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1 Πρόλογος

1.1 Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο
Το παρόν εγχειρίδιο προορίζεται για άτομα που έχουν την ευθύνη εγκατάστασης και χειρισμού 
του VIP X1600. Όλοι οι κανονισμοί περί ηλεκτρολογίας, που ισχύουν σε διεθνές, εθνικό και, 
ενδεχομένως, τοπικό επίπεδο πρέπει να τηρούνται ανελλιπώς. Η σχετική γνώση περί τεχνολογίας 
δικτύων κρίνεται απαραίτητη. Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης και 
χειρισμού της μονάδας.

1.2 Συμβάσεις στο παρόν εγχειρίδιο
Στο εγχειρίδιο αυτό, χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα και επισημάνσεις προκειμένου να 
τραβήξουν την προσοχή του χρήστη σε ειδικές περιπτώσεις:

1.3 Χρήση για την οποία προορίζεται
Ο δικτυακός διακομιστής βίντεο VIP X1600 προορίζεται για χρήση με συστήματα CCTV και 
εξυπηρετεί τη μετάδοση σημάτων βίντεο και ελέγχου μέσω δικτύων μετάδοσης δεδομένων 
(Ethernet LAN και Internet). Σήματα ήχου είναι επίσης δυνατό να μεταδοθούν, με τις εκδόσεις 
των δομοστοιχείων του VIP X1600 που διαθέτουν τα σχετικά χαρακτηριστικά. Καθένα από τα 
δομοστοιχεία του VIP X1600 περιέχει μνήμη RAM για βραχυπρόθεσμη εγγραφή βίντεο από τις 
συνδεδεμένες κάμερες. Διάφορες λειτουργίες είναι δυνατό να ενεργοποιηθούν αυτόματα με την 
ενσωμάτωση εξωτερικών αισθητήρων συναγερμού. Δεν επιτρέπονται άλλες εφαρμογές.
Στην περίπτωση που υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση της μονάδας στις οποίες δεν 
παρέχονται απαντήσεις στο παρόν εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με το σύμβουλο πωλήσεων στην 
περιοχή σας ή απευθυνθείτε στην:
Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162
121 31 Περιστέρι
Ελλάδα
www.boschsecurity.gr

!
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι τυχόν μη συμμόρφωση με τις περιγραφόμενες οδηγίες 
ασφαλείας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικών βλαβών ή/και υλικών 
ζημιών στη μονάδα.
Συσχετίζεται με την ύπαρξη επικείμενων άμεσων κινδύνων.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ειδικές λειτουργίες και παρέχει συμβουλές και πληροφορίες για 
την ευκολότερη και πιο άνετη χρήση της μονάδας.
Bosch Security Systems Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού  V3.5 | 2007.12



8 el | Πρόλογος VIP X1600
1.4 Οδηγίες της Ε.Ε.
Ο δικτυακός διακομιστής βίντεο VIP X1600 συμμορφούται με τις απαιτήσεις των Οδηγιών της 
Ε.Ε. υπ' αριθμ. 89/336 (περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας) και 73/23, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 93/68 (περί συσκευών χαμηλής τάσης).

1.5 Πινακίδα στοιχείων
Για την απόλυτη αναγνώριση της μονάδας, η ονομασία του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός της 
έχουν εντυπωθεί στο κάτω μέρος της βάσης του VIP X1600, καθώς και στις πινακίδες στοιχείων 
που βρίσκονται πάνω στις πλακέτες των δομοστοιχείων του VIP X1600. Καταγράψτε τις 
πληροφορίες αυτές πριν από την εγκατάσταση, εάν χρειαστεί, προκειμένου να τις έχετε 
διαθέσιμες σε περίπτωση που έχετε απορίες ή χρειαστεί να παραγγείλετε ανταλλακτικά.
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2 Πληροφορίες περί ασφαλείας

2.1 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
– Ποτέ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε τη μονάδα σε οποιοδήποτε άλλο δίκτυο παροχής 

ρεύματος, εκτός από εκείνο για το οποίο προορίζεται.
– Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιείτε μόνον τροφοδοτικά εγκεκριμένα από την Bosch 

Security Systems.
– Μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα του τροφοδοτικού.
– Τα δομοστοιχεία του VIP X1600 πρέπει να εγκαθίστανται πάντοτε αποκλειστικά στο 

κατάλληλο περίβλημα της βάσης του VIP X1600.
– Εάν ανακύψει βλάβη, αποσυνδέστε το VIP X1600 από την παροχή ρεύματος και από όλες 

τις υπόλοιπες μονάδες.
– Τοποθετήστε το τροφοδοτικό ρεύματος και τη μονάδα μόνο σε ένα στεγνό μέρος, 

προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες.
– Εάν δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία της μονάδας, θέστε την εκτός 

λειτουργίας και ασφαλίστε την προκειμένου να αποτρέψετε τον μη εξουσιοδοτημένο 
χειρισμό της. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αναθέστε τον έλεγχο της συσκευής στην Bosch 
Security Systems.
Η ασφαλής λειτουργία δεν είναι πλέον εφικτή στις εξής περιπτώσεις:

– εάν υπάρχει ορατή ζημιά στη μονάδα ή στα καλώδια ρεύματος,
– εάν η μονάδα δε λειτουργεί πλέον σωστά,
– εάν η μονάδα έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία,
– εάν έχουν διεισδύσει στο εσωτερικό της μονάδας ξένα σώματα,
– μετά από παρατεταμένη αποθήκευση σε αντίξοες συνθήκες ή 
– μετά από έκθεση σε ακραίες συνθήκες καταπόνησης κατά τη μεταφορά.

2.2 Εγκατάσταση και χειρισμός
– Κατά την εγκατάσταση, απαιτείται συμμόρφωση με τους σχετικούς ηλεκτρολογικούς 

κανονισμούς και κατευθυντήριες οδηγίες, ανελλιπώς.
– Για την εγκατάσταση της μονάδας κρίνεται απαραίτητη η σχετική γνώση περί τεχνολογίας 

δικτύων.
– Πριν από την εγκατάσταση ή το χειρισμό της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι έχετε μελετήσει και 

κατανοήσει το υλικό τεκμηρίωσης για τις υπόλοιπες συσκευές που θα συνδεθούν σε αυτή, 
όπως π.χ. κάμερες. Το υλικό αυτό περιέχει σημαντικές οδηγίες και πληροφορίες περί 
ασφαλείας σχετικά με τις επιτρεπτές χρήσεις.

– Εκτελείτε μόνον τα βήματα εγκατάστασης και χειρισμού που περιγράφονται στο παρόν 
εγχειρίδιο. Τυχόν άλλες ενέργειες ενδέχεται να προκαλέσουν σωματικές βλάβες ή υλικές 
ζημιές.
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2.3 Συντήρηση και επισκευή
– Ποτέ μην ανοίγετε το περίβλημα της βάσης του VIP X1600. Η μονάδα δεν περιέχει 

εξαρτήματα που επιδέχονται επισκευής από το χρήστη. Αφαιρέστε μόνον το παρεχόμενο 
κάλυμμα, κατά την εγκατάσταση ενός δομοστοιχείου του VIP X1600. 

– Μην αλλάζετε εξαρτήματα στη βάση του VIP X1600ή σε δομοστοιχείο του VIP X1600. Οι 
μονάδες αυτές δεν περιέχουν εξαρτήματα που επιδέχονται επισκευής από τον χρήστη.

– Μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα του τροφοδοτικού. Το τροφοδοτικό δεν περιέχει 
εξαρτήματα που επιδέχονται επισκευής από τον χρήστη.

– Βεβαιωθείτε ότι όλες οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής εκτελούνται μόνον από 
κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό (ηλεκτρολόγους μηχανικούς ή ειδικούς στην 
τεχνολογία δικτύων).
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3 Περιγραφή προϊόντος

3.1 Παραδοτέα της βάσης του VIP X1600
– Βάση του VIP X1600
– Κιτ τοποθέτησης για εγκατάσταση σε ικριώματα των 19 ιντσών
– Αυτοκόλλητα ελαστικά προστατευτικά
– Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
– CD προϊόντος με το ακόλουθο περιεχόμενο:

– Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
– Εγχειρίδιο
– Έγγραφο System Requirements
– Περαιτέρω υλικό τεκμηρίωσης για τα προϊόντα Bosch Security Systems
– Configuration Manager
– Στοιχείο ελέγχου ActiveX MPEG
– Player και Archive Player
– Στοιχείο ελέγχου DirectX
– Microsoft Internet Explorer
– Java VM της Sun
– Acrobat Reader της Adobe

3.2 Παραδοτέα του δομοστοιχείου του VIP X1600
– Δομοστοιχείο του VIP X1600
– Κιτ τοποθέτησης για εγκατάσταση στη βάση του VIP X1600
– Βύσματα για το μπλοκ ακροδεκτών σύνδεσης
– Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Βεβαιωθείτε ότι τα παραδοτέα είναι πλήρη και σε τέλεια κατάσταση. Εάν εντοπίσετε 
οποιαδήποτε ζημιά, ζητήστε τον έλεγχο της μονάδας σας από την Bosch Security Systems.
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3.3 Απαιτήσεις συστήματος

3.3.1 Γενικές απαιτήσεις
– Ηλεκτρονικός υπολογιστής με λειτουργικό σύστημα Windows 2000 ή XP
– Πρόσβαση σε δίκτυο (εταιρικό ή το Διαδίκτυο)
– Οθόνη με ανάλυση 1.024 Χ 768 εικονοστοιχείων
– Βάθος χρώματος 16 ή 32 bit
– Java VM της Sun, εγκατεστημένο

3.3.2 Επιπρόσθετες απαιτήσεις διαμόρφωσης
– Microsoft Internet Explorer (έκδοση 6.0 ή μεταγενέστερη)

ή

– Το πρόγραμμα Configuration Manager (έκδοση 1.60 ή μεταγενέστερη), εγκατεστημένο

3.3.3 Επιπρόσθετες απαιτήσεις λειτουργίας
– Microsoft Internet Explorer (έκδοση 6.0 ή μεταγενέστερη)

ή

– Λογισμικό παραλήπτη, όπως π.χ. VIDOS (έκδοση 3.11 ή μεταγενέστερη) ή Bosch Video 
Management System
ή

– Συσκευή αποκωδικοποίησης της Bosch Security Systems, συμβατή με MPEG-4 (για 
παράδειγμα, VIP XD) ως παραλήπτη, καθώς και συνδεδεμένη οθόνη βίντεο.

– Για την αναπαραγωγή εγγραφών: σύνδεση με μέσο αποθήκευσης

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Μελετήστε επίσης τις πληροφορίες στο έγγραφο System Requirements, που υπάρχει στο 
συνοδευτικό CD. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να εγκαταστήσετε το απαιτούμενο λογισμικό και τα 
στοιχεία ελέγχου από το συνοδευτικό CD προϊόντος (βλ. Tμήμα 3.2 Παραδοτέα του δομοστοιχείου 
του VIP X1600, Σελίδα 11).
Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του Microsoft Internet Explorer μπορείτε να βρείτε στην 
ηλεκτρονική βοήθεια του Internet Explorer.
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3.4 Επισκόπηση λειτουργιών

3.4.1 Δικτυακός διακομιστής βίντεο
Το VIP X1600 είναι ένας δικτυακός διακομιστής βίντεο για μέχρι και 16 ανεξάρτητα κανάλια 
βίντεο σε τέσσερα δομοστοιχεία του VIP X1600. Είναι πρωταρχικά σχεδιασμένο για την 
κωδικοποίηση δεδομένων βίντεο και ελέγχου προς μετάδοση μέσω δικτύου IP. Σήματα ήχου 
είναι επίσης δυνατό να μεταδοθούν προς συμβατές μονάδες, με τις εκδόσεις των δομοστοιχείων 
του VIP X1600 που διαθέτουν τα σχετικά χαρακτηριστικά.
Η αξιοποίηση υπαρχόντων δικτύων σημαίνει ότι η ενσωμάτωση σε συστήματα CCTV ή τοπικά 
δίκτυα μπορεί να γίνει γρήγορα και εύκολα.
Το VIP X1600 προσφέρει ανάλυση 2/3 D1 ή 2CIF σε πλήρη ταχύτητα 25 (PAL) ή 30 (NTSC) 
καρέ ανά δευτερόλεπτο για μέχρι και 16 κανάλια.
Δύο μονάδες, π.χ. ένα VIP X1600 ως αποστολέας και ένα VIP XD ως παραλήπτης, είναι δυνατό να 
δημιουργήσουν ένα αυτόνομο σύστημα μεταφοράς δεδομένων χωρίς τη χρήση Η/Υ. Εικόνες 
βίντεο που μεταδίδονται από έναν μεμονωμένο αποστολέα είναι δυνατό να λαμβάνονται 
ταυτόχρονα σε πολλαπλούς παραλήπτες.
Τα δομοστοιχεία του VIP X1600 είναι σχεδιασμένα για εγκατάσταση στη βάση του VIP X1600. Η 
εγκατάσταση των μονάδων είναι μια γρήγορη και εύκολη εργασία, για την οποία δεν απαιτούνται 
επιπρόσθετα εργαλεία. Όλα τα δομοστοιχεία είναι "εν θερμώ" εναλλάξιμα, δηλ. για την εναλλαγή 
τους δεν απαιτείται τερματισμός λειτουργίας του συστήματος.

3.4.2 Παραλήπτης
Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν συσκευές αποκωδικοποίησης, συμβατές με MPEG-4, όπως 
π.χ. το VIP XD, ως παραλήπτες. Ως παραλήπτες, είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιηθούν 
υπολογιστές με εγκατεστημένο λογισμικό αποκωδικοποίησης, όπως π.χ. VIDOS, ή υπολογιστές 
με το πρόγραμμα περιήγησης Microsoft Internet Explorer.

3.4.3 Κωδικοποίηση βίντεο
Στο VIP X1600, εφαρμόζεται το πρότυπο συμπίεσης βίντεο MPEG-4. Χάρη στην αποτελεσματική 
κωδικοποίηση, ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων παραμένει χαμηλός ακόμη και με εικόνες 
υψηλής ανάλυσης, ενώ μπορεί επίσης να προσαρμοστεί στις κατά τόπους συνθήκες εντός 
ευρέων ορίων. Με τον τρόπο αυτό, υποστηρίζεται η ταυτόχρονη κωδικοποίηση και των 
16 καναλιών βίντεο.

3.4.4 Διπλή ροή (Dual Streaming)
Η λειτουργία "διπλής ροής" επιτρέπει την ταυτόχρονη κωδικοποίηση της εισερχόμενης ροής 
δεδομένων σύμφωνα με δύο διαφορετικά μεταξύ τους και ξεχωριστά προσαρμοσμένα προφίλ. 
Με τη δυνατότητα αυτή, δημιουργούνται δύο ροές δεδομένων ανά κάμερα, τα οποία είναι 
δυνατό να εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς, όπως π.χ. μια ροή για την εγγραφή και μια ροή 
βελτιστοποιημένη για μετάδοση δεδομένων μέσω του δικτύου LAN.

3.4.5 Λειτουργία πολλαπλής διανομής
Σε κατάλληλα διαμορφωμένα δίκτυα, η λειτουργία πολλαπλής διανομής επιτρέπει την 
ταυτόχρονη μετάδοση βίντεο σε πραγματικό χρόνο σε περισσότερους από έναν παραλήπτες. Για 
τη λειτουργία αυτή, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα πρωτόκολλα UDP και IGMP V2 στο 
συγκεκριμένο δίκτυο.
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3.4.6 Κρυπτογράφηση
Το VIP X1600 προσφέρει μια ποικιλία διαθέσιμων επιλογών για προστασία από τη μη 
εξουσιοδοτημένη ανάγνωση. Οι συνδέσεις μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο 
προστατεύονται με το πρωτόκολλο HTTPS. Μπορείτε να προστατέψετε τα κανάλια ελέγχου με το 
πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL. Με μια επιπρόσθετη άδεια χρήσης, είναι δυνατό να 
κρυπτογραφηθούν τα ίδια τα δεδομένα χρήστη.

3.4.7 Τηλεχειριστήριο  
Για τον τηλεχειρισμό εξωτερικών μονάδων, όπως π.χ. κεφαλές οριζόντιας ή κατακόρυφης 
κίνησης για κάμερες ή ηλεκτροκίνητοι φακοί ζουμ, τα δεδομένα ελέγχου μεταδίδονται μέσω της 
αμφίδρομης σειριακής θύρας του VIP X1600. Η θύρα αυτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για 
τη μετάδοση "διαφανών" δεδομένων.

3.4.8 Ανίχνευση παραβίασης και ανιχνευτές κίνησης
Το VIP X1600 προσφέρει ένα μεγάλο εύρος επιλογών διαμόρφωσης για τη ενεργοποίηση 
σημάτων συναγερμού σε περίπτωση παραβίασης των συνδεδεμένων καμερών. Στα παραδοτέα 
περιλαμβάνεται επίσης ένας αλγόριθμος ανίχνευσης κίνησης στην εικόνα βίντεο, ο οποίος 
μπορεί προαιρετικά να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει ειδικούς αλγορίθμους ανάλυσης βίντεο.

3.4.9 Στιγμιότυπα
Είναι δυνατή η ανάκληση μεμονωμένων εικόνων βίντεο (ή αλλιώς "στιγμιότυπων") από το 
VIP X1600, η αποθήκευσή τους στη μονάδα σκληρού δίσκου του υπολογιστή ή η εμφάνισή τους 
σε ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης σε μορφή JPEG.

3.4.10 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
Διατίθεται μια λειτουργία αποθήκευσης των προβαλλόμενων εικόνων βίντεο στη μονάδα 
σκληρού δίσκου του υπολογιστή, τόσο στη σελίδα ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΕΛΙΔΑ όσο και στη σελίδα 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ. Οι σεκάνς βίντεο είναι δυνατό να αποθηκευτούν με ένα απλό κλικ του ποντικιού και 
να επαναπροβληθούν με το πρόγραμμα αναπαραγωγής Player που περιλαμβάνεται στο 
αντικείμενο της προμήθειας.
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3.4.11 Σύνοψη
Το VIP X1600 προσφέρει τις ακόλουθες κύριες λειτουργίες:
– Μέχρι και 16 ανεξάρτητες αναλογικές εισόδους σύνθετου βίντεο τύπου BNC (PAL/NTSC)
– Μετάδοση βίντεο και δεδομένων μέσω δικτύων δεδομένων IP
– Λειτουργία "διπλής ροής" για κάθε είσοδο βίντεο. για την ταυτόχρονη κωδικοποίηση δύο 

ανεξάρτητα οριζόμενων προφίλ
– Λειτουργία πολλαπλής διανομής για την ταυτόχρονη αποστολή εικόνων σε περισσότερους 

από έναν παραλήπτες
– Κωδικοποίηση βίντεο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο MPEG-4
– Δύο ενσωματωμένες πλεονάζουσες θύρες Ethernet (10/100/1000 Base-T)
– "Διαφανές" αμφίδρομο κανάλι δεδομένων μέσω σειριακής διασύνδεσης RS232/ RS422/ 

RS485
– Διαμόρφωση και τηλεχειρισμός για όλες τις ενσωματωμένες λειτουργίες μέσω 

πρωτοκόλλου TCP/IP με ταυτόχρονη προστασία μέσω πρωτοκόλλου HTTPS
– Προστασία μέσω κωδικού πρόσβασης, για την αποτροπή τυχόν μη εξουσιοδοτημένης 

σύνδεσης ή αλλαγής της διαμόρφωσης
– Εκτεταμένες και ευέλικτες δυνατές επιλογές αποθήκευσης
– Τέσσερις είσοδοι συναγερμού και τέσσερις έξοδοι ρελέ ανά δομοστοιχείο του VIP X1600
– Ενσωματωμένος αισθητήρας βίντεο για την ενεργοποίηση συναγερμού σε περίπτωση 

κίνησης και παραβίασης
– Αυτόματη σύνδεση που ελέγχεται βάσει συμβάντων
– Προαιρετική, πλήρως πλεονάζουσα τροφοδοσία ρεύματος
– Δυνατότητα πλεονάζουσας σύνδεσης με το δίκτυο ή για την απ' ευθείας σύνδεση με ένα 

σύστημα iSCSI
– Βολική συντήρηση μέσω αποστολής διαμορφώσεων
– Ευέλικτη κρυπτογράφηση καναλιών ελέγχου και δεδομένων
– Έλεγχος ταυτότητας βάσει του διεθνούς προτύπου 802.1x

Οι εκδόσεις των δομοστοιχείων του VIP X1600 με δυνατότητα μετάδοσης ήχου προσφέρουν 
επίσης:
– Μετάδοση σήματος ήχου μέσω δικτύων δεδομένων IP
– Κωδικοποίηση ήχου σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο G.711
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3.5 Συνδέσεις και φωτεινές ενδείξεις

1 Εγκατεστημένο δομοστοιχείο του VIP X1600

2 Είσοδοι ήχου στάθμης γραμμής Audio In 1/2 και Audio In 3/4 (μονοφωνικές)
Στερεοφωνικές υποδοχές εξόδου ήχου στάθμης γραμμής των 3,5 mm (0,14 ίντσες) για τη 
σύνδεση καλωδίων ήχου
(μόνον στις εκδόσεις των δομοστοιχείων του VIP X1600 με δυνατότητα μετάδοσης ήχου)

3 Μπλοκ ακροδεκτών σύνδεσης
για εισόδους συναγερμού, εξόδους ρελέ και σειριακή θύρα

4 Είσοδοι βίντεο Video In 1 έως Video In 4
Υποδοχές τύπου BNC για τη σύνδεση πηγών βίντεο

5 Καπάκι για κενές υποδοχές

6 Υποδοχές για τη σύνδεση ενός ή δύο τροφοδοτικών

7 Υποδοχή RJ45 ETH 1
για τη σύνδεση σε τοπικό δίκτυο (LAN) Ethernet, με το πρωτόκολλο 10/100/1000 MBit 
Base-T

8 Υποδοχή RJ45 ETH 2
για πλεονάζουσα σύνδεση με το δίκτυο ή με σύστημα iSCSI

9 Ενδεικτικές λυχνίες (LED), για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των δομοστοιχείων 
του VIP X1600 και της βάσης του VIP X1600

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες, βλ. Tμήμα 8.4 Ενδεικτικές 
λυχνίες (LED), Σελίδα 120.
Για τις αντιστοιχίες των ακροδεκτών, βλ. Tμήμα 8.7 Μπλοκ ακροδεκτών σύνδεσης, Σελίδα 121.
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4 Εγκατάσταση

4.1 Προετοιμασίες
Τα δομοστοιχεία του VIP X1600 προορίζονται αποκλειστικά για εγκατάσταση στη βάση του 
VIP X1600. Η εγκατάσταση των μονάδων είναι μια γρήγορη και εύκολη εργασία, για την οποία 
δεν απαιτούνται επιπρόσθετα εργαλεία.
Το VIP X1600 είναι σχεδιασμένο για εγκατάσταση μέσα σε ερμάριο διακοπτών. Η στερέωση της 
μονάδας σε ικρίωμα των 19 ιντσών με τη βοήθεια του παρεχόμενου υλικού εγκατάστασης είναι 
μια εύκολη και γρήγορη εργασία.
Μπορείτε επίσης να τη χειριστείτε ως επιτραπέζια μονάδα. Τα τέσσερα ελαστικά ποδαράκια που 
περιλαμβάνονται στα παραδοτέα διασφαλίζουν την αντιολισθητική στήριξη της μονάδας.

Διασφαλίστε τις παρακάτω συνθήκες εγκατάστασης:
– Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα κοντά σε θερμαντικά σώματα ή άλλες πηγές θερμότητας. 

Αποφεύγετε σημεία που εκτίθενται στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
– Προβλέψτε επαρκή χώρο για το πέρασμα των καλωδίων.
– Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα εξαερίζεται επαρκώς. Λάβετε υπ' όψη σας τη συνολική 

παραγωγή θερμότητας, ιδίως κατά την εγκατάσταση μονάδων σε ερμάριο διακοπτών.
– Κατά την πραγματοποίηση των συνδέσεων, χρησιμοποιείτε μόνον τα παρεχόμενα καλώδια ή 

άλλα κατάλληλα καλώδια που παρέχουν ατρωσία στις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. 
– Τοποθετείτε και διατάσσετε όλα τα καλώδια με τρόπο, ώστε να προστατεύονται από τυχόν 

φθορά, και λαμβάνετε, όπου χρειάζεται, μέτρα για την αποτροπή τυχόν μηχανικής 
καταπόνησής τους.

– Αποφεύγετε κρούσεις, χτυπήματα και ισχυρούς κραδασμούς της μονάδας καθώς αυτά είναι 
δυνατό να της προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες.

4.2 Εγκατάσταση των δομοστοιχείων του VIP X1600
Η εγκατάσταση των διαφόρων δομοστοιχείων του VIP X1600 στη βάση του VIP X1600 
περιγράφεται στον σχετικό Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης. Λάβετε επίσης υπ' όψη σας τις 
παρακάτω βασικές σημειώσεις, κατά την εγκατάσταση μιας μονάδας.

!

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Η μονάδα είναι σχεδιασμένη για λειτουργία σε εσωτερικούς χώρους.
Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση για την εγκατάσταση που θα πληροί τις περιβαλλοντικές 
προϋποθέσεις. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0 και +50 °C (+32 
και +122 °F). Η σχετική υγρασία πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 20% και 80% (χωρίς συμπύκνωση 
υδρατμών).
Το VIP X1600 παράγει θερμότητα κατά τη λειτουργία του. Κατά την εγκατάσταση, λάβετε υπ' 
όψη σας τη μέγιστη τιμή παραγωγής θερμότητας των 205 BTU/h. Διασφαλίστε επαρκή 
εξαερισμό και επαρκή απόσταση μεταξύ της μονάδας και λοιπού εξοπλισμού με ευαισθησία στις 
υψηλές θερμοκρασίες.

!
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Μην εγκαταστήσετε ένα δομοστοιχείο του VIP X1600 σε ξεχωριστό περίβλημα και μη χειρίζεστε 
τη μονάδα εκτός της βάσης του VIP X1600. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την 
εγκατάσταση πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0 και +50 °C (+32 και +122 °F), ενώ η σχετική 
υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80% (χωρίς συμπύκνωση).
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4.2.1 Αλληλουχία εργασιών εγκατάστασης και χωρητικότητα της βάσης του 
VIP X1600

Μπορείτε να εγκαταστήσετε μέχρι και τέσσερα δομοστοιχεία του VIP X1600 σε μια βάση του 
VIP X1600. Η υποδοχή 1 πρέπει να είναι πάντοτε η πρώτη υποδοχή που θα δεχθεί δομοστοιχείο. 
Οι υπόλοιπες υποδοχές είναι δυνατό να δεχθούν δομοστοιχεία με οποιαδήποτε σειρά θέλετε. 
Μπορείτε επίσης να τοποθετείτε και να αφαιρείτε δομοστοιχεία όσο το σύστημα είναι σε 
λειτουργία.

4.2.2 Ψύξη

Τα εγκατεστημένα δομοστοιχεία του VIP X1600 παράγουν μεγάλη ποσότητα θερμότητας κατά τη 
λειτουργία. Ως αποτέλεσμα, είναι ουσιώδες να υπάρχει ένα λειτουργικό σύστημα απαγωγής της 
παραγόμενης θερμότητας για την απρόσκοπτη λειτουργία του VIP X1600.

4.2.3 Πινακίδες ονομαστικών στοιχείων
Κάθε δομοστοιχείο του VIP X1600 διαθέτει μια ετικέτα πάνω στην πλακέτα του, στην οποία 
υπάρχει τυπωμένη η διεύθυνση MAC με την οποία επιτρέπεται η μοναδική αναγνώριση του 
εκάστοτε δομοστοιχείου. Σημειώστε τη διεύθυνση MAC και τη θέση του εκάστοτε δομοστοιχείου 
στη βάση του VIP X1600 πριν από την εγκατάσταση, για να μπορείτε αργότερα να ταυτοποιήσετε 
το δομοστοιχείο, ακόμη και μετά την τοποθέτησή του, π.χ. κατά την διάγνωση κάποιου 
προβλήματος λειτουργίας.

4.2.4 Αφαίρεση και εναλλαγή δομοστοιχείων του VIP X1600
Μπορείτε επίσης να τοποθετείτε, να αφαιρείτε και να εναλλάσσετε δομοστοιχεία όσο το 
σύστημα είναι σε λειτουργία.

1. Προτού αφαιρέσετε ένα δομοστοιχείο, τερματίστε όλες τις εγγραφές που υπάρχουν εκείνη 
τη στιγμή σε εξέλιξη στο συγκεκριμένο δομοστοιχείο.

2. Κατά την τοποθέτηση ενός δομοστοιχείου, βεβαιωθείτε ότι θα φυλάξετε το κάλυμμα της 
υποδοχής του για μελλοντική χρήση.

3. Κατά την αφαίρεση ενός δομοστοιχείου και εφ' όσον δεν πρόκειται να τοποθετήσετε άλλο 
δομοστοιχείο στην ίδια υποδοχή, είναι ουσιώδες να σφραγίσετε την αντίστοιχη υποδοχή με 
το κάλυμμά της.

!
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή 1 είναι πάντοτε κατειλημμένη από δομοστοιχείο, ακόμη κι όταν 
τροποποιείτε την εγκατάσταση. Εάν το VIP X1600 τεθεί σε λειτουργία χωρίς λειτουργικό 
δομοστοιχείο στην υποδοχή 1, είναι δυνατό να παρουσιαστούν δυσλειτουργίες.

!
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Κάθε φορά που τροποποιείται η εγκατάσταση ή λαμβάνει χώρα αλλαγή ή συμπλήρωση 
δομοστοιχείων, είναι ουσιώδες να καλύπτονται κατάλληλα όλες οι ελεύθερες υποδοχές στην 
πίσω όψη της βάσης του VIP X1600.

!
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή 1 είναι πάντοτε κατειλημμένη από δομοστοιχείο, ακόμη κι όταν 
τροποποιείτε την εγκατάσταση. Εάν το VIP X1600 τεθεί σε λειτουργίας χωρίς λειτουργικό 
δομοστοιχείο στην υποδοχή 1, είναι δυνατό να παρουσιαστούν δυσλειτουργίες.
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4.3 Εγκατάσταση σε ερμάριο διακοπτών

4.3.1 Προετοιμασίες
Το VIP X1600 είναι έτοιμο για εγκατάσταση σε ικρίωμα (rack) των 19 ιντσών. Ο αναγκαίος 
εξοπλισμός εγκατάστασης περιλαμβάνεται στα παραδοτέα.

Κατά την εγκατάσταση σε ερμάριο διακοπτών, βεβαιωθείτε ότι οι βιδωτές ενώσεις δεν είναι 
σφιγμένες και ότι υποβάλλονται σε όσο το δυνατόν λιγότερη μηχανική καταπόνηση. Βεβαιωθείτε 
ότι η μονάδα και τα τροφοδοτικά είναι επαρκώς γειωμένα.

4.3.2 Εγκατάσταση και σύνδεση του VIP X1600

1. Προετοιμάστε το ερμάριο διακοπτών με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορείτε να εισαγάγετε 
εύκολα το νVIP X1600 κατ' ευθείας στο σημείο εγκατάστασής του.

2. Τοποθετήστε τα παξιμάδια κλωβού μέσα στις αντίστοιχες οπές ή τους χώρους του πλαισίου 
του ερμαρίου διακοπτών.

3. Ανυψώστε το VIP X1600 και τοποθετήστε το μέσα στο πλαίσιο του ερμαρίου διακοπτών και 
κατόπιν τοποθετήστε τις βίδες στερέωσης μαζί με τις ροδέλες τους.

4. Σφίξτε τις βίδες τη μια μετά την άλλη και κατόπιν βεβαιωθείτε ότι όλες τους είναι σφιγμένες 
καλά.

5. Συνδέστε ένα ή δύο τροφοδοτικά στις αντίστοιχες υποδοχές στην πίσω όψη του 
περιβλήματος και κατόπιν σφίξτε με το χέρι το παξιμάδι σύζευξης κάθε βύσματος.

!

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Κατά την εγκατάσταση σε ερμάριο διακοπτών, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός για 
τη μονάδα. Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 5 cm (1,97") ελεύθερου χώρου από τα 
αριστερά και τα δεξιά της μονάδας και τουλάχιστον 10 cm (3,94") στο πίσω μέρος της.
Το VIP X1600 παράγει θερμότητα κατά τη λειτουργία του. Κατά την εγκατάσταση, λάβετε υπ' 
όψη σας τη μέγιστη τιμή παραγωγής θερμότητας των 205 BTU/h.
Κατά την τοποθέτηση επιπρόσθετων μονάδων, επιτρέπεται η απ' ευθείας επαφή με το 
VIP X1600, με την προϋπόθεση ότι η επιφανειακή θερμοκρασία των γειτονικών μονάδων δεν 
υπερβαίνει τους +50 °C (+122 °F).

!
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιείτε μόνον τροφοδοτικά εγκεκριμένα από την Bosch 
Security Systems.
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4.4 Συνδέσεις

4.4.1 Κάμερες
Μπορείτε να συνδέσετε μέχρι και τέσσερις τυπικές πηγές βίντεο σε κάθε δομοστοιχείο του 
VIP X1600. Κατάλληλη για το σκοπό αυτό είναι οποιαδήποτε κάμερα ή άλλη πηγή βίντεο που 
παρέχει τυπικό σήμα PAL ή NTSC.
1. Συνδέστε τις κάμερες ή άλλες πηγές βίντεο στις υποδοχές BNC Video In 1 έως Video In 4 

με καλώδια βίντεο (75 Ω, βύσμα BNC) .
2. Εάν το σήμα βίντεο δεν τροφοδοτείται με βρόχο διέλευσης (loop-through), ο τερματισμός 

επιτυγχάνεται με την κατάλληλη ρύθμιση μέσω λογισμικού, εάν απαιτείται (βλ. 
Tμήμα 5.13 Είσοδος βίντεο, Σελίδα 44).

4.4.2 Συνδέσεις ήχου
Οι εκδόσεις των δομοστοιχείων του VIP X1600 με δυνατότητα μετάδοσης ήχου περιλαμβάνουν 
δύο εισόδους στάθμης γραμμής για τέσσερις συνολικά μονοφωνικές εισόδους, οι οποίες 
εκχωρούνται αυτόματα στις τέσσερις εισόδους κάμερας.
Τα σήματα ήχου μεταδίδονται ταυτόχρονα με τα σήματα βίντεο. 
Η σύνδεση των στερεοφωνικών βυσμάτων θα πρέπει να γίνεται ως ακολούθως:

4.4.3 Δίκτυο
Μπορείτε να συνδέσετε το VIP X1600 σε ένα δίκτυο 10/100/1000 Base-T με τη βοήθεια ενός 
τυπικού καλωδίου δικτύου UTP κατηγορίας 5 με βύσματα RJ45. Η δεύτερη θύρα Ethernet 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία πλεονάζουσας σύνδεσης με το δίκτυο.

