program 

konfigurálását.
– Válassza a Start > Vezérlőpult > NeoClock Time Synchronisation menüpontot.
– A konfigurációs menüben végezze el a következő beállításokat: 

Nyelv: Magyar 

Csak erre feljogosított szakszemélyzet végezheti el!

FIGYELEM! 
Csak NeoClock DCF 77 rádióóra-vevőt szabad használni.

1 Videorendszer

2 COM x

3 Összekötőkábel a 
rádióóra-vevőhöz

4 DCF 77 
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Port: COM x (a használt interfész) 
Szinkronizálás: Automatikus 
Időeltolódás: 0 (óra) és Nyári időszámítás 
Licenc: Írja be a sorozatszámot és az aktiváló kulcsot (ügyeljen a kis- és nagybetűk 
használatára), majd erősítse meg az OK gombbal.

– Kattintson a Mentés gombra.
– Kattintson az információs ablakban az Igen gombra a Time Synchronisation 

szolgáltatás elindításához.
Megjegyzés:

A Windows XP tálcáján (a képernyő alsó szélén) megjelenik egy óra. Ez igazolja, hogy 
elindult a Time Synchronisation program. Az óra színe a vevőkészülék állapotától függ.  
sárga: elindul a program (kb. három percig tart) 
piros: nincs szinkronizálás vagy telepítési hiba 
zöld: a rendszeróra és a vevő között rendben van a szinkronizálás.

6. A következők szerint fejezze be a NeoClock Time Server szolgáltatást:
– Válassza a Start > Vezérlőpult > Felügyeleti eszközök > Szolgáltatások menüpontot. 
– Kattintson duplán a NeoClock Time Server tételre, és a Szolgáltatás állapota 

(Általános párbeszédlap) alatt kattintson a Befejezés gombra a szolgáltatás 
befejezéséhez.

– Ezt követően inaktíválja a szolgáltatást úgy, hogy az Indítás típusa lenyitható listában 
a Inaktív tételt választja.

– A megerősítéshez kattintson az OK gombra, és zárja be a Szolgáltatások 
párbeszédablakot és a Vezérlőpultot is.

7. Indítsa újra a számítógépet.
8. A NeoClock Time Server programot nem szabad konfigurálni – ehhez a TARDIS 

használata szükséges. (Videorendszerek hálózati szinkronizálásához szükséges program 
iránt a videorendszer gyártójának termékszolgáltatójánál érdeklődjön!) 

9. Az óra pozícionálásához használja a NeoClock XP kezelési útmutatóját (megtalálható a 
CD-n PDF-fájlként). 
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9.9 Modem-/ISDN-kártya csatlakoztatása (beérkező 
kapcsolatokhoz)

A következő lépések elvégzéséhez rendszergazdai jogosultság szükséges.

A modem kiválasztása: 
– Használhatók mind a belső PCI-modemek, mind soros modemek (kivétel: DSL-modemek) 

vagy USB-porton keresztül csatlakozó modemek, amennyiben a Windows XP támogatja 
ezeket. 

– A V.90 és a V.34 protokollok támogatása szükséges. 
– Be kell tartani a mindenkori ország engedélyezési rendelkezéseit (különösen a 

telefonhálózat használatára, a rádiófrekvenciás zavarmentesítésre, az elektromos 
biztonságra és a tűzvédelemre vonatkozó előírásokat). 

– Kompatibilitás a nemzeti telefonhálózatokkal. 
– Figyelembe kell venni a cég telefonközpontjainak adottságait (pl.  a szabad vonal 

felismerésének esetleges letilthatóságát, az impulzusos vagy a hangfrekvenciás (dallam) 
tárcsázás választását). 

A modem telepítése 
Telepítse a modemet a gyártó cég leírása szerint. A Windows® XP számos modemtípust 
automatikusan felismer. Vegye figyelembe azonban a telepítés sajátosságait (pl.: ha a modem 
nem ismeri fel egy telefonkészülék szabad vonali jelzését, akkor a Tárcsázás előtt szabad jelre 
várni négyzetet ki kell kapcsolni.

Modemnél: az időtúllépési értéket kimenő hívásokhoz csökkenteni kell
1. Válassza a Windows® XP felületén a Start > Vezérlőpult menüt.
2. A Vezérlőpult ablakában kattintson duplán a Telefon és modem beállításai szimbólumra.
3. A Telefon és modem beállításai párbeszédablakban válassza a Modemek 

párbeszédlapot.
4. A listamezőben válassza ki a telepített modemet, és kattintson a Tulajdonságok gombra.
5. Kattintson a ... modem tulajdonságai párbeszédmezőben a Bővített párbeszédlapra, 

majd a Standard beállítások ... gombra.
6. Az Általános oldalon, a Hívás törlése, ha a kapcsolat nem jön létre .. másodpercig 

pontban módosítsa az értéket a következőről 60 a következőre15.
7. A megnyitott párbeszédablakban az OK gombra kattintva erősítse meg az új beállítást.

