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1 Εισαγωγή
Το Configuration Tool είναι μία εφαρμογή λογισμικού, που επιταχύνει και διευκολύνει την 
εγκατάσταση και τη διαμόρφωση μίας μονάδας. Το Configuration Tool λειτουργεί σε ένα Η/Υ 
που είναι συνδεδεμένος στο Divar μέσω μίας σύνδεσης δικτύου Ethernet.
Αν και όλες οι ρυθμίσεις μπορούν επίσης να διαμορφωθούν με το μενού που εμφανίζεται στην 
οθόνη του ίδιου του Divar, το Configuration Tool προσφέρει μία εναλλακτική, πολύ φιλική για το 
χρήστη. Επιτρέπει επίσης την αποθήκευση των ρυθμίσεων διαμόρφωσης στο σκληρό δίσκο του 
Η/Υ. Αυτές μπορούν να αποκατασταθούν αργότερα και να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση 
άλλων μονάδων.

1.1 Ξεκινώντας
Για να χρησιμοποιήσετε το Configuration Tool για να αλλάξετε ρυθμίσεις, συνδέστε τη μονάδα 
σε έναν Η/Υ μέσω μιας σύνδεσης δικτύου. Η εφαρμογή Configuration Tool πρέπει να είναι 
εγκατεστημένη στον Η/Υ.

1.1.1 Απαιτήσεις συστήματος
Πλατφόρμα λειτουργίας: Ένας Η/Υ που λειτουργεί τα Windows XP ή Windows Vista.
Για την εφαρμογή Configuration Tool, οι συνιστώμενες απαιτήσεις Η/Υ είναι:
– Επεξεργαστής: Intel Pentium 4 ή συγκρίσιμος
– Μνήμη RAM: 512 MB
– Ελεύθερος χώρος σκληρού δίσκου: 10 GB
– Κάρτα γραφικών: NVIDIA GeForce 6200 ή ανώτερη
– Διασύνδεση δικτύου: 10/100-BaseT

1.1.2 Εγκατάσταση του Configuration Tool
Το Configuration Tool εγκαθίσταται αυτόματα στον Η/Υ κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής 
Control Center. Για να το εγκαταστήσετε ξεχωριστά:
1. Εισάγετε το CD-ROM στον οδηγό CD-ROM στον Η/Υ.

– Το πρόγραμμα εγκατάστασης εκκινείται αυτόματα.
2. Εάν η εγκατάσταση δεν εκκινηθεί αυτόματα, εντοπίστε το αρχείο Setup.exe στο CD και 

κάντε διπλό κλικ σε αυτό.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και επιλέξτε την εγκατάσταση του Configuration Tool, 

μόλις σας ζητηθεί να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
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1.1.3 Εκκίνηση του Configuration Tool

Σύνδεση δικτύου
Για να εκκινήσετε το Configuration Tool χωρίς να χρησιμοποιήσετε το Control Center, κάντε 
διπλό κλικ στο εικονίδιο του Configuration Tool στην επιφάνεια εργασίας, για να εκκινήσετε το 
πρόγραμμα. Εναλλακτικά, επιλέξτε το πρόγραμμα Divar Configuration Tool μέσω του κουμπιού 
Έναρξη στη γραμμή εργασιών και του στοιχείου μενού Προγράμματα. Ακολουθήστε τη 
διαδικασία σύνδεσης.
Για να εκκινήσετε το Configuration Tool μέσω της εφαρμογής Control Center, κάντε κλικ στο 
κουμπί Διαμόρφωση στο παράθυρο της εφαρμογής Control Center. Αυτό εμφανίζει ένα πλαίσιο 
διαλόγου έναρξης σύνδεσης CT με όλες τις γνωστές συσκευές Divar.

Διαμόρφωση εκτός σύνδεσης
Για να συνδεθείτε με μία διαμόρφωση εκτός σύνδεσης, επιλέξτε την έκδοση του Divar, το 
μοντέλο, το φορμά βίντεο και τις κάμερες που είναι συνδεδεμένες.
Είναι δυνατό να προετοιμάσετε ένα σύνολο ρυθμίσεων για οποιονδήποτε τύπο Divar, να τις 
αποθηκεύσετε σε ένα αρχείο, και να αποστείλετε τις ρυθμίσεις που αποθηκεύθηκαν στο αρχείο 
σε ένα συμβατό Divar. 

1.1.4 Συμβατότητα

Αρχεία διαμόρφωσης
Κατά τη χρήση των αρχείων ρυθμίσεων διαμόρφωσης, να θυμάστε τα ακόλουθα:
– Τα αρχεία ρυθμίσεων δεν είναι εναλλάξιμα μεταξύ εκδόσεων λογισμικού CT. Για 

παράδειγμα, ένα αρχείο ρυθμίσεων CT 1.0 δεν μπορεί να εισαχθεί στην έκδοση CT 2.5.
– Οποιαδήποτε έκδοση CT μπορεί να συνδεθεί σε Divar με την ίδια έκδοση υλικολογισμικού