1. Συνδέστε το VIP X1600 με το δίκτυο μέσω της υποδοχής ETH 1.
2. Συνδέστε το VIP X1600 σε πλεονάζοντα μεταγωγέα ή διανομέα του ίδιου δικτύου μέσω της 

υποδοχής ETH 2.

Επαφή Audio In 1/2 Audio In 3/4

Άκρο Είσοδος γραμμής 1 (κάμερα 
1)

Είσοδος γραμμής 3 (κάμερα 
3)

Μεσαίος δακτύλιος Είσοδος γραμμής 2 (κάμερα 
2)

Είσοδος γραμμής 4 (κάμερα 
4)

Κάτω δακτύλιος Γείωση Γείωση

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση με δεύτερο δίκτυο.
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4.4.4 Απ' ευθείας σύνδεση με σύστημα iSCSI
Μπορείτε να συνδέσετε το VIP X1600 απ' ευθείας με ένα σύστημα iSCSI μέσω της υποδοχής 
ETH 2. Η σύνδεση αυτή χρησιμοποιείται ως εναλλακτική της χρήσης της δεύτερης διασύνδεσης 
Ethernet ως πλεονάζουσας σύνδεσης με το ίδιο δίκτυο. Για την απ' ευθείας σύνδεση της 
μονάδας με ένα σύστημα iSCSI, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο δικτύου UTP κατηγορίας 5 με 
βύσματα RJ45.

4.4.5 Θύρα μεταφοράς δεδομένων
Η αμφίδρομη διασύνδεση δεδομένων κάθε δομοστοιχείου του VIP X1600 χρησιμοποιείται για 
τον έλεγχο των συνδεδεμένων σε αυτό μονάδων, π.χ. μιας κάμερας θόλου με ηλεκτροκίνητο 
φακό. Η θύρα υποστηρίζει τα πρωτόκολλα μετάδοσης RS232, RS422 και RS485.
Σε κάθε δομοστοιχείο του VIP X1600, η σειριακή θύρα διατίθεται μέσω του πορτοκαλί μπλοκ 
ακροδεκτών (βλ. Tμήμα 8.7 Μπλοκ ακροδεκτών σύνδεσης, Σελίδα 121).
Το εύρος των συσκευών που μπορούν να ελεγχθούν με τον τρόπο αυτό διευρύνεται συνεχώς. Οι 
κατασκευαστές του σχετικού εξοπλισμού παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την 
εγκατάσταση και τον έλεγχο.

4.4.6 Είσοδοι συναγερμού
Κάθε δομοστοιχείο του VIP X1600 διαθέτει τέσσερις εισόδους συναγερμού στο πορτοκαλί μπλοκ 
ακροδεκτών (βλ. Tμήμα 8.7 Μπλοκ ακροδεκτών σύνδεσης, Σελίδα 121). Οι είσοδοι συναγερμού 
χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση με εξωτερικές συσκευές συναγερμού, π.χ., επαφές θυρών ή 
αισθητήρες. Με την κατάλληλη ρύθμιση παραμέτρων, μια διάταξη συναγερμού μπορεί για 
παράδειγμα να προκαλέσει την άμεση σύνδεση του δομοστοιχείου VIP X1600 με έναν 
απομακρυσμένο σταθμό.
Ως ενεργοποιητής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια επαφή ή διακόπτης κλεισίματος του 
κυκλώματος χωρίς δυναμικό.

Συνδέστε τις γραμμές στους κατάλληλους ακροδέκτες που υπάρχουν στο πορτοκαλί μπλοκ 
ακροδεκτών (IN1 έως IN4) και βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Μπορείτε να πάρετε μια λίστα με συμβατά συστήματα  iSCSI από τον προμηθευτή σας ή απ' 
ευθείας από την Bosch Security Systems. Η λίστα αυτή ενημερώνεται και επεκτείνεται συνεχώς.

!
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Κατά την εγκατάσταση και το χειρισμό τής προς έλεγχο μονάδας, ανατρέξτε στο σχετικό υλικό 
τεκμηρίωσης.
Το υλικό αυτό περιέχει σημαντικές οδηγίες και πληροφορίες περί ασφαλείας σχετικά με τις 
επιτρεπτές χρήσεις. 

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Για τη μετάδοση "διαφανών" δεδομένων, είναι αναγκαία μια σύνδεση βίντεο.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Εάν είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε ως ενεργοποιητή μια επαφή χωρίς αναπήδηση.
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4.4.7 Έξοδοι ρελέ
Κάθε δομοστοιχείο του VIP X1600 διαθέτει τέσσερις εξόδους ρελέ για την ενεργοποίηση/ 
απενεργοποίηση εξωτερικών μονάδων, π.χ. λαμπτήρων ή σειρήνων. Μπορείτε να χειριστείτε 
αυτές τις εξόδους ρελέ με μη αυτόματο τρόπο, όσο υπάρχει ενεργός σύνδεση με το 
δομοστοιχείο του VIP X1600. Οι έξοδοι είναι επίσης δυνατό να διαμορφωθούν έτσι ώστε να 
ενεργοποιούν αυτόματα σειρήνες ή άλλες μονάδες συναγερμού κατόπιν ενεργοποίησης ενός 
σήματος συναγερμού. Οι έξοδοι ρελέ βρίσκονται και αυτές στο πορτοκαλί μπλοκ ακροδεκτών 
(βλ. Tμήμα 8.7 Μπλοκ ακροδεκτών σύνδεσης, Σελίδα 121).

Συνδέστε τις γραμμές στους κατάλληλους ακροδέκτες του πορτοκαλί μπλοκ ακροδεκτών 
(IN1 έως IN4) και βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής.

!
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Στις επαφές των ρελέ, επιτρέπεται η εφαρμογή μέγιστου φορτίου 2 A στα 30 V.
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4.5 Έναρξη/Τερματισμός λειτουργίας

4.5.1 Τροφοδοτικό
Το VIP X1600 δε διαθέτει διακόπτη τροφοδοσίας ρεύματος. Τροφοδοτείται με ρεύμα μετά την 
εγκατάσταση ενός ή δύο ξεχωριστών τροφοδοτικών. Συνδέστε το(α) τροφοδοτικό(ά) στο 
VIP X1600 και κατόπιν βάλτε το(α) στην πρίζα. Τότε, η συσκευή θα είναι έτοιμη για χρήση. Το 
VIP X1600 δε συνοδεύεται από το τροφοδοτικό του. 

Η μονάδα είναι έτοιμη για λειτουργία, μόλις το VIP X1600 συνδεθεί με το τροφοδοτικό και 
εκτελεστεί αρχικοποίηση των τοποθετημένων δομοστοιχείων του VIP X1600.
Η κατάσταση λειτουργίας κάθε δομοστοιχείου υποδηλώνεται από μια ενδεικτική λυχνία (LED) 
που βρίσκεται στην πρόσοψη του VIP X1600.
Εάν η σύνδεση με το δίκτυο έχει ρυθμιστεί σωστά, η πράσινη ενδεικτική λυχνία της υποδοχής 
ETH 1 τύπου RJ45 είναι αναμμένη. Εάν η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία της υποδοχής 
αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή μεταδίδονται πακέτα δεδομένων μέσω του 
δικτύου. Στην περίπτωση πλεονάζουσας σύνδεσης με το δίκτυο ή απ' ευθείας σύνδεσης με έναν 
διακομιστή iSCSI, παρόμοιες ενδείξεις είναι επίσης ορατές στις ενδεικτικές λυχνίες LED της 
υποδοχής ETH 2 τύπου RJ45.

4.6 Αρχικές ρυθμίσεις με το Configuration Manager
Το πρόγραμμα Configuration Manager βρίσκεται στο CD που περιλαμβάνεται στα παραδοτέα 
της βάσης του VIP X1600. Το πρόγραμμα αυτό σας επιτρέπει να υλοποιήσετε και να ρυθμίσετε 
νέους διακομιστές βίντεο στο δίκτυο, γρήγορα και βολικά.

4.6.1 Εγκατάσταση του προγράμματος
1. Εισαγάγετε το CD εγκατάστασης στη μονάδα οπτικών μέσω αποθήκευσης του υπολογιστή 

σας. 
2. Εάν το CD δεν εκτελεστεί αυτόματα, ανοίξτε τον κατάλογο Configuration Manager μέσω 

του Windows Explorer και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Setup.exe.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

!

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Χρησιμοποιείτε μόνον τροφοδοτικά εγκεκριμένα από την Bosch Security Systems.
Όπου χρειάζεται, χρησιμοποιείτε κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
τροφοδοσία ρεύματος είναι ελεύθερη παρεμβολών, όπως π.χ. στιγμιαίες εξάρσεις τάσης, αιχμές 
ή βυθίσεις τάσης.
Μη συνδέετε το VIP X1600 στην τροφοδοσία ρεύματος έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι άλλες 
συνδέσεις.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Η χρήση του Configuration Manager για τη ρύθμιση όλων των παραμέτρων του VIP X1600 
αποτελεί μια εναλλακτική λύση της χρήσης ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο, όπως 
περιγράφεται στο κεφάλαιο 5 του παρόντος εγχειριδίου.
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4.6.2 Ρύθμιση παραμέτρων του δομοστοιχείου του VIP X1600
Μπορείτε να εκκινήσετε το Configuration Manager αμέσως μετά την εγκατάστασή του.
1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας ή εκκινήστε το 

πρόγραμμα μέσα από το μενού Έναρξη των Windows. Μόλις το πρόγραμμα εκκινηθεί, θα 
εκτελεστεί αμέσως αναζήτηση στο δίκτυο για τυχόν συμβατούς διακομιστές βίντεο.

2. Μπορείτε να αρχίσετε τη ρύθμιση παραμέτρων μόλις εμφανιστεί ένα δομοστοιχείο του 
VIP X1600 στη λίστα που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του παραθύρου. Για το σκοπό 
αυτό, κάντε κλικ στην καταχώρηση του συγκεκριμένου δομοστοιχείου.

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δίκτυο που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του παραθύρου. Θα 
εμφανιστούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου.

4. Στο πεδίο Δ/νση IP μονάδας, πληκτρολογήστε την απαιτούμενη διεύθυνση IP (π.χ. 
192.168.0.16) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή που υπάρχει στην κάτω δεξιά 
γωνία του παραθύρου. Η νέα διεύθυνση IP θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη φορά που θα 
εκκινήσετε τη μονάδα.

5. Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε μια νέα μάσκα υποδικτύου και τυχόν επιπρόσθετα 
δεδομένα για το συγκεκριμένο δίκτυο.

4.6.3 Επανεκκίνηση
Μπορείτε να εκτελέσετε επανεκκίνηση απ' ευθείας, με τη βοήθεια του Configuration Manager:

Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού επάνω στην καταχώρηση που αντιστοιχεί στη 
μονάδα μέσα στη λίστα που εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά του παραθύρου και, 
κατόπιν, επιλέξτε την εντολή Επαναφορά.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Για να ενεργοποιήσετε τη νέα διεύθυνση IP, μια νέα μάσκα υποδικτύου ή μια νέα διεύθυνση 
πύλης, θα πρέπει να επανεκκινήσετε τη μονάδα.
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4.6.4 Επιπρόσθετες παράμετροι
Μπορείτε να ελέγξετε και να ρυθμίσετε επιπρόσθετες παραμέτρους με τη βοήθεια του 
Configuration Manager. Λεπτομερείς πληροφορίες για το σκοπό αυτό παρέχονται στο υλικό 
τεκμηρίωσης του συγκεκριμένου προγράμματος.
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5 Διαμόρφωση με πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο

5.1 Σύνδεση
Ο ενσωματωμένος διακομιστής HTTP που υπάρχει στο δομοστοιχείο του VIP X1600 σάς 
επιτρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της μονάδας μέσω δικτύου με ένα πρόγραμμα 
περιήγησης. Η δυνατότητα αυτή είναι εναλλακτική της διαμόρφωσης με χρήση του 
προγράμματος Configuration Manager και είναι σαφώς πιο εμπλουτισμένη σε λειτουργίες και 
πιο βολική από τη ρύθμιση παραμέτρων με το πρόγραμμα τερματικού.

5.1.1 Απαιτήσεις συστήματος
– Ηλεκτρονικός υπολογιστής με λειτουργικό σύστημα Windows 2000 ή XP
– Πρόσβαση σε δίκτυο (εταιρικό ή το Διαδίκτυο)
– Microsoft Internet Explorer (έκδοση 6.0 ή μεταγενέστερη)
– Οθόνη με ανάλυση 1.024 Χ 768 εικονοστοιχείων
– Βάθος χρώματος 16 ή 32 bit
– Java VM της Sun, εγκατεστημένο

5.1.2 Εγκατάσταση του MPEG ActiveX
Για να μπορέσετε να αναπαραγάγετε εικόνες ζωντανού βίντεο, θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει 
κατάλληλο λογισμικό MPEG ActiveX στον υπολογιστή. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να εγκαταστήσετε 
το πρόγραμμα αυτό από το συνοδευτικό CD προϊόντος.
1. Εισαγάγετε το CD προϊόντος στη μονάδα οπτικών μέσω αποθήκευσης του υπολογιστή σας. 

Εάν το CD δεν εκτελεστεί αυτόματα, ανοίξτε τον κατάλογο ρίζας του CD μέσω του Windows 
Explorer και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο MPEGAx.exe.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Μελετήστε επίσης τις πληροφορίες στο έγγραφο System Requirements, που υπάρχει στο 
συνοδευτικό CD. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να εγκαταστήσετε το απαιτούμενο λογισμικό και τα 
στοιχεία ελέγχου από το συνοδευτικό CD προϊόντος (βλ. Tμήμα 3.2 Παραδοτέα του δομοστοιχείου 
του VIP X1600, Σελίδα 11).
Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του Microsoft Internet Explorer μπορείτε να βρείτε στην 
ηλεκτρονική βοήθεια του Internet Explorer.
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5.1.3 Πραγματοποίηση σύνδεσης
Για να λειτουργήσει το δομοστοιχείο του VIP X1600 στο δίκτυό σας, τότε θα πρέπει να έχει 
εκχωρηθεί μια έγκυρη διεύθυνση IP τουλάχιστον στο δομοστοιχείο του VIP X1600 που βρίσκεται 
στην υποδοχή 1.
Η παρακάτω προεπιλεγμένη διεύθυνση έχει ήδη ρυθμιστεί από το εργοστάσιο για όλα τα 
δομοστοιχεία: 192.168.0.1
1. Εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του δομοστοιχείου του VIP X1600 στο πεδίο διεύθυνσης 

URL. Η σύνδεση θα πραγματοποιηθεί και σε λίγο θα εμφανιστεί η ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΕΛΙΔΑ με 
την εικόνα βίντεο. 

5.1.4 Μέγιστος αριθμός συνδέσεων
Εάν δε συνδεθείτε, η συσκευή ενδέχεται να έχει φτάσει στον μέγιστο επιτρεπτό αριθμό 
συνδέσεων. Ανάλογα με τη διαμόρφωση της μονάδας και του δικτύου, κάθε δομοστοιχείο του 
VIP X1600 μπορεί να έχει μέχρι και 25 συνδέσεις προγραμμάτων περιήγησης ή μέχρι και 
50 συνδέσεις μέσω του VIDOS ή του Bosch Video Management System.
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5.1.5 Προστατευόμενο δομοστοιχείο του VIP X1600
Εάν το δομοστοιχείο του VIP X1600 διαθέτει προστασία με κωδικό πρόσβασης από τυχόν μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση  και επιχειρήσετε να προσπελάσετε τις προστατευόμενες περιοχές, 
στο πρόγραμμα περιήγησης θα εμφανιστεί ένα σχετικό μήνυμα και θα σας ζητηθεί να 
πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

1. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης στα αντίστοιχα 
πεδία κειμένου.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εάν ο κωδικός πρόσβασης έχει πληκτρολογηθεί σωστά, θα 
εμφανιστεί στο πρόγραμμα περιήγησης η σελίδα που ζητήσατε.

5.1.6 Προστατευόμενο δίκτυο
Εάν στο δίκτυο χρησιμοποιείται διακομιστής RADIUS για τη διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης 
(έλεγχος ταυτότητας 802.1x), οι παράμετροι του δομοστοιχείου του VIP X1600 πρέπει να είναι 
ρυθμισμένες σωστά, διαφορετικά δε θα είναι δυνατή η επικοινωνία.
Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της μονάδας, πρέπει να συνδέσετε το VIP X1600 απ' ευθείας 
με υπολογιστή μέσω καλωδίου δικτύου. Αυτό μπορεί να συμβαίνει διότι η επικοινωνία μέσω του 
δικτύου δε θα είναι δυνατή προτού οι παράμετροι Ταυτότητα και Κωδικός πρόσβασης 
ρυθμιστούν και ταυτοποιηθούν επιτυχώς (βλ. Tμήμα 5.28.17 Έλεγχος ταυτότητας, Σελίδα 83).

5.2 Μενού διαμόρφωσης
Η σελίδα ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ προσφέρει πρόσβαση στο μενού διαμόρφωσης, το οποίο περιέχει όλες τις 
παραμέτρους της μονάδας χωρισμένες σε ομάδες.
Μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις, ανοίγοντας μία από της οθόνες διαμόρφωσης. 
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πληκτρολογώντας νέες τιμές ή επιλέγοντας μια 
προκαθορισμένη τιμή μέσα από ένα πεδίο λίστας.
Όλες οι ομάδες παραμέτρων περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο, με τη σειρά που αυτές 
εμφανίζονται στο μενού διαμόρφωσης, από το επάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω.

Όλες οι ρυθμίσεις φυλάσσονται στη μνήμη του δομοστοιχείου του VIP X1600 και δε χάνονται, 
ακόμη κι όταν διακοπεί η παροχή ρεύματος στη μονάδα.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Τα δομοστοιχεία του VIP X1600 προσφέρουν τη δυνατότητα περιορισμού του εύρους 
πρόσβασης με διάφορα επίπεδα εξουσιοδότησης (βλ. Tμήμα 5.6 Κωδικός πρόσβασης, 
Σελίδα 34).

!

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Ο μεταγωγέας (switch) που χρησιμοποιείται στο δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία 
πολλαπλών κεντρικών υπολογιστών (multi-host) κατά τη χρήση τoυ πρωτοκόλλου ελέγχου 
ταυτότητας 802.1x και πρέπει να είναι ρυθμισμένος έτσι ώστε ένα VIP X1600 με περισσότερα 
από ένα δομοστοιχεία να μπορεί να επιχειρεί επικοινωνία με περισσότερους από έναν 
κεντρικούς υπολογιστές μέσω του δικτύου.

!
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Οι ρυθμίσεις του μενού διαμόρφωσης θα πρέπει να ελέγχονται ή να τροποποιούνται μόνον από 
εξειδικευμένους χρήστες ή το προσωπικό υποστήριξης του συστήματος.
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5.2.1 Έναρξη διαμόρφωσης
Κάντε κλικ στη σύνδεση ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, στο επάνω μέρος του παραθύρου. Το πρόγραμμα 
περιήγησης θα ανοίξει μια νέα σελίδα με το μενού διαμόρφωσης.

5.2.2 Περιήγηση
1. Κάντε κλικ σε μια από τις εντολές του μενού στο αριστερό περιθώριο του παραθύρου. Τότε, 

θα εμφανιστεί το σχετικό υπομενού.
2. Κάντε κλικ σε μια από τις εντολές του υπομενού. Το πρόγραμμα περιήγησης θα ανοίξει την 

αντίστοιχη σελίδα.

5.2.3 Πραγματοποίηση αλλαγών
Κάθε οθόνη διαμόρφωσης εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Μπορείτε να αλλάξετε τις 
ρυθμίσεις, πληκτρολογώντας νέες τιμές ή επιλέγοντας μια προκαθορισμένη τιμή μέσα από ένα 
πεδίο λίστας.

Μετά από κάθε αλλαγή, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή για να αποθηκεύσετε την αλλαγή.

!
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Μπορείτε να αποθηκεύετε κάθε αλλαγή που κάνετε με το αντίστοιχο κουμπί Εφαρμογή.
Κάνοντας κλικ στο κουμπί Εφαρμογή, αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις μόνον στο τρέχον πεδίο. 
Τυχόν αλλαγές σε άλλα πεδία αγνοούνται.
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5.3 Ταυτοποίηση

5.3.1 Όνομα μονάδας
Μπορείτε να δώσετε στο δομοστοιχείο του VIP X1600 ένα όνομα, για να μπορείτε να το 
αναγνωρίζετε ευκολότερα. Το όνομα διευκολύνει το έργο της διαχείρισης πολλών μονάδων σε 
μεγαλύτερα συστήματα παρακολούθησης βίντεο, π.χ. με τη βοήθεια των προγραμμάτων VIDOS ή 
Bosch Video Management System.
Το όνομα μονάδας χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση μιας μονάδας από απόσταση, π.χ. σε 
περίπτωση συναγερμού. Για το λόγο αυτό, πληκτρολογήστε ένα όνομα που θα σας διευκολύνει 
όσο το δυνατόν περισσότερο στην ταυτοποίηση της τοποθεσίας.

5.3.2 Αναγν/κό μονάδας
Σε κάθε δομοστοιχείο του VIP X1600, θα πρέπει να εκχωρηθεί ένας μοναδικός κωδικός 
αναγνώρισης τον οποίο θα πρέπει να εισαγάγετε εδώ ως επιπρόσθετο στοιχείο αναγνώρισης.

5.4 Ονόματα καμερών

Το όνομα κάμερας διευκολύνει τον εντοπισμό της τοποθεσίας της απομακρυσμένης κάμερας, 
π.χ. σε περίπτωση συναγερμού. Αυτό θα εμφανίζεται στην οθόνη βίντεο, εφ' όσον το σύστημα 
έχει ρυθμιστεί για το σκοπό αυτό (βλ. Tμήμα 5.5.1 Σήμανση ονόματος κάμερας, Σελίδα 32). Το 
όνομα διευκολύνει το έργο της διαχείρισης πολλών μονάδων σε μεγαλύτερα συστήματα 
παρακολούθησης βίντεο, π.χ. με τη βοήθεια των προγραμμάτων VIDOS ή Bosch Video 
Management System.

!
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Μη χρησιμοποιήσετε ειδικούς χαρακτήρες, όπως π.χ. &, στο όνομα.
Οι ειδικοί χαρακτήρες δεν υποστηρίζονται από τη διαχείριση εσωτερικών εγγραφών του 
συστήματος και μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία αναπαραγωγής της εγγραφής από 
το Player ή το Archive Player.
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5.4.1 Κάμερα 1 έως Κάμερα 4
Στο πεδίο αυτό, πληκτρολογήστε ένα μοναδικό και αδιαμφισβήτητο όνομα για τη συγκεκριμένη 
κάμερα.

5.5 Εμφάνιση σήμανσης

Οι διάφορες υπερθέσεις, ή αλλιώς "σημάνσεις", στην εικόνα βίντεο παρέχουν σημαντικές 
συμπληρωματικές πληροφορίες. Αυτές οι υπερθέσεις είναι δυνατό να ενεργοποιηθούν 
ξεχωριστά η μια από την άλλη ενώ είναι διατεταγμένες πάνω στην εικόνα με σαφή τρόπο.

5.5.1 Σήμανση ονόματος κάμερας
Το πεδίο αυτό ορίζει τη θέση της υπέρθεσης του ονόματος της κάμερας. Η σχετική υπέρθεση 
μπορεί να εμφανίζεται στο Επάνω ή στο Κάτω μέρος της εικόνας ή ακόμη σε θέση που θα 
επιλέξετε εσείς με τη δυνατότητα Ειδικό. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το Όχι για να μην 
εμφανίζονται πληροφορίες σε υπέρθεση.
1. Επιλέξτε την επιθυμητή θέση μέσα από τη λίστα.
2. Εάν επιλέξετε Ειδικό, θα εμφανιστούν επιπρόσθετα πεδία όπου μπορείτε να καθορίσετε 

την ακριβή θέση (Θέση (XY)).
3. Στα πεδία Θέση (XY), πληκτρολογήστε τις τιμές για την επιθυμητή θέση.

5.5.2 Σήμανση ώρας
Το πεδίο αυτό ορίζει τη θέση υπέρθεσης της ώρας. Η σχετική υπέρθεση μπορεί να εμφανίζεται 
στο Επάνω ή στο Κάτω μέρος της εικόνας ή ακόμη σε θέση που θα επιλέξετε εσείς με τη 
δυνατότητα Ειδικό. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το Όχι για να μην εμφανίζονται πληροφορίες 
σε υπέρθεση.
1. Επιλέξτε την επιθυμητή θέση μέσα από τη λίστα.
2. Εάν επιλέξετε Ειδικό, θα εμφανιστούν επιπρόσθετα πεδία όπου μπορείτε να καθορίσετε 

την ακριβή θέση (Θέση (XY)).
3. Στα πεδία Θέση (XY), πληκτρολογήστε τις τιμές για την επιθυμητή θέση.

!
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Μη χρησιμοποιήσετε ειδικούς χαρακτήρες, όπως π.χ. &, στο όνομα.
Οι ειδικοί χαρακτήρες δεν υποστηρίζονται από τη διαχείριση εσωτερικών εγγραφών του 
συστήματος και μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία αναπαραγωγής της εγγραφής από 
το Player ή το Archive Player.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Οι ρυθμίσεις αυτής της σελίδας εφαρμόζονται σε όλες τις εισόδους κάμερας του δομοστοιχείου.
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5.5.3 Σήμανση λειτ. συναγρμού
Επιλέξτε Ναι για να εμφανίζεται, σε περίπτωση συναγερμού, ένα μήνυμα κειμένου σε υπέρθεση. 
Η σχετική υπέρθεση μπορεί να εμφανίζεται σε θέση που θα επιλέξετε εσείς με τη δυνατότητα 
Ειδικό. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το Όχι για να μην εμφανίζονται πληροφορίες σε 
υπέρθεση.
1. Επιλέξτε την επιθυμητή θέση μέσα από τη λίστα.
2. Εάν επιλέξετε Ειδικό, θα εμφανιστούν επιπρόσθετα πεδία όπου μπορείτε να καθορίσετε 

την ακριβή θέση (Θέση (XY)).
3. Στα πεδία Θέση (XY), πληκτρολογήστε τις τιμές για την επιθυμητή θέση.

5.5.4 Μήνυμα συναγερμού
Πληκτρολογήστε το μήνυμα για να εμφανίζεται, σε περίπτωση συναγερμού, σε υπέρθεση στην 
εικόνα. Το μέγιστο μήκος του κειμένου είναι 31 χαρακτήρες.

5.5.5 Προσθήκη υδ/μου στο βίντεο
Επιλέξτε Ναι, εάν θέλετε την υπέρθεση υδατόσημου στις μεταδιδόμενες εικόνες βίντεο. Μετά 
την ενεργοποίηση, όλες οι εικόνες θα φέρουν ένα πράσινο W. Εάν το W γίνει κόκκινο, αυτό 
υποδηλώνει μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στη (ζωντανή ή αποθηκευμένη) σεκάνς.
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5.6 Κωδικός πρόσβασης

Τα δομοστοιχεία του VIP X1600 προστατεύονται γενικά με έναν κωδικό πρόσβασης, για την 
αποτροπή τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στη μονάδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
διαφορετικά επίπεδα εξουσιοδότησης (Όνομα χρήστη) για τον περιορισμό της πρόσβασης.

5.6.1 Όνομα χρήστη
Τα δομοστοιχεία του VIP X1600 λειτουργούν με τρία ονόματα χρήστη: service, user και live, τα 
οποία αντιστοιχούν σε διαφορετικά επίπεδα εξουσιοδότησης.
Το όνομα χρήστη service αντιστοιχεί στο υψηλότερο επίπεδο εξουσιοδότησης. Αφού 
πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να προσπελάσετε όλες τις λειτουργίες 
του δομοστοιχείου του VIP X1600 και να αλλάξετε όλες τις ρυθμίσεις της διαμόρφωσής του.
Το όνομα χρήστη user αντιστοιχεί στο μεσαίο επίπεδο εξουσιοδότησης. Το χρησιμοποιείτε για να 
χειριστείτε τη μονάδα, καθώς επίσης για να ελέγχετε π.χ. κάμερες, δεν μπορείτε όμως να 
αλλάξετε με αυτό τη διαμόρφωση.
Το όνομα χρήστη live αντιστοιχεί στο χαμηλότερο επίπεδο εξουσιοδότησης. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την προβολή της εικόνας ζωντανού βίντεο και την εναλλαγή 
ανάμεσα στις διάφορες ζωντανές εικόνες.

5.6.2 Κωδικός πρόσβασης
Μπορείτε να ορίσετε και να αλλάξετε έναν ξεχωριστό κωδικό πρόσβασης για κάθε όνομα 
χρήστη, εφ' όσον έχετε κάνει έναρξη σύνδεσης ως service ή στην περίπτωση που η μονάδα δεν 
προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.
Πληκτρολογήστε εδώ τον κωδικό πρόσβασης του επιλεγμένου ονόματος χρήστη.

5.6.3 Επιβεβαίωση κωδικού
Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης για δεύτερη φορά, προκειμένου να εντοπισθούν 
σφάλματα πληκτρολόγησης.

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Η αποτελεσματική προστασία μέσω κωδικού πρόσβασης διασφαλίζεται μόνον όταν όλα τα 
ανώτερα επίπεδα εξουσιοδότησης προστατεύονται επίσης με κωδικό πρόσβασης. Εάν π.χ. 
οριστεί ένας κωδικός πρόσβασης για το επίπεδο live, θα πρέπει επίσης να οριστεί κωδικός 
πρόσβασης και για τα επίπεδα service και user. Έτσι, όταν ορίζετε κωδικούς πρόσβασης, θα 
πρέπει να ξεκινάτε πάντοτε από το υψηλότερο επίπεδο εξουσιοδότησης, δηλ. το service, και να 
χρησιμοποιείτε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Ο νέος κωδικός πρόσβασης θα αποθηκευτεί μόνον όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή. 
Συνεπώς, θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή αμέσως μετά την πληκτρολόγηση και 
την επιβεβαίωση ενός κωδικού πρόσβασης, ακόμη κι αν θέλετε να ορίσετε στη συνέχεια κωδικό 
πρόσβασης και για άλλο όνομα χρήστη.
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5.7 Γλώσσα

5.7.1 Γλώσσα τοποθεσίας Web
Επιλέξτε εδώ τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζεται το περιβάλλον χρήστη στην οθόνη.

5.8 Ημ/νία-Ώρα

5.8.1 Μορφή ημ/νίας
Επιλέξτε τη μορφή ημερομηνίας που θέλετε.

5.8.2 Ημ/νία μονάδας/ Ώρα μονάδας
Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία μονάδες σε λειτουργία στο σύστημα ή το δίκτυό σας, είναι 
σημαντικό να συγχρονίσετε τα εσωτερικά τους ρολόγια. Για παράδειγμα, ο εντοπισμός και η 
σωστή αξιολόγηση ταυτόχρονων εγγραφών είναι εφικτά μόνον όταν όλες οι μονάδες 
λειτουργούν με την ίδια ώρα.
1. Πληκτρολογήστε την τρέχουσα ημερομηνία. Επειδή η ώρα της μονάδας ελέγχεται από το 

εσωτερικό ρολόι, δε χρειάζεται να πληκτρολογήσετε την ημέρα της εβδομάδας, αφού αυτή 
θα προστεθεί αυτόματα.

2. Εισαγάγετε την τρέχουσα ώρα ή κάντε κλικ στο κουμπί Συγχρ. Η/Υ για να αντιγράψετε την 
ώρα του συστήματος του υπολογιστή στο δομοστοιχείο του VIP X1600.

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

Τα δομοστοιχεία του VIP X1600 μπορούν να δεχθούν σήμα ώρας από έναν διακομιστή ώρας με 
χρήση διαφόρων πρωτοκόλλων διακομιστή ώρας και κατόπιν να το χρησιμοποιήσουν για τη 
ρύθμιση του εσωτερικού ρολογιού. Η μονάδα σταθμοσκοπεί το σήμα ώρας αυτόματα μία φορά 
κάθε λεπτό.
Το δομοστοιχείο του VIP X1600 που βρίσκεται στην υποδοχή 1 είναι ο προεπιλεγμένος 
διακομιστής ώρας για τα υπόλοιπα δομοστοιχεία που βρίσκονται στις υποδοχές 2 έως 4. Στην 
περίπτωση αυτή, το πεδίο Δ/νση IP διακομιστή ώρας μπορεί να μείνει κενό για τις υποδοχές 2 
έως 4 (0.0.0.0).

5.9.1 Ζώνη ώρας μονάδας
Επιλέξτε τη ζώνη ώρας στην οποία βρίσκεται το σύστημά σας.

5.9.2 Χρήση θερινής/χειμερινής ώρας
Το εσωτερικό ρολόι μπορεί να αλλάζει αυτόματα ανάμεσα στην χειμερινή και τη θερινή ώρα. Η 
μονάδα διαθέτει ήδη τα δεδομένα για τις αλλαγές θερινής ώρας μέχρι το έτος 2015. Μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα αυτά ή να δημιουργήσετε εναλλακτικά δεδομένα θερινής 
ώρας, εάν χρειάζεται.

1. Πρώτα ελέγξτε κατά πόσον έχει επιλεγεί η σωστή ζώνη ώρας. Εάν αυτή δεν είναι σωστή, 
επιλέξτε την κατάλληλη ζώνη ώρας για το σύστημα και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί 
Εφαρμογή.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες. Τότε, θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο και θα δείτε τον 
κενό πίνακα.

3. Επιλέξτε την περιοχή ή την πόλη που βρίσκεται πλησιέστερα στην τοποθεσία του 
συστήματος, μέσα από το πεδίο λίστας που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία για να παραγάγετε δεδομένα από τη βάση δεδομένων 
που υπάρχει στη μονάδα και να τα εισαγάγετε στον πίνακα.

5. Για να αλλάξετε μια καταχώρηση στον πίνακα, κάντε κλικ πάνω σε αυτή. Τότε, η 
καταχώρηση αυτή θα επιλεγεί.

6. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Διαγραφή, η συγκεκριμένη καταχώρηση θα αφαιρεθεί από τον 
πίνακα.