Modem és ISDN-kártyánál: tárcsázás lehetővé tétele 
(ha beérkező hívásokat kell fogadni) 
1. Válassza a Windows® XP felületén a Start > Vezérlőpult menüt. 
2. A Vezérlőpult ablakában kattintson duplán a Hálózati kapcsolatok szimbólumra. 
3. Kattintson a Hálózati kapcsolatok mappában, a Hálózati műveletek alatt az Új kapcsolat 

létrehozása szimbólumra.
4. Az Új kapcsolatok létrehozása varázsló ablakában kattintson a Tovább gombra.
5. A Hálózati kapcsolat típusa ablakban jelölje be a Bővített kapcsolat létrehozása opciót, 

és kattintson a Tovább gombra.
6. Aktiválja a Bővített kapcsolat létrehozása lapon a Bejövő kapcsolatok elfogadása tételt, 

és kattintson a Tovább gombra.
7. A varázsló Bejövő kapcsolatok eszközei lapján, a Csatlakozóeszközök alatt válassza ki az 

előbb telepített modem vagy ISDN-kártyát. Jelölje be a kártyához tartozó négyzetet, és 
kattintson a Tovább gombra.

Csak erre feljogosított szakszemélyzet végezheti el!
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8. A varázsló Bejövő virtuális magánkapcsolat lapján aktiválja a Virtuális magánhálózati 
kapcsolatok tiltása opciót, és kattintson a Tovább gombra.

9. Kattintson a varázsló Felhasználói engedélyek lapján a Tovább gombra.
10. Végezze el a következők szerint a hálózati protokoll beállításokat: A Hálózati szoftver 

lapon, a listamezőben válassza a TCP/IP-protokoll opciót, és győződjön meg arról. hogy 
be van jelölve az ehhez tartozó négyzet. 
– Kattintson a Tulajdonságok gombra és győződjön meg róla, hogy a Bejövő 

kapcsolatok TCP/IP-tulajdonságok párbeszédablak beállításai a következők: A 
hívók hozzáférhetnek a helyi hálózathoz jelölőnégyzet nincs bejelölve. A TCP/IP-
címek megadása négyzet be van jelölve, a címtartomány 169.254.x.1 és 
169.254.x.254 között van megadva. Az x számnak egy egyértelmű rendszerszámnak 
kell lennie az ügyfél RAS-kapcsolatában és a 2 - 254 tartományban kell kiosztani.  
Példa: az ügyfél 10 DiBos-rendszerrel és 1 riasztásvevő rendszerrel rendelkezik. 
Ebben az esetben az x szám 2 és 12 között váltakozik. Ugyanazt a számot nem 
szabad két különböző rendszernél használni.
Válassza a Hívó számítógép meghatározhatja saját IP-címét opciót.  
Az OK gombra kattintva erősítse meg a beállítást.

– A varázsló lapján kattintson a Tovább gombra.
11. Kattintson a varázsló Új kapcsolat – a varázsló befejezése lapján a Befejezés gombra.
12. Végezze el a DiBos konfigurációban a szükséges beállításokat.

A számítógép konfigurációjában elvégzendő azon szükséges beállítások, amelyek mellett a 
betárcsázásnak meg kell történnie
1. Válassza a konfigurációban az Ellenoldali helyek menüt.
2. Aktiválja a Beérkező hívások fogadása négyzetét a Modem/ISDN-kártyán keresztüli 

betárcsázás engedélyezéséhez.
Megjegyzés:

A négyzet aktiválásakor felszólítást kap egy jelszó kiosztásához. A hívó fél ezt a jelszót 
fogja használni a számítógép tárcsázásához.

3. Az OK gombra kattintva erősítse meg a beállításokat.

A számítógép konfigurációjában elvégzendő azon szükséges beállítások, amelyek mellett a 
betárcsázásnak meg kell történnie
1. Válassza a konfigurációban az Ellenoldali helyek menüt.
2. Kattintson az Új gombra, és írjon be a Név mezőbe egy felhasználó nevet.
3. Aktiválja a Modem/ISDN négyzetet
4. Írja be a Szám mezőbe a telefonszámot.
5. Hagyja változatlanul a Felhasználó mezőt.
6. Kattintson a Jelszó beírása opcióra
7. Írja be a számítógép azon jelszavát, amelyet a tárcsázáshoz használni kell.
8. Az OK gombra kattintva erősítse meg a beállításokat.
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9.10 Csatlakozás AutoDome/SAE-Dome dómkamerákhoz 

9.10.1 Csatlakoztatás Bosch dómkamerákhoz (közvetlen)

9.10.2 Csatlakoztatás Bosch dómkamerákhoz keresztsínen keresztül

1 Videorendszer 4  AutoDome

2 BiPhase 5 LTC-keresztsín

3 LTC 8569 vagy LTC 8570 kód-
multiplexer

1

5

3 4
2 2

2

FIGYELEM! 
Szükség van egy LTC 8569 vagy LTC 8570 multiplexerre, ha egy AutoDome kamera mellett 
egyidejűleg egy Bosch LTC-keresztsínt is csatlakoztatni kell a videorendszerhez. 

1 Videorendszer 5 LTC 8x00 

2 COM x 6 BiPhase

3 LTC8506/00 Allegiant konzolkábel 7 AutoDome

4 Konzolport

1

5

2
63

7

4

FIGYELEM! 
Érvényes CCL-parancsok konfigurálhatók a DiBos szoftverben. Ezt követően az előre 
konfigurált parancsok kézzel vagy automatikusan elküldhetők az Allegiant-keresztsínre.
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9.10.3 Csatlakoztatás SAE dómkamerákhoz (közvetlen)

9.10.4 Csatlakoztatás SAE-dómkamerákhoz V3032 Biphase interfésszel

1 Videorendszer 4 RS 232/RS 485 konverter pl.: LNL-108 
a

2 COM x 5 RS 485

3 RS 232 6 SAE dóm

1

5
2

6
3

4

1 Videorendszer 5 RS 485

2 BiPhase 6 SAE-dómkamera

3 LTC 8569 vagy LTC 8570 kód-
multiplexer

7 LTC-keresztsín

4 SAE (V3032) protokoll-konverter

1

52 2

2

63

7

4

FIGYELEM! 
Szükség van egy LTC 8569 vagy LTC 8570 multiplexerre, ha egy SAE-dóm kamera mellett 
egyidejűleg egy Bosch LTC-keresztsínt is csatlakoztatni kell a videorendszerhez. 
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9.11 Veszélyjelző berendezés csatlakoztatása

9.11.1 Általános megjegyzések 
A videorendszer RS 232-interfészen keresztül, az egyik COM x porton át csatlakozik egy ATM-
hez, pl. OVS interfész-átalakító közbeiktatásával. 

A videorendszernek a mindenkori GMA-hoz történő csatlakoztatásánál semmiféle 
riasztásspecifikus módosításra sincs szüksége (a szükséges interfészmodulnak jelen kell 
lennie). Az összes beállítás a videorendszer kezelőfelületén végezhető el. 
A GMA-ban engedélyezni kell az adatátvitelt, és a készüléknek rendelkeznie kell a megfelelő 
interfészmodullal (lásd a mindenkori kapcsolást).
Az OVS-szerelvénycsoporttal a készülékek esetleges eltérő adó- és vevőoldali kiosztásai a 
V.24-kapcsolat oldalán kiegyenlíthetők. A BR1 és a BR2 hidakat át kell dugaszolni.

1 Videorendszer 

2 COM x 

3 RS 232-interfész 

4 OVS interfész-átalakító

5 Bosch GMA

OPTOST3

1

52

3

4
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Az OVS interfész-átalakító hídkiosztásai

Az adó- és vevővezeték felcserélése 
– 1. variáció:

BR2 és BR1: 1/2 állás

ST3: 2-es láb = adóvezeték, 3-as láb = vevővezeték

– 2. variáció:
BR2 és BR1: 2/3 állás

ST3: 2-es láb = vevővezeték, 3-as láb = adóvezeték

1 OVS

2 12 V/24 V csatlakozó

Figyelem:
Az OVS kinyitása előtt húzza ki a hálózati 
dugaszt!