7. Επιλέξτε άλλες τιμές μέσα από τα πεδία λίστας που βρίσκονται κάτω από τον πίνακα, για να 
τροποποιήσετε την επιλεγμένη καταχώρηση. Οι αλλαγές εφαρμόζονται αμέσως.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Εάν δε δημιουργήσετε πίνακα, δε θα γίνεται αυτόματη εναλλαγή. Όταν αλλάζετε και απαλείφετε 
επιμέρους καταχωρήσεις, να θυμάστε ότι δύο καταχωρήσεις συνήθως σχετίζονται η μία με την 
άλλη και εξαρτώνται η μία από την άλλη (μετάβαση σε θερινή ώρα και επιστροφή σε χειμερινή 
ώρα).
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8. Εάν υπάρχουν κενές γραμμές στο κάτω μέρος του πίνακα, π.χ. μετά από διαγραφές, 
μπορείτε να προσθέσετε νέα δεδομένα επισημαίνοντας τη συγκεκριμένη σειρά και 
επιλέγοντας τις απαιτούμενες τιμές μέσα από τα πεδία λίστας.

9. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε και να ενεργοποιήσετε 
τον πίνακα.

5.9.3 Δ/νση IP διακομιστή ώρας
Πληκτρολογήστε εδώ τη διεύθυνση IP ενός διακομιστή ώρας.

5.9.4 Τύπος διακομιστή ώρας
Επιλέξτε το πρωτόκολλο που υποστηρίζεται από τον επιλεγμένο διακομιστή ώρας. Κατά 
προτίμηση, θα πρέπει να επιλέξετε το Διακομιστής SNTP ως πρωτόκολλο. Αυτό υποστηρίζει ένα 
υψηλό επίπεδο ακρίβειας και είναι υποχρεωτικό για ειδικές εφαρμογές και επακόλουθες 
επεκτάσεις λειτουργιών.
Επιλέξτε Διακομιστής ώρας για έναν διακομιστή ώρας που λειτουργεί με το πρωτόκολλο 
RFC 868.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Επιλέξτε τον ίδιο τύπο διακομιστή ώρας για τα δομοστοιχεία στις υποδοχές 2 έως 4 με εκείνον 
που έχετε επιλέξει για το δομοστοιχείο στην υποδοχή 1.
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5.10 Ρυθμίσεις εικόνας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εικόνα βίντεο της κάθε κάμερας ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Η 
τρέχουσα εικόνα βίντεο εμφανίζεται στο μικρό παράθυρο δίπλα στα συρόμενα ρυθμιστικά, για 
λόγους επιβεβαίωσης. Τυχόν αλλαγές σας τίθενται αμέσως σε ισχύ.
1. Κάντε κλικ σε μια καρτέλα, για να επιλέξετε την αντίστοιχη κάμερα.
2. Μετακινήστε το συρόμενο ρυθμιστικό στην επιθυμητή θέση.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προεπιλογή για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις 

προεπιλεγμένες τιμές τους.

5.10.1 Αντίθεση (0...255)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση για να προσαρμόσετε την αντίθεση της 
εικόνας βίντεο σύμφωνα με το περιβάλλον εργασίας σας.

5.10.2 Κορεσμός (0...255)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή για να προσαρμόσετε τον κορεσμό των 
χρωμάτων με τρόπο, ώστε η αναπαραγωγή των χρωμάτων να είναι όσο το δυνατόν πιο 
ρεαλιστική.

5.10.3 Φωτεινότητα (0...255)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της 
εικόνας βίντεο σύμφωνα με το περιβάλλον εργασίας σας.

5.10.4 Χαμηλοδιαβατό φίλτρο (0...255)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή για να φιλτράρετε "λεπτόκοκκο" θόρυβο από την 
εικόνα. Με τον τρόπο αυτό, μειώνετε και βελτιστοποιείτε το εύρος ζώνης που χρειάζεται για τη 
μετάδοση της εικόνας μέσω του δικτύου. Ωστόσο, η ανάλυση της εικόνας μπορεί να αλλοιωθεί.
Όσο πιο υψηλή είναι η τιμή του συρόμενου ρυθμιστικού, τόσο πιο εξομαλυσμένο είναι το σήμα 
της εικόνας. Ελέγξτε το αποτέλεσμα που έχουν οι ρυθμίσεις σας στο παράθυρο βίντεο που 
βρίσκεται δίπλα στα συρόμενα ρυθμιστικά.
Επίσης, παρατηρήστε την ένδειξη φόρτου στον επεξεργαστή, η οποία εμφανίζεται στο επάνω 
μέρος του παραθύρου, κοντά το λογότυπο του κατασκευαστή (βλ. Tμήμα 8.5 Φόρτος 
επεξεργαστή, Σελίδα 120).
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5.11 Προφίλ κωδικοποιητή

Για να κωδικοποιήσετε το σήμα βίντεο, μπορείτε να επιλέξετε δύο προφίλ για κάθε 
κωδικοποιητή (είσοδο βίντεο) και να αλλάξετε τις προεπιλογές των προφίλ.
Μπορείτε να προσαρμόσετε τη μετάδοση δεδομένων MPEG-4 σύμφωνα με το περιβάλλον 
λειτουργίας (π.χ. δομή δικτύου, εύρος ζώνης, φόρτος δεδομένων). Για το σκοπό αυτό, το 
δομοστοιχείο του VIP X1600 παράγει ταυτόχρονα δύο ροές δεδομένων (Dual Streaming) για 
κάθε είσοδο βίντεο. Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις συμπίεσης αυτών των ροών δεδομένων 
ξεχωριστά, π.χ. μία ρύθμιση για μεταδόσεις στο Ίντερνετ και μία για συνδέσεις LAN.

Υπάρχουν διαθέσιμα προ-προγραμματισμένα προφίλ, καθένα από τα οποία δίνει προτεραιότητα 
σε διαφορετικές προοπτικές.
– Προφίλ 1: Μικρό εύρος ζώνης (CIF)

Υψηλή ποιότητα για συνδέσεις με μικρό εύρος ζώνης, 
ανάλυση 352 Χ 288/240 pixel

– Προφίλ 2: Μικρή καθυστέρηση (2/3 D1)
Υψηλή ποιότητα με μικρή καθυστέρηση, ανάλυση 464 Χ 576/480 pixel

– Προφίλ 3: Υψηλή ανάλυση (4CIF/D1)
Υψηλή ανάλυση για συνδέσεις με μεγάλο εύρος ζώνης,
ανάλυση 704 Χ 576/480 pixel

– Προφίλ 4: DSL
Για συνδέσεις DSL με ταχύτητα 500 kbps, ανάλυση 352 Χ 288/240 pixel

– Προφίλ 5: ISDN (2B)
Για συνδέσεις ISDN μέσω δύο καναλιών B, ανάλυση 352 Χ 288/240 pixel

– Προφίλ 6: ISDN (1B)
Για συνδέσεις ISDN μέσω ενός καναλιού B, ανάλυση 352 Χ 288/240 pixel

– Προφίλ 7: Μόντεμ
Για συνδέσεις αναλογικού μόντεμ με ταχύτητα 20 kbps, ανάλυση 352 Χ 288/240 pixel

– Προφίλ 8: GSM
Για συνδέσεις GSM με ταχύτητα 9.600 baud, ανάλυση 176 Χ 144/120 pixel

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Πρέπει να ορίσετε ανεξάρτητα τις παραμέτρους κάθε εισόδου κάμερας και κάθε ροής. Οι 
ονομασίες Βίντεο 1 έως Βίντεο 4 αντιστοιχούν στις ονομασίες των εισόδων βίντεο του 
δομοστοιχείου.
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5.11.1 Ενεργό προφίλ
Εδώ, μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό προφίλ για καθεμιά από τις δυο ροές. Θα δείτε μια 
προεπισκόπηση κάθε ροής δεδομένων, στο δεξιό τμήμα του παραθύρου. Η προεπισκόπηση της 
ροής δεδομένων που έχει επιλεγεί εκείνη τη στιγμή επισημαίνεται με ένα πράσινο πλαίσιο. Πάνω 
από τις προεπισκοπήσεις, εμφανίζονται διάφορες επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τη 
μετάδοση δεδομένων, οι οποίες ενημερώνονται συνεχώς.
1. Κατ' αρχήν, κάντε κλικ σε μια καρτέλα στο επάνω μέρος, για να επιλέξετε την αντίστοιχη 

κάμερα.
2. Κάντε κλικ σε μια καρτέλα στο κάτω μέρος, για να επιλέξετε την αντίστοιχη ροή.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση μέσα από τη λίστα.

5.11.2 Προεπισκόπηση για
Επιλέξτε ποια ροή δεδομένων βίντεο θα πρέπει να εμφανίζεται στις προεπισκοπήσεις. Μπορείτε 
να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση των εικόνων βίντεο, εάν η απόδοση του υπολογιστή 
επιβαρύνεται ιδιαίτερα από την αποκωδικοποίηση των ροών δεδομένων.
Επιλέξτε το πλαίσιο της απαιτούμενης ροής δεδομένων.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Από προεπιλογή, η Ροή 2 μεταδίδεται για συνδέσεις συναγερμού και αυτόματες συνδέσεις. Κατά 
τον προσδιορισμό του προφίλ, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παραπάνω.
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5.12 Διαμόρφωση προφίλ

Μπορείτε να τροποποιήσετε επιμέρους τιμές παραμέτρων εντός ενός προφίλ, καθώς και το 
όνομα. Μπορείτε να εναλλάσσετε προφίλ, κάνοντας κλικ στις αντίστοιχες καρτέλες.

5.12.1 Όνομα προφίλ
Εδώ μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα νέο όνομα για το προφίλ. Τότε, το όνομα θα εμφανιστεί 
στη λίστα των διαθέσιμων προφίλ στο πεδίο Ενεργό προφίλ.

!

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Τα προφίλ είναι μάλλον πολύπλοκα. Περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό παραμέτρων που 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Συνεπώς είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε τα προεπιλεγμένα 
προφίλ.
Προτείνεται να αλλάζετε τα προφίλ μόνον εφόσον εξοικειωθείτε με όλες τις δυνατές επιλογές 
διαμόρφωσης.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Όλες οι παράμετροι συνδυάζονται μεταξύ τους για να συνθέσουν ένα προφίλ και εξαρτώνται η 
μια από την άλλη. Εάν εισαγάγετε μια τιμή που βρίσκεται εκτός του επιτρεπτού εύρους για μια 
συγκεκριμένη παράμετρο, όταν οι ρυθμίσεις αποθηκευτούν η τιμή αυτή θα αντικατασταθεί με 
την πλησιέστερη επιτρεπτή τιμή.
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5.12.2 Ρυθμός δεδομένων προορισμού
Μπορείτε να περιορίσετε το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων για το δομοστοιχείο του VIP X1600, 
προκειμένου να βελτιστοποιήσετε την αξιοποίηση του εύρους ζώνης στο δίκτυό σας. Ο ρυθμός 
δεδομένων προορισμού θα πρέπει να ρυθμίζεται σύμφωνα με την επιθυμητή ποιότητα εικόνας 
για τυπικά σκηνικά χωρίς υπερβολική κίνηση.
Για πολύπλοκες εικόνες ή συχνές μεταβολές του περιεχομένου της εικόνας λόγω συχνών 
κινήσεων, μπορεί να συμβεί προσωρινή υπέρβαση του ορίου αυτού μέχρι την τιμή που θα 
πληκτρολογήσετε στο πεδίο Μέγ. ρυθμός δεδομένων.

5.12.3 Μεσοδιάστημα κωδικοποίησης
Η τιμή που θα επιλεγεί εδώ καθορίζει το βήμα με το οποίο κωδικοποιούνται και μεταδίδονται οι 
εικόνες. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε την τιμή 4, αυτό σημαίνει ότι κωδικοποιείται 
μόνον μία εικόνα κάθε τέσσερις, ενώ οι άλλες τρεις παραλείπονται. Αυτό μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα επωφελές στην περίπτωση συνδέσεων μικρού εύρους ζώνης. Ο ρυθμός μετάδοσης 
εικόνων, σε ips (εικόνες ανά δευτερόλεπτο), εμφανίζεται δίπλα στο πεδίο κειμένου.

5.12.4 Ανάλυση βίντεο
Εδώ μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ανάλυση της εικόνας βίντεο MPEG-4. Διατίθενται οι 
παρακάτω αναλύσεις:
– QCIF

176 Χ 144/120 pixel
– CIF

352 Χ 288/240 pixel
– 1/2 D1

352 Χ 576/480 pixel
– 2CIF

704 Χ 288/240 pixel
– 4CIF/D1

704 Χ 576/480 pixel
– 2/3 D1

464 Χ 576/480 pixel

5.12.5 Προεπιλογή
Κάντε κλικ στο κουμπί Προεπιλογή για επαναφορά του προφίλ στις εργοστασιακά 
προεπιλεγμένες τιμές.

5.12.6 Λεπτομέρειες
Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες >> , θα εμφανιστούν περαιτέρω λεπτομέρειες για την 
ποιότητα της εικόνας και τη μετάδοση δεδομένων. 
Για τις ρυθμίσεις αυτές, απαιτείται εκτεταμένη γνώση του προτύπου MPEG και της συμπίεσης 
δεδομένων βίντεο. Τυχόν εσφαλμένες ρυθμίσεις μπορεί να καταστήσουν τις εικόνες βίντεο 
άχρηστες.

5.12.7 Μέγ. ρυθμός δεδομένων
Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση υπέρβαση αυτού μέγιστου ρυθμού μετάδοσης δεδομένων. 
Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας για τα καρέ I και P, το γεγονός αυτό μπορεί να 
οδηγήσει στην παράλειψη μεμονωμένων εικόνων.
Η τιμή που θα εισαγάγετε εδώ πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% υψηλότερη από την τιμή που θα 
εισαγάγετε στο πεδίο Ρυθμός δεδομένων προορισμού. Εάν η τιμή που θα εισαγάγετε εδώ είναι 
υπερβολικά χαμηλή, θα προσαρμοστεί αυτόματα.
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5.12.8 Απόσταση καρέ I
Η παράμετρος αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση των διαστημάτων, στα οποία θα κωδικοποιούνται τα 
καρέ I. Η τιμή 0 σημαίνει αυτόματο τρόπο λειτουργίας, όπου ο διακομιστής βίντεο παρεμβάλλει 
καρέ I όποτε χρειάζεται. Η τιμή 1 υποδηλώνει ότι παράγονται συνεχώς καρέ I. Η τιμή 2 
υποδηλώνει ότι ένα παρά ένα καρέ είναι καρέ I, ενώ η τιμή 3 ότι μόνον ένα σε κάθε τρία καρέ 
είναι καρέ Ι. Τα ενδιάμεσα καρέ κωδικοποιούνται ως καρέ P.

5.12.9 Ποιότητα καρέ P
Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει την προσαρμογή της ποιότητας εικόνας των καρέ P, ανάλογα με την 
κίνηση μέσα στην εικόνα. Η επιλογή Αυτ. προσαρμόζει αυτόματα την παράμετρο στο βέλτιστο 
συνδυασμό κίνησης και ευκρίνειας (εστίασης) εικόνας. Επιλέγοντας Μη αυτ., μπορείτε να 
εισαγάγετε μια τιμή μεταξύ 4 και 31 με το συρόμενο ρυθμιστικό. Η τιμή 4 αντιστοιχεί στην 
βέλτιστη ποιότητα εικόνας με χαμηλότερο, εάν χρειάζεται, ρυθμό ανανέωσης καρέ ανάλογα με 
τις ρυθμίσεις για τον μέγιστο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων. Η τιμή 31 έχει ως αποτέλεσμα έναν 
πολύ υψηλό ρυθμό ανανέωσης και χαμηλότερη ποιότητα εικόνας.

5.12.10 Ποιότητα καρέ I
Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει την προσαρμογή της ποιότητας εικόνας των καρέ I. Η επιλογή Αυτ. 
προσαρμόζει αυτόματα την ποιότητα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις ποιότητας βίντεο των καρέ P. 
Επιλέγοντας Μη αυτ., μπορείτε να εισαγάγετε μια τιμή μεταξύ 4 και 31 με το συρόμενο 
ρυθμιστικό. Η τιμή 4 αντιστοιχεί στην βέλτιστη ποιότητα εικόνας με χαμηλότερο, εάν χρειάζεται, 
ρυθμό ανανέωσης καρέ ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τον μέγιστο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων. 
Η τιμή 31 έχει ως αποτέλεσμα έναν πολύ υψηλό ρυθμό ανανέωσης και χαμηλότερη ποιότητα 
εικόνας.
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5.13 Είσοδος βίντεο

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την τερματική αντίσταση των 75 Ω για κάθε είσοδο βίντεο στο 
δομοστοιχείο του VIP X1600. Η τερματική αντίσταση πρέπει να απενεργοποιηθεί, προκειμένου 
το σήμα βίντεο να διοχετευτεί σε βρόχο διέλευσης (loop-through). Όταν παραδίδεται η μονάδα, 
όλες οι είσοδοι βίντεο είναι κλειστές.

5.13.1 Τερματισμός 75 Ω:
Επιλέξτε Όχι, εάν το σήμα βίντεο πρόκειται να διοχετευτεί σε βρόχο διέλευσης.

5.13.2 Τύπος πηγής
Για να καταστεί δυνατή η σύνδεση συσκευών εγγραφής βίντεο ως πηγής βίντεο, μπορείτε να 
αλλάξετε τον χαρακτηρισμό της πηγής βίντεο από την προκαθορισμένη τιμή Κάμερα στην τιμή 
VCR.    Οι συσκευές εγγραφής βίντεο χρειάζονται μια περισσότερο ανεκτική ρύθμιση του 
εσωτερικού PLL ως αποτέλεσμα φαινομένων "τρέμουλου" (jitter) που οφείλονται στα μηχανικά 
εξαρτήματα μιας συσκευής εγγραφής βίντεο.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Η αρίθμηση ακολουθεί τη σήμανση των εισόδων βίντεο του δομοστοιχείου.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιλογή VCR μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της εικόνας βίντεο, 
ακόμα και με συνδεδεμένη κάμερα.
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5.14 Ήχος (μόνο στις εκδόσεις με δυνατότητα μετάδοσης ήχου)

Μπορείτε να ρυθμίσετε το κέρδος (ή αλλιώς, την απολαβή) των σημάτων ήχου σύμφωνα με τις 
συγκεκριμένες απαιτήσεις σας. Η τρέχουσα εικόνα βίντεο εμφανίζεται σε ένα μικρό παράθυρο 
δίπλα στα συρόμενα ρυθμιστικά, ώστε να διευκολυνθείτε κατά τον έλεγχο της επιλεγμένης πηγής 
ήχου και τη βελτίωση των εκχωρήσεων. Τυχόν αλλαγές σας τίθενται αμέσως σε ισχύ.
Εάν έχετε συνδεθεί μέσω προγράμματος περιήγησης, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη μετάδοση 
ήχου στη σελίδα Διαμόρφωση ζωντ. σελ. (βλ. Tμήμα 5.32 Διαμόρφωση ζωντ. σελ., Σελίδα 90). 
Για άλλες συνδέσεις, η μετάδοση εξαρτάται από τις ρυθμίσεις ήχου του αντίστοιχου συστήματος.

5.14.1 Είσοδος γραμμής
Μπορείτε να ρυθμίσετε το κέρδος (απολαβή) του σήματος ήχου για τις εισόδους στάθμης 
γραμμής. Βεβαιωθείτε ότι η εικόνα δεν θα υπερβεί την πράσινη ζώνη κατά τη διαμόρφωση.

5.14.2 Επιλογή
Κάντε κλικ σε ένα από τα κουμπιά επιλογής και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή, για να 
εμφανιστεί η στάθμη της αντίστοιχης εισόδου ήχου για προσανατολισμό και για να ρυθμίσετε το 
κέρδος. 

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Η αρίθμηση των εισόδων ήχου ακολουθεί τη σήμανση του δομοστοιχείου και την εκχώρηση στις 
αντίστοιχες εισόδους βίντεο. Η εκχώρηση δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί για συνδέσεις μέσω 
του προγράμματος περιήγησης.
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5.15 Δημοσίευση JPEG

Μπορείτε να αποθηκεύετε μεμονωμένες εικόνες JPEG σε έναν διακομιστή FTP σε ορισμένα 
μεσοδιαστήματα. Στη συνέχεια, μπορείτε να ανακτήσετε τις εικόνες αυτές σε μεταγενέστερο 
χρόνο, προκειμένου να ανασυνθέσετε συμβάντα συναγερμού, εάν χρειαστεί.

5.15.1 Μέγεθος εικόνας
Επιλέξτε την ανάλυση που θέλετε να έχουν οι εικόνες JPEG:
– Μικρό

176 Χ 144/120 εικονοστοιχεία (QCIF)
– Μεσαίο

352 Χ 288/240 εικονοστοιχεία (CIF)
– Μεγάλο

704 Χ 576/480 εικονοστοιχεία (4CIF)

5.15.2 Όνομα αρχείου
Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα δημιουργούνται τα ονόματα αρχείων για τις 
επιμέρους εικόνες που μεταδίδονται.
– Αντικατάσταση

Χρησιμοποιείται το ίδιο όνομα αρχείου και κάθε υπάρχον αρχείο θα αντικαθίσταται από το 
τρέχον αρχείο.

– Επαύξηση
Στο όνομα αρχείου προστίθεται ένας αριθμός από το 000 έως το 255, που αυξάνεται 
αυτόματα κάθε φορά κατά 1. Μόλις ο αριθμός φτάσει στο 255, ξεκινά και πάλι από το 000.

– Επίθεμα ημ/νίας-ώρας
Η ημερομηνία και η ώρα προστίθενται αυτόματα στο όνομα αρχείου. Όταν ρυθμίζετε την 
παράμετρο αυτή, βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία και η ώρα της μονάδας είναι πάντοτε 
σωστά ρυθμισμένες. Παράδειγμα: το αρχείο snap011005_114530.jpg αποθηκεύτηκε στις 1 
Οκτωβρίου 2005 στις 11:45:30 π.μ.
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5.15.3 Μεσοδιάστημα δημοσίευσης
Πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα, σε δευτερόλεπτα, κατά το οποίο οι εικόνες θα 
αποστέλλονται σε έναν διακομιστή FTP. Εάν δε θέλετε να αποστέλλονται εικόνες, δώστε τιμή 0.

5.15.4 Δ/νση IP διακομιστή FTP
Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή FTP στον οποίο θέλετε να αποθηκεύονται οι 
εικόνες JPEG.

5.15.5 Όνομα χρήστη διακομιστή FTP
Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για την έναρξη σύνδεσης με το διακομιστή FTP.

5.15.6 Κωδικός πρόσβασης διακομιστή FTP
Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης μέσω του οποίου αποκτάτε πρόσβαση στο διακομιστή 
FTP.

5.15.7 Διαδρομή στο διακομιστή FTP
Πληκτρολογήστε επακριβώς τη διαδρομή στην οποία θέλετε να δημοσιεύονται οι εικόνες στο 
διακομιστή FTP.

5.15.8 Δημοσίευση JPEG από κάμερα
Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την είσοδο της κάμερας για την είσοδο 
της εικόνας JPEG. Εάν μια είσοδος κάμερας είναι ενεργοποιημένη, αυτό υποδηλώνεται από ένα 
σημάδι επιλογής στο αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Η αρίθμηση ακολουθεί τη σήμανση των εισόδων βίντεο του δομοστοιχείου.
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5.16 Μέσο αποθήκευσης

Μπορείτε να εγγράφετε τις εικόνες από τις κάμερες, οι οποίες έχουν συνδεθεί στο δομοστοιχείο 
του VIP X1600, στη μνήμη RAM του δομοστοιχείου ή σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο σύστημα 
iSCSI.
Η ενσωματωμένη μνήμη RAM του δομοστοιχείου είναι κατάλληλη για βραχυπρόθεσμες 
εγγραφές και εγγραφές πριν από συναγερμό σε Κυκλικό τρόπο λειτουργίας.
Για μακροπρόθεσμες επικυρωμένες εικόνες, είναι ουσιώδες να χρησιμοποιείτε ένα κατάλληλου 
μεγέθους σύστημα iSCSI.
Μπορείτε επίσης να επιτρέψετε στο Video Recording Manager (VRM) να ελέγχει όλες τις 
εγγραφές, κατά την προσπέλαση ενός συστήματος iSCSI. Το VRM είναι ένα εξωτερικό 
πρόγραμμα για τη ρύθμιση παραμέτρων εργασιών εγγραφής για διακομιστές βίντεο. Για 
περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της Bosch 
Security Systems.

5.16.1 Τύπος
Επιλέξτε το επιθυμητό μέσο αποθήκευσης, του οποίου τις παραμέτρους εγγραφής θα ρυθμίσετε 
στη συνέχεια.
Επιλέγοντας VRM, το Video Recording Manager θα διαχειρίζεται όλες τις εγγραφές και δεν θα 
μπορείτε να κάνετε άλλες ρυθμίσεις παραμέτρων εδώ.

5.16.2 Πληροφορίες αποθήκευσης

Εδώ εμφανίζεται, για την ενημέρωσή σας, η κατάσταση του τρέχοντος μέσου αποθήκευσης και η 
διεκπεραιωσιμότητα δεδομένων. Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση καμιάς από τις ρυθμίσεις 
αυτές.
1. Κάντε κλικ στο Καταγραφή, για να προβάλετε μια αναφορά κατάστασης με τις 

καταγεγραμμένες ενέργειες. Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο.
2. Στο παράθυρο αυτό, κάντε κλικ στο Απαλοιφή, για να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις. 

Οι καταχωρήσεις θα διαγραφούν αμέσως. Η ενέργεια αυτή δεν μπορεί να αναιρεθεί.
3. Για να κλείσετε το παράθυρο, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

!
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Εάν αλλάξετε το μέσο αποθήκευσης από Σύστημα iSCSI σε κάποια άλλη επιλογή, οι ρυθμίσεις 
στη σελίδα iSCSI θα χαθούν και, για να τις επαναφέρετε, θα πρέπει να τις επαναλάβετε.
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5.17 iSCSI

Εάν επιλέξετε το Σύστημα iSCSI ως μέσο αποθήκευσης, θα χρειαστεί στη συνέχεια να 
δημιουργήσετε μια σύνδεση με το επιθυμητό σύστημα iSCSI και κατόπιν να ορίσετε τις 
παραμέτρους διαμόρφωσης.

5.17.1 Δ/νση IP του iSCSI
1. Εδώ πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του απαιτούμενου προορισμού iSCSI.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Ανάγνωση. Θα πραγματοποιηθεί σύνδεση με τη συγκεκριμένη 

διεύθυνση IP. Το πεδίο Χάρτης LUN του iSCSI περιέχει τις αντίστοιχες λογικές μονάδες 
δίσκου.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Το επιλεγμένο σύστημα αποθήκευσης πρέπει να είναι διαθέσιμο στο δίκτυο και να είναι πλήρως 
ρυθμισμένο. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να έχει μια διεύθυνση IP και να είναι χωρισμένο σε 
λογικές μονάδες δίσκου (LUN).
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5.17.2 Χάρτης LUN του iSCSI
Ο χάρτης LUN εμφανίζει τις λογικές μονάδες δίσκου που έχουν διαμορφωθεί για το σύστημα 
iSCSI. Για κάθε μονάδα δίσκου, εμφανίζεται ο τρέχων χρήστης.
1. Κάντε διπλό κλικ σε μια ελεύθερη μονάδα δίσκου (LUN). Οι σχετικές πληροφορίες θα 

εμφανιστούν αυτόματα στα πεδία κάτω από τον χάρτη.
2. Εάν μια λογική μονάδα δίσκου διαθέτει προστασία μέσω κωδικού πρόσβασης, θα πρέπει 

πρώτα να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης 
προορισμού και κατόπιν να κάνετε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή.

Στις περιπτώσεις όπου οι πληροφορίες δεν είναι δυνατό να αναγνωσθούν λόγω της τοπολογίας 
του δικτύου, θα πρέπει να εισαγάγετε τα δεδομένα με το χέρι, προκειμένου το δομοστοιχείο του 
VIP X1600 να μπορεί να προσπελάσει τη μονάδα δίσκου. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να 
διασφαλίσετε ότι οι καταχωρήσεις αντιστοιχούν επακριβώς με τη διαμόρφωση του συστήματος 
iSCSI.
1. Εισαγάγετε τα απαιτούμενα δεδομένα μέσα στα αντίστοιχα πεδία.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή. Τότε, το δομοστοιχείο του VIP X1600 θα αρχίσει να 

χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά στις απόπειρες σύνδεσης με την απαιτούμενη μονάδα 
δίσκου.

Αμέσως μόλις επιτευχθεί η σύνδεση, η επιλεγμένη μονάδα δίσκου θα αρχίσει να χρησιμοποιείται 
για τις εγγραφές.

5.17.3 Δ/νση IP προορισμού
Εδώ πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του απαιτούμενου προορισμού iSCSI.

5.17.4 Κόμβος προορισμού
Πληκτρολογήστε τον αριθμό του κόμβου προορισμού iSCSI.

5.17.5 LUN προορισμού
Πληκτρολογήστε το LUN της απαιτούμενης μονάδας δίσκου.

5.17.6 Κωδικός πρόσβασης προορισμού
Εάν η μονάδα δίσκου διαθέτει προστασία μέσω κωδικού πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον 
κωδικό πρόσβασης.

5.17.7 Όνομα εκκινητή
Όταν πραγματοποιηθεί μια σύνδεση, το όνομα του εκκινητή εμφανίζεται αυτόματα.

5.17.8 Επέκταση εκκινητή
Πληκτρολογήστε την επέκταση του εκκινητή. Για λόγους σαφήνειας, μπορείτε να 
πληκτρολογήσετε ένα όνομα ή την υπάρχουσα επέκταση με ένα σχόλιο, π.χ. "– Camera 2".

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Δεν μπορείτε να πληκτρολογήσετε νέο κωδικό πρόσβασης. Αυτό είναι εφικτό μόνο μέσω της 
διαμόρφωσης του συστήματος iSCSI.
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5.17.9 Απόζευξη της μονάδας δίσκου που βρίσκεται σε χρήση
Κάθε μονάδα δίσκου είναι δυνατό να συσχετιστεί μόνο με έναν χρήστη. Εάν μια μονάδα δίσκου 
χρησιμοποιείται ήδη από άλλον χρήστη, μπορείτε να αποζεύξετε τον συγκεκριμένο χρήστη και 
να συνδέσετε τη μονάδα δίσκου με το δομοστοιχείο του VIP X1600.

1. Κάντε διπλό κλικ πάνω σε μια μονάδα δίσκου, η οποία χρησιμοποιείται ήδη στο χάρτη LUN. 
Θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα.

2. Επιβεβαιώστε την απόζευξη του τρέχοντος χρήστη. Η μονάδα δίσκου θα αποδεσμευθεί και 
μπορεί πλέον να συνδεθεί με το δομοστοιχείο του VIP X1600.

5.17.10 Πληροφορίες αποθήκευσης

Εδώ εμφανίζεται, για την ενημέρωσή σας, η κατάσταση του τρέχοντος μέσου αποθήκευσης και η 
διεκπεραιωσιμότητα δεδομένων. Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση καμιάς από τις ρυθμίσεις 
αυτές.
1. Κάντε κλικ στο Καταγραφή, για να προβάλετε μια αναφορά κατάστασης με τις 

καταγεγραμμένες ενέργειες. Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο.
2. Στο παράθυρο αυτό, κάντε κλικ στο Απαλοιφή, για να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις. 

Οι καταχωρήσεις θα διαγραφούν αμέσως. Η ενέργεια αυτή δεν μπορεί να αναιρεθεί.
3. Για να κλείσετε το παράθυρο, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

!
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Πριν προχωρήσετε στην απόζευξη, βεβαιωθείτε ότι ο προηγούμενος χρήστης δεν χρειάζεται 
πλέον τη μονάδα δίσκου.
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5.18 Διαμερίσεις

Είναι δυνατό να δημιουργηθούν τέσσερις διαμερίσεις για εγγραφές από τις κάμερες που είναι 
συνδεδεμένες στο δομοστοιχείο VIP X1600, κατά τρόπο παρόμοιο με τη δημιουργία 
διαμερίσεων που δημιουργούνται συχνά στους σκληρούς δίσκους των υπολογιστών. Σε κάθε 
διαμέριση, είναι δυνατός ο καθορισμός παραμέτρων, όπως π.χ. το μέγεθος και ο τύπος 
εγγραφής βίντεο. Τυχόν τροποποίηση των παραμέτρων αυτών θα οδηγήσει σε αναδιοργάνωση 
του δίσκου, κατά την οποία τα αποθηκευμένα δεδομένα χάνονται.

Το δομοστοιχείο χρειάζεται μια αποκλειστική διαμέριση για τις εγγραφές κάθε συνδεδεμένης 
κάμερας. Κάθε διαμέριση είναι συζευγμένη με τη δική της είσοδο κωδικοποιητή ή κάμερας: η 
είσοδος κάμερας Video In 1 με αριθμό διαμέρισης 01, η είσοδος κάμερας Video In 2 με 
διαμέριση 02 κ.ο.κ. Η αντιστοίχιση αυτή δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί. Ως αποτέλεσμα 
αυτού, όλοι οι αριθμοί εμφανίζονται πάντοτε στη λίστα, ανεξάρτητα από το κατά πόσον υπάρχει 
διαθέσιμη η αντίστοιχη διαμέριση ή αυτή έχει διαγραφεί. Και οι τέσσερις δυνατές διαμερίσεις 
πρέπει να διαμορφωθούν, προκειμένου να επιτραπεί η αποθήκευση εγγραφών από τέσσερις 
κάμερες.

Όλες οι διαμερίσεις αναφέρονται στον πίνακα της σελίδας Διαμερίσεις, μαζί με τον αριθμό της 
εισόδου βίντεο (Κάμερα), το όνομα των διαμερίσεων, τα κομμάτια συναγερμού, τον τύπο και το 
μέγεθός τους.
Επιπλέον, η σελίδα σάς παρέχει τη δυνατότητα επισκόπησης των δεδομένων δίσκου, όπως π.χ. 
συνολική μνήμη και αριθμός διαμερίσεων που έχουν δημιουργηθεί. Ένα διάγραμμα σε μορφή 
πίτας υποδηλώνει πόσος χώρος στη μνήμη έχει διαμεριστεί για εγγραφές.
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5.18.1 Δημιουργία διαμέρισης

Η δημιουργία μιας νέας διαμέρισης γίνεται μέσα από ξεχωριστά παράθυρα, όπου εμφανίζονται 
πληροφορίες και καθοδηγείστε βήμα-προς-βήμα διαμέσου των αναγκαίων ρυθμίσεων.
Η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί ξεχωριστά για κάθε διαμέριση που θα δημιουργηθεί 
στο σκληρό δίσκο. Μετά την εκκίνηση, μπορείτε να επιλέξετε το συνολικό αριθμό διαμερίσεων 
που θα δημιουργηθούν. Στη συνέχεια, ξεκινά η διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων όσο συχνά 
χρειάζεται για τη διαμόρφωση όλων των διαμερίσεων.
1. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημ/ργία διαμέρισης, για να εκκινήσετε τον οδηγό δημιουργίας 

διαμερίσεων. Θα εμφανιστεί το πρώτο παράθυρο.