12 V/24 V tápfeszültségnél 

BR4: 1/2 állás

BR5: 1/2 állás

BR6: 1/2 állás

230 V tápfeszültségnél 

BR4: 2/3 állás

BR5: 2/3 állás

BR6: nyitott

Az OPTO-dugasz kiosztása A V.24 (ST3) dugasz kiosztása

Irány Csatlakozó Irány Csatlakozó

Bemenet - 1 Adó/vevő * 2

Bemenet + 6 Vevő/adó * 3

Kimenet + 5 0 V 5

Kimenet - 9

* a BR1/BR2-től függő

OPTO V.24

ST3

BR2 BR1
1
2
3

1
2
3

BR6
1

BR5
3
2
1

BR4

ST11

2

3
2
1

−
+

1

2

FIGYELEM! 
A kábelezéshez a J-Y(St)Y 2x2x0,6 típusú távközlési kábel ajánlott. A kábel árnyékolását 
földáramok elkerülése érdekében központilag kell földelni.
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9.11.2 Csatlakoztatás NZ 500 (20 ma) videorendszerhez NZ 500

9.11.3 Csatlakoztatás BZ 500 (20 ma) rendszerhez

Az árnyékoló huzalt csak az NZ 500 rendszerhez kell 
csatlakoztatni.
J-Y (St) Y 2x2x0,6 telepítőkábel

SU 500: 
BR1 csatlakoztatva (1200 
bit/s)

1 Videorendszer 4 Hatótávolság max. 1000 m

2 COM x 5 NZ 500

3 OVS 6 SU 500

Az árnyékoló huzalt csak az NZ 500 
rendszerhez kell csatlakoztatni.
J-Y (St) Y 2x2x0,6 telepítőkábel

 COM 2 és COM 3 csak az ERSE 10 interfész-
szerelvénycsoporttal

1 Videorendszer 5 BZ 500 LSN

2 COM x 6 SM 20

3 OVS 7 ANNE 10

4 Hatótávolság max. 1000 m 8 COM 1 – COM 3
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9.11.4 Csatlakoztatás AZ 1010/NZ 1008 rendszerhez 

V.24-es csatlakoztatás AZ 1010/NZ 1008 rendszerhez

20 mA-es csatlakoztatás AZ 1010/NZ 1008 rendszerhez

Hídkiosztás (V) az SMA-csatlakozón
V1 átkötőt a 2/3 állásba
Jelszint a V.24 interfészhez

Az AZ 1010/NZ 1008 rendszer 
csatlakoztatását központilag kell 
programozni.

1 Videorendszer 4 Az AZ 1010/NZ 1008 (a rendszer 
csatlakoztatását központilag kell 
programozni)

2 COM x 5 SMA

3 max. 25 m 6 SMA (V1 átkötőt a 2/3 állásba, jelszint 
a V.24 interfészhez)

Hídkiosztás (V) az SMA-csatlakozón
V1 átkötőt az 1/2 állásba
Jelszint a V.24 interfészhez

Az árnyékoló huzalt csak az AZ 1010/NZ 1008 
rendszerhez kell csatlakoztatni. 
J-Y (St) Y 2x2x0,6 kábel

1 Videorendszer 4 Hatótávolság max. 1000 m

2 COM x 6 GOM

3 OVS 7 LNA

5 AZ 1010/NZ 1008

SDI

0 V

SDO

2

3

5

S  3A S  3B

B2

B1 V1

1
2
3

1

5

2

6

3

4

SDI

SDO

+12V

SDI

SDO

ST3 OPTO

9

5

6

1

SDI

SDI+

SDO+

SDO

+UV

1 5

2
6

3 4
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9.11.5 Csatlakoztatás NZ 1012 rendszerhez

V.24-es csatlakoztatás NZ 1012 rendszerhez

20 mA-es csatlakoztatás NZ 1012 rendszerhez

1 Videorendszer 5 EAN

2 COM x 6 SSM

3 max. 25 m 7 ZSN szoftververziók: 18508.0 A8.1, 
18508.1 A8.1 4 NZ 1012

Dip-Fix kiosztás (S) és hidak (V) az SSM-csatlakozón

1. interfész: 2. interfész: 

S0 be: 1200 Baud S4 be: 1200 Baud

S1 ki: Videorendszer S5 ki: Videorendszer

S2 be: Adóprioritás NZ 1012 
rendszernél

S6 be: A készülék 
csatlakoztatva

S3 be: A készülék 
csatlakoztatva

S7 be: Adóprioritás 
NZ 1012 rendszernél

V2, V4 csatlakozt
atva:

V.24 interfész V12, V14 csatlakozt
atva:

V.24 interfész 

S3
S2

S0

V4

V2

SDI

0 V

SDO

3

2

5

1

5

2

6

3

7

4

FIGYELEM! 
Lehetséges a csatlakoztatás a 2-es interfészhez.

1 Videorendszer 5 NZ 1012 (az SSM-ek hídjait a 20 mA-re 
tenni.)

2 COM x 6 GOM

3 OVS 7 EAN

4 Hatótávolság max. 1000 m

ST3 OPTO

9

5

6

1

1

2

3 4

SDI

SDO

+U1

SDI

SDOSDI

SDI+

SDO+

SDO

+UV

5

6
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9.11.6 Csatlakoztatás NZ 1060 rendszerhez 

V.24-es csatlakoztatás NZ 1060 rendszerhez 

Előnyben kell részesíteni a 6 – 9 interfészeket, de projektspecifikusan a 2 – 5 interfészekhez is 
lehetséges a csatlakozás.
A megfelelő interfészt AUX-ra programozni (1200 Baud), a hidakat SIE-re (V1, V3) helyezni a 
V.24-es interfészhez.

20 mA-es csatlakoztatás NZ 1060 rendszerhez

Előnyben kell részesíteni a 6 – 9 interfészeket, de projektspecifikusan a 2 – 5 interfészekhez is 
lehetséges a csatlakozás. A megfelelő interfészt AUX-ra kell programozni (1200 Baud), a 
hidakat SIE-re (V2, V4) kell helyezni 20 mA-es interfész esetében.

1 Videorendszer 5 ZAN

2 COM x 6 SIE

3 max. 25 m 7 ZVE (szoftververziók: 18033.0 A6.2, 
18033.2 A6.2, 18033.3 A6.2)4 NZ 1060

1 Videorendszer 5 NZ 1060 

2 COM x 6 GOM

3 OVS 7 ZAN

4 Hatótávolság max. 1000 m
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9.11.7 Csatlakoztatás UEZ 1000 (20 mA) rendszerhez

Az árnyékoló huzalt csak az UEZ 1000 rendszerhez kell csatlakoztatni. 
J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6 telepítőkábel

9.11.8 Csatlakoztatás UEZ 2000 (20 mA) rendszerhez

1 Videorendszer 5 UEZ 1000

2 COM x 6 AVK

3 OVS 7 20 mA-1 és 20 mA-3 között

4 Hatótávolság max. 1000 m

1 Videorendszer 5 UEZ 2000 LSN

2 COM x 6 SM 20

3 OVS 7 AVM 100

4 Hatótávolság max. 1000 m 8 COM 1 – COM 5

Az árnyékoló huzalt csak az UEZ 2000 rendszerhez 
kell csatlakoztatni.
J-Y (St) Y 2x2x0,6 telepítőkábel

COM 4 és COM 5 csak a SEMO1 
interfész-szerelvénycsoporttal
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9.11.9 Csatlakoztatás UGM 2020 rendszerhez

20 mA-es csatlakoztatás UGM 2020 rendszerhez TESP-n keresztül (telefóniánál)

20 mA-es csatlakoztatás UGM 2020 központhoz UESS-videorendszeren keresztül

1 Videorendszer 5 UGM 2020

2 COM x 6 TESP (Br. 1–4: nyitott

3 OVS 7 SGK (szoftververziók: SGKUGM)

4 Hatótávolság max. 1000 m 8 EPC/EPC2 (EAPS-4 és EAPS-5-től)

1 Videorendszer 5 UGM 2020

2 COM x 6 ÜSS (túlfeszültség elleni védelem)

3 OVS 7 SGK (szoftververziók: SGKUGM)

4 Hatótávolság max. 1000 m 8 EPC/EPC2 (EAPS-4 és EAPS-5-től)
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10 Zavarelhárítás és ellenőrzés
Ez a fejezet azokkal a zavarokkal kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza, amelyek feltehetően az 
első üzembe helyezés vagy a későbbi üzemeltetés során léphetnek fel. Ha nem tudná 
megszüntetni a zavar okát, akkor forduljon a videorendszer gyártójának vevőszolgálatához.

10.1 Zavarelhárítás

Zavar Lehetséges ok Megoldás

A számítógép 
rendszerindítási fázisa 
közben a rendszer nem indul.

Rendszer helyreállítása. 
Ehhez a helyreállító CD 
lemezt kell használni
Megjegyzés:
A rendszert csak akkor küldje 
vissza, ha a helyreállítás nem 
sikerült.

A DiBos szoftver alkalmazás 
nem indul.

Üzenet, a lemezmeghajtókon 
olyan fájlok találhatóak, 
amelyekhez nem lehet 
hozzáférni.

a lemezmeghajtókon sérült 
szektorok vagy hibás fájlok 
találhatóak.