2. Θα πρέπει πάντοτε να διαβάζετε πρώτα τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο επάνω 
μέρος του παραθύρου.

3. Κάντε κλικ στα διάφορα πεδία κειμένου για να εισαγάγετε τιμές ή χρησιμοποιήστε τα 
υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία ελέγχου, όπως π.χ. κουμπιά, πλαίσια ελέγχου ή πεδία λίστας.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο >, που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου, για να 
συνεχίσετε στο επόμενο βήμα.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί < Προηγούμενο, που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου, για 
να προβάλετε ξανά το προηγούμενο βήμα.

6. Κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο για να ακυρώσετε τη διαδικασία και να κλείσετε τον οδηγό.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Ο μέγιστος αριθμός διαμερίσεων είναι προκαθορισμένος και αντιστοιχεί στον αριθμό εισόδων 
βίντεο του δομοστοιχείου.
Μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερες από μία διαμερίσεις του ιδίου τύπου, σε μία 
διαδικασία. Για το σκοπό αυτό, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Εφαρμογή των ίδιων ρυθμίσεων 
σε όλες τις νέες διαμερίσεις στο πρώτο παράθυρο.
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5.18.2 Αποθήκευση αλλαγών
Όταν ολοκληρώσετε όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις, θα πρέπει να μεταφέρετε τις ρυθμίσεις στη 
μονάδα και να τις αποθηκεύσετε.

1. Επιστρέψτε στο τελευταίο παράθυρο.
2. Κάντε κλικ στο Τέλος για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση. Όλες οι ρυθμίσεις θα 

αποσταλούν πλέον στη μονάδα και, κατόπιν, θα τεθούν σε ισχύ.

5.18.3 Κατάσταση διαμέρισης

Το παράθυρο Κατάσταση διαμέρισης σάς προσφέρει μια επισκόπηση της τρέχουσας 
διαμόρφωσης της διαμέρισης. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή εδώ.
1. Μέσα στη λίστα, κάντε κλικ στη διαμέριση που θέλετε να τροποποιήσετε, για να την 

επιλέξετε.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάσταση διαμέρισης. Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο με τις 

καταχωρήσεις για την επιλεγμένη διαμέριση.
3. Κάντε κλικ στα κουμπιά << και >>, για να προβάλετε την κατάσταση των υπολοίπων 

διαμερίσεων.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο.

!
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Όλες οι τροποποιήσεις των ρυθμίσεων θα τεθούν σε ισχύ μόνον όταν ολοκληρώσετε τη 
διαμόρφωση κάνοντας κλικ στο κουμπί Τέλος στο τελευταίο παράθυρο.
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5.18.4 Επεξεργασία διαμέρισης

Μπορείτε να τροποποιήσετε τη διαμόρφωση μιας διαμέρισης, οποτεδήποτε το θελήσετε.

Μπορείτε να εκτελέσετε τις απαιτούμενες τροποποιήσεις στο παράθυρο Ιδιότητες διαμέρισης.
1. Μέσα στη λίστα, κάντε κλικ στη διαμέριση που θέλετε να τροποποιήσετε, για να την 

επιλέξετε.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξ/σία διαμέρισης. Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο με τις 

καταχωρήσεις για την επιλεγμένη διαμέριση.
3. Κάντε τις επιθυμητές αλλαγές.
4. Κάντε κλικ στα κουμπιά << και >>, για να επεξεργαστείτε τις υπόλοιπες διαμερίσεις.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή για να αποθηκεύσετε τις τροποποιήσεις που κάνατε.

5.18.5 Όνομα διαμέρισης
Εδώ μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα νέο όνομα για τη διαμέριση.

5.18.6 Αριθμός διαμέρισης
Εδώ εμφανίζεται ο αριθμός διαμέρισης (= αριθμός εισόδου βίντεο), για ενημερωτικούς λόγους.

5.18.7 Τύπος εγγραφής
Επιλέξτε τον απαιτούμενο τύπο εγγραφής.
Εάν επιλέξετε Κυκλικός τρόπος, η εγγραφή εκτελείται συνεχώς. Μόλις εξαντληθεί ο μέγιστος 
διαθέσιμος χώρος σκληρού δίσκου, οι παλαιότερες εγγραφές αντικαθίστανται αυτόματα από τις 
επόμενες.
Εάν επιλέξετε Γραμμικός τρόπος, η εγγραφή συνεχίζεται μέχρις ότου γεμίσει ολόκληρη η 
μονάδα σκληρού δίσκου. Τότε, η εγγραφή διακόπτεται έως ότου διαγραφούν παλαιότερες 
εγγραφές.

!
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Όλες οι αλλαγές θα προκαλέσουν την αναδιοργάνωση της διαμέρισης και έτσι όλες οι σεκάνς 
που υπάρχουν αποθηκευμένες σε αυτήν θα χαθούν. 
Συνεπώς, πριν τροποποιήσετε τη διαμόρφωση, θα πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα 
ασφαλείας όλων των σημαντικών σεκάνς στη μονάδα σκληρού δίσκου του υπολογιστή σας.
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5.18.8 Αριθμός κομματιών συναγερμού

Κατά την εγγραφή συναγερμών, η μονάδα χρησιμοποιεί έναν ειδικό τρόπο εγγραφής για τη 
βέλτιστη αξιοποίηση της χωρητικότητας αποθήκευσης: αμέσως μόλις αρχίσει ένα χρονικό κενό 
για εγγραφή συναγερμών, μια εγγραφή αποθηκεύεται συνεχώς σε ένα τμήμα με μέγεθος μιας 
πλήρους σεκάνς συναγερμού (χρόνος πριν και μετά το συναγερμό).
Αυτό το τμήμα της διαμέρισης λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο όπως οι κυκλικοί χώροι 
προσωρινής αποθήκευσης (buffer) με τα παλαιότερα τμήματά του να αντικαθίστανται από 
νεότερα έως ότου ενεργοποιηθεί πραγματικά κάποιος συναγερμός. Η εγγραφή στο 
συγκεκριμένο τμήμα λαμβάνει χώρα μόνο κατά τη διάρκεια του προκαθορισμένου μετά το 
συναγερμό χρόνου και, κατόπιν, χρησιμοποιείται ένα νέο τμήμα με τον ίδιο τρόπο.
Επιλέξτε τον αριθμό των κομματιών συναγερμού που θα χρησιμοποιούνται στη διαμέριση. Σε 
κάθε κομμάτι συναγερμού μπορεί να εγγραφεί ένα συμβάν συναγερμού. Με τον τρόπο αυτό, 
είναι δυνατή η εγγραφή και η αρχειοθέτηση του αριθμού των συναγερμών που έχουν εισαχθεί. 
Μια διαμέριση μπορεί να περιέχει το πολύ μέχρι 128 εγγραφές συναγερμού.
Με την επιλογή Κυκλικός τρόπος λειτουργίας για τη διαμέριση, οι πλέον πρόσφατες εγγραφές 
συναγερμού αποθηκεύονται πάντοτε στον προκαθορισμένο αριθμό. Με την επιλογή Γραμμικός 
τρόπος λειτουργίας για τη διαμέριση, αμέσως μόλις εγγραφεί ο συνολικός αριθμός κομματιών 
συναγερμού, η εγγραφή διακόπτεται.

5.18.9 Μέγεθος κομματιού συναγερμού
Το μέγεθος των κομματιών συναγερμού μπορεί να υπολογιστεί βάσει διαφόρων παραμέτρων. Το 
υπολογιζόμενο μέγεθος εφαρμόζεται σε καθένα από αυτά τα κομμάτια συναγερμού.
1. Κάντε κλικ στο κουμπί Υπολογισμός. Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο.
2. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε, μέσα από το πεδίο λίστας κάθε παραμέτρου.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή, για να εφαρμόσετε την υπολογιζόμενη τιμή.

5.18.10 Μορφή
Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις εγγραφές μιας διαμέρισης, οποτεδήποτε το θελήσετε.

Κάντε κλικ στο κουμπί Μορφή για να διαγράψετε όλες τις εγγραφές που υπάρχουν στην 
τρέχουσα επιλεγμένη διαμέριση.

!
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Για την εγγραφή συναγερμών, πρέπει να δημιουργηθούν κομμάτια συναγερμού στην 
απαιτούμενη διαμέριση.

!
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Πριν διαγράψετε τις εγγραφές, ελέγξτε τις και δημιουργήστε για τις σημαντικές σεκάνς 
αντίγραφα ασφαλείας στη μονάδα σκληρού δίσκου του υπολογιστή.
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5.18.11 Διαγραφή όλων των διαμερίσεων
Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις διαμερίσεις, οποτεδήποτε το θελήσετε. Δεν μπορείτε να 
διαγράψετε μεμονωμένες διαμερίσεις.

Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή διαμερίσεων. Στην οθόνη παραμένουν οι γραμμές που 
περιέχουν τους αριθμούς, τα ονόματα των διαμερίσεων διαγράφονται και το εμφανιζόμενο 
μέγεθος σε κάθε περίπτωση γίνεται 0.

!

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Η διαγραφή μιας διαμέρισης προκαλεί αναδιοργάνωση ολόκληρης της μονάδας σκληρού δίσκου 
και συνεπώς όλες οι σεκάνς που υπάρχουν αποθηκευμένες σε αυτή θα χαθούν. 
Συνεπώς, πριν διαγράψετε οποιαδήποτε διαμέριση, θα πρέπει να ελέγξετε τις εγγραφές να και 
δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των σεκάνς που χρειάζεστε στη μονάδα σκληρού δίσκου 
του υπολογιστή.
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5.19 Προφίλ εγγραφής

Μπορείτε να ορίσετε μέχρι και δέκα διαφορετικά προφίλ εγγραφής. Στη συνέχεια, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε αυτά τα προφίλ εγγραφής στο χρονοδιάγραμμα εγγραφών, όπου θα τα 
συνδέσετε με συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες (βλ. Tμήμα 5.20 Χρονοδ/μμα εγγραφών, 
Σελίδα 60).
Σε κάθε προφίλ, μπορείτε να κάνετε διαφορετικές ρυθμίσεις για κάθε είσοδο κάμερας.

1. Κάντε κλικ σε μία από τις καρτέλες, για να επεξεργαστείτε τον αντίστοιχο προφίλ.
2. Μέσα στον πίνακα, κάντε κλικ στο όνομα της εισόδου κάμερας, της οποίας τις ρυθμίσεις 

θέλετε να επεξεργαστείτε. 
3. Μπορείτε να επιλέξετε ταυτόχρονα περισσότερες από μία εισόδους κάμερας, κρατώντας 

πατημένο το πλήκτρο [Shift] (για συνεχόμενες) ή το πλήκτρο [Ctrl] (για μεμονωμένες), 
όπως κάνετε συνήθως στα Windows. Οι παρακάτω ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε όλες τις 
επισημασμένες καταχωρήσεις.

4. Εάν χρειάζεται, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπιλογή για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις 
στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Μπορείτε να αλλάξετε ή να συμπληρώσετε την περιγραφή των προφίλ εγγραφής στις καρτέλες 
της σελίδας Χρονοδ/μμα εγγραφών (βλ. Tμήμα 5.20.3 Χρονικές περίοδοι, Σελίδα 61).
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5. Εάν θέλετε να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται εκείνη τη στιγμή σε άλλα 
προφίλ, κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή ρυθμίσεων. Τότε, θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο 
όπου θα μπορέσετε να επιλέξετε τα προφίλ στα οποία θέλετε να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις.

6. Για κάθε προφίλ, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις στη 
συσκευή.

5.19.1 Τυπικό προφίλ
Στο πεδίο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε το προφίλ κωδικοποιητή που θα χρησιμοποιείται για τη 
συνεχή εγγραφή (βλ. Tμήμα 5.11 Προφίλ κωδικοποιητή, Σελίδα 39).

5.19.2 Κωδικοποιητής
Εδώ επιλέγετε τη ροή δεδομένων που θα χρησιμοποιείται για την εγγραφή.

5.19.3 Εγγραφή κομματιού συναγερμού

Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την εγγραφή κομματιού 
συναγερμού. Ο χρόνος πριν το συναγερμό εμφανίζεται αυτόματα, για ενημερωτικούς 
λόγους.

5.19.4 Χρόνος μετά το συναγερμό
Μπορείτε να επιλέξετε το χρόνο μετά το συναγερμό, μέσα από το πεδίο λίστας.

5.19.5 Προφίλ μετά το συναγρμό
Μπορείτε να επιλέξετε το προφίλ κωδικοποιητή που θα χρησιμοποιείται στην εγγραφή κατά το 
χρόνο μετά το συναγερμό (βλ. Tμήμα 5.11 Προφίλ κωδικοποιητή, Σελίδα 39).
Η επιλογή Τυπικό προφίλ υιοθετεί τη λειτουργία συνεχών εγγραφών, στο επάνω μέρος της 
σελίδας.

5.19.6 Είσοδος συναγερμού/ Συναγερμός κίνησης/ Συναγερμός απώλ.βίντεο
Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τον αισθητήρα συναγερμού που θα ενεργοποιεί μια εγγραφή. 
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τους συναγερμούς κίνησης και βίντεο για μια κάμερα, που 
θα ενεργοποιούν την εγγραφή συναγερμού από άλλη κάμερα.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Το προφίλ εγγραφής μπορεί να αποκλίνει από την τυπική ρύθμιση Ενεργό προφίλ για τη 
ρυθμισμένη είσοδο βίντεο και χρησιμοποιείται μόνον κατά τη διάρκεια μιας ενεργού εγγραφής.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Αυτή η παράμετρος είναι ενεργός μόνον εάν έχουν διαμορφωθεί κομμάτια συναγερμού για την 
αντίστοιχη είσοδο κάμερας, δηλ. την αντίστοιχη διαμέριση (βλ. Tμήμα 5.18.8 Αριθμός κομματιών 
συναγερμού, Σελίδα 56).

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Οι συναγερμοί κίνησης διαμορφώνονται και ενεργοποιούνται για κάθε κάμερα στη σελίδα VCA 
(βλ. Tμήμα 5.23 VCA, Σελίδα 67).
Η διαμόρφωση και η ενεργοποίηση των εισόδων συναγερμού πραγματοποιείται στη σελίδα 
Πηγές συναγερμού (βλ. Tμήμα 5.21 Πηγές συναγερμού, Σελίδα 62).
Η αρίθμηση των πλαισίων ελέγχου των εισόδων συναγερμού αντιστοιχεί στις ετικέτες των 
εισόδων συναγερμού στο δομοστοιχείο του VIP X1600. Οι αριθμοί συναγερμού κίνησης και 
βίντεο αντιστοιχούν στη σήμανση των εισόδων βίντεο.
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5.20 Χρονοδ/μμα εγγραφών

Το χρονοδιάγραμμα εγγραφών σάς επιτρέπει να συνδέσετε τα δημιουργημένα προφίλ εγγραφής 
με τις ημέρες και τις ώρες κατά τις οποίες θέλετε να εγγράφονται οι εικόνες των επιλεγμένων 
καμερών, σε περίπτωση συναγερμού.
Μπορείτε να συνδέσετε οποιονδήποτε αριθμό 15λεπτων χρονικών διαστημάτων με τα προφίλ 
εγγραφής για κάθε ημέρα της εβδομάδας. Καθώς μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού πάνω από 
τον πίνακα, εμφανίζεται η ώρα κάτω από αυτόν. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνεστε στις κινήσεις 
σας.
Εκτός από τις κανονικές ημέρες της εβδομάδας, μπορείτε να ορίσετε αργίες που δεν 
περιλαμβάνονται στο τυπικό εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα στο οποίο εφαρμόζονται οι 
εγγραφές. Αυτό επιτρέπει την εφαρμογή ενός χρονοδιαγράμματος που ισχύει π.χ. για τις 
Κυριακές και σε άλλες ημέρες με ημερομηνίες που πέφτουν σε διάφορες ημέρες της 
εβδομάδας.
1. Κάντε κλικ στο προφίλ που θέλετε να συνδέσετε, στο πεδίο Χρονικές περίοδοι.
2. Κάντε κλικ σε ένα πεδίο του πίνακα, κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού και σύρετε 

το δείκτη του ποντικιού πάνω από όλες τις χρονικές περιόδους που θα συνδεθούν με το 
επιλεγμένο προφίλ.

3. Χρησιμοποιήστε το δεξιό κουμπί του ποντικιού για να αποεπιλέξετε οποιοδήποτε από τα 
μεσοδιαστήματα.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων, για να συνδέσετε όλα τα μεσοδιαστήματα με το 
επιλεγμένο προφίλ.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί Απαλοιφή όλων για να αποεπιλέξετε όλα τα μεσοδιαστήματα.
6. Μόλις τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις στη 

μονάδα.
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5.20.1 Αργίες
Μπορείτε να ορίσετε αργίες που δεν περιλαμβάνονται στο τυπικό εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα 
στο οποίο εφαρμόζονται οι εγγραφές. Αυτό επιτρέπει την εφαρμογή ενός χρονοδιαγράμματος 
που ισχύει π.χ. για τις Κυριακές και σε άλλες ημέρες με ημερομηνίες που πέφτουν σε διάφορες 
ημέρες της εβδομάδας.
1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αργίες. Τυχόν ημέρες, που έχετε ήδη επιλέξει, θα εμφανιστούν 

στον πίνακα.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο.
3. Επιλέξτε μέσω του ημερολόγιου την επιθυμητή ημερομηνία Για να επιλέξετε περισσότερες 

από μία διαδοχικές ημερολογιακές ημέρες, κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού. 
Αυτές θα αντιμετωπίζονται ως μία και μοναδική καταχώρηση στον πίνακα.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποδεχθείτε την επιλογή. Το παράθυρο θα κλείσει.
5. Συνδέστε τις επιμέρους αργίες με τα προφίλ εγγραφής, όπως περιγράφεται παραπάνω.

5.20.2 Διαγραφή αργιών
Μπορείτε να διαγράψετε αργίες που είχατε ορίσει στο παρελθόν, σε οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή.
1. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή. Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο.
2. Κάντε κλικ στην ημερομηνία που θέλετε να διαγράψετε.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Τότε, η συγκεκριμένη αργία θα διαγραφεί από τον πίνακα και το 

παράθυρο θα κλείσει.
4. Για να διαγράψετε άλλες αργίες, επαναλάβετε τη διαδικασία.

5.20.3 Χρονικές περίοδοι
Μπορείτε να αλλάξετε τα ονόματα των προφίλ εγγραφής.
1. Κάντε κλικ σε ένα προφίλ και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Μετονομασία.
2. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα και κατόπιν κάντε ξανά κλικ στο κουμπί Μετονομασία. 

5.20.4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας εγγραφής
Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης παραμέτρων, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το 
χρονοδιάγραμμα εγγραφών και να εκκινήσετε την εγγραφή. Από τη στιγμή που η εγγραφή θα 
έχει ενεργοποιηθεί, οι σελίδες Προφίλ εγγραφής και Χρονοδ/μμα εγγραφών θα είναι 
απενεργοποιημένες και δε θα επιτρέπεται η τροποποίηση της ρύθμισης των παραμέτρων.
Μπορείτε να τερματίσετε τη δραστηριότητα εγγραφής σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, 
προκειμένου να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις.
1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιάγραμμα εγγραφών.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Διακοπή για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιάγραμμα εγγραφών. Οι 

εγγραφές που είναι εκείνη τη στιγμή σε εξέλιξη θα διακοπούν και θα μπορείτε πλέον να 
τροποποιήσετε τη διαμόρφωση.

5.20.5 Κατάσταση εγγραφής
Το γραφικό αυτό υποδηλώνει τη δραστηριότητα εγγραφής του δομοστοιχείου του VIP X1600. Για 
όσο διάστημα η εγγραφή είναι σε εξέλιξη, θα εμφανίζεται ένα κινούμενη γραφική παράσταση.
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5.21 Πηγές συναγερμού 

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις εισόδους συναγερμού του δομοστοιχείου του VIP X1600.

5.21.1 Είσοδος συναγερμού
Επιλέξτε Κλ. επαφ, εάν ο συναγερμός πρόκειται να ενεργοποιείται με το κλείσιμο της επαφής. 
Επιλέξτε Άν. επαφ, εάν ο συναγερμός πρόκειται να ενεργοποιείται με το άνοιγμα της επαφής.

5.21.2 Όνομα
Μπορείτε να εισαγάγετε ένα όνομα για κάθε είσοδο συναγερμού, το οποίο στη συνέχεια θα 
εμφανίζεται κάτω από το εικονίδιο της εισόδου συναγερμού στη ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΕΛΙΔΑ, εφ' όσον 
γίνει η κατάλληλη διαμόρφωση (βλ. Tμήμα 5.32 Διαμόρφωση ζωντ. σελ., Σελίδα 90).
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5.22 Συνδέσεις συναγερμού

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο το δομοστοιχείο του VIP X1600 θα αποκρίνεται 
σε έναν συναγερμό. Σε περίπτωση συναγερμού, η μονάδα μπορεί να συνδέεται αυτόματα σε μια 
προκαθορισμένη διεύθυνση IP. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μέχρι και 10 διευθύνσεις IP, με 
τις οποίες θα επικοινωνεί το δομοστοιχείο του VIP X1600 με τη σειρά, σε περίπτωση 
συναγερμού, μέχρι να αποκατασταθεί σύνδεση.

5.22.1 Σύνδεση σε περίπτωση συναγερμού
Επιλέξτε Ναι, εάν θέλετε το δομοστοιχείο του VIP X1600 να συνδέεται αυτόματα με μια 
προκαθορισμένη διεύθυνση IP, σε περίπτωση συναγερμού.
Επιλέγοντας Σύμφωνα με είσ.1, η μονάδα διατηρεί τη σύνδεση, που πραγματοποιήθηκε 
αυτόματα, για όσο διάστημα υπάρχει συναγερμός στην είσοδο συναγερμού 1.

5.22.2 Αριθμός δ/νσης IP προορισμού
Καθορίστε τους αριθμούς των διευθύνσεων IP, με τις οποίες θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία σε 
περίπτωση συναγερμού. Η μονάδα επικοινωνεί με τους απομακρυσμένους σταθμούς με τη 
σειρά, σύμφωνα με την αρίθμησή τους στη λίστα, έως ότου επιτευχθεί σύνδεση.

5.22.3 Δ/νση IP προορισμού
Για κάθε αριθμό, πληκτρολογήστε την αντίστοιχη διεύθυνση IP του επιθυμητού 
απομακρυσμένου σταθμού.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Από προεπιλογή, η Ροή 2 μεταδίδεται πάντοτε για συνδέσεις συναγερμού. Κατά την εκχώρηση 
του προφίλ (βλ. Tμήμα 5.11 Προφίλ κωδικοποιητή, Σελίδα 39), θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
τα παραπάνω.
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5.22.4 Κωδικός πρόσβασης προορισμού
Εάν ο απομακρυσμένος σταθμός διαθέτει προστασία με κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε 
εδώ τον κωδικό πρόσβασης.
Στη σελίδα αυτή, μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 10 διευθύνσεις IPκαι συνεπώς μέχρι και 
10 κωδικούς πρόσβασης για σύνδεση με απομακρυσμένους σταθμούς. Εάν επιτρέπεται η 
σύνδεση με περισσότερους από 10 απομακρυσμένους σταθμούς, όπως π.χ. κατά την εκκίνηση 
συνδέσεων μέσω ιεραρχικώς ανώτερων συστημάτων όπως το VIDOS ή το Bosch Video 
Management System, μπορείτε να αποθηκεύσετε εδώ έναν γενικό κωδικό πρόσβασης. Το 
δομοστοιχείο VIP X1600 θα μπορεί να χρησιμοποιεί αυτόν τον γενικό κωδικό πρόσβασης για να 
συνδεθεί με όλους τους απομακρυσμένους σταθμούς οι οποίοι προστατεύονται από τον ίδιο 
κωδικό πρόσβασης. Στην περίπτωση αυτή, προχωρήστε ως εξής:
1. Επιλέξτε 10 στο πεδίο λίστας Αριθμός δ/νσης IP προορισμού.
2. Πληκτρολογήστε 0.0.0.0 στο πεδίο Δ/νση IP προορισμού.
3. Πληκτρολογήστε τον επιλεγμένο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης 

προορισμού.
4. Ορίστε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης ως τον κωδικό πρόσβασης user για όλους τους 

απομακρυσμένους σταθμούς με τους οποίους θα επιτρέπεται η σύνδεση.

5.22.5 Μετάδοση βίντεο
Εάν η μονάδα λειτουργεί πίσω από τείχος προστασίας, επιλέξτε TCP (θύρα HTTP) ως το 
πρωτόκολλο μετάδοσης. Για χρήση σε τοπικό δίκτυο, επιλέξτε UDP.

5.22.6 Απομακρυσμένη θύρα
Ανάλογα με τη διαμόρφωση του δικτύου, επιλέξτε εδώ μια θύρα προγράμματος περιήγησης. Οι 
θύρες για συνδέσεις HTTPS θα είναι διαθέσιμες μόνον εάν έχετε επιλέξει Ναι στην παράμετρο 
Κρυπτογράφηση SSL.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Εάν πληκτρολογήσετε 0.0.0.0 για διεύθυνση IP του προορισμού 10, το δομοστοιχείο του 
VIP X1600 δε θα χρησιμοποιεί πλέον αυτή τη διεύθυνση για τη 10η απόπειρα αυτόματης 
σύνδεσης, σε περίπτωση συναγερμού. Αντίθετα, η παράμετρος αυτή θα χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για την αποθήκευση του γενικού κωδικού πρόσβασης.

!

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Σημειώνεται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει να διατίθεται μεγαλύτερο εύρος ζώνης στο 
δίκτυο για τις επιπλέον εικόνες βίντεο σε περίπτωση συναγερμού, εάν η λειτουργία πολλαπλής 
διανομής δεν είναι εφικτή. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πολλαπλής διανομής, επιλέξτε 
UDP στην παράμετρο Μετάδοση βίντεο εδώ και στη σελίδα Δίκτυο (βλ. Tμήμα 5.28.5 Μετάδοση 
βίντεο, Σελίδα 81).
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5.22.7 Έξοδος βίντεο
Εάν γνωρίζετε ποια μονάδα χρησιμοποιείται ως παραλήπτης, μπορείτε να επιλέξετε την 
αναλογική έξοδο βίντεο στην οποία θα πρέπει να κατευθυνθεί το σήμα. Εάν η μονάδα 
προορισμού είναι άγνωστη, συνιστάται να επιλέξετε Πρώτο διαθέσιμο. Στην περίπτωση αυτή, η 
εικόνα κατευθύνεται στην πρώτη ελεύθερη έξοδο βίντεο. Αυτή είναι μια έξοδος χωρίς σήμα. Το 
συνδεδεμένο μόνιτορ προβάλλει εικόνες μόνον όταν πυροδοτηθεί συναγερμός. Εάν επιλέξετε 
μια συγκεκριμένη έξοδο βίντεο και οριστεί διαιρούμενη εικόνα για τη συγκεκριμένη έξοδο στον 
παραλήπτη, μπορείτε επίσης να επιλέξετε μέσα από το Αποκωδ/τής τον αποκωδικοποιητή του 
παραλήπτη που θα χρησιμοποιηθεί για την προβολή της εικόνας συναγερμού. 

5.22.8 Αποκωδ/τής
Επιλέξτε έναν αποκωδικοποιητή του παραλήπτη, όπου θα εμφανίζεται η εικόνα συναγερμού. Ο 
επιλεγμένος αποκωδικοποιητής επηρεάζει τη θέση της εικόνας σε μια διαιρούμενη οθόνη. 
Μπορείτε, για παράδειγμα, να ορίσετε μέσω ενός VIP XD ότι το επάνω δεξί τεταρτημόριο θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για την προβολή της εικόνας συναγερμού επιλέγοντας τον 
αποκωδικοποιητή 2. 

5.22.9 Κρυπτογράφηση SSL
Τα δεδομένα σύνδεσης, όπως π.χ. ο κωδικός πρόσβασης, μπορούν να μεταδίδονται με ασφάλεια 
χάρη στην κρυπτογράφηση SSL. Εάν επιλέξετε Ναι, μόνον κρυπτογραφημένες θύρες θα είναι 
διαθέσιμες για την παράμετρο Απομακρυσμένη θύρα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε και να ενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση για δεδομένα πολυμέσων 
(βίντεο, ήχου, μετα-δεδομένων) στη σελίδα Κρυπτογράφηση (βλ. Tμήμα 5.30 Κρυπτογράφηση, 
Σελίδα 87).

5.22.10 Αυτόματη σύνδεση
Επιλέξτε Ναι, προκειμένου να αποκαθίσταται αυτόματα η σύνδεση με μια από τις 
προκαθορισμένες διευθύνσεις IP μετά από κάθε επανεκκίνηση, διακοπή σύνδεσης ή αστοχία 
δικτύου.

5.22.11 Ήχος
Επιλέξτε Ναι, εάν επιθυμείτε να μεταδίδεται επίσης με τις συνδέσεις συναγερμού μια αυτόνομη 
ροή ήχου κωδικοποιημένη κατά G.711.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατές επιλογές προβολής εικόνας και τις 
διαθέσιμες εξόδους βίντεο, ανατρέξτε στο υλικό τεκμηρίωσης της μονάδας προορισμού.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Σημειωτέον ότι η λειτουργία κρυπτογράφησης SSL πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και 
διαμορφωμένη και στις δύο πλευρές μιας σύνδεσης. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται η αποστολή 
των κατάλληλων πιστοποιητικών στο δομοστοιχείο του VIP X1600 (βλ. Tμήμα 5.36.4 Μητρώο 
συντήρησης, Σελίδα 96).

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Από προεπιλογή, η Ροή 2 μεταδίδεται πάντοτε για αυτόματες συνδέσεις. Κατά την εκχώρηση του 
προφίλ (βλ. Tμήμα 5.11 Προφίλ κωδικοποιητή, Σελίδα 39), θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
παραπάνω.
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5.22.12 Προεπιλεγμένη κάμερα
Εδώ, μπορείτε να επιλέξετε την κάμερα, η εικόνα της οποίας θα εμφανίζεται αυτόματα πρώτη 
στον δέκτη, μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση συναγερμού. Ανάλογα με τη διαμόρφωση του 
συστήματος, ο δέκτης μπορεί στη συνέχεια να επιλέξει και τις υπόλοιπες κάμερες.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Η αρίθμηση ακολουθεί τη σήμανση των εισόδων βίντεο του δομοστοιχείου.
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5.23 VCA

Τα δομοστοιχεία του VIP X1600 διαθέτουν μια ενσωματωμένη δυνατότητα ανάλυσης 
περιεχομένου βίντεο (Video Content Analysis, VCA), η οποία μπορεί να ανιχνεύει και να αναλύει 
αλλαγές στο σήμα. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να οφείλονται σε κινήσεις εντός του οπτικού πεδίου 
της κάμερας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του VCA για κάθε είσοδο βίντεο ξεχωριστά.
1. Κάντε κλικ σε μία από τις καρτέλες, για να ανοίξει η ρύθμιση παραμέτρων της αντίστοιχης 

εισόδου βίντεο.
2. Εισαγάγετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.
3. Εάν χρειάζεται, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπιλογή για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις 

στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Σε περίπτωση εξάντλησης της υπολογιστικής ισχύος, υψηλότερη προτεραιότητα έχουν πάντα οι 
ζωντανές εικόνες και οι εγγραφές. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μείωση της ανάλυσης του 
περιεχομένου του βίντεο. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να παρατηρείτε τον φόρτο εργασίας του 
επεξεργαστή και να βελτιστοποιείτε τις ρυθμίσεις του κωδικοποιητή ή τις ρυθμίσεις ανάλυσης 
περιεχομένου βίντεο ανάλογα (βλ. Tμήμα 8.5 Φόρτος επεξεργαστή, Σελίδα 120).
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5.23.1 Ανάλυση
Επιλέξτε Ναι για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανάλυσης περιεχομένου βίντεο (VCA).
Αμέσως μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία ανάλυσης περιεχομένου βίντεο, δημιουργούνται μετα-
δεδομένα. Ανάλογα με την επιλογή τύπου ανάλυσης και τη σχετική διαμόρφωση, εμφανίζονται 
επιπρόσθετες πληροφορίες σε υπέρθεση επάνω στην εικόνα βίντεο, που προβάλλεται στο 
παράθυρο προεπισκόπησης δίπλα στις ρυθμίσεις των παραμέτρων. Με τον τύπο ανάλυσης 
MOTION+, για παράδειγμα, τα πεδία αισθητήρα στα οποία εγγράφεται τυχόν κίνηση θα είναι 
επισημασμένα με ορθογώνια.

5.23.2 Τύπος ανάλυσης
Επιλέξτε τον απαιτούμενο αλγόριθμο ανάλυσης. Από προεπιλογή, είναι διαθέσιμη μόνο η 
επιλογή MOTION+, η οποία προσφέρει ανίχνευση κίνησης και την απαραίτητη αναγνώριση τυχόν 
μη εξουσιοδοτημένης παρέμβασης. Για την ενημέρωσή σας, εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση 
συναγερμού.

5.23.3 Ανιχνευτής κίνησης (μόνο στην επιλογή MOTION+)
Για να λειτουργήσει ο ανιχνευτής, θα πρέπει να πληρούνται οι εξής συνθήκες:
– Πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ανάλυσης.
– Πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί τουλάχιστον ένα πεδίο αισθητήρα.
– Οι επιμέρους παράμετροι πρέπει να έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με το περιβάλλον 

λειτουργίας και τις επιθυμητές αποκρίσεις.
– Η ευαισθησία πρέπει να έχει ρυθμιστεί σε τιμή υψηλότερη του μηδενός.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Στη σελίδα Διαμόρφωση ζωντ. σελ., μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την υπέρθεση 
επιπλέον πληροφοριών στη ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΕΛΙΔΑ (βλ. Tμήμα 5.32 Διαμόρφωση ζωντ. σελ., 
Σελίδα 90).

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Επιπρόσθετοι αλγόριθμοι ανάλυσης με ολοκληρωμένη παλέτα λειτουργιών, όπως π.χ. το IVMD 
και το IVA, διατίθενται από την Bosch Security Systems.
Εάν επιλέξετε έναν από αυτούς τους αλγορίθμους, μπορείτε εδώ να ρυθμίσετε απ' ευθείας τις 
αντίστοιχες παραμέτρους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα σχετικά έγγραφα που 
περιλαμβάνονται στο συνοδευτικό CD προϊόντος (βλ. Tμήμα 3.2 Παραδοτέα του δομοστοιχείου 
του VIP X1600, Σελίδα 11).