A Chkdsk programmal 
ellenőrizze az érintett 
lemezmeghajtókat. Törölje az 
érintett fájlokat. Törölje 
azokat a könyvtárakat is, 
amelyekben a hibás fájlok 
találhatóak.
Ha ez nem vezet eredményre, 
akkor a rendszert helyre kell 
állítani a helyreállító CD 
lemez segítségével.
Megjegyzés:
A hibás fájlok listáját a 
rendszer a DiBos minden 
indításakor a DB-kiszolgáló 
naplófájljába írja.

Az összes kamera kiiktatva. Nincs videojel. Cserélje ki a grabberkártyát.

Hibás a grabberkártya. Ellenőrizze a videojelet.

A hálózati kapcsolat nem 
hozható létre, és a kamerák le 
vannak tiltva.

A számítógépnév már foglalt a 
rendszerben.

Adjon meg egyedi 
számítógépnevet.

Hibás IP-cím. Írja be a helyes IP-címet.

A tűzfal aktiválva van. Kapcsolja ki a tűzfalat, vagy 
ha ez nem lehetséges, 
használja az UDP Tuneling 
funkciót.

A GMA összes bemenete 10 
másodpercnél hosszabb ideig 
riasztási állapotban van

Interfészprobléma a GMA-nál. Hárítsa el az interfész 
problémáját.

Nem található a Hardverkulcs 
üzenet.

Hiányzik a hardverkulcs, vagy 
nincs engedélyezve a 
teljesítményjellemző.

Helyezze be a hardverkulcsot, 
vagy adja hozzá a 
teljesítményjellemzőt. 

Hiányzik az egyik kamera 
videojele.

Nincs videojel. Ellenőrizze a videojelet.
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Nem sikerült a képek írása. Túl sok archívumba írta be a 
képeket.

Módosítsa a felvétel 
beállításait.

Nem működik a 
szoftverteljesítmény jellemző.

Ellenőrizze a hardverkulcs 
engedélyezést.

A hardverkulcs 
engedélyezésnek a 
konfigurációban nézhet 
utána.

Nem ismeri fel a rendszer a 
külső merevlemezeket.

Hiányzik a lezáró ellenállás. Csatlakoztassa a lezáró 
ellenállást.

A merevlemezek duplán 
foglalt azonosítóval 
rendelkeznek.

Állítsa be növekvő 
sorrendben az azonosítókat a 
merevlemezeken.

Nincsenek megformázva a 
merevlemezek.

Formázza meg NTFS-
fájlrendszer szerint a 
merevlemezeket.

Nincs ISDN-kapcsolat. Nem egyezik meg az adó és a 
vevő kapcsolati jelszava.

Ellenőrizze a kapcsolat-
jelszót.

Hibás protokoll van beállítva. Válassza ki a megfelelő 
protokollt (EURO-ISDN) egy 
ISDN-PCI Beállítás műveleten 
keresztül.

Zavar Lehetséges ok Megoldás
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10.2 Az opcionális hálózati kapcsolat ellenőrzése 
Kábelezési adatok 
A hálózat üzembevételéhez és vizsgálatához a következő adatokat kell beszerezni a hálózat 
üzemeltetőjétől:
– IP-cím
– Alhálózati maszk
– (átjáró)

Tudnivalók a kábelezés vizsgálatához
A kábelezés üzembevételéhez és vizsgálatához használja a következő tesztprogramokat:
1. Válassza a Start > Összes program > Kellékek > Parancssor menüpontot.
2. Többek között az alábbi parancsokat adhatja ki:

ping

Ezt a parancsot csak akkor tudja kiadni, ha előzőleg már telepítette a TCP/IP-protokollt. 

ping localhost

Ez a parancs a számítógép saját kommunikációját teszteli.

ping <ellenoldali állomás neve> vagy 
ping <ellenoldali állomás TCP/IP-címe>

A parancshoz tartozó program az ellenoldali állomással fennálló kommunikációt vizsgálja 
meg.

arp -a 

Ez a program más számítógépeket jelenít meg, miután létrejött velük a kapcsolat. 

ipconfig

Megjeleníti az összes aktuális TCP/IP-hálózatos konfigurációs értéket (IP-cím, alhálózati 
maszk, standard átjáró). 

tracert <ellenoldali állomás neve>

Ez a program a célig megtett utat jeleníti meg. 

net view 

Megjeleníti az összes rendelkezésre álló ellenoldali helyett. 