!

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Τυχόν ανακλάσεις φωτός (πάνω σε γυάλινες επιφάνειες κ.λπ.), το άναμμα ή το σβήσιμο 
φωτιστικών σωμάτων ή τυχόν αλλαγές στην ένταση του φωτός, που οφείλονται στην κίνηση 
συννέφων κατά τη διάρκεια μιας ηλιόλουστης ημέρας, είναι δυνατό να προκαλέσουν άσκοπες 
αποκρίσεις του ανιχνευτή κίνησης και να ενεργοποιήσουν ψευδείς συναγερμούς. Εκτελέστε μια 
σειρά δοκιμών σε διάφορες ώρες της ημέρας και της νύχτας, για να βεβαιωθείτε ότι ο 
αισθητήρας βίντεο λειτουργεί με τον επιθυμητό τρόπο.
Για την παρακολούθηση εσωτερικών χώρων, διασφαλίστε τον σταθερό φωτισμό των χώρων κατά 
τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.
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5.23.4 Ευαισθησία (MOTION+ μόνον)
Η βασική ευαισθησία του ανιχνευτή κίνησης μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί η κάμερα. 
Ο αισθητήρας αντιδρά σε διακυμάνσεις της φωτεινότητας της εικόνας βίντεο. Όσο πιο σκοτεινή 
είναι η παρακολουθούμενη περιοχή, τόσο υψηλότερη τιμή πρέπει να επιλεγεί.

5.23.5 Ελάχ. μέγεθος αντικειμένου (μόνο στην επιλογή MOTION+)
Μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των πεδίων αισθητήρα, τα οποία θα πρέπει να καλύψει ένα 
κινούμενο αντικείμενο για να δώσει συναγερμό. Η ρύθμιση αυτή αποτρέπει την πυροδότηση 
συναγερμού από υπερβολικά μικρού μεγέθους αντικείμενα.
Συνιστάται μια ελάχιστη τιμή ίση με 4. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε τέσσερα πεδία αισθητήρα.

5.23.6 Επιλ. περιοχής (μόνο στην επιλογή MOTION+)
Μπορείτε να επιλέξετε τις περιοχές της εικόνας που θα παρακολουθούνται από τον ανιχνευτή 
κίνησης. Η εικόνα βίντεο υποδιαιρείται σε 858 τετράγωνα πεδία. Καθένα από τα πεδία αυτά είναι 
δυνατό να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ξεχωριστά. Εάν θέλετε να εξαιρέσετε 
συγκεκριμένες περιοχές του οπτικού πεδίου της κάμερας από την παρακολούθηση λόγω του ότι 
εκεί πραγματοποιείται διαρκής κίνηση (π.χ. δέντρου λόγω του ανέμου κ.λπ.), μπορείτε να 
απενεργοποιήσετε τα αντίστοιχα πεδία.
1. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλ. περιοχής για να διαμορφώσετε τα πεδία αισθητήρα. Θα ανοίξει 

ένα νέο παράθυρο.
2. Εάν χρειάζεται, κάντε πρώτα κλικ στο Απαλοιφή όλων για να απαλείψετε την τρέχουσα 

επιλογή (πεδία επισημασμένα με κίτρινο).
3. Κάντε κλικ με το αριστερό κουμπί του ποντικιού επάνω στα πεδία που θέλετε να 

ενεργοποιήσετε. Τα ενεργοποιημένα πεδία επισημαίνονται με κίτρινο.
4. Εάν χρειάζεται, κάντε κλικ στο Επιλογή όλων για να επιλέξετε ολόκληρο το καρέ βίντεο 

προς παρακολούθηση.
5. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού επάνω στα πεδία που θέλετε να 

απενεργοποιήσετε.
6. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση.
7. Κάντε κλικ στο κουμπί κλεισίματος X στη γραμμή τίτλου του παραθύρου, για να κλείσετε το 

παράθυρο χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές.
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5.23.7 Ανίχνευση παραβίασης
Μπορείτε να αποκαλύψετε τυχόν μη εξουσιοδοτημένη παραβίαση στις κάμερες και τα καλώδια 
βίντεο μέσω διαφόρων παραμέτρων. Εκτελέστε μια σειρά δοκιμών σε διάφορες ώρες της 
ημέρας και της νύχτας, για να βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας βίντεο λειτουργεί με τον επιθυμητό 
τρόπο.

5.23.8 Ευαισθησία

Η βασική ευαισθησία της ανίχνευσης παραβίασης μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί η κάμερα.
Ο αλγόριθμος αντιδρά στις διαφορές μεταξύ της εικόνας αναφοράς και της τρέχουσας εικόνας 
βίντεο. Όσο πιο σκοτεινή είναι η παρακολουθούμενη περιοχή, τόσο υψηλότερη τιμή πρέπει να 
επιλεγεί.

5.23.9 Καθυστ. πυροδότησης (δ)
Μπορείτε να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του συναγερμού. Ο 
συναγερμός ενεργοποιείται μόνο μετά από την παρέλευση μιας ορισμένης χρονικής υστέρησης 
(σε δευτερόλεπτα) και μόνον εφόσον η συνθήκη ενεργοποίησης εξακολουθεί να υφίσταται. Εάν 
η αρχική κατάσταση αποκατασταθεί πριν την παρέλευση της εν λόγω χρονικής υστέρησης, δεν 
ενεργοποιείται συναγερμός. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγονται ψευδείς συναγερμοί που 
ενεργοποιούνται λόγω βραχυπρόθεσμων αλλαγών, όπως π.χ. δραστηριότητες καθαρισμού στο 
άμεσο οπτικό πεδίο της κάμερας.

5.23.10 Καθολική αλλαγή
Μπορείτε να ορίσετε πόσο μεγάλη πρέπει να είναι η καθολική αλλαγή στην εικόνα βίντεο, 
προκειμένου να πυροδοτηθεί συναγερμός. Η ρύθμιση αυτή είναι ανεξάρτητη από τα πεδία 
αισθητήρα που έχουν επιλεγεί με το κουμπί Επιλ. περιοχής. Δώστε μια υψηλή τιμή, εάν θα 
χρειάζεται να μεταβληθούν λιγότερα πεδία αισθητήρων προκειμένου να πυροδοτηθεί 
συναγερμός. Με χαμηλή τιμή, θα χρειαστεί να λάβουν χώρα μεταβολές σε μεγάλο αριθμό 
πεδίων αισθητήρων ταυτόχρονα, προκειμένου να πυροδοτηθεί συναγερμός.
Η παράμετρος αυτή επιτρέπει τον εντοπισμό, ανεξάρτητα από τυχόν συναγερμούς κίνησης, μη 
εξουσιοδοτημένης παρέμβασης στον προσανατολισμό ή τη θέση μιας κάμερας, λόγω π.χ. 
στρέψης του βραχίονα ανάρτησης της κάμερας.

5.23.11 Υπερβολικά φωτεινό σκηνικό
Ενεργοποιήστε τη συγκεκριμένη λειτουργία, εάν μια μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση που 
σχετίζεται με την έκθεση της κάμερας σε υπερβολικά δυνατό φως (π.χ. άναμμα φακού 
κατευθείαν επάνω στον φακό της κάμερας) θα πρέπει να ενεργοποιήσει ένα συναγερμό. Η μέση 
φωτεινότητα του σκηνικού παρέχει μια βάση για αναγνώριση.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Οι παράμετροι ανίχνευσης παραβίασης μπορούν να οριστούν μόνο για σταθερές κάμερες. Οι 
κάμερες θόλου ή άλλες ηλεκτροκίνητες κάμερες δεν είναι δυνατό να προστατευθούν με τον 
τρόπο αυτό, καθώς η κίνηση της ίδιας της κάμερας προκαλεί υπερβολικά μεγάλες αλλαγές στην 
εικόνα βίντεο.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Αυτή η παράμετρος, μαζί με την επόμενη, είναι προσπελάσιμη(ες) μόνον εφόσον ο έλεγχος 
αναφοράς είναι ενεργοποιημένος.
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5.23.12 Υπερβολικά σκοτεινό σκηνικό
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτή, εάν μια μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση που σχετίζεται με 
την κάλυψη του φακού της κάμερας (π.χ. ψέκασμα χρώματος επάνω του) θα πρέπει να 
ενεργοποιήσει ένα συναγερμό. Η μέση φωτεινότητα του σκηνικού παρέχει μια βάση για 
αναγνώριση.

5.23.13 Υπερβολικά θορυβώδες σκηνικό
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτή, εάν μια μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση που σχετίζεται με 
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (π.χ. "θορυβώδες" σκηνικό ως αποτέλεσμα ισχυρού σήματος 
παρεμβολών κοντά στα καλώδια βίντεο) θα πρέπει να ενεργοποιήσει ένα συναγερμό.

5.23.14 Καθολική αλλαγή
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτή, εάν θα πρέπει να συμβεί καθολική αλλαγή, όπως αυτή έχει 
οριστεί με το συρόμενο ρυθμιστικό Καθολική αλλαγή, προκειμένου να πυροδοτηθεί 
συναγερμός.

5.23.15 Έλεγχος αναφοράς
Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια εικόνα αναφοράς, η οποία θα συγκρίνεται διαρκώς με την 
τρέχουσα εικόνα βίντεο. Εάν η τρέχουσα εικόνα βίντεο διαφέρει από την εικόνα αναφοράς στις 
επισημασμένες περιοχές, ενεργοποιείται συναγερμός. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να 
αντιληφθείτε μια μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση που δε θα γινόταν αλλιώς αντιληπτή, π.χ. μια 
στρέψη της κάμερας.
1. Κάντε κλικ στο Αναφορά για να αποθηκεύσετε την εικόνα βίντεο, που εμφανίζεται εκείνη 

τη στιγμή, ως αναφορά.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλ. περιοχής και κατόπιν επιλέξτε τις περιοχές της εικόνας 

αναφοράς που δε χρειάζεται να παρακολουθούνται.
3. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Έλεγχος αναφοράς για να ενεργοποιήσετε τη συνεχή 

σύγκριση. Η αποθηκευμένη εικόνα αναφοράς εμφανίζεται ασπρόμαυρη κάτω από την 
τρέχουσα εικόνα βίντεο και οι επιλεγμένες περιοχές είναι επισημασμένες με κίτρινο.
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5.23.16 Επιλ. περιοχής
Μπορείτε να επιλέξετε τις περιοχές της εικόνας αναφοράς οι οποίες θα πρέπει να 
παρακολουθούνται. Η εικόνα βίντεο υποδιαιρείται σε 858 τετράγωνα πεδία. Καθένα από τα 
πεδία αυτά είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ξεχωριστά.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλ. περιοχής για να διαμορφώσετε τα πεδία αισθητήρα. Θα ανοίξει 
ένα νέο παράθυρο.

2. Εάν χρειάζεται, κάντε πρώτα κλικ στο Απαλοιφή όλων για να απαλείψετε την τρέχουσα 
επιλογή (πεδία επισημασμένα με κίτρινο).

3. Κάντε κλικ με το αριστερό κουμπί του ποντικιού επάνω στα πεδία που θέλετε να 
ενεργοποιήσετε. Τα ενεργοποιημένα πεδία επισημαίνονται με κίτρινο.

4. Εάν χρειάζεται, κάντε κλικ στο Επιλογή όλων για να επιλέξετε ολόκληρο το καρέ βίντεο 
προς παρακολούθηση.

5. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού επάνω στα πεδία που θέλετε να 
απενεργοποιήσετε.

6. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση.
7. Κάντε κλικ στο κουμπί κλεισίματος X στη γραμμή τίτλου του παραθύρου, για να κλείσετε το 

παράθυρο χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Επιλέξτε για έλεγχο αναφοράς μόνον εκείνες τις περιοχές, στις οποίες δε λαμβάνει χώρα κίνηση 
και οι οποίες είναι συνεχώς ομοιόμορφα φωτισμένες, καθώς ενδέχεται να ενεργοποιηθούν 
ψευδείς συναγερμοί.
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5.24 Email συναγερμού

Ως εναλλακτική προς την αυτόματη σύνδεση, είναι επίσης δυνατή η τεκμηρίωση των 
καταστάσεων συναγερμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Με τον τρόπο αυτό, είναι 
δυνατή η ειδοποίηση ενός παραλήπτη που δε διαθέτει παραλήπτη βίντεο. Στην περίπτωση αυτή, 
το δομοστοιχείο του VIP X1600 αποστέλλει αυτόματα ένα email σε μια προκαθορισμένη 
διεύθυνση email.

5.24.1 Αποστολή email συναγερμού
Επιλέξτε Ναι, εάν επιθυμείτε, σε περίπτωση συναγερμού, η μονάδα να αποστείλει αυτόματα ένα 
email συναγερμού.

5.24.2 Δ/νση IP του διακομιστή email
Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ενός διακομιστή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που 
χρησιμοποιεί το πρότυπο SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Τα εξερχόμενα email 
αποστέλλονται στο διακομιστή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέσω της διεύθυνσης που έχει 
εισαχθεί εδώ. Διαφορετικά, αφήστε το πλαίσιο κενό (0.0.0.0).

5.24.3 Όνομα χρήστη SMTP
Πληκτρολογήστε εδώ το όνομα ενός εγγεγραμμένου χρήστη για τον επιλεγμένο διακομιστή 
αλληλογραφίας.

5.24.4 Κωδ. πρόσβασης SMTP
Πληκτρολογήστε εδώ τον κωδικό πρόσβασης του εγγεγραμμένου ονόματος χρήστη.
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5.24.5 Διάταξη
Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή δεδομένων για το μήνυμα συναγερμού.
– Τυπικό (με JPEG)

Email με συνημμένο αρχείο εικόνας JPEG.
– SMS

Εmail σε μορφή SMS σε μια πύλη μετατροπής email-σε-SMS (π.χ. για την αποστολή 
μηνύματος συναγερμού σε κινητό τηλέφωνο) χωρίς συνημμένο αρχείο εικόνας.

5.24.6 Επισύναψη JPEG από κάμερα
Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου για να καθορίσετε τις κάμερες από τις οποίες θα αποστέλλονται 
οι εικόνες JPEG. Εάν μια είσοδος βίντεο είναι ενεργοποιημένη, αυτό υποδεικνύεται με ένα 
σημάδι επιλογής στο αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου.

5.24.7 Δ/νση προορισμού
Πληκτρολογήστε εδώ την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα αποστέλλονται τα email 
συναγερμού. Το μέγιστο μήκος της διεύθυνσης είναι 49 χαρακτήρες.

5.24.8 Όνομα αποστολέα
Πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για τον αποστολέα email, π.χ. τοποθεσία της μονάδας. Με 
τον τρόπο αυτό, θα διευκολυνθεί η ταυτοποίηση της προέλευσης του email.

5.24.9 Δοκιμαστικό email
Μπορείτε να δοκιμάσετε τη λειτουργία email, κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποστολή τώρα. Θα 
δημιουργηθεί και θα αποσταλεί αμέσως ένα email συναγερμού.

!

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως παραλήπτης ένα κινητό τηλέφωνο, βεβαιωθείτε ότι έχετε 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία email ή SMS, ανάλογα με τη μορφή, προκειμένου να επιτραπεί η 
λήψη αυτών των μηνυμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό του κινητού σας τηλεφώνου, 
απευθυνθείτε στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε.
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5.25 Επεξεργασία εργασιών συναγερμού

Αντί των ρυθμίσεων συναγερμού που υπάρχουν σε διάφορες σελίδες συναγερμού, εδώ μπορείτε 
να καταχωρήσετε τις επιθυμητές λειτουργίες συναγερμού σε μορφή δέσμης ενεργειών. Με τον 
τρόπο αυτό, θα αντικατασταθούν όλες οι ρυθμίσεις και οι καταχωρήσεις στις υπόλοιπες σελίδες 
συναγερμού.
1. Κάντε κλικ στη σύνδεση Examples κάτω από το πεδίο Alarm Task Editor, για να δείτε 

μερικά παραδείγματα δέσμης ενεργειών. Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο.
2. Μπορείτε να εισαγάγετε νέες δέσμες ενεργειών στο πεδίο Alarm Task Editor ή να 

τροποποιήσετε υπάρχουσες δέσμες ενεργειών σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
3. Μόλις τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή για να μεταβιβάσετε τις δέσμες 

ενεργειών στη μονάδα. Εάν η μεταφορά είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί το μήνυμα Η δέσμη 
ενεργειών ελέγχθηκε επιτυχώς. πάνω από το πεδίο κειμένου. Εάν η μεταφορά δεν είναι 
επιτυχής, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος με περαιτέρω πληροφορίες.

!

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Με την επεξεργασία δεσμών ενεργειών στη σελίδα αυτή, αντικαθίστανται όλες οι ρυθμίσεις και 
οι καταχωρήσεις στις υπόλοιπες σελίδες συναγερμού. Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να 
αναιρεθεί.
Προκειμένου να επεξεργαστείτε αυτήν τη σελίδα, πρέπει να έχετε γνώσεις προγραμματισμού και 
να είστε εξοικειωμένοι με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο Alarm Task 
Script Language. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνεται στο συνοδευτικό CD προϊόντος (βλ. 
Tμήμα 3.2 Παραδοτέα του δομοστοιχείου του VIP X1600, Σελίδα 11).
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5.26 Ρυθμίσεις ρελέ

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συμπεριφορά μεταγωγής των εξόδων ρελέ. Για κάθε ρελέ, 
μπορείτε να καθορίσετε κατά πόσον είναι ρελέ ανοίγματος (κανονικά κλειστή επαφή) ή ρελέ 
κλεισίματος (κανονικά ανοικτές επαφές).
Μπορείτε επίσης να καθορίσετε κατά πόσον μια έξοδος θα πρέπει να λειτουργεί ως δισταθές ή 
μονοσταθές ρελέ. Στο δισταθή τρόπο λειτουργίας, η ενεργοποιημένη κατάσταση του ρελέ 
διατηρείται. Στο μονοσταθή τρόπο λειτουργίας, μπορείτε να ορίσετε το χρόνο μετά την 
παρέλευση του οποίου το ρελέ θα επιστρέψει στην κατάσταση αδράνειας. 
Μπορείτε να επιλέξετε διάφορα συμβάντα που θα ενεργοποιούν αυτόματα μια έξοδο. Για 
παράδειγμα, είναι δυνατό να ανάβει ένας προβολέας όταν ενεργοποιείται ένας συναγερμός 
κίνησης και, κατόπιν, ο προβολέας να σβήνει όταν ο συναγερμός λήξει.

5.26.1 Κατάσταση αδράνειας
Επιλέξτε Ανοικτό, εάν επιθυμείτε το ρελέ να λειτουργεί ως κανονικά ανοικτή επαφή, ή Κλειστό, 
εάν επιθυμείτε το ρελέ να λειτουργεί ως κανονικά κλειστή επαφή.

5.26.2 Τρόπος λειτουργίας
Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας του ρελέ.
Για παράδειγμα, εάν θέλετε μια λάμπα που ανάβει σε περίπτωση συναγερμού να παραμείνει 
αναμμένη και μετά τη λήξη του συναγερμού, επιλέξτε Δισταθές. Εάν επιθυμείτε μια σειρήνα που 
ενεργοποιείται σε περίπτωση συναγερμού να ηχεί π.χ. επί 10 δευτερόλεπτα, επιλέξτε 10 δ.
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5.26.3 Ρελέ σύμφωνα με
Εάν χρειάζεται, επιλέξτε ένα συγκεκριμένο συμβάν που θα ενεργοποιεί το ρελέ. Τα παρακάτω 
συμβάντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενεργοποίηση:
– Όχι

Το ρελέ δεν πυροδοτείται από συμβάντα
– Σύνδεση

Ενεργοποίηση, όποτε αποκαθίσταται σύνδεση
– Συναγερμός βίντεο

Ενεργοποίηση κάθε φορά που διακόπτεται το σήμα βίντεο στην αντίστοιχη είσοδο
– Συναγερμός κίνησης

Ενεργοποίηση κάθε φορά που ανιχνεύεται κίνηση στην αντίστοιχη είσοδο, σύμφωνα με τη 
ρύθμιση στη σελίδα VCA (βλ. Tμήμα 5.23 VCA, Σελίδα 67)

– Τοπική είσοδος
Ενεργοποίηση από την αντίστοιχη εξωτερική είσοδο συναγερμού

– Απομκρ. είσοδος
Ενεργοποίηση από την αντίστοιχη επαφή μεταγωγής απομακρυσμένου σταθμού (μόνον 
εφόσον υφίσταται σύνδεση)

5.26.4 Όνομα ρελέ
Εδώ, μπορείτε να εκχωρήσετε ένα όνομα στο ρελέ. Το όνομα εμφανίζεται επάνω στο κουμπί που 
βρίσκεται δίπλα στην ένδειξη Πυροδότηση ρελέ. Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΕΛΙΔΑ μπορεί επίσης να 
διαμορφωθεί έτσι ώστε να εμφανίζει το όνομα κάτω από το εικονίδιο του ρελέ.

5.26.5 Πυροδότηση ρελέ
Κάντε κλικ στο κουμπί για να ενεργοποιήσετε εσείς οι ίδιοι το ρελέ (για δοκιμή ή για να 
χειριστείτε π.χ. μια διάταξη ανοίγματος πόρτας).

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Οι αριθμοί στις λίστες επιλέξιμων συμβάντων σχετίζονται με τις αντίστοιχες υποδοχές σύνδεσης 
του δομοστοιχείου του VIP X1600, π.χ. το Συναγερμός βίντεο 1 με την υποδοχή σύνδεσης 
Video In 1.
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5.27 COM1

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της σειριακής θύρας (πορτοκαλί μπλοκ ακροδεκτών) 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

5.27.1 Λειτουργία σειριακής θύρας
Επιλέξτε μια ελέγξιμη μονάδα μέσα από τη λίστα. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη σειριακή 
θύρα για τη μετάδοση "διαφανών" δεδομένων, επιλέξτε Διαφανές. Εάν θέλετε να λειτουργήσετε 
τη μονάδα ως τερματικό, επιλέξτε Τερματικό.

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Εάν το δομοστοιχείο του VIP X1600 λειτουργεί σε τρόπο λειτουργίας πολλαπλής διανομής (βλ. 
Tμήμα 5.29 Πολλαπλή διανομή, Σελίδα 85), στην πρώτη απομακρυσμένη τοποθεσία η οποία θα 
αποκαταστήσει σύνδεση βίντεο με τη μονάδα θα εκχωρηθεί και η σύνδεση "διαφανών" 
δεδομένων. Ωστόσο, μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα αδράνειας, η σύνδεση δεδομένων 
τερματίζεται αυτόματα και μια άλλη απομακρυσμένη τοποθεσία μπορεί να ανταλλάξει "διαφανή" 
δεδομένα με τη μονάδα.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Μετά την επιλογή μιας μονάδας, οι υπόλοιπες παράμετροι στο παράθυρο ρυθμίζονται αυτόματα 
και δεν θα πρέπει να τροποποιηθούν.
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5.27.2 Αναγνωριστικό κάμερας
Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε τον κωδικό αναγνώρισης του περιφερειακού εξοπλισμού που 
επιθυμείτε να ελέγξετε (π.χ. μιας κάμερας θόλου ή μιας κεφαλής οριζόντιας/ κατακόρυφης 
κίνησης). Ο κωδικός αναγνώρισης που θα πληκτρολογήσετε εδώ αναφέρεται στην περιφερειακή 
συσκευή που έχει συνδεθεί στην πρώτη είσοδο βίντεο. Για τις επόμενες εισόδους βίντεο, το 
αναγνωριστικό αυξάνεται αυτόματα κατά ένα και εκχωρείται στη συνδεδεμένη περιφερειακή 
συσκευή.

5.27.3 Ταχύτητα Baud
Επιλέξτε το ρυθμό μετάδοσης, σε bps.

5.27.4 Bit δεδομένων
Ο αριθμός των bit δεδομένων ανά χαρακτήρα δεν είναι δυνατό να αλλάξει.

5.27.5 Bit διακοπής
Επιλέξτε τον αριθμό των bit διακοπής ανά χαρακτήρα.

5.27.6 Έλεγχος ισοτιμίας
Επιλέξτε τον τύπο του ελέγχου ισοτιμίας.

5.27.7 Λειτ/γία διασύνδεσης
Επιλέξτε το επιθυμητό πρωτόκολλο σειριακής διασύνδεσης.
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5.28 Δίκτυο 

Οι ρυθμίσεις στην οθόνη αυτή χρησιμοποιούνται για την ενσωμάτωση του δομοστοιχείου του 
VIP X1600 σε ένα υπάρχον δίκτυο.
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Τυχόν αλλαγές σε πεδία που συνοδεύονται από τη σύνδεση Επανεκκίνηση μεταδίδονται στη 
μονάδα με το πάτημα του κουμπιού Εφαρμογή. Ωστόσο, αυτές θα τεθούν σε εφαρμογή μετά την 
επανεκκίνηση της μονάδας.
1. Κάντε τις επιθυμητές αλλαγές.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή.
3. Κάντε κλικ στη σύνδεση Επανεκκίνηση για να εκτελέσετε επανεκκίνηση της μονάδας. Τότε, 

το δομοστοιχείο του VIP X1600 θα επανεκκινηθεί και οι αλλαγμένες ρυθμίσεις θα τεθούν 
σε εφαρμογή.

5.28.1 Δ/νση IP
Πληκτρολογήστε την επιθυμητή δ/νση IP για το δομοστοιχείο του VIP X1600. Η διεύθυνση IP 
πρέπει να είναι έγκυρη για το συγκεκριμένο δίκτυο.

5.28.2 Μάσκα υποδικτύου
Πληκτρολογήστε εδώ την κατάλληλη μάσκα υποδικτύου για την επιλεγμένη διεύθυνση IP.

5.28.3 Δ/νση πύλης
Εάν θέλετε η μονάδα να πραγματοποιεί σύνδεση με μια απομακρυσμένη τοποθεσία σε 
διαφορετικό υποδίκτυο, πληκτρολογήστε εδώ τη διεύθυνση IP της πύλης. Διαφορετικά, αφήστε 
το πλαίσιο κενό (0.0.0.0).

5.28.4 Δ/νση διακομιστή DNS
Η πρόσβαση στο δομοστοιχείο VIP X1600 είναι ευκολότερη, εάν η μονάδα είναι καταχωρημένη 
σε έναν διακομιστή DNS. Εάν θέλετε, για παράδειγμα, να αποκαταστήσετε μια σύνδεση μέσω 
Internet με το δομοστοιχείο του VIP X1600, αρκεί να πληκτρολογήσετε το όνομα που έχει δοθεί 
στη μονάδα  στο διακομιστή DNS με τη μορφή διεύθυνσης URL στο πρόγραμμα περιήγησης. 
Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή DNS. Υποστηρίζονται διακομιστές για ασφαλές 
και δυναμικό DNS.

5.28.5 Μετάδοση βίντεο
Εάν η μονάδα λειτουργεί πίσω από τείχος προστασίας, επιλέξτε TCP (θύρα HTTP) ως το 
πρωτόκολλο μετάδοσης. Για χρήση σε τοπικό δίκτυο, επιλέξτε UDP.

5.28.6 Θύρα προγρ. περιήγησης HTTP
Εάν απαιτείται, επιλέξτε από τη λίστα διαφορετική θύρα προγράμματος περιήγησης HTTP. Η 
προεπιλεγμένη θύρα HTTP είναι 80. Εάν επιθυμείτε να επιτρέπετε μόνον ασφαλείς συνδέσεις 
μέσω HTTPS, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τη θύρα HTTP. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε 
Όχι.

!
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Εάν αλλάξετε τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου ή τη διεύθυνση πύλης, το δομοστοιχείο του 
VIP X1600 θα είναι διαθέσιμο μόνον κάτω από τις νέες διευθύνσεις, μετά την επανεκκίνηση.

!
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Η λειτουργία πολλαπλής διανομής είναι εφικτή μόνον με το πρωτόκολλο UDP. Το πρωτόκολλο 
TCP δεν υποστηρίζει συνδέσεις πολλαπλής διανομής.
Η τιμή MTU σε τρόπο λειτουργίας UDP είναι 1.514 byte.
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5.28.7 Θύρα προγρ. περιήγησης HTTPS
Εάν θέλετε να επιτρέψετε την πρόσβαση του προγράμματος περιήγησης στο δίκτυο μέσω 
ασφαλούς σύνδεσης, επιλέξτε μια θύρα προγράμματος περιήγησης HTTPS μέσα από τη λίστα, 
εάν αυτό είναι απαραίτητο. Η προεπιλεγμένη θύρα HTTPS είναι 443. Εάν επιλέξετε Όχι για να 
απενεργοποιήσετε τις θύρες HTTPS, θα επιτρέπονται πλέον μόνον μη ασφαλείς συνδέσεις.
Τα δομοστοιχεία του VIP X1600 χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης TLS 1.0. 
Μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε το πρωτόκολλο αυτό μέσω των παραμέτρων του 
προγράμματος περιήγησης. Θα πρέπει επίσης να ενεργοποιήσετε το πρωτόκολλο για τις 
εφαρμογές Java (μέσω της βοηθητικής εφαρμογής Java στον Πίνακα Ελέγχου των Windows).

Μπορείτε να ρυθμίσετε και να ενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση για δεδομένα πολυμέσων 
(βίντεο, ήχου, μετα-δεδομένων) στη σελίδα Κρυπτογράφηση (βλ. Tμήμα 5.30 Κρυπτογράφηση, 
Σελίδα 87).

5.28.8 RCP+, θύρα 1756
Για την ανταλλαγή δεδομένων σύνδεσης, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη μη ασφαλή θύρα 
RCP+ 1756. Εάν θέλετε να μεταδίδονται δεδομένα σύνδεσης μόνον όταν αυτά είναι 
κρυπτογραφημένα, πρέπει να επιλέξετε Όχι προκειμένου να απενεργοποιήσετε αυτή τη θύρα.

5.28.9 Υποστήριξη Telnet
Εάν θέλετε να επιτρέψετε μόνο ασφαλείς συνδέσεις με κρυπτογραφημένη μετάδοση 
δεδομένων, πρέπει να επιλέξετε Όχι για να απενεργοποιήσετε την υποστήριξη Telnet. Έτσι, το 
δομοστοιχείο δε θα είναι πλέον προσπελάσιμο με το πρωτόκολλο Telnet.

5.28.10 Τύπος ζεύξης Ethernet 1
Εάν χρειάζεται, επιλέξτε τον τύπο ζεύξης Ethernet για τη θύρα ETH 1. Ανάλογα με τη μονάδα 
που έχει συνδεθεί εκεί, μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε έναν συγκεκριμένο τύπο λειτουργίας.

5.28.11 Τύπος ζεύξης Ethernet 2
Εάν χρειάζεται, επιλέξτε τον τύπο ζεύξης Ethernet για τη θύρα ETH 2. Ανάλογα με τη μονάδα 
που έχει συνδεθεί εκεί, μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε έναν συγκεκριμένο τύπο λειτουργίας.

5.28.12 MSS του δικτύου (byte)
Μπορείτε να ορίσετε το μέγιστο μέγεθος τμήματος (segment) για τα δεδομένα χρήστη του 
πακέτου IP. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε το μέγεθος των πακέτων δεδομένων 
σύμφωνα με το περιβάλλον δικτύου και να βελτιστοποιήσετε τη μετάδοση δεδομένων. Αυτό 
πρέπει να συμμορφούται με την τιμή MTU των 1.514 σε τρόπο λειτουργίας UDP.

5.28.13 MSS του iSCSI (byte)
Μπορείτε να καθορίσετε υψηλότερη τιμή MSS για μια σύνδεση με το σύστημα iSCSI απ' ό,τι για 
την υπόλοιπη κίνηση δεδομένων μέσω δικτύου. Η τιμή που θα επιλέξετε εξαρτάται από τη δομή 
του δικτύου. Μια υψηλότερη είναι χρήσιμη μόνον εάν το σύστημα iSCSI βρίσκεται στο ίδιο 
υποδίκτυο με το VIP X1600.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Εάν θέλετε να επιτρέπετε μόνον ασφαλείς συνδέσεις με κρυπτογράφηση SSL, θα πρέπει να 
επιλέξετε Όχι για καθεμιά από τις παραμέτρους Θύρα προγρ. περιήγησης HTTP, RCP+, θύρα 
1756 και Υποστήριξη Telnet. Με τον τρόπο αυτό, απενεργοποιούνται όλες οι μη ασφαλείς 
συνδέσεις. Έτσι, θα επιτρέπονται συνδέσεις μόνον μέσω της θύρας HTTPS.
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5.28.14 SNMP
Τα δομοστοιχεία του VIP X1600 υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SNMP V2 (Simple Network 
Management Protocol) για τη διαχείριση και παρακολούθηση δικτυακών λειτουργικών μονάδων, 
ενώ μπορούν να αποστέλλουν μηνύματα SNMP (παγίδες) σε διευθύνσεις IP. Η μονάδα 
υποστηρίζει το SNMP MIB II στον ενοποιημένο κώδικα. Εάν θέλετε να αποστέλλετε παγίδες 
SNMP, πληκτρολογήστε εδώ τις διευθύνσεις IP μίας ή δύο απαιτούμενων μονάδων προορισμού.
Εάν επιλέξετε Ναι στην παράμετρο SNMP και δεν πληκτρολογήσετε μια διεύθυνση κεντρικού 
υπολογιστή SNMP, το δομοστοιχείο του VIP X1600 δε θα τις αποστέλλει αυτόματα αλλά μόνον 
θα αποκρίνεται στα αιτήματα SNMP. Εάν πληκτρολογήσετε μία ή δύο διευθύνσεις κεντρικού 
υπολογιστή SNMP, οι παγίδες SNMP αποστέλλονται αυτόματα. Επιλέξτε Όχι για να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία SNMP.

5.28.15 1. Δ/νση κεντρικού υπολογιστή SNMP / 2. Δ/νση κεντρικού υπολογιστή 
SNMP
Εάν θέλετε να αποστέλλονται παγίδες SNMP αυτόματα, πληκτρολογήστε εδώ τις διευθύνσεις IP 
μίας ή δύο απαιτούμενων μονάδων προορισμού.

5.28.16 Παγίδες SNMP
Μπορείτε να επιλέξετε ποιες παγίδες θα αποστέλλονται.
1. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή. Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο.
2. Επιλέξτε τις απαιτούμενες παγίδες, κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα πλαίσια ελέγχου τους. 

Όλες οι επιλεγμένες παγίδες θα αποστέλλονται.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εφαρμόσετε την επιλογή.