FIGYELEM! 
Nem működik a ping parancs, ha a konfigurációban be van kapcsolva az UDP-Tuneling.
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10.3 Ellenőrizze az opcionális ATM-kapcsolatot
A videorendszer és az ATM közötti adatforgalom ellenőrzéséhez a Windows® XP „Hyper 
Terminal” programját használhatja.
– Indítsa a programot a Start menü> Összes program > Kellékek > Kommunikáció > 

HyperTerminal menüponttal.
– A program indítása után írjon be a párbeszédmezőbe egy nevet (tesztnév), és erősítse 

meg a bevitelt.
– A következő párbeszédmezőben válassza ki azt az interfészt, amelyhez az interfész-

processzor csatlakoztatva van (Csatlakozás ezzel beviteli mező). Az OK gombra kattintva 
erősítse meg a beállítást.

– Írja be a következő paramétereket:
 – bit/másodperc: 9600 
– Adatbitek: 8 
– Paritás: Nincs 
 Stopbitek: 1 
– Átvitelvezérlés: Nincs 
Erősítse meg a bevitt adatokat az OK gombbal.

– Aktiválja a Fájl > Tulajdonságok > Beállítások > ASCII Beállítás” pontot, és jelölje be a 
Soremelés hozzáfűzése a bejövő sorvégekhez négyzetet. Az OK gombra kattintva 
erősítse meg a beállítást.

Ezzel befejeződött a Hyper Terminal konfigurálása. Az adatok kiértékelhetők.

Adattávirat a videorendszer és az interfész-processzor között: 

1 Kártya az ATM-ben 8 Dátum
2 Az ATM felismerte a 

kártyát
9 Óra

3 Összeg beírása 10 Tranzakció száma (az ATM-től és a 
számítóközponttól függ, nem 
mindig elérhető)

4 Kéz a pénzért 11 Automata száma

5 Pénz elvétele 12 Bank irányítószáma
6 Tranzakció vége 13 Számlaszám
7 Interfész száma 

(0–3 az ATM1 - ATM4-hez)
14 Összeg
15 Kameraszám/művelet

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

82054135 0532037398 220

82054135 0532037398 220

82054135 0532037398 220 2

82054135 0532037398

 1

82054135 0532037398 220

1

5

9 13

2

6

10 14

3

7 11 15

4

8 12

FIGYELEM! 
Művelet 1 = Kártya az ATM-ben üzenet
Művelet 2 = Kéz a pénzért üzenet
Egyes ATM-eknél a kártya behelyezésekor azonnal megjelenik egy üzenet, azonban banki 
irányítószám és a számla száma nélkül. Más ATM-eknél csak azt követően kerül sor erre, hogy 
megtörtént a banki irányítószám és a számlaszám beolvasása, és az ügyfél rendben megadta a 
Pin-kódot is.
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10.4 Az opcionális web kapcsolat ellenőrzése 
A webalkalmazás aktiválása után ellenőrizze, hogy ténylegesen szabad-e a hozzáférés. 
Ehhez a következő módon járjon el: 
1. Indítsa el a webböngészőt (Internet Explorer 5.x vagy újabb verzió). 
2. Írja be a következőt a címsorba: http://<hostname>.  <hostname-ként annak a 

számítógépnek az IP-címét vagy nevét adhatja meg, amelyikre telepítve lett a 
webkiszolgáló.  
A kapcsolat létrejötte után megjelenik a videorendszer webalkalmazásának bejelentkező 
maszkja. Most megtörténhet a bejelentkezés.
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11 Karbantartási és szervizelési tudnivalók

11.1 Elvégzendő karbantartási munkálatok
Végezze el a következő karbantartási munkálatokat:
– A videorendszerben:

– ellenőrizze az összes kábelcsatlakozás megfelelő illeszkedését,
– ellenőrizze a szellőzést, és szükség esetén tisztítsa meg,
– szennyeződés esetén tisztítsa meg a képernyőt,
– ellenőrizze a rendszeridőt, és szükség esetén állítsa be.

– Vizsgálja meg kameránként az utolsó öt mentett képet a minőségükre nézve (mint pl. 
élesség, világosság, kontraszt).

– Szúrópróbaszerűen ellenőrizze az archívumba tett képeket (a minőségük és a kiegészítő 
adatok szempontjából).

– Hajtson végre legalább egy kioldást egy esetlegesen csatlakoztatott GMA készüléken vagy 
egy közvetlenül csatlakoztatott érintkezőn keresztül. Ellenőrizze az ekkor az archívumba 
kerülő képeket, majd törölje őket.

– Ellenőrizze a merevlemezes tár kihasználtságát. Esetenként, az ügyféllel történt 
egyeztetés szerint töröljön képeket.