5.28.17 Έλεγχος ταυτότητας
Εάν χρησιμοποιείτε διακομιστή RADIUS στο δίκτυο για τη διαχείριση των δικαιωμάτων 
πρόσβασης, ο έλεγχος ταυτότητας πρέπει να ενεργοποιηθεί εδώ προκειμένου να επιτραπεί η 
επικοινωνία με το δομοστοιχείο. Ο διακομιστής RADIUS πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τα 
σχετικά δεδομένα.

Ρυθμίσεις για τον έλεγχο ταυτότητας είναι αναγκαίες μόνον για το δομοστοιχείο στην υποδοχή 1. 
Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται αυτόματα ο έλεγχος ταυτότητας για τα υπόλοιπα 
δομοστοιχεία.
Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της μονάδας, πρέπει να συνδέσετε το VIP X1600 απ' ευθείας 
με υπολογιστή μέσω καλωδίου δικτύου. Αυτό συμβαίνει διότι η επικοινωνία μέσω του δικτύου δε 
θα είναι δυνατή προτού οι παράμετροι Ταυτότητα και Κωδικός πρόσβασης ρυθμιστούν και 
ταυτοποιηθούν επιτυχώς.

5.28.18 Ταυτότητα
Πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιεί ο διακομιστής RADIUS για την αναγνώριση του 
δομοστοιχείου VIP X1600.

5.28.19 Κωδικός πρόσβασης
Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που είναι αποθηκευμένος στον διακομιστή RADIUS.

!

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Ο μεταγωγέας (switch) που χρησιμοποιείται στο δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία 
πολλαπλών κεντρικών υπολογιστών (multi-host) κατά τη χρήση τoυ πρωτοκόλλου ελέγχου 
ταυτότητας 802.1x και πρέπει να είναι ρυθμισμένος έτσι ώστε ένα VIP X1600 με περισσότερα 
από ένα δομοστοιχεία να μπορεί να επιχειρεί επικοινωνία με περισσότερους από έναν 
κεντρικούς υπολογιστές μέσω του δικτύου.
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5.28.20 Αυτόματη εκχώρηση δ/νσης IP
Εάν ένας διακομιστής DHCP χρησιμοποιείται στο δίκτυο για τη δυναμική εκχώρηση διευθύνσεων 
IP, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αποδοχή των διευθύνσεων IP που εκχωρούνται αυτόματα 
στο δομοστοιχείο VIP X1600.
Ορισμένες εφαρμογές (VIDOS, Bosch Video Management System, Archive Player, 
Configuration Manager) χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP για τη μοναδική εκχώρηση της 
μονάδας. Όταν χρησιμοποιείτε τέτοιες εφαρμογές, ο διακομιστής DHCP πρέπει να υποστηρίζει 
την εκχώρηση στατικών διευθύνσεων IP βάσει των διευθύνσεων MAC και πρέπει να είναι 
κατάλληλα διαμορφωμένος, έτσι ώστε η μονάδα να λαμβάνει την ίδια διεύθυνση IP κάθε φορά 
που επανεκκινείται.
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5.29 Πολλαπλή διανομή

Εκτός από σύνδεση 1:1 ανάμεσα σε έναν κωδικοποιητή και έναν μεμονωμένο δέκτη (μονή 
διανομή), τα δομοστοιχεία του VIP X1600 μπορούν να επιτρέψουν σε περισσότερους από έναν 
δέκτες να λαμβάνουν το σήμα βίντεο από έναν κωδικοποιητή, ταυτόχρονα. Το δομοστοιχείου 
είτε δημιουργεί από μόνο του πανομοιότυπα αντίγραφα της ίδιας της ροής δεδομένων και 
κατόπιν τα διανέμει σε πολλαπλούς παραλήπτες (πολλαπλή μονή διανομή) είτε αποστέλλει μία 
ροή δεδομένων στο δίκτυο, απ' όπου η ροή δεδομένων διανέμεται ταυτόχρονα σε πολλούς 
παραλήπτες που ανήκουν σε μια καθορισμένη ομάδα (πολλαπλή διανομή). Για κάθε 
κωδικοποιητή (είσοδο βίντεο), μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια αποκλειστικής χρήσης 
διεύθυνση και θύρα πολλαπλής διανομής για κάθε ροή. Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των 
ροών κάνοντας κλικ στις αντίστοιχες καρτέλες.

Για την επίτευξη πολλαπλής διανομής σε ένα δίκτυο με ενεργοποιημένη τη συγκεκριμένη 
λειτουργία, πρέπει να γίνει διαμόρφωση μιας ειδικής διεύθυνσης IP (διεύθυνση κλάσης D).
Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει διευθύνσεις IP ομάδων και το πρωτόκολλο IGMP (IGMP V2). Το 
εύρος διευθύνσεων είναι από 225.0.0.0 μέχρι 239.255.255.255.
Η διεύθυνση πολλαπλής διανομής μπορεί να είναι ίδια για περισσότερες από μία ροές. Ωστόσο, 
θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε διαφορετική θύρα σε κάθε περίπτωση, έτσι ώστε οι διάφορες 
ροές δεδομένων να μην αποστέλλονται ταυτόχρονα μέσω κοινής θύρας και διεύθυνσης 
πολλαπλής διανομής.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Για τη λειτουργία πολλαπλής διανομής, απαιτείται δίκτυο με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα 
αυτή, το οποίο χρησιμοποιεί τα πρωτόκολλα UDP και IGMP. Δεν υποστηρίζονται άλλα 
πρωτόκολλα διαχείρισης ομάδων. Το πρωτόκολλο TCP δεν υποστηρίζει συνδέσεις πολλαπλής 
διανομής.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους κάθε κωδικοποιητή (εισόδου βίντεο) και κάθε ροής 
ξεχωριστά. Η αρίθμηση ακολουθεί τη σήμανση των εισόδων βίντεο του δομοστοιχείου.
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5.29.1 Δ/νση πολλαπλής διανομής, βίντεο 1 έως Δ/νση πολλαπλής διανομής, 
βίντεο 4
Πληκτρολογήστε μια έγκυρη διεύθυνση πολλαπλής διανομής για κάθε ροή από τον σχετικό 
κωδικοποιητή (είσοδο βίντεο) που θα λειτουργεί σε τρόπο λειτουργίας πολλαπλής διανομής 
(δημιουργία πανομοιότυπων αντιγράφων των ροών δεδομένων στο δίκτυο).
Με τη ρύθμιση 0.0.0.0, ο κωδικοποιητής της αντίστοιχης ροής θα λειτουργεί σε τρόπο 
λειτουργίας πολλαπλής μονής διανομής (αντιγραφή ροών δεδομένων στη μονάδα). Τα 
δομοστοιχεία του VIP X1600 υποστηρίζουν συνδέσεις πολλαπλής μονής διανομής με έως και 
πέντε ταυτόχρονα συνδεδεμένους δέκτες.

5.29.2 Θύρα
Εφόσον υπάρχουν ταυτόχρονες ροές δεδομένων στην ίδια διεύθυνση πολλαπλής διανομής, 
εκχωρήστε διαφορετική θύρα σε κάθε ροή δεδομένων.
Πληκτρολογήστε εδώ τη διεύθυνση θύρας της απαιτούμενης ροής.

5.29.3 Ροή
Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου, προκειμένου να ενεργοποιήσετε για τη συγκεκριμένη ροή τον 
τρόπο λειτουργίας με ροή πολλαπλής διανομής. Μια ενεργοποιημένη ροή υποδεικνύεται με ένα 
σημάδι επιλογής στο αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου.

5.29.4 TTL πακέτου πολλαπλής διανομής
Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια τιμή που θα καθορίζει για πόσο διάστημα τα πακέτα 
δεδομένων πολλαπλής διανομής θα παραμένουν ενεργά στο δίκτυο. Η τιμή αυτή πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη από 1, εάν η λειτουργία πολλαπλής διανομής πρόκειται να εκτελείται μέσω 
δρομολογητή.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Η δημιουργία πανομοιότυπων αντιγράφων των δεδομένων επιβαρύνει σημαντικά τη μονάδα και, 
υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ποιότητας εικόνας.
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5.30 Κρυπτογράφηση

Για την κρυπτογράφηση δεδομένων χρήστη, απαιτείται ειδική άδεια χρήσης με την οποία θα 
λάβετε το αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης. Μπορείτε να εισαγάγετε αυτό το κλειδί 
ενεργοποίησης, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, στη σελίδα Άδειες (βλ. Tμήμα 5.35 Άδειες, 
Σελίδα 94).
Εδώ, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση των δεδομένων πολυμέσων (βίντεο, 
ήχος, μετα-δεδομένα). Εάν ενεργοποιήσετε εδώ την κρυπτογράφηση, και η ανταλλαγή 
δεδομένων σύνδεσης (RCP+) κρυπτογραφείται αυτόματα.

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε επιμέρους κανάλια δεδομένων για την κρυπτογράφηση. 
Αμέσως μόλις δημιουργηθεί ένα κλειδί, τα δεδομένα για το αντίστοιχο κανάλι μεταδίδονται 
μόνον εάν είναι κρυπτογραφημένα. Εάν διαγράψετε ένα κλειδί, τα δεδομένα για το 
συγκεκριμένο κανάλι θα μεταδίδονται μη κρυπτογραφημένα.

!

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Εάν θέλετε να εργάζεστε με κρυπτογραφημένη μετάδοση δεδομένων, θα πρέπει να επιτρέπετε 
μόνον ασφαλείς συνδέσεις με το πρόγραμμα περιήγησης μέσω κρυπτογράφησης SSL. Αυτό 
γίνεται με την απενεργοποίηση όλων των ανοικτών θυρών και πρωτοκόλλων (βλ. 
Tμήμα 5.28 Δίκτυο, Σελίδα 80).
Έτσι, θα επιτρέπονται συνδέσεις μόνον μέσω της θύρας HTTPS.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Η κρυπτογράφηση των δεδομένων βίντεο καταναλώνει αυξημένη υπολογιστική ισχύ.
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5.30.1 Κρυπτογράφηση
1. Μέσα από το πεδίο λίστας Κρυπτογράφηση, επιλέξτε Ναι για να ενεργοποιήσετε την 

κρυπτογράφηση. Τότε, θα παραχθούν κλειδιά για όλα τα κανάλια δεδομένων.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλειδιά >>. Τότε, θα εμφανιστούν τα κλειδιά για τα επιμέρους 

κανάλια δεδομένων.
3. Κάντε κλικ σε μια καταχώρηση της λίστας, για να την επιλέξετε.
4. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο [Ctrl], μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές καταχωρήσεις.
5. Για να διαγράψετε τα επιλεγμένα κλειδιά, κάντε κλικ στο κουμπί Απαλοιφή κλειδιών. Τότε, 

τα δεδομένα για το συγκεκριμένο κανάλι θα αρχίσουν να μεταδίδονται μη 
κρυπτογραφημένα.

6. Κάντε κλικ στο κουμπί Παραγωγή κλειδιών, για να δημιουργήσετε ένα νέο κλειδί για το 
επιλεγμένο κανάλι.

7. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία, για να εισαγάγετε με το χέρι ένα κλειδί για την 
επιλεγμένη καταχώρηση.

5.30.2 Αυτόματη εναλλαγή κλειδιών
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη εναλλαγή κλειδιών μεταξύ δύο μονάδων (ή μεταξύ 
μονάδας και αποκωδικοποιητή λογισμικού) μέσω ασφαλούς σύνδεσης. Εάν το πλαίσιο είναι 
επιλεγμένο, τα κλειδιά θα εναλλαχθούν αυτόματα.
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5.31 Πληροφορίες έκδοσης

Οι πληροφορίες της συγκεκριμένης σελίδας προορίζονται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας 
και δεν μπορείτε να τις αλλάξετε. Φυλάξτε τις πληροφορίες αυτές στο αρχείο σας, για την 
περίπτωση που χρειαστεί τεχνική βοήθεια.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Μπορείτε να επιλέξετε όλο το απαιτούμενο κείμενο στη συγκεκριμένη σελίδα με το ποντίκι και 
να το αντιγράψετε στο Πρόχειρο με τη συντόμευση [Ctrl]+[C], προκειμένου π.χ. να το στείλετε 
με email.
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5.32 Διαμόρφωση ζωντ. σελ.

Στο παράθυρο αυτό, μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση της σελίδας ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Εάν θέλετε, πέραν της εικόνας βίντεο, μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε και την προβολή επιλεγμένων πληροφοριών και στοιχείων ελέγχου.
Εάν χρειάζεται, μπορείτε επίσης να αντικαταστήσετε το λογότυπο του κατασκευαστή (επάνω 
δεξιά) και την ονομασία προϊόντος (επάνω αριστερά) στο επάνω τμήμα του παραθύρου με 
μεμονωμένα γραφικά.

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εικόνες GIF ή JPEG. Οι διαδρομές των αρχείων πρέπει να 
αντιστοιχούν στον τρόπο προσπέλασης (π.χ. C:\Images\Logo.gif για προσπέλαση σε τοπικά 
αρχεία ή http://www.mycompany.com/images/logo.gif για προσπέλαση μέσω εταιρικού 
δικτύου ή του Διαδικτύου). 
Σε περίπτωση πρόσβασης μέσω εταιρικού δικτύου ή του Διαδικτύου, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει 
πάντοτε διαθέσιμη σύνδεση προκειμένου να εμφανίζεται η εικόνα. Το αρχείο εικόνας δεν 
αποθηκεύεται στο δομοστοιχείο του VIP X1600.
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1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου εκείνων των στοιχείων που πρόκειται να εμφανίζονται στη 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΕΛΙΔΑ. Τα επιλεγμένα στοιχεία υποδεικνύονται με ένα σημάδι επιλογής.

2. Μεταβείτε στη ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΕΛΙΔΑ για να ελέγξετε κατά πόσον και πώς εμφανίζονται εκεί 
τα επιθυμητά στοιχεία.

5.32.1 Λογότυπο εταιρείας
1. Εφόσον επιθυμείτε να αντικαταστήσετε το γραφικό του κατασκευαστή, εισαγάγετε τη 

διαδρομή προς ένα κατάλληλο γραφικό. Το αρχείο εικόνας μπορεί να είναι αποθηκευμένο 
σε τοπικό υπολογιστή, στο τοπικό δίκτυο ή σε μια διεύθυνση του Διαδικτύου.

2. Εάν χρειάζεται, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε το κατάλληλο γραφικό 
στο τοπικό δίκτυο.

5.32.2 Λογότυπο συσκευής
1. Εφόσον επιθυμείτε να αντικαταστήσετε την ονομασία προϊόντος, εισαγάγετε τη διαδρομή 

προς ένα κατάλληλο γραφικό. Το αρχείο εικόνας μπορεί να είναι αποθηκευμένο σε τοπικό 
υπολογιστή, στο τοπικό δίκτυο ή σε μια διεύθυνση του Διαδικτύου.

2. Εάν χρειάζεται, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε το κατάλληλο γραφικό 
στο τοπικό δίκτυο.

5.32.3 Μετάδοση ήχου: (μόνο στις εκδόσεις που υποστηρίζουν μετάδοση ήχου)
Τα σήματα ήχου αποστέλλονται με ξεχωριστή ροή δεδομένων παράλληλα με τα δεδομένα βίντεο 
και συνεπώς αυξάνουν το φόρτο του δικτύου. Τα δεδομένα ήχου κωδικοποιούνται κατά G.711 
και απαιτούν επιπρόσθετο εύρος ζώνης περίπου 80 kbps ανά σύνδεση.

5.32.4 Εμφάνιση εισόδων συναγερμού
Οι είσοδοι συναγερμού εμφανίζονται με τη μορφή εικονιδίων δίπλα στην εικόνα βίντεο, μαζί με 
τα εκχωρημένα ονόματά τους. Εάν ένας συναγερμός είναι ενεργός, το αντίστοιχο εικονίδιο 
αλλάζει χρώμα.

5.32.5 Εμφάνιση εξόδων ρελέ
Οι έξοδοι ρελέ απεικονίζονται δίπλα στην εικόνα βίντεο με τη μορφή εικονιδίων, μαζί με τα 
εκχωρημένα ονόματά τους. Εάν το ρελέ έχει ενεργοποιηθεί, το αντίστοιχο εικονίδιο αλλάζει 
χρώμα.

5.32.6 Εμφάνιση τροχιών VCA
Οι τροχιές (δηλ. οι γραμμές κίνησης των αντικειμένων), που παράγονται από την ανάλυση 
περιεχομένου του βίντεο, προβάλλονται μέσα στη ζωντανή εικόνα βίντεο, εφόσον ο 
συγκεκριμένος τύπος ανάλυσης έχει ενεργοποιηθεί (βλ. Tμήμα 5.23 VCA, Σελίδα 67).

5.32.7 Εμφάνιση μετα-δεδομένων VCA
Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας ανάλυσης, οι επιπρόσθετες πληροφορίες από την ανάλυση 
περιεχομένου βίντεο (VCA) θα εμφανίζονται μέσα στην ζωντανή εικόνα βίντεο (βλ. 
Tμήμα 5.23 VCA, Σελίδα 67). Με τον τύπο ανάλυσης MOTION+, για παράδειγμα, τα πεδία 
αισθητήρα στα οποία εγγράφεται τυχόν κίνηση θα είναι επισημασμένα με ορθογώνια.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Εάν θέλετε να επαναφέρετε τα αρχικά γραφικά, απλώς διαγράψτε τις καταχωρήσεις στα πεδία 
Λογότυπο εταιρείας και Λογότυπο συσκευής.
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5.32.8 Μέγεθος JPEG
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο δεδομένα μεγέθη εικόνας, για την εμφάνιση της εικόνας 
M-JPEG.

5.32.9 Μεσοδιάστημα JPEG
Μπορείτε να καθορίσετε τη συχνότητα με την οποία θα πρέπει να δημιουργούνται οι εκάστοτε 
εικόνες για την εικόνα M-JPEG.

5.32.10 Ποιότητα JPEG
Μπορείτε να καθορίσετε την ποιότητα προβολής της εικόνας M-JPEG στη ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΕΛΙΔΑ.

5.32.11 Εμφάνιση μητρώου συμβάντων
Τα μηνύματα συμβάντων προβάλλονται μαζί με την ημερομηνία και την ώρα που έλαβαν χώρα σε 
ένα πεδίο δίπλα στην εικόνα βίντεο.

5.32.12 Εμφάνιση μητρώου συστήματος
Τα μηνύματα συστήματος προβάλλονται μαζί με την ημερομηνία και την ώρα που έλαβαν χώρα 
σε ένα πεδίο δίπλα στην εικόνα βίντεο και παρέχουν πληροφορίες σχετικά π.χ. με την 
αποκατάσταση και διακοπή συνδέσεων.

5.32.13 Αποθήκευση μητρώου συμβάντων
Επιλέξτε το συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχου για να αποθηκεύονται τα μηνύματα συμβάντων σε 
αρχείο κειμένου στον τοπικό υπολογιστή σας.
Έτσι, θα μπορείτε να προβάλλετε, να επεξεργάζεστε και να εκτυπώνετε το εν λόγω αρχείο με 
οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ή με κοινό λογισμικό MS Office.

5.32.14 Αποθήκευση μητρώου συστήματος
Επιλέξτε το συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχου για να αποθηκεύονται τα μηνύματα συστήματος σε 
αρχείο κειμένου στον τοπικό υπολογιστή.
Έτσι, θα μπορείτε να προβάλλετε, να επεξεργάζεστε και να εκτυπώνετε το εν λόγω αρχείο με 
οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ή με κοινό λογισμικό MS Office.

5.32.15 Αρχείο μητρώου συμβάντων
1. Πληκτρολογήστε εδώ τη διαδρομή αποθήκευσης του μητρώου συμβάντων.
2. Εάν χρειάζεται, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να βρείτε τον κατάλληλο κατάλογο.

5.32.16 Αρχείο μητρώου συστήματος
1. Πληκτρολογήστε εδώ τη διαδρομή αποθήκευσης του μητρώου συστήματος.
2. Εάν χρειάζεται, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να βρείτε τον κατάλληλο κατάλογο.

5.32.17 Διαδρομή αρχείων JPEG και MPEG
1. Πληκτρολογήστε εδώ τη διαδρομή αποθήκευσης επιμέρους εικόνων και σεκάνς βίντεο, τις 

οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε μέσα από τη ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΕΛΙΔΑ.
2. Εάν χρειάζεται, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να βρείτε τον κατάλληλο κατάλογο.
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5.33 Κατάσταση συστήματος

Οι συσκευές αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται από το δομοστοιχείο του VIP X1600 
παρακολουθούνται. Εάν μια συσκευή αποθήκευσης δεν είναι πλέον διαθέσιμη για εγγραφές 
λόγω, για παράδειγμα, τεχνικού ελαττώματος, στο παράθυρο αυτό θα εμφανιστεί ένα μήνυμα 
Αποτυχία. Μπορείτε να μηδενίσετε το μήνυμα σφάλματος, για να διαπιστώσετε κατά πόσον το 
σφάλμα εξακολουθεί να υπάρχει.

5.34 Παροχή ρεύμ./ανεμιστ.

Στο παράθυρο αυτό, εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των ανεμιστήρων και 
των τροφοδοτικών.

5.34.1 Έλεγχος πλεονασμού ρεύματος
Επιλέξτε Ναι, εάν το VIP X1600 πρόκειται να τροφοδοτείται με ρεύμα από δύο τροφοδοτικά. Η 
επιλογή αυτή είναι σημαντική για την ορθή εμφάνιση των μηνυμάτων κατάστασης τροφοδοτικών.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Το παράθυρο αυτό είναι ορατό μόνον για το δομοστοιχείο του VIP X1600 που βρίσκεται στην 
υποδοχή 1.
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5.35 Άδειες

Στο παράθυρο αυτό, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κλειδί ενεργοποίησης επιπρόσθετων 
λειτουργιών ή δομοστοιχείων λογισμικού.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Το κλειδί ενεργοποίησης δε μπορεί να απενεργοποιηθεί και δεν είναι μεταβιβάσιμο σε άλλες 
μονάδες.
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5.36 Συντήρηση

5.36.1 Υλικολογισμικό
Τα δομοστοιχεία του VIP X1600 είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η ενημέρωση 
των λειτουργιών και παραμέτρων τους μέσω του υλικολογισμικού. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε 
να αποστείλετε το τρέχον πακέτο υλικολογισμικού στο δομοστοιχείο μέσω του επιλεγμένου 
δικτύου. Στη συνέχεια, αυτό θα εγκατασταθεί αυτόματα εκεί.
Έτσι, μπορείτε να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης και ενημέρωσης σε ένα δομοστοιχείο του 
VIP X1600 από μακριά, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί την τοποθεσία εγκατάστασης κάποιος 
τεχνικός.
Μπορείτε να αποκτήσετε το τρέχον υλικολογισμικό από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών ή 
από την περιοχή λήψεων (Download) στην τοποθεσία μας στο Διαδίκτυο.

1. Πρώτα αποθηκεύστε το αρχείο υλικολογισμικού στη μονάδα σκληρού δίσκου του 
υπολογιστή σας.

2. Πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή του αρχείου υλικολογισμικού στο εν λόγω πεδίο ή 
κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να το εντοπίσετε και να το επιλέξετε.

3. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή για να ξεκινήσει η μεταφορά του αρχείου 
στο δομοστοιχείο. Η γραμμή προόδου που θα εμφανιστεί στην οθόνη υποβοηθά την 
παρακολούθηση της προόδου της μεταφοράς.

Στη συνέχεια, το νέο υλικολογισμικό θα αποσυμπιεστεί και η μνήμη EPROM θα 
επαναπρογραμματιστεί. Ο υπολειπόμενος χρόνος υποδεικνύεται μέσω του μηνύματος going to 
reset Reconnecting in ... seconds. Το δομοστοιχείο επανεκκινείται αυτόματα μόλις η 
αποστολή ολοκληρωθεί επιτυχώς.
Εάν η ενδεικτική λυχνία LED του αντίστοιχου δομοστοιχείου του VIP X1600 στην πρόσοψη του  
ανάβει σταθερά κόκκινη, αυτό σημαίνει ότι η αποστολή απέτυχε και θα πρέπει να την 

!

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Προτού εκκινήσετε τη διαδικασία αποστολής υλικολογισμικού, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το 
σωστό αρχείο προς αποστολή. Σε περίπτωση αποστολής λάθος αρχείων, το δομοστοιχείο 
ενδέχεται να πάψει να είναι προσπελάσιμο, οπότε θα χρειαστεί να το αντικαταστήσετε.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διακόπτεται η εγκατάσταση του υλικολογισμικού. Τυχόν 
διακοπή ενδέχεται να οδηγήσει σε εσφαλμένο προγραμματισμό της επαναπρογραμματιζόμενης 
μνήμης EPROM. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να καταστήσει το δομοστοιχείο μη προσπελάσιμο, 
οπότε θα χρειαστεί να το αντικαταστήσετε. Διακοπή προκαλείται ακόμη κι αν μεταβείτε σε άλλη 
σελίδα ή κλείσετε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.
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επαναλάβετε. Για να εκτελέσετε την αποστολή εκ νέου, θα πρέπει τώρα να μεταβείτε σε μια 
ειδική σελίδα:
1. Στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης, πληκτρολογήστε /main.htm μετά τη 

διεύθυνση IP του δομοστοιχείου του VIP X1600 (π.χ. 192.168.0.16/main.htm).
2. Επαναλάβετε την αποστολή.

5.36.2 Διαμόρφωση
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα διαμόρφωσης του δομοστοιχείου του VIP X1600 σε 
έναν υπολογιστή, καθώς και να φορτώσετε αποθηκευμένα δεδομένα διαμόρφωσης από έναν 
υπολογιστή στο δομοστοιχείο.

Αποστολή
1. Πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή τού προς αποστολή αρχείου ή κάντε κλικ στο κουμπί 

Αναζήτηση, για να εντοπίσετε το απαιτούμενο αρχείο.
2. Βεβαιωθείτε ότι το προς φόρτωση αρχείο προέρχεται από δομοστοιχείο του ίδιου τύπου με 

αυτό που θέλετε να διαμορφώσετε.
3. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή για να ξεκινήσει η μεταφορά του αρχείου 

στο δομοστοιχείο. Η γραμμή προόδου που θα εμφανιστεί στην οθόνη υποβοηθά την 
παρακολούθηση της προόδου της μεταφοράς.

Μόλις ολοκληρωθεί η αποστολή, θα ενεργοποιηθεί η νέα διαμόρφωση. Ο υπολειπόμενος χρόνος 
υποδεικνύεται μέσω του μηνύματος going to reset Reconnecting in ... seconds. Το 
δομοστοιχείο επανεκκινείται αυτόματα μόλις η αποστολή ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Λήψη
1. Κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη. Τότε, θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

5.36.3 Πιστοποιητικό SSL
Για να μπορέσετε να εργαστείτε με σύνδεση κρυπτογραφημένων δεδομένων κατά SSL, και τα 
δύο άκρα της σύνδεσης πρέπει να διαθέτουν τα σχετικά πιστοποιητικά. Μπορείτε να αποστείλετε 
το πιστοποιητικό SSL, το οποίο αποτελείται από ένα ή περισσότερα αρχεία, στο δομοστοιχείο 
του VIP X1600. 
Εάν θέλετε να αποστείλετε περισσότερα του ενός αρχεία στο δομοστοιχείο του VIP X1600, θα 
πρέπει να τα επιλέξετε διαδοχικά.
1. Πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή τού προς αποστολή αρχείου ή κάντε κλικ στο κουμπί 

Αναζήτηση, για να εντοπίσετε το απαιτούμενο αρχείο.
2. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή για να ξεκινήσει η μεταφορά του αρχείου 

στο δομοστοιχείο.
3. Μόλις αποσταλούν όλα τα αρχεία επιτυχώς, το δομοστοιχείο πρέπει να επανεκκινηθεί. Στο 

πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης, πληκτρολογήστε /reset μετά τη 
διεύθυνση IP του δομοστοιχείου του VIP X1600 (π.χ. 192.168.0.16/reset).

Το νέο πιστοποιητικό SSL θα βρίσκεται σε ισχύ.

5.36.4 Μητρώο συντήρησης
Μπορείτε να κάνετε λήψη ενός εσωτερικού μητρώου συντήρησης από το δομοστοιχείο για να το 
αποστείλετε στην Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών για σκοπούς υποστήριξης. Κάντε κλικ στο 
Λήψη και κατόπιν επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης του αρχείου.
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5.37 Δοκιμή λειτουργίας
Το VIP X1600 προσφέρει μια σειρά από δυνατές επιλογές διαμόρφωσης.    Συνεπώς, μετά από 
κάθε εγκατάσταση και διαμόρφωση, θα πρέπει να βεβαιώνεστε ότι λειτουργεί καλά.
Η δοκιμή λειτουργίας είναι ο μοναδικός τρόπος να διασφαλίσετε ότι το VIP X1600 θα αποκριθεί 
με τον αναμενόμενο τρόπο σε περίπτωση συναγερμού. 
Στον έλεγχο που θα κάνετε, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι εξής λειτουργίες:
– Μπορείτε να καλέσετε το VIP X1600 από απόσταση;
– Αποστέλλει το VIP X1600 όλα τα απαιτούμενα δεδομένα;
– Αποκρίνεται το VIP X1600 με τον προβλεπόμενο τρόπο σε συμβάντα συναγερμού;
– Λαμβάνουν χώρα οι εγγραφές με τον προβλεπόμενο τρόπο;
– Είναι δυνατός ο έλεγχος των περιφερειακών, εφόσον χρειάζεται;
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6 Χειρισμός

6.1 Χειρισμός με το Microsoft Internet Explorer
Ένας υπολογιστής με το Microsoft Internet Explorer (έκδοση 6.0 ή μεταγενέστερη) μπορεί να 
λαμβάνει ζωντανές εικόνες από το δομοστοιχείο του VIP X1600, να ελέγχει κάμερες ή άλλα 
περιφερειακά και να αναπαράγει αποθηκευμένες σεκάνς βίντεο.

6.1.1 Απαιτήσεις συστήματος
– Ηλεκτρονικός υπολογιστής με λειτουργικό σύστημα Windows 2000 ή XP
– Πρόσβαση σε δίκτυο (εταιρικό ή το Διαδίκτυο)
– Microsoft Internet Explorer (έκδοση 6.0 ή μεταγενέστερη)
– Οθόνη με ανάλυση 1.024 Χ 768 εικονοστοιχείων
– Βάθος χρώματος 16 ή 32 bit
– Java VM της Sun, εγκατεστημένο
– Για την αναπαραγωγή εγγραφών: σύνδεση με μέσο αποθήκευσης

6.1.2 Εγκατάσταση του MPEG ActiveX
Για να μπορέσετε να αναπαραγάγετε εικόνες ζωντανού βίντεο, θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει 
κατάλληλο λογισμικό MPEG ActiveX στον υπολογιστή. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να εγκαταστήσετε 
το πρόγραμμα αυτό από το συνοδευτικό CD προϊόντος.
1. Εισαγάγετε το CD προϊόντος στη μονάδα οπτικών μέσω αποθήκευσης του υπολογιστή σας. 

Εάν το CD δεν εκτελεστεί αυτόματα, ανοίξτε τον κατάλογο ρίζας του CD μέσω του Windows 
Explorer και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο MPEGAx.exe.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

i

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Μελετήστε επίσης τις πληροφορίες στο έγγραφο System Requirements, που υπάρχει στο 
συνοδευτικό CD. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να εγκαταστήσετε το απαιτούμενο λογισμικό και τα 
στοιχεία ελέγχου από το συνοδευτικό CD προϊόντος (βλ. Tμήμα 3.2 Παραδοτέα του δομοστοιχείου 
του VIP X1600, Σελίδα 11).
Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του Microsoft Internet Explorer μπορείτε να βρείτε στην 
ηλεκτρονική βοήθεια του Internet Explorer.
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6.1.3 Πραγματοποίηση σύνδεσης
Για να λειτουργήσει το δομοστοιχείο του VIP X1600 στο δίκτυό σας, τότε θα πρέπει να έχει 
εκχωρηθεί μια έγκυρη διεύθυνση IP τουλάχιστον στο δομοστοιχείο του VIP X1600 που βρίσκεται 
στην υποδοχή 1.
Η ακόλουθη προεπιλεγμένη διεύθυνση έχει ήδη ρυθμιστεί από το εργοστάσιο: 192.168.0.1
1. Εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του δομοστοιχείου του VIP X1600 στο πεδίο διεύθυνσης 

URL. Η σύνδεση θα πραγματοποιηθεί και σε λίγο θα εμφανιστεί η ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΕΛΙΔΑ με 
την εικόνα βίντεο.
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6.2 Η σελίδα ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
Μόλις επιτευχθεί σύνδεση, το πρόγραμμα περιήγησης εμφανίζει την ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΕΛΙΔΑ. Στα 
δεξιά του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης, εμφανίζεται η εικόνα ζωντανού βίντεο. 
Ανάλογα με τη διαμόρφωση, ενδέχεται να είναι ορατές πάνω στην εικόνα του ζωντανού βίντεο 
διάφορες υπερθέσεις κειμένου (βλ. Tμήμα 5.5 Εμφάνιση σήμανσης, Σελίδα 32).
Δίπλα στην εικόνα του ζωντανού βίντεο στη ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΕΛΙΔΑ, ενδέχεται να εμφανίζονται και 
άλλες πληροφορίες. Οι ενδείξεις στην οθόνη εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις στη σελίδα 
Διαμόρφωση ζωντ. σελ. (βλ. Tμήμα 5.32 Διαμόρφωση ζωντ. σελ., Σελίδα 90).

6.2.1 Μέγιστος αριθμός συνδέσεων
Εάν δε συνδεθείτε, η συσκευή ενδέχεται να έχει φτάσει στον μέγιστο επιτρεπτό αριθμό 
συνδέσεων. Ανάλογα με τη διαμόρφωση της μονάδας και του δικτύου, κάθε δομοστοιχείο του 
VIP X1600 μπορεί να έχει μέχρι και 25 συνδέσεις προγραμμάτων περιήγησης ή μέχρι και 
50 συνδέσεις μέσω του VIDOS ή του Bosch Video Management System.

6.2.2 Προστατευόμενο δομοστοιχείο του VIP X1600
Εάν το δομοστοιχείο του VIP X1600 διαθέτει προστασία με κωδικό πρόσβασης από τυχόν μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση  και επιχειρήσετε να προσπελάσετε τις προστατευόμενες περιοχές, 
στο πρόγραμμα περιήγησης θα εμφανιστεί ένα σχετικό μήνυμα και θα σας ζητηθεί να 
πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

1. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης στα αντίστοιχα 
πεδία κειμένου.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εάν ο κωδικός πρόσβασης έχει πληκτρολογηθεί σωστά, θα 
εμφανιστεί στο πρόγραμμα περιήγησης η σελίδα που ζητήσατε.

6.2.3 Προστατευόμενο δίκτυο
Εάν στο δίκτυο χρησιμοποιείται διακομιστής RADIUS για τη διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης 
(έλεγχος ταυτότητας 802.1x), οι παράμετροι του VIP X1600 πρέπει να είναι ρυθμισμένες σωστά, 
διαφορετικά δε θα είναι δυνατή η επικοινωνία (βλ. Tμήμα 5.28.17 Έλεγχος ταυτότητας, 
Σελίδα 83).

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Τα δομοστοιχεία του VIP X1600 προσφέρουν τη δυνατότητα περιορισμού του εύρους 
πρόσβασης με διάφορα επίπεδα εξουσιοδότησης (βλ. Tμήμα 5.6 Κωδικός πρόσβασης, 
Σελίδα 34).
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6.2.4 Εναλλαγή μεταξύ δομοστοιχείων του VIP X1600
Εάν έχουν εγκατασταθεί περισσότερα από ένα δομοστοιχεία σε ένα VIP X1600, μπορείτε εύκολα 
να εναλλάσσεστε ανάμεσα στα δομοστοιχεία της ίδιας μονάδας.

Στο επάνω μέρος του παραθύρου, κάντε κλικ σε μια από τις τέσσερις συνδέσεις 
Δομοστοιχείο 1 έως Δομοστοιχείο 4, για να μεταβείτε στο αντίστοιχο δομοστοιχείο του 
ίδιου VIP X1600.

6.2.5 Επιλογή εικόνας
Μπορείτε να προβάλετε την εικόνα από κάθε κάμερα ξεχωριστά, σε διαστάσεις πλήρους οθόνης. 
Εναλλακτικά, είναι επίσης δυνατή η ταυτόχρονη προβολή των εικόνων κάμερας που προέρχονται 
και από τις τέσσερις εισόδους βίντεο (Τετραπλό βίντεο).
1. Κάντε κλικ σε μία από τις καρτέλες που υπάρχουν επάνω από την εικόνα βίντεο, για να 

προβάλετε μία ή όλες τις εικόνες κάμερας.
2. Κάντε κλικ σε μία από τις καρτέλες MPEG-4, ροή 1, MPEG-4, ροή 2 ή M-JPEG κάτω από 

την εικόνα βίντεο, για εναλλαγή ανάμεσα στις διάφορες εμφανίσεις των εικόνων των 
καμερών. Η συγκεκριμένη επιλογή εφαρμόζεται στις εικόνες όλων των καμερών.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Για να επιλέξετε ένα δομοστοιχείο του VIP X1600 που έχει εγκατασταθεί σε άλλο VIP X1600, θα 
πρέπει να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση IP του δομοστοιχείου αυτού.
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6.2.6 Έλεγχ.προβλ
Οι δυνατότητες ελέγχου περιφερειακών (π.χ. κάμερας με κεφαλή οριζόντιας/ κατακόρυφης 
κίνησης ή κάμερας θόλου) εξαρτώνται από τον τύπο της εγκατεστημένης μονάδας και τη 
διαμόρφωση του δομοστοιχείου του VIP X1600.
Εάν έχει συνδεθεί και διαμορφωθεί μια ελέγξιμη μονάδα στο δομοστοιχείου του VIP X1600, τα 
στοιχεία ελέγχου για το συγκεκριμένο περιφερειακό εμφανίζονται δίπλα στην εικόνα βίντεο.

1. Για να ελέγξετε ένα περιφερειακό, κάντε κλικ στα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου.
2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στην εικόνα βίντεο. Τυχόν επιπρόσθετες 

δυνατότητες ελέγχου περιφερειακών εμφανίζονται με τον δείκτη του ποντικιού.

6.2.7 Ψηφιακές είσοδοι/έξοδοι

Τα εικονίδια συναγερμού Είσοδος 1 έως Είσοδος 4 προορίζονται για ενημερωτικούς σκοπούς 
και υποδεικνύουν την κατάσταση μιας εισόδου συναγερμού: Όταν ενεργοποιηθεί ένας 
συναγερμός, το αντίστοιχο εικονίδιο ανάβει μπλε. Η διαμόρφωση του δομοστοιχείου καθορίζει 
κατά πόσον θα εμφανίζεται ο συναγερμός, καθώς και τυχόν επιπρόσθετες λεπτομέρειες (βλ. 
Tμήμα 5.32 Διαμόρφωση ζωντ. σελ., Σελίδα 90).

6.2.8 Πυροδότηση ρελέ
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε συνδεδεμένες συσκευές (π.χ. φώτα ή μηχανισμούς πόρτας γκαράζ) 
μέσω των ρελέ που υπάρχουν στο δομοστοιχείο του VIP X1600.

Για το σκοπό αυτό, κάντε κλικ στο εικονίδιο του αντίστοιχου ρελέ, δίπλα στην εικόνα βίντεο. 
Μόλις το ρελέ ενεργοποιηθεί, το εικονίδιο θα γίνει κόκκινο.
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6.2.9 Μητρώο συστήματος / Μητρώο συμβάντων

Το πεδίο Μητρώο συστήματος περιέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας του 
δομοστοιχείου VIP X1600 και της σύνδεσης. Μπορείτε να αποθηκεύετε τα συγκεκριμένα 
μηνύματα σε ένα αρχείο (βλ. Tμήμα 5.32 Διαμόρφωση ζωντ. σελ., Σελίδα 90).
Τα συμβάντα, όπως π.χ. ενεργοποίηση ή λήξη συναγερμού, εμφανίζονται στο πεδίο Μητρώο 
συμβάντων. Μπορείτε να αποθηκεύετε τα συγκεκριμένα μηνύματα σε ένα αρχείο (βλ. 
Tμήμα 5.32 Διαμόρφωση ζωντ. σελ., Σελίδα 90).
Μπορείτε, αν θέλετε, να διαγράψετε τις καταχωρήσεις μέσα από τα πεδία. Για το σκοπό αυτό, 
κάντε κλικ στο εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία του αντίστοιχου πεδίου.

6.2.10 Λειτουργία ήχου (μόνο στις εκδόσεις με δυνατότητα μετάδοσης ήχου)
Ανάλογα με τη διαμόρφωση, είναι δυνατή η μετάδοση δεδομένων ήχου από το δομοστοιχείο. 
Όλοι οι χρήστες, που είναι συνδεδεμένοι μέσω προγραμμάτων περιήγησης, δέχονται τα σήματα 
ήχου που αποστέλλονται από το δομοστοιχείο.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Δεν είναι δυνατή η αποστολή σημάτων ήχου στη μονάδα.
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6.3 Αποθήκευση στιγμιότυπων
Μπορείτε να αποθηκεύσετε μεμονωμένες εικόνες από τη σεκάνς βίντεο που εμφανίζονται 
εκείνη τη στιγμή στη ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΕΛΙΔΑ, σε μορφή JPEG στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε στιγμιότυπα από οποιαδήποτε εκ των τεσσάρων καμερών σε 
προβολή Τετραπλό βίντεο. Τα εικονίδια κάτω από τις εικόνες των καμερών εφαρμόζονται στις 
τέσσερις εικόνες των καμερών με την εξής σειρά: επάνω αριστερά, επάνω δεξιά, κάτω αριστερά, 
κάτω δεξιά.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο για την αποθήκευση μεμονωμένων εικόνων. Η εικόνα 
αποθηκεύεται με ανάλυση 704 Χ 576 εικονοστοιχείων (4CIF). Η θέση αποθήκευσης 
εξαρτάται από τη διαμόρφωση του δομοστοιχείου του VIP X1600 (βλ. 
Tμήμα 5.32.17 Διαδρομή αρχείων JPEG και MPEG, Σελίδα 92).

6.4 Εγγραφή σεκάνς βίντεο
Μπορείτε να αποθηκεύσετε αποσπάσματα της σεκάνς βίντεο που εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή 
στη εγγραφή ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΕΛΙΔΑ, στη μονάδα σκληρού δίσκου του υπολογιστή σας.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε σεκάνς βίντεο από οποιαδήποτε εκ των τεσσάρων καμερών σε 
προβολή Τετραπλό βίντεο. Τα εικονίδια κάτω από τις εικόνες των καμερών εφαρμόζονται στις 
τέσσερις εικόνες των καμερών με την εξής σειρά: επάνω αριστερά, επάνω δεξιά, κάτω αριστερά, 
κάτω δεξιά.
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για την εγγραφή σεκάνς βίντεο, για να αρχίσει η εγγραφή. Η θέση 

αποθήκευσης εξαρτάται από τη διαμόρφωση του δομοστοιχείου του VIP X1600 (βλ. 
Tμήμα 5.32.17 Διαδρομή αρχείων JPEG και MPEG, Σελίδα 92). Η εμφάνιση μιας κόκκινης 
κουκκίδας στο εικονίδιο υποδηλώνει ότι υπάρχει εγγραφή σε εξέλιξη.

2. Κάντε ξανά κλικ στο εικονίδιο, για να διακοπεί η εγγραφή.

6.4.1 Ανάλυση εικόνας
Οι σεκάνς αποθηκεύονται με την ανάλυση που έχει προκαθοριστεί στη διαμόρφωση του 
κωδικοποιητή (βλ. Tμήμα 5.11 Προφίλ κωδικοποιητή, Σελίδα 39).

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Μπορείτε να αναπαραγάγετε αποθηκευμένες σεκάνς βίντεο με το πρόγραμμα Player της 
Bosch Security Systems, το οποίο μπορείτε να εγκαταστήσετε από το παρεχόμενο CD 
προϊόντος (βλ. Tμήμα 3.1 Παραδοτέα της βάσης του VIP X1600, Σελίδα 11).
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6.5 Εκτέλεση προγράμματος εγγραφών
Το εικονίδιο με τη μονάδα σκληρού δίσκου, που βρίσκεται κάτω από τις εικόνες της κάμερας στη 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΕΛΙΔΑ, αλλάζει κατά τη διάρκεια μιας αυτόματης εγγραφής.

Θα εμφανιστεί ένα κινούμενο γραφικό, που θα υποδηλώνει ότι υπάρχει εγγραφή σε εξέλιξη. Εάν 
δε λαμβάνει χώρα καμιά εγγραφή, εμφανίζεται ένα στατικό εικονίδιο.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, μπορείτε να ελέγξετε μέσω της προβολής Τετραπλό βίντεο 
για ποια κάμερα εκτελείται εγγραφή, τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού επάνω στο εικονίδιο 
. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα κάτω από τον δείκτη του ποντικιού.
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6.6 Η σελίδα ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Μπορείτε να προσπελάσετε τη σελίδα ΕΓΓΡΑΦΕΣ για την αναπαραγωγή εγγεγραμμένων σεκάνς 
βίντεο, μέσα από την ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΕΛΙΔΑ, καθώς και από το μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.
Η σύνδεση ΕΓΓΡΑΦΕΣ είναι ορατή μόνον εφόσον έχει επιλεγεί κάποιο μέσο αποθήκευσης (βλ. 
Tμήμα 5.16 Μέσο αποθήκευσης, Σελίδα 48).

Κάντε κλικ στη σύνδεση ΕΓΓΡΑΦΕΣ, στη γραμμή περιήγησης που βρίσκεται στο επάνω 
μέρος του παραθύρου. Θα εμφανιστεί η σελίδα αναπαραγωγής.

6.6.1 Επιλογή εγγραφών
Στο αριστερό τμήμα της σελίδας, επιλέξτε πρώτα τη διαμέριση στην οποία βρίσκονται οι 
εγγραφές που επιθυμείτε να προβάλετε.
Στη λίστα αυτή παρατίθενται όλες οι σεκάνς που έχουν αποθηκευτεί στη συγκεκριμένη 
διαμέριση. Σε κάθε σεκάνς έχει εκχωρηθεί ένας αύξων αριθμός ("κομμάτι"). Εμφανίζεται επίσης 
η ώρα έναρξης και η ώρα διακοπής, η διάρκεια εγγραφής, ο αριθμός συναγερμών και ο τύπος 
εγγραφής.
1. Κάντε κλικ στο όνομα μιας διαμέρισης που υπάρχει στη λίστα, για να εμφανιστούν οι 

εγγραφές της συγκεκριμένης διαμέρισης.
2. Κάντε κλικ σε μια καταχώρηση της λίστας. Θα αρχίσει αμέσως η αναπαραγωγή της 

επιλεγμένης σεκάνς στο παράθυρο του βίντεο.
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6.6.2 Έλεγχος μιας αναπαραγωγής

Κάτω από την εικόνα του βίντεο, εμφανίζεται μια γραμμή χρόνου που δείχνει τη θέση σας μέσα 
στη συγκεκριμένη σεκάνς. Εάν έχει επιλεγεί προς αναπαραγωγή με ένα κλικ μια συγκεκριμένη 
σεκάνς, η επιλεγμένη σεκάνς εμφανίζεται επισημασμένη μέσα στη λίστα. Το αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα εμφανίζεται στη γραμμή με γκρι χρώμα. Ένα πράσινο βέλος πάνω από τη γραμμή 
υποδεικνύει τη θέση της εικόνας που αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή, μέσα στην εν λόγω σεκάνς.
Η γραμμή χρόνου προσφέρει διάφορες δυνατότητες περιήγησης μέσα σε μια σεκάνς και μεταξύ 
σεκάνς.
1. Μπορείτε να αλλάξετε το εμφανιζόμενο χρονικό διάστημα, μετακινώντας την γκρι περιοχή 

προς τα αριστερά ή τα δεξιά ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί του ποντικιού.
2. Μπορείτε να αλλάξετε το εμφανιζόμενο χρονικό διάστημα, κάνοντας κλικ στα κουμπιά ζουμ 

(εικονίδια με μεγεθυντικό φακό). Η εμφάνιση μπορεί να καλύπτει ένα εύρος χρόνου από 
δύο μήνες έως μερικά δευτερόλεπτα.

3. Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη σεκάνς προς αναπαραγωγή, κάνοντας κλικ πάνω στην 
αντίστοιχη γκρι σήμανση.

4. Εάν χρειάζεται, σύρετε το πράσινο βέλος στο χρονικό σημείο όπου θέλετε να ξεκινήσει η 
αναπαραγωγή. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ απ' ευθείας στο γκρι χρονικό διάστημα 
ή στη χρονική κλίμακα, για να μεταπηδήσετε στη θέση που επιλέγεται με τον τρόπο αυτό. Η 
ένδειξη ημερομηνίας και ώρας κάτω από τη γραμμή υποδηλώνει το σημείο στο οποίο 
βρίσκεστε με ακρίβεια δευτερολέπτου.

6.6.3 Κουμπιά
Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή με τη βοήθεια των κουμπιών που βρίσκονται κάτω από 
την εικόνα του βίντεο. Τα κουμπιά αυτά έχουν τις εξής λειτουργίες:

Έναρξη ή παύση αναπαραγωγής

Μετάβαση στην αρχή της ενεργού σεκάνς βίντεο ή
στην προηγούμενη σεκάνς μέσα στη λίστα

Μετάβαση στην αρχή της επόμενης σεκάνς βίντεο μέσα στη λίστα
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6.6.4 Συρόμενο ρυθμιστικό
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συρόμενο ρυθμιστικό για να ελέγξετε την ταχύτητα της 
αναπαραγωγής και τη γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός/πίσω: η μεσαία θέση αντιστοιχεί στην 
αναπαραγωγή με την ταχύτητα που έγινε η εγγραφή, η αριστερή θέση αντιστοιχεί στη γρήγορη 
κίνηση προς τα πίσω και η δεξιά θέση στη γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός. Η ταχύτητα της 
γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός/πίσω αλλάζει, ανάλογα με το πόσο μακριά μετακινείτε το 
συρόμενο ρυθμιστικό προς τα εικονίδια του δρομέα.

Μπορείτε να επιλέγετε συνεχώς την ταχύτητα αναπαραγωγής με τη βοήθεια του ρυθμιστή 
ταχύτητας:

Οι κόκκινες γραμμές μέσα στα γκρι πεδία σεκάνς υποδηλώνουν τα χρονικά σημεία στα οποία 
ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί. Σύρετε το πράσινο βέλος προκειμένου να μετακινηθείτε γρήγορα 
στα εν λόγω σημεία.

6.6.5 Σελιδοδείκτες
Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε σημάδια μέσα στις σεκάνς, τα οποία είναι γνωστά ως 
σελιδοδείκτες, και να μεταπηδάτε απ' ευθείας σε αυτά. Αυτοί οι σελιδοδείκτες υποδηλώνονται 
ως μικρά κίτρινα βέλη επάνω από το χρονικό διάστημα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους 
σελιδοδείκτες ως εξής:

Για να διαγράψετε έναν σελιδοδείκτη, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού επάνω 
του.

Μεταπήδηση στον προηγούμενο σελιδοδείκτη

Ορισμός σελιδοδείκτη

Μεταπήδηση στον επόμενο σελιδοδείκτη

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Οι σελιδοδείκτες είναι έγκυροι μόνο εφόσον βρίσκεστε στη σελίδα ΕΓΓΡΑΦΕΣ και δεν 
αποθηκεύονται μαζί με τις σεκάνς. Αμέσως μόλις εγκαταλείψετε την εν λόγω σελίδα, όλοι οι 
σελιδοδείκτες θα διαγραφούν.
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6.7 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των σεκάνς βίντεο ή μεμονωμένων εικόνων, 
που υπάρχουν αποθηκευμένα στο μέσο αποθήκευσης του δομοστοιχείου του VIP X1600, στο 
σκληρό δίσκο του υπολογιστή.
Πρώτα, επιλέξτε την επιθυμητή σεκάνς, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα. Τα 
παρακάτω κουμπιά διατίθενται για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας:

1. Αρχίστε την αναπαραγωγή της σεκάνς που θέλετε να αποθηκεύσετε πλήρως ή μερικώς στη 
μονάδα σκληρού δίσκου του υπολογιστή σας.

2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας της σεκάνς. Η 
δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας αρχίζει αμέσως και η διαδικασία αυτή υποδηλώνεται 
από μια κόκκινη κουκκίδα στο εικονίδιο.

3. Κάντε ξανά κλικ στο εικονίδιο για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας, για να τερματίσετε 
τη διαδικασία.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές μέσα στην ίδια σεκάνς, για τη 
δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας πολλαπλών αποσπασμάτων μιας μεγαλύτερης σεκάνς.

Κάντε κλικ στο κουμπί για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας μιας μεμονωμένης εικόνας, 
για να αποθηκεύσετε μόνον στιγμιότυπα της αναπαραγόμενης σεκάνς στη μονάδα σκληρού 
δίσκου του υπολογιστή σας.

Οι μεμονωμένες εικόνες εμφανίζονται αυτόματα στην περιοχή Στιγμιότυπα, αμέσως μετά το 
κάθε κλικ. Η θέση αποθήκευσης των σεκάνς και των μεμονωμένων εικόνων μπορεί να 
καθοριστεί κατά τη διαμόρφωση του δομοστοιχείου του VIP X1600 (βλ. Tμήμα 5.32.17 Διαδρομή 
αρχείων JPEG και MPEG, Σελίδα 92).

6.7.1 Εκτύπωση στιγμιότυπου
Μπορείτε να προβάλετε και να εκτυπώσετε τα αποθηκευμένα στιγμιότυπα ξεχωριστά.
1. Κάντε κλικ σε μια προεπισκόπηση, στην περιοχή Στιγμιότυπα. Θα ανοίξει ένα νέο 

παράθυρο.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση, για να αρχίσει η διαδικασία εκτύπωσης.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί κλεισίματος X στη γραμμή τίτλου του παραθύρου, για να κλείσετε 

ξανά το παράθυρο.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας μιας σεκάνς στη μονάδα σκληρού δίσκου του 
υπολογιστή 

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας μιας μεμονωμένης εικόνας στη μονάδα 
σκληρού δίσκου του υπολογιστή 
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6.8 Εγκατάσταση του Player
Μπορείτε να αναπαραγάγετε αποθηκευμένες σεκάνς βίντεο με το πρόγραμμα Player της Bosch 
Security Systems, το οποίο μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό CD προϊόντος (βλ. 
Tμήμα 3.1 Παραδοτέα της βάσης του VIP X1600, Σελίδα 11).

1. Εισαγάγετε το CD εγκατάστασης στη μονάδα οπτικών μέσω αποθήκευσης του υπολογιστή 
σας. Εάν το CD δεν εκτελεστεί αυτόματα, ανοίξτε το CD μέσω του Windows Explorer και 
κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο αρχείο index.html για να εκκινήσετε το μενού.

2. Επιλέξτε μια γλώσσα από το πεδίο λίστας στο επάνω μέρος και κατόπιν κάντε κλικ στην 
εντολή Tools (Εργαλεία) του μενού.

3. Κάντε κλικ στο Archive Player. Τότε, θα ξεκινήσει η εγκατάσταση. Ακολουθήστε τις οδηγίες 
του προγράμματος εγκατάστασης. Το Archive Player θα εγκατασταθεί ταυτόχρονα με το 
Player.

4. Μετά την επιτυχή εγκατάσταση, δύο νέα εικονίδια για το Player και το Archive Player θα 
εμφανιστούν στην επιφάνεια εργασίας σας.

5. Για να εκκινήσετε το Player, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Player.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Προκειμένου να μπορείτε να αναπαραγάγετε αποθηκευμένες σεκάνς στο Player,  πρέπει να 
εγκατασταθεί κατάλληλο λογισμικό MPEG ActiveX στον υπολογιστή.
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6.9 Συνδέσεις υλικού μεταξύ διακομιστών βίντεο
Μπορείτε να συνδέσετε εύκολα ένα VIP X1600 με συνδεδεμένη κάμερα ως πομπό και με ένα 
κατάλληλο αποκωδικοποιητή, συμβατό με MPEG-4 (π.χ. VIP XD), με συνδεδεμένη οθόνη ως 
δέκτη, μέσω δικτύου Ethernet. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να καλύψετε μεγάλες αποστάσεις 
χωρίς να χρειάζεστε σημαντικές εργασίες εγκατάστασης ή καλωδίωσης.

6.9.1 Εγκατάσταση
Οι συμβατοί διακομιστές βίντεο είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να συνδέονται μεταξύ τους 
αυτόματα, με την προϋπόθεση ότι είναι σωστά ρυθμισμένοι. Το μόνο που χρειάζεται είναι να 
ανήκουν σε ένα κλειστό δίκτυο. Για να εγκαταστήσετε τις μονάδες, προχωρήστε ως εξής:
1. Συνδέστε τις μονάδες στο κλειστό δίκτυο με τη βοήθεια καλωδίων Ethernet.
2. Συνδέστε τις με την τροφοδοσία ρεύματος.

6.9.2 Σύνδεση
Υπάρχουν τρεις δυνατότητες για την αποκατάσταση σύνδεσης μεταξύ ενός αποστολέα και ενός 
συμβατού παραλήπτη σε ένα κλειστό δίκτυο:
– ένας συναγερμός,
– ένα πρόγραμμα τερματικού ή
– το Internet Explorer.

6.9.3 Σύνδεση σε περίπτωση συναγερμού
Με την κατάλληλη διαμόρφωση, η σύνδεση μεταξύ ενός αποστολέα και ενός παραλήπτη 
πραγματοποιείται αυτόματα μόλις ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός (βλ. Tμήμα 5.22 Συνδέσεις 
συναγερμού, Σελίδα 63). Μετά από λίγο, η εικόνα ζωντανού βίντεο από τον αποστολέα 
εμφανίζεται στη συνδεδεμένη οθόνη.
Η δυνατότητα αυτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ενός αποστολέα με έναν 
συμβατό παραλήπτη, με τη βοήθεια ενός διακόπτη που έχει συνδεθεί στην είσοδο συναγερμού. 
Στην περίπτωση αυτή, δε χρειάζεται υπολογιστής για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Για την αποκατάσταση μιας σύνδεσης υλικού, ο αποστολέας και ο παραλήπτης θα πρέπει να 
βρίσκονται στο ίδιο υποδίκτυο.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες είναι κατάλληλα διαμορφωμένες για το συγκεκριμένο δικτυακό 
περιβάλλον και ότι η σωστή διεύθυνση IP της απομακρυσμένης τοποθεσίας, με την οποία θα 
πρέπει να συνδεθεί το σύστημα σε περίπτωση συναγερμού, έχει οριστεί στη σελίδα 
διαμόρφωσης Συνδέσεις συναγερμού (βλ. Tμήμα 5.22 Συνδέσεις συναγερμού, Σελίδα 63). 

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Η σύνδεση με ένα πρόγραμμα περιήγησης περιγράφεται στο εγχειρίδιο της αντίστοιχης μονάδας 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως παραλήπτης, π.χ. VIP XD.
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6.9.4 Σύνδεση με πρόγραμμα τερματικού
Για να επιτραπεί ο χειρισμός μέσω προγράμματος τερματικού, πρέπει να ικανοποιούνται 
διάφορες απαιτήσεις (βλ. Tμήμα 8.8 Επικοινωνία με πρόγραμμα τερματικού, Σελίδα 122).
1. Εκκινήστε το πρόγραμμα τερματικού και, κατόπιν, πληκτρολογήστε την εντολή 1 στο κύριο 

μενού, για να μεταβείτε στο μενού IP.
2. Πληκτρολογήστε την εντολή 4 στο μενού IP για να αλλάξετε την διεύθυνση IP της 

απομακρυσμένης συσκευής και κατόπιν πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του 
δομοστοιχείου του VIP X1600 με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

3. Πληκτρολογήστε την εντολή 0 για να επιστρέψετε στο κύριο μενού και κατόπιν 
πληκτρολογήστε την εντολή 4 για να μεταβείτε στο μενού Rcp+.

4. Στο μενού Rcp+, πληκτρολογήστε την εντολή 5 για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη 
σύνδεση.

6.9.5 Κλείσιμο σύνδεσης με πρόγραμμα τερματικού
1. Εκκινήστε το πρόγραμμα τερματικού και, κατόπιν, πληκτρολογήστε την εντολή 4 στο κύριο 

μενού, για να μεταβείτε στο μενού Rcp+.
2. Στο μενού Rcp+, πληκτρολογήστε την εντολή 5 για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη 

σύνδεση.
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6.10 Λειτουργία με χρήση αποκωδικοποιητών λογισμικού
Ο διακομιστής βίντεο VIP X1600 συνδυάζεται με το VIDOS για να αποτελέσει μια λύση 
συστήματος υψηλής απόδοσης.
Το VIDOS είναι ένα πακέτο λογισμικού για το χειρισμό, τον έλεγχο και τη διαχείριση 
εγκαταστάσεων CCTV (π.χ. συστήματα παρακολούθησης) σε απομακρυσμένες τοποθεσίες. 
Εκτελείται στα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows. Είναι κυρίως σχεδιασμένο για την 
αποκωδικοποίηση δεδομένων βίντεο, ήχου και ελέγχου που λαμβάνονται από έναν 
απομακρυσμένο πομπό.
Διατίθενται πολλές δυνατότητες για το χειρισμό και τη ρύθμιση παραμέτρων, κατά τη χρήση ενός 
VIP X1600 με το VIDOS. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο υλικό τεκμηρίωσης του 
λογισμικού.

Ένα άλλο πρόγραμμα που υποστηρίζει το VIP X1600 είναι το Bosch Video Management System.
Το Bosch Video Management System της Bosch είναι μια μοναδική λύση προστασίας με βίντεο 
μέσω IP για εταιρείες, που επιτρέπει την απρόσκοπτη διαχείριση ψηφιακού βίντεο, ήχου και 
δεδομένων μέσω οποιουδήποτε δικτύου IP. Αναπτύχθηκε για χρήση με προϊόντα CCTV της 
Bosch ως μια λειτουργική μονάδα ενός εκτεταμένου συστήματος διαχείρισης ασφαλείας με 
βίντεο. Σας επιτρέπει να ενσωματώσετε τις υπάρχουσες λειτουργικές μονάδες που διαθέτετε σε 
ένα εύκολο στον έλεγχο σύστημα ή σε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων της Bosch και να 
επωφεληθείτε από μια πλήρη λύση ασφαλείας που βασίζεται στην τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας και σε πολύχρονη εμπειρία.

Ο διακομιστής βίντεο VIP X1600 είναι επίσης σχεδιασμένος για χρήση με το σύστημα εγγραφής 
βίντεο DiBos 8.
Το σύστημα DiBos 8 μπορεί να εγγράψει μέχρι και 32 ροές βίντεο και ήχου και διατίθεται είτε 
ως λογισμικό IP είτε ως υβριδική συσκευή DVR με επιπρόσθετες αναλογικές εισόδους καμερών 
και ήχου. Το DiBos υποστηρίζει τις πλέον ανόμοιες μεταξύ τους λειτουργίες του διακομιστή 
βίντεο VIP X1600, όπως π.χ. ενεργοποίηση ρελέ, τηλεχειρισμός περιφερειακών και ρύθμιση 
παραμέτρων από απόσταση. Το DiBos 8 μπορεί να χρησιμοποιήσει τις εισόδους συναγερμού για 
την πυροδότηση από συμβάντα και, με την παρουσίαση του ανιχνευτή κίνησης MOTION+, να 
εγγράψει τα ενεργοποιημένα κελιά προκειμένου να επιτραπεί η ευφυής αναζήτηση κίνησης.
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7 Συντήρηση και αναβαθμίσεις

7.1 Δοκιμή της σύνδεσης δικτύου 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή ping για να ελέγξετε τη σύνδεση μεταξύ δύο 
διευθύνσεων IP. Η εντολή αυτή σας επιτρέπει να ελέγξετε κατά πόσον μια μονάδα, που είναι 
συνδεδεμένη στο δίκτυο, είναι ενεργή.
1. Ανοίξτε το παράθυρο εντολών του DOS.
2. Πληκτρολογήστε ping και αμέσως μετά τη διεύθυνση IP της μονάδας.
Εάν βρεθεί η μονάδα, η απάντηση εμφανίζεται με την ένδειξη Reply from... (Απάντηση από), 
ακολουθούμενη από τον αριθμό των byte που εστάλησαν και το χρόνο μετάδοσης σε χιλιοστά 
του δευτερολέπτου. Εάν δε βρεθεί, η μονάδα δε μπορεί να προσπελαστεί μέσω του δικτύου. 
Αυτό μπορεί να συμβαίνει για τους εξής λόγους:
– Το δομοστοιχείο VIP X1600 δεν είναι κατάλληλα συνδεδεμένο στο δίκτυο. Στην περίπτωση 

αυτή, ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων.
– Το δομοστοιχείο του VIP X1600 δεν είναι σωστά ενσωματωμένο στο δίκτυο. Ελέγξτε τη 

διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου και τη διεύθυνση πύλης.

7.2 Επαναφορά μονάδας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί επαναφοράς στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για να 
αποκαταστήσετε τις αρχικές ρυθμίσεις του δομοστοιχείου του VIP X1600. Τυχόν αλλαγές στις 
ρυθμίσεις αντικαθίστανται με τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, 
ενδέχεται να χρειάζεται επαναφορά, εάν οι ρυθμίσεις της μονάδας δεν είναι έγκυρες και δεν 
επιτρέπουν τη λειτουργία της με τον επιθυμητό τρόπο.

1. Εάν χρειάζεται, δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας της τρέχουσας διαμόρφωσης με το 
κουμπί Λήψη που υπάρχει στη σελίδα διαμόρφωσης Συντήρηση (βλ. 
Tμήμα 5.36 Συντήρηση, Σελίδα 95).

2. Χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο, πατήστε το κουμπί επαναφοράς στις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις, που βρίσκεται κάτω από το πορτοκαλί μπλοκ ακροδεκτών του 
δομοστοιχείου, έως ότου η ενδεικτική λυχνία Connect στην πρόσοψη του VIP X1600 
αρχίσει να αναβοσβήνει κόκκινη (βλ. Tμήμα 3.5 Συνδέσεις και φωτεινές ενδείξεις, 
Σελίδα 16). Τότε, όλες οι ρυθμίσεις του δομοστοιχείου θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες 
τιμές τους.

3. Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τη διεύθυνση IP του δομοστοιχείου του VIP X1600.
4. Διαμορφώστε το δομοστοιχείο ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

!
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Μετά από την επαναφορά, όλες οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει ακυρώνονται.
Εάν χρειάζεται, δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας της τρέχουσας διαμόρφωσης με το κουμπί 
Λήψη που υπάρχει στη σελίδα διαμόρφωσης Συντήρηση (βλ. Tμήμα 5.36 Συντήρηση, 
Σελίδα 95).

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Μετά από μια επαναφορά, το δομοστοιχείο VIP X1600 είναι δυνατό να προσπελαστεί μόνο μέσω 
της εργοστασιακά προεπιλεγμένης διεύθυνσης IP. Η διεύθυνση IP μπορεί να τροποποιηθεί με 
τον τρόπο που περιγράφεται στο κεφάλαιο Εγκατάσταση (βλ. Tμήμα 4.6 Αρχικές ρυθμίσεις με το 
Configuration Manager, Σελίδα 24).
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7.3 Επισκευές

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής εκτελούνται μόνον από κατάλληλα 
εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό (ηλεκτρολόγους μηχανικούς ή ειδικούς στην τεχνολογία 
δικτύων). Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε στο κέντρο σέρβις της αντιπροσωπείας.

7.4 Μεταφορά και απόρριψη
Το VIP X1600, η βάση του VIP X1600 και τα δομοστοιχεία του VIP X1600 θα πρέπει να 
παραδίδονται πάντοτε στους επόμενους χρήστες τους μαζί με το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης 
και χειρισμού.
Αυτό το προϊόν της Bosch έχει σχεδιαστεί και κατασκευάζεται με υλικά και εξαρτήματα υψηλής 
ποιότητας τα οποία είναι δυνατό να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ωφέλιμης 
ζωής τους, θα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά σας απορρίμματα.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής μεταχειρισμένων 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Σας παρακαλούμε να απορρίψετε τη συσκευή αυτή στο 
κέντρο περισυλλογής απορριμμάτων ή το κέντρο ανακύκλωσης της περιοχής σας.