– Tisztítsa meg az összes szabadon hozzáférhető kamerát, objektívet, valamint dómkamerát 
és a külső kamerák elülső üvegeit. Ennek során ellenőrizze a csatlakozó kábeleket és a 
dugaszokat.

– A berendezés telepítésekor kinyomtatott vagy mentett referenciaképeket hasonlítsa 
össze a megfelelő kamerák élőképeivel a beállításukat illetően. A szakmai szervezettel 
(BGV) szemben az ügyfél felel a beállított képkivágásért.

– Havonta legalább egyszer el kell végezni a balesetbiztosítási pénztár szerinti 
működésvizsgálatot. Figyelembe kell venni az SP 9.7/7 Követelmények az optikai 
térfigyelő berendezések vizsgálata iránt pontját.

– Az ügyfél tulajdonában lévő nyomtató ellenőrzése (1 nyomat).
– ISDN-kapcsolatnál létre kell hozni egy tesztkapcsolatot. 
– ATM-kapcsolatnál:

– meg kell vizsgálni az interfész-processzor és az OVS-csatlakozó kábelét
– ellenőrizni kell a tranzakciós adatok átvitelét,
– meg kell vizsgálni a belépésellenőrző adatok megjelenítését (belépésellenőrző 

kábelének vizsgálata).
– Az összes elvégzett munkát dokumentálni kell az üzemeltetési könyvben.

Az üzemeltetőre maradó karbantartási munkálatok 
Az üzemeltető feladata:
– a lézernyomtató tonerének cseréje,
– nyomtatópapír vagy a videonyomtató papírpatronjának utántöltése,
– színes festékpatronok cseréje tintasugaras nyomtatónál. 

FIGYELEM! 
a rendszeren az összes olyan munkát, amely korlátozza a felvételi üzemet, csak az ügyféllel 
történt előzetes egyeztetést követően szabad elvégezni. A balesetvédelemmel összefüggő 
fontos munkákat lehetőség szerint a nyitvatartási időn kívül kell elvégezni. 
Hiba esetén ki kell cserélni a rendszert (hardverkulcs nélkül). Erre az időre a videorendszer 
gyártója rendelkezésre bocsát egy kölcsönkészüléket. 
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11.2 Szoftver frissítése
A szoftver telepítését Windows® XP rendszergazdaként kell elvégezni.

11.3 Zavarelhárítás 
Adott esetben a következő zavarok elhárítására lehet szükség:
– Ellenfény :

Ha ellenfény miatt a felvételek minőségének romlása állapítható meg, akkor a fényforrást 
pl. az ablakokon függönyökkel vagy a lámpák kitakarásával korlátozni kell, vagy 
módosítani kell a kamerák felállítási helyét.

– Tükröződések:
Ha az optikai térfigyelő berendezés lövés- vagy törésgátló üvegfalakon belül lett felállítva, 
akkor a fényviszonyok miatt tükröződési jelenségek jöhetnek létre. Ezek annál erősebbek 
lehetnek minél nagyobb az üvegezésen belüli fényerő. Az ilyen tükröződések többek 
között úgy csökkenthetők, hogy erősebben megvilágítják az üvegezésen kívüli területet, 
és a kamerákat közelebb helyezik az üvegfalakhoz. A tükröződések gyakran úgy is 
elkerülhetők, hogy elsötétítik a kamerák mögötti vagy melletti fényforrásokat. Ha ezek az 
intézkedések nem segítenének, akkor polarizációs szűrőt kell helyezni az objektív elé. 

– Élesség: 
Felvételek ellenőrzésénél ügyelni kell arra, hogy a meghatározott felvételi tartományon 
belül éles legyen a személyek és a tárgyak körvonala. A képélesség jobb beállítása 
céljából ún. szürke vagy ND-szűrők tehetők az objektív elé. 

– Szennyeződések:
Gyakran rontja a felvételek minőségét az objektív vagy a biztonsági tok üvegének 
elszennyeződése. 

A működési zavarok a következőképpen is elháríthatók: 
1. a videorendszer programjában a helyi vagy a távoli kapcsolat újbóli megszakítása és 

létrehozása, 
2. kilépés a programból, majd a program ismételt elindítása, vagy 
3. melegindítás, vagy a rendszer ki- és bekapcsolása (közte kb. 20 másodperc szünetet 

tartva). 
Ha ezek egyike sem vezetne a rendszer normális működéséhez, akkor felül kell vizsgálni a 
konfigurációt. 
Ha nem hárítható el a zavar, akkor ki kell cserélni a rendszert.
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