!
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Μην αλλάζετε εξαρτήματα στη βάση του δομοστοιχείου VIP X1600 ή σε δομοστοιχείο του 
VIP X1600. Η μονάδα δεν περιέχει εξαρτήματα που επιδέχονται επισκευής από το χρήστη.
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8 Παράρτημα

8.1 Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εάν δεν είστε σε θέση να αποκαταστήσετε μια δυσλειτουργία, επικοινωνήστε με τον τοπικό 
προμηθευτή ή υπεύθυνου ενσωμάτωσης ή απευθυνθείτε απευθείας στην Υπηρεσία 
Εξυπηρέτησης Πελατών της Bosch Security Systems.
Μπορείτε να προβάλετε μια σειρά από πληροφορίες σχετικά με την έκδοση της μονάδας στη 
σελίδα Πληροφορίες έκδοσης (βλ. Tμήμα 5.31 Πληροφορίες έκδοσης, Σελίδα 89). Σημειώστε τις 
πληροφορίες αυτές προτού επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών. Μπορείτε 
να κάνετε λήψη ενός εσωτερικού μητρώου συντήρησης από τη μονάδα στη σελίδα Συντήρηση, 
εάν θέλετε να το αποστείλετε στην Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών με email (βλ. 
Tμήμα 5.36.4 Μητρώο συντήρησης, Σελίδα 96).

Οι πίνακες που ακολουθούν έχουν στόχο να σας βοηθήσουν στον εντοπισμό των αιτίων της 
δυσλειτουργίας και την αποκατάσταση αυτών, όπου αυτό είναι εφικτό.
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8.2 Γενικές δυσλειτουργίες

Δυσλειτουργία Πιθανά αίτια Συνιστώμενη λύση

Δεν υπάρχει σύνδεση 
ανάμεσα στο δομοστοιχείο 
και το πρόγραμμα 
τερματικού.

Εσφαλμένες συνδέσεις 
καλωδίων.

Ελέγξτε όλα τα καλώδια, τα 
βύσματα, τις επαφές, τους 
ακροδέκτες και τις συνδέσεις.

Η σειριακή θύρα του υπολογιστή 
δεν είναι συνδεδεμένη.

Ελέγξτε την άλλη σειριακή θύρα.

Οι παράμετροι των θυρών δε 
συμφωνούν μεταξύ τους.

Εάν χρειαστεί, επιλέξτε μια άλλη 
θύρα και βεβαιωθείτε ότι οι 
παράμετροι της θύρας του 
υπολογιστή συμφωνούν με 
εκείνες του δομοστοιχείου. 
Δοκιμάστε τις παρακάτω τυπικές 
παραμέτρους: 19.200 baud, 8 bit 
δεδομένων, χωρίς ισοτιμία, 1 bit 
διακοπής. Στη συνέχεια, 
αποσυνδέστε τη μονάδα από την 
τροφοδοσία ρεύματος και 
κατόπιν επανασυνδέστε την μετά 
από λίγα δευτερόλεπτα.

Δε μεταδίδεται εικόνα 
στον απομακρυσμένο 
σταθμό.

Σφάλμα κάμερας. Συνδέστε στην κάμερα μια τοπική 
οθόνη και ελέγξτε τη λειτουργία 
της.

Ελαττωματικές συνδέσεις 
καλωδίων.

Ελέγξτε όλα τα καλώδια, τα 
βύσματα, τις επαφές και τις 
συνδέσεις.

Δεν επιτυγχάνεται 
σύνδεση, δε μεταδίδεται 
εικόνα.

Πρόβλημα στη ρύθμιση 
παραμέτρων του δομοστοιχείου.

Ελέγξτε όλες τις παραμέτρους.

Ελαττωματική εγκατάσταση. Ελέγξτε όλα τα καλώδια, τα 
βύσματα, τις επαφές και τις 
συνδέσεις.

Εσφαλμένη διεύθυνση IP. Ελέγξτε τις διευθύνσεις IP 
(πρόγραμμα τερματικού).

Ελαττωματική μετάδοση 
δεδομένων μέσω του LAN.

Ελέγξτε τη μετάδοση δεδομένων 
με την εντολή ping.

Έχει επιτευχθεί ο μέγιστος 
επιτρεπτός αριθμός συνδέσεων.

Περιμένετε έως ότου 
ελευθερωθεί μια σύνδεση και, 
κατόπιν, καλέστε ξανά τον πομπό.

Δεν επιτυγχάνεται 
μετάδοση ήχου στον 
απομακρυσμένο σταθμό.

Βλάβη υλικού. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι 
συνδεδεμένες μονάδες ήχου 
λειτουργούν σωστά.

Ελαττωματικές συνδέσεις 
καλωδίων.

Ελέγξτε όλα τα καλώδια, τα 
βύσματα, τις επαφές και τις 
συνδέσεις.

Εσφαλμένη ρύθμιση 
παραμέτρων.

Ελέγξτε τις παραμέτρους ήχου 
στις σελίδες Ήχος και 
Διαμόρφωση ζωντ. σελ.
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8.3 Δυσλειτουργίες με τις συνδέσεις iSCSI

Το δομοστοιχείο δεν 
αναφέρει έναν 
συναγερμό.

Δεν έχει επιλεγεί πηγή 
συναγερμού.

Επιλέξτε τις πιθανές πηγές 
συναγερμού στη σελίδα Πηγές 
συναγερμού.

Δεν έχει καθοριστεί απάντηση σε 
συναγερμό.

Καθορίστε την επιθυμητή 
απόκριση σε συναγερμό στη 
σελίδα διαμόρφωσης Συνδέσεις 
συναγερμού και, εάν χρειάζεται, 
αλλάξτε τη διεύθυνση IP.

Ο έλεγχος καμερών ή 
άλλων μονάδων δεν είναι 
εφικτός.

Η καλωδιακή σύνδεση μεταξύ της 
σειριακής θύρας και της 
συνδεδεμένης μονάδας δεν είναι 
σωστή.

Ελέγξτε όλες τις καλωδιακές 
συνδέσεις και βεβαιωθείτε ότι 
όλα τα βύσματα είναι 
συνδεδεμένα σωστά.

Οι παράμετροι της θύρας δε 
συμφωνούν με εκείνες της 
συνδεδεμένης μονάδας.

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις 
όλων των μονάδων που 
συμμετέχουν στη σύνδεση είναι 
συμβατές μεταξύ τους.

Το δομοστοιχείο παύει να 
λειτουργεί μετά από 
αποστολή 
υλικολογισμικού.

Συνέβη διακοπή ρεύματος κατά 
τον προγραμματισμό με το 
αρχείο υλικολογισμικού.

Αναθέστε τον έλεγχο του 
δομοστοιχείου στην Υπηρεσία 
Εξυπηρέτησης Πελατών και 
αντικαταστήστε το, εάν 
χρειάζεται.

Εσφαλμένο αρχείο 
υλικολογισμικού.

Στη γραμμή διεύθυνσης του 
προγράμματος περιήγησης, 
πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP 
του δομοστοιχείου και αμέσως 
μετά /main.htm και επαναλάβετε 
την αποστολή.

Δυσλειτουργία Πιθανά αίτια Συνιστώμενη λύση

Δυσλειτουργία Πιθανά αίτια Συνιστώμενη λύση

Μετά τη σύνδεση με τον 
προορισμό iSCSI, δεν 
εμφανίζονται LUN.

Εσφαλμένη χαρτογράφηση LUN 
κατά τη διάρκεια της 
διαμόρφωσης του συστήματος 
iSCSI.

Ελέγξτε τη διαμόρφωση του 
συστήματος iSCSI και 
επαναλάβετε τη σύνδεση.

Μετά τη σύνδεση με τον 
προορισμό iSCSI, 
εμφανίζεται η ένδειξη 
"LUN FAIL“ κάτω από έναν 
κόμβο.

Η λίστα LUN δεν κατέστη δυνατό 
να διαβαστεί, επειδή 
εκχωρήθηκε σε εσφαλμένη θύρα 
δικτύου.

Ελέγξτε τη διαμόρφωση του 
συστήματος iSCSI και 
επαναλάβετε τη σύνδεση.

Η χαρτογράφηση LUN δεν 
είναι δυνατή.

Κάποια συστήματα iSCSI δεν 
υποστηρίζουν τη χρήση 
επέκτασης εκκινητή.

Διαγράψτε την επέκταση 
εκκινητή από τη σελίδα 
διαμόρφωσης iSCSI.
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8.4 Ενδεικτικές λυχνίες (LED)
Ο δικτυακός διακομιστής βίντεο VIP X1600 διαθέτει μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες (LED) οι 
οποίες δείχνουν την κατάσταση λειτουργίας και μπορούν να δώσουν ενδείξεις πιθανών 
δυσλειτουργιών:

8.4.1 Υποδοχές RJ45 δικτύου 10/100/1000 Base-T

8.4.2 Module 1 / Module 2 / Module 3 / Module 4 στην πρόσοψη

8.4.3 Power / Fail στην πρόσοψη

8.5 Φόρτος επεξεργαστή
Εάν προσπελάσετε το VIP X1600 μέσω προγράμματος περιήγησης, θα δείτε τις ενδείξεις φόρτου 
των επεξεργαστών του δομοστοιχείου στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου, δίπλα στο 
λογότυπο του κατασκευαστή.

Εάν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού πάνω σε μια από τις δύο γραφικές ενδείξεις, 
εμφανίζεται η κατάσταση του αντίστοιχου επεξεργαστή μαζί με τις αριθμητικές τιμές. Οι 
πληροφορίες αυτές είναι δυνατό να σας βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων ή στη 
λεπτομερή ρύθμιση της μονάδας.

Το πράσινο LED είναι σβηστό: Δεν υπάρχει σύνδεση μέσω δικτύου.

Το πράσινο LED είναι αναμμένο: Έχει αποκατασταθεί η σύνδεση μέσω δικτύου.

Το πορτοκαλί LED αναβοσβήνει: Μεταδίδονται δεδομένα μέσω δικτύου.

Σβηστή: Η υποδοχή δεν είναι κατειλημμένη.

Ανάβει σταθερά πράσινη: Το δομοστοιχείο του VIP X1600 είναι σε λειτουργία.

Αναβοσβήνει πράσινη: Πραγματοποιείται προσπέλαση του δομοστοιχείου του 
VIP X1600.

Αναβοσβήνει κόκκινη: Εκκίνηση σε εξέλιξη.

Ανάβει κόκκινη: Το δομοστοιχείο του VIP X1600 έχει βλάβη, π.χ. η αποστολή 
υλικολογισμικού απέτυχε.

Σβηστή: Το VIP X1600 είναι εκτός λειτουργίας.

Ανάβει σταθερά πράσινη: Η εκκίνηση έχει ολοκληρωθεί, το VIP X1600 είναι σε 
λειτουργία.

Αναβοσβήνει κόκκινη: Πρόβλημα στους ανεμιστήρες ή στο πλεονάζον τροφοδοτικό.
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8.6 Σειριακή θύρα
Οι δυνατές επιλογές χρήσης της σειριακής θύρας είναι μεταξύ άλλων η μεταφορά "διαφανών" 
δεδομένων, ο έλεγχος συνδεδεμένων μονάδων ή ο χειρισμός της μονάδας με πρόγραμμα 
τερματικού. 
Η σειριακή θύρα υποστηρίζει τα πρωτόκολλα μετάδοσης RS232, RS422 και RS485. Το 
πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται εξαρτάται από την τρέχουσα διαμόρφωση (βλ. 
Tμήμα 5.27 COM1, Σελίδα 78). Η σύνδεση γίνεται μέσω του μπλοκ ακροδεκτών σύνδεσης.

8.7 Μπλοκ ακροδεκτών σύνδεσης
Το μπλοκ ακροδεκτών σύνδεσης έχει διάφορες επαφές για:
– 4 εισόδους συναγερμού
– 4 εξόδους ρελέ
– Σειριακή μετάδοση δεδομένων
Οι επαφές είναι χωρισμένες σε τρεις διακριτές υποδοχές σύνδεσης βύσματος, προς διευκόλυνση 
της χρήσης τους.

8.7.1 Αντιστοίχιση ακροδεκτών
Η αντιστοίχιση των ακροδεκτών για τη σειριακή θύρα εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας που 
χρησιμοποιείται (βλ. Tμήμα 5.27 COM1, Σελίδα 78).

Συνδέετε κάθε είσοδο συναγερμού με μια επαφή γείωσης (GND), όταν συνδέετε εισόδους 
συναγερμού.

Επαφή Πρωτόκολλο RS232 Πρωτόκολλο RS422 Πρωτόκολλο RS485

CTS CTS (clear to send) RxD– (receive data minus) Data-

TXD TxD (transmit data) TxD- (transmit data minus)

RXD RxD (receive data) RxD+ (receive data plus) Data+

RTS RTS (ready to send) TxD+ (transmit data plus)

GND GND (γείωση) — —

Επαφή Λειτουργία

IN1 Είσοδος συναγερμού 1

IN2 Είσοδος συναγερμού 2

IN3 Είσοδος συναγερμού 3

IN4 Είσοδος συναγερμού 4

GND Γείωση

R1 Έξοδος ρελέ 1

R2 Έξοδος ρελέ 2

R3 Έξοδος ρελέ 3

R4 Έξοδος ρελέ 4
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8.8 Επικοινωνία με πρόγραμμα τερματικού

8.8.1 Τερματικό δεδομένων
Σε περίπτωση που δε μπορεί να βρεθεί κάποιο δομοστοιχείο του VIP X1600 στο δίκτυο ή 
διακοπεί η σύνδεση με το δίκτυο, μπορείτε να συνδέσετε ένα τερματικό δεδομένων στο 
δομοστοιχείο του VIP X1600 για την πραγματοποίηση αρχικής ρύθμισης και τη ρύθμιση 
σημαντικών παραμέτρων. Το τερματικό δεδομένων είναι στην ουσία ένας υπολογιστής με ένα 
πρόγραμμα τερματικού.
Χρειάζεστε ένα καλώδιο σειριακής μετάδοσης, το ένα άκρο του οποίου θα έχει βύσμα τύπου 
Sub-D με 9 ακίδες για σύνδεση με τον υπολογιστή ενώ το άλλο άκρο δε θα έχει βύσμα για να 
είναι τα επιμέρους καλώδια ελεύθερα για σύνδεση στο μπλοκ ακροδεκτών του δομοστοιχείου 
του VIP X1600 (βλ. Tμήμα 8.7.1 Αντιστοίχιση ακροδεκτών, Σελίδα 121).
Ως πρόγραμμα τερματικού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HyperTerminal, μια βοηθητική 
εφαρμογή επικοινωνιών που περιλαμβάνεται στα Microsoft Windows.

1. Πριν εκτελέσετε εργασίες με το πρόγραμμα τερματικού, αποσυνδέστε το VIP X1600 από το 
δίκτυο Ethernet.

2. Συνδέστε τους ακροδέκτες σειριακής μετάδοσης του δομοστοιχείου του VIP X1600 με μια 
διαθέσιμη σειριακή θύρα του υπολογιστή.

8.8.2 Ρύθμιση παραμέτρων του τερματικού
Για να μπορέσει το πρόγραμμα τερματικού να επικοινωνήσει με το δομοστοιχείο του VIP X1600, 
θα πρέπει προηγουμένως να συμφωνούν μεταξύ τους οι παράμετροι μετάδοσης των δύο 
πλευρών. Κάντε τις παρακάτω ρυθμίσεις στο πρόγραμμα τερματικού:
– 19.200 bps
– 8 bit δεδομένων
– Χωρίς έλεγχο ισοτιμίας
– 1 bit διακοπής
– Χωρίς πρωτόκολλο

8.8.3 Εισαγωγή εντολών
Αφού αποκατασταθεί η σύνδεση, θα πρέπει να εκτελέσετε έναρξη σύνδεσης με το δομοστοιχείο 
του VIP X1600 για να προσπελάσετε το κύριο μενού. Τα άλλα υπομενού και οι λειτουργίες είναι 
δυνατό να προσπελαστούν με τις εντολές επί της οθόνης.
1. Εάν χρειαστεί, απενεργοποιήστε την τοπική ηχώ, έτσι ώστε οι εισαγόμενες τιμές να μην 

επαναλαμβάνονται στην οθόνη.
2. Πληκτρολογείτε μία εντολή τη φορά.
3. Αφού πληκτρολογήσετε μια τιμή (όπως π.χ. μια διεύθυνση IP), ελέγξτε την ξανά στην οθόνη 

σας πριν πατήσετε το πλήκτρο Enter για να μεταφέρετε τις τιμές στο δομοστοιχείο του 
VIP X1600.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και χρήση του HyperTerminal μπορείτε να βρείτε στα 
εγχειρίδια ή στην ηλεκτρονική βοήθεια των MS Windows. 
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8.8.4 Εκχώρηση διεύθυνσης IP
Για να χρησιμοποιήσετε ένα δομοστοιχείο του VIP X1600 στο δίκτυό σας, θα πρέπει 
προηγουμένως να του εκχωρήσετε μια διεύθυνση IP, η οποία να είναι έγκυρη για το δίκτυό σας.
Η ακόλουθη προεπιλεγμένη διεύθυνση έχει ήδη ρυθμιστεί από το εργοστάσιο: 192.168.0.1
1. Εκκινήστε ένα πρόγραμμα τερματικού, όπως π.χ. το HyperTerminal.
2. Πληκτρολογήστε ως όνομα χρήστη το service. Το πρόγραμμα τερματικού θα εμφανίσει το 

κύριο μενού.
3. Πληκτρολογήστε την εντολή 1 για να ανοίξετε το μενού IP.

4. Πληκτρολογήστε ξανά το 1. Το πρόγραμμα τερματικού θα εμφανίσει την τρέχουσα 
διεύθυνση IP και θα σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε μια νέα διεύθυνση IP.

5. Πληκτρολογήστε την επιθυμητή διεύθυνση IP και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Enter. Το 
πρόγραμμα τερματικού θα εμφανίσει τη νέα διεύθυνση IP.

6. Χρησιμοποιήστε τις εμφανιζόμενες εντολές για τυχόν επιπρόσθετες ρυθμίσεις που θέλετε 
να κάνετε.

8.8.5 Επανεκκίνηση
Διακόψτε για λίγο την τροφοδοσία ρεύματος στο VIP X1600 για να το επανεκκινήσετε 
(αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από το δίκτυο ρεύματος και επανασυνδέστε το μετά από μερικά 
δευτερόλεπτα).

8.8.6 Επιπρόσθετες παράμετροι
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα τερματικού για να ελέγξετε άλλες βασικές 
παραμέτρους και να τις τροποποιήσετε, εφόσον χρειαστεί. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε 
τις εντολές επί της οθόνης στα διάφορα υπομενού.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Για να ενεργοποιήσετε τη νέα διεύθυνση IP, μια νέα μάσκα υποδικτύου ή μια νέα διεύθυνση 
πύλης, θα πρέπει να επανεκκινήσετε τη μονάδα.
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9 Γλωσσάριο

Σύμβολα

10/100/1000 Base-T Προδιαγραφή IEEE-802.3 για δίκτυα Ethernet των 10, 100 ή 1000 Mbps

802.1x Το πρότυπο IEEE 802.1x αποτελεί μια γενική μέθοδο ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης 
σε δίκτυα IEEE-802. Ο έλεγχος ταυτότητας εκτελείται μέσω της μονάδας ελέγχου ταυτότητας, η 
οποία ελέγχει τις μεταδιδόμενες πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας με τη βοήθεια ενός 
διακομιστή ελέγχου ταυτότητας (βλ. διακομιστής RADIUS) και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτήματα 
πρόσβασης στις προσφερόμενες υπηρεσίες (LAN, VLAN ή WLAN), ανάλογα.

A

ARP Ακρωνύμιο του "Address Resolution Protocol", ενός πρωτοκόλλου χαρτογράφησης διευθύνσεων 
MAC και IP

B

Baud Μονάδα μέτρησης της ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων

bps Δυφία (bit) ανά δευτερόλεπτο, ο τρέχων ρυθμός μετάδοσης δεδομένων

C

CIF Ακρωνύμιο του "Common Intermediate Format", ενός φορμά βίντεο με 352 Χ 288/
240 εικονοστοιχεία.

D

DHCP Ακρωνύμιο του "Dynamic Host Configuration Protocol", που χρησιμοποιεί έναν κατάλληλο 
διακομιστή για την ενεργοποίηση της δυναμικής εκχώρησης διεύθυνσης IP και άλλων 
παραμέτρων στους υπολογιστές ενός δικτύου (Internet ή LAN).

DNS Ακρωνύμιο του "Domain Name Service"

F

FTP Ακρωνύμιο του "File Transfer Protocol"

Πλήρως αμφίδρομη Ταυτόχρονη μετάδοση δεδομένων και προς τις δύο κατευθύνσεις (αποστολή και λήψη)

G

GoP Ακρωνύμιο του "Group of Pictures"

H

HTTP Ακρωνύμιο του "Hypertext Transfer Protocol", ενός πρωτοκόλλου μετάδοσης δεδομένων μέσω 
δικτύου.

HTTPS Ακρωνύμιο του "Hypertext Transfer Protocol Secure", που αναλαμβάνει την κρυπτογράφηση και 
τον έλεγχο ταυτοτήτων της επικοινωνίας μεταξύ διακομιστή Web και προγράμματος περιήγησης.
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I

ICMP Ακρωνύμιο του "Internet Control Message Protocol"

ID Συντόμευση του "IDentification", μιας συμβολοσειράς χαρακτήρων που μπορεί να διαβαστεί από 
έναν υπολογιστή.

IEEE Ακρωνύμιο του "Institute of Electrical and Electronics Engineers"

IGMP Ακρωνύμιο του "Internet Group Management Protocol"

IP Ακρωνύμιο του "Internet Protocol", του κύριου πρωτοκόλλου που χρησιμοποιείται στο 
Διαδίκτυο, συνήθως σε συνδυασμό με το "Transfer Control Protocol" (TCP): TCP/IP

 

Δ/νση IP Ένας αριθμός μήκους 4 byte που καθορίζει με μοναδικό τρόπο κάθε μονάδα στο Διαδίκτυο. 
Συνήθως γράφεται σε μια μορφή με τελείες, π.χ. "209.130.2.193"

iSCSI Διαδικασία αποθήκευσης μέσω IP για αποθηκευτικά δίκτυα, που καθορίζει πώς γίνεται ο 
χειρισμός των πρωτοκόλλων αποθήκευσης μέσω IP.

ISDN Ακρωνύμιο του "Integrated Services Digital Network"

J

JPEG Ακρωνύμιο του "Joint Photographic Experts Group", μιας διαδικασίας κωδικοποίησης σταθερών 
εικόνων

K

kbps Kilobit (1024 bit) ανά δευτερόλεπτο, ο τρέχων ρυθμός μετάδοσης δεδομένων

L

LAN Ακρωνύμιο του "Local Area Network". Βλ. Τοπικό δίκτυο

Τοπικό δίκτυο Ένα δίκτυο επικοινωνιών που εξυπηρετεί χρήστες εντός μιας περιορισμένης γεωγραφικώς 
περιοχής όπως π.χ. ενός κτιρίου ή μιας πανεπιστημιούπολης. Ελέγχεται μέσω συστήματος 
χειρισμού δικτύου και χρησιμοποιεί πρωτόκολλο μετάδοσης.

LUN Ακρωνύμιο του "Logical Unit Number", του λογικού αριθμού μονάδας σε αποθηκευτικά 
συστήματα iSCSI.

M

MAC Ακρωνύμιο του "Media Access Control"

MIB Ακρωνύμιο του "Management Information Base", μιας συλλογής πληροφοριών για εξυπηρέτηση 
από απόσταση μέσω πρωτοκόλλου SNMP.

MPEG-4 Μια μετεξέλιξη του MPEG-2, που σχεδιάστηκε για την μετάδοση οπτικοακουστικών δεδομένων 
σε πολύ χαμηλές ταχύτητες μετάδοσης (π.χ. μέσω του Διαδικτύου)

MSS Ακρωνύμιο του "Maximum Segment Size", του μέγιστου αριθμού byte για τα δεδομένα χρήστη 
σε ένα πακέτο δεδομένων
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N

Μάσκα υποδικτύου Μια μάσκα που εξηγεί ποιο μέρος μιας διεύθυνσης IP είναι η διεύθυνση δικτύου και ποιο μέρος 
είναι η διεύθυνση του κεντρικού υπολογιστή. Συνήθως γράφεται σε μια μορφή με τελείες, π.χ. 
"255.255.255.192"

NTP Ακρωνύμιο του "Network Time Protocol", ενός προτύπου για το συγχρονισμό ρολογιών 
υπολογιστών με δίκτυα επικοινωνίας μέσω πακέτων. Το NTP χρησιμοποιεί το "άνευ συνδέσεως" 
δικτυακό πρωτόκολλο UDP. Αυτό αναπτύχθηκε ειδικά για τη μετάδοση της ώρας με αξιόπιστο 
τρόπο μέσω δικτύων με μεταβαλλόμενο χρόνο μετάδοσης πακέτων (Ping).

P

παράμετροι Τιμές που χρησιμοποιούνται στη διαμόρφωση συσκευών

Q

QCIF Ακρωνύμιο του "Quarter CIF", ενός φορμά βίντεο με 176 Χ 144/120 εικονοστοιχεία.

R

Διακομιστής RADIUS Ακρωνύμιο του "Remote Authentication Dial-in User Service". Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο 
διακομιστή/πελάτη για τον έλεγχο ταυτότητας, την έγκριση πρόσβασης και τη διαχείριση 
χρηστών σε συνδέσεις μέσω τηλεφώνου με δίκτυα υπολογιστών. Το RADIUS είναι το "de facto" 
πρότυπο για τον κεντρικό έλεγχο ταυτότητας συνδέσεων μέσω τηλεφώνου για μόντεμ, ISDN, 
VPN, ασύρματα LAN (βλ. 802.1x) και DSL.

RFC 868 Πρωτόκολλο για το συγχρονισμό των ρολογιών συστήματος υπολογιστών μέσω του Διαδικτύου

RS232/RS422/RS485 Πρότυπα σειριακής μετάδοσης δεδομένων

RTP Ακρωνύμιο του "Realtime Transport Protocol", ενός πρωτοκόλλου μετάδοσης βίντεο και ήχου 
σε πραγματικό χρόνο.

S

SNIA Ακρωνύμιο του "Storage Networking Industry Association", της ένωσης εταιριών για τον ορισμό 
του προτύπου iSCSI

SNMP Ακρωνύμιο του "Simple Network Management Protocol", ενός πρωτοκόλλου διαχείρισης και 
παρακολούθησης λειτουργικών μονάδων δικτύου

SNTP Ακρωνύμιο του "Simple Network Time Protocol", μιας απλοποιημένης έκδοσης του NTP (βλ. 
NTP).

SSL Ακρωνύμιο του "Secure Sockets Layer", ενός πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης για τη μετάδοση 
δεδομένων μέσω δικτύων IP

μάσκα υποδικτύου  

T

TCP Ακρωνύμιο του "Transfer Control Protocol"

Telnet Πρωτόκολλο έναρξης σύνδεσης, με το οποίο οι χρήστες μπορούν να προσπελάσουν έναν 
απομακρυσμένο κεντρικό υπολογιστή στο Διαδίκτυο
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TLS Ακρωνύμιο του "Transport Layer Security" (εκδόσεις 1.0 και 1.1), τυποποιημένων βελτιώσεων 
του πρωτοκόλλου SSL 3.0 (βλ. SSL)

TTL Ακρωνύμιο του "Time-To-Live", του κύκλου ζωής ενός πακέτου δεδομένων σε μεταφορές 
σταθμών

U

UDP Ακρωνύμιο του "User Datagram Protocol"

URL Ακρωνύμιο του "Uniform Resource Locator"

UTP Ακρωνύμιο του "Unshielded Twisted Pair"

W

WAN Ακρωνύμιο του "Wide Area Network". Βλ. Δίκτυο ευρείας περιοχής

Δίκτυο ευρείας περιοχήςΜια ζεύξη μεγάλων αποστάσεων που χρησιμοποιείται για την επέκταση ή τη σύνδεση 
απομακρυσμένων τοπικών δικτύων
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10 Προδιαγραφές

10.1 Βάση του VIP X1600

Τάση λειτουργίας 12 V DC, πλεονάζουσα

Κατανάλωση ισχύος Μέγ. 60 W με 4 δομοστοιχεία του VIP X1600

Θύρες LAN 2 θύρες Ethernet 10/100/1000 Base-T, αυτόματης 
προσαρμογής,
απλής/ πλήρως αμφίδρομης λειτουργίας, RJ45

Ενδεικτικές λυχνίες Πέντε LED (κατάστασης δομοστοιχείων, λειτουργίας/βλάβης), 
Δύο LED (σύνδεση με δίκτυο, μετάδοση δεδομένων)
σε κάθε διασύνδεση LAN

Ρυθμός παραγωγής θερμότητας Μέγ. 205 BTU/h

Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία: 0 έως +50 °C (+32 έως +122 °F)
Σχετ. υγρασία: 20% έως 80%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Υψόμετρο: 0 έως 3.000 m (1,86 μίλια)

Εγκρίσεις IEC 60950, UL 1950, AS/NZS 3548, EN 55103-1, -2, 
EN 55130-4, EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, 
EN 61000-3-3, FCC 47 CFR Κεφάλαιο 1 Μέρος 15

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 44 Χ 440 Χ 210 mm (1,73 Χ 17,32 Χ 8,27 ίντσες), 
μαζί με υποδοχές BNC των δομοστοιχείων

Βάρος 4 kg (8,82 lb) περίπου με 4 δομοστοιχεία του VIP X1600
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10.2 Δομοστοιχείο του VIP X1600

Τάση λειτουργίας Τροφοδοσία μέσω του περιβλήματος της βάσης του 
VIP X1600

Κατανάλωση ισχύος Μέγ. 12 W.

Θύρες μετάδοσης δεδομένων Μία RS232/RS422/RS485, αμφίδρομη, ακροδέκτες τύπου 
"push-in" (μη απομονωμένη επαφή που κλείνει)

Μνήμη RAM 8 MB ανά κανάλι

Είσοδοι συναγερμού 4 ακροδέκτες τύπου "push-in" (μη απομονωμένη επαφή που 
κλείνει), μέγιστη αντίσταση ενεργοποίησης 10 Ω

έξοδοι ρελέ 4 ακροδέκτες τύπου "push-in", 30 Vp-p, 2 A, 8 επαφών

Είσοδοι βίντεο 4 υποδοχές BNC, 0,7 έως 1,2 Vp-p, 75 Ω, PAL/NTSC

Είσοδοι ήχου (στάθμης γραμμής) Μόνο στις εκδόσεις με δυνατότητα μετάδοσης ήχου:
Δύο στερεοφωνικές υποδοχές των 3,5 mm (0,14 ίντσες), 
μονοφωνικές είσοδοι
5,5 Vp-p μέγ., σύνθετη αντίσταση 9 kΩ τυπ.

Ρυθμός παραγωγής θερμότητας 41 BTU/h

Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία: 0 έως +50 °C (+32 έως +122 °F)
Σχετ. υγρασία: 20% έως 80%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Υψόμετρο: 0 έως 3.000 m (1,86 μίλια)

Εγκρίσεις IEC 60950, UL 1950, AS/NZS 3548, EN 55103-1, -2, 
EN 55130-4, EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, 
EN 61000-3-3, FCC 47 CFR Κεφάλαιο 1 Μέρος 15

Βάρος 120 kg (0,27 lb) περίπου
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10.3 Πρωτόκολλα/πρότυπα

10.4 Ρυθμός ανανέωσης εικόνας

Φορμά βίντεο PAL, NTSC

Πρωτόκολλα κωδικοποίησης βίντεοMPEG-4, M-JPEG, JPEG

Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων 
βίντεο

9,6 kbps έως 6 Mbps

Αναλύσεις εικόνας (PAL/NTSC) 704 Χ 576/480 pixel (4CIF/D1)
704 Χ 288/240 pixel (2CIF)
464 Χ 576/480 pixel (2/3 D1)
352 Χ 576/480 pixel (1/2 D1)
352 Χ 288/240 pixel (CIF)
176 Χ 144/120 pixel (QCIF)

Συνολική χρονική υστέρηση 120 ms (PAL/NTSC, MPEG-4, καθόλου καθυστέρηση στο 
δίκτυο)

Ρυθμός ανανέωσης εικόνας 25/30 ips μέγ.

Πρωτόκολλα δικτύου RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, DHCP, IGMP V2, 
IGMP V3, ICMP, ARP, SNTP, SNMP (V1/V2c/V3 MIB-II), 
802.1x

Μόνο στις εκδόσεις με ήχο:

Πρωτόκολλο κωδικοποίησης ήχου G.711, 300 Hz έως 3,4 kHz

Ρυθμός δειγματοληψίας ήχου 8 kHz

Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων 
ήχου

80 kbps

4 κάμερες 2 κάμερες 1 κάμερα

4CIF 12,5/15 ips 25/30 ips 25/30 ips

2/3 D1 25/30 ips 25/30 ips 25/30 ips

2CIF 25/30 ips 25/30 ips 25/30 ips
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δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας 110
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ζώνη ώρας 36
γλώσσα 35
διεύθυνση πολλαπλής διανομής 86
διαγραφή εγγραφών 56
διακομιστής ώρας 36
διακομιστής FTP 46, 47
διακομιστής SNTP 37
διακόπτης λειτουργίας 24
διαμέριση 52
διαμερίσεις 52
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διαφανές 78
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εικόνες ζωντανού βίντεο 27, 99
αισθητήρας βίντεο 67
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ανίχνευση παραβίασης 70
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ανάλυση οθόνης 12, 27, 99
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ευαισθησία ανιχνευτή κίνησης 69, 70
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εσωτερικό ρολόι 35
δίκτυο 21, 80
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είσοδοι ήχου 21
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B
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C
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θύρα μεταφοράς δεδομένων 22
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λήψη διαμόρφωσης 96
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λειτουργία σειριακής θύρας 78
λειτουργίες ελέγχου 103
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κανονισμοί 7
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κρυπτογράφηση 87
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κωδικοποιητής 59
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κωδικός πρόσβασης 29, 34, 101
κωδικός πρόσβασης παραλήπτη 64
κάμερα 79
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κάμερες 21
κάμερας, όνομα 32
H
HTTP, θύρα 81
I
μέγεθος αντικειμένου ανιχνευτή κίνησης 69
μέγεθος κομματιού συναγερμού 56
μέσο αποθήκευσης 48
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μορφή 56
μορφή ημ/νίας 35
μορφή JPEG 46
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μάσκα υποδικτύου 81
M
MPEG ActiveX 27, 99, 111
N
ρελέ 16, 23
ροή 86
ροή ήχου σε περίπτωση συναγερμού 65
ρυθμίσεις ήχου 45
ρυθμίσεις εικόνας 38
ρυθμός παραγωγής θερμότητας 19
ρυθμός δεδομένων προορισμού 42
ρυθμός μετάδοσης 79
O
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σύνδεση σε περίπτωση συναγερμού 63
σύμβολα 7
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τερματικό 78
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τερματισμός 44
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τείχος προστασίας 64, 81
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τυπικές τιμές προφίλ εγγραφής 58
τυπικό προφίλ 59
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στιγμιότυπα 14, 105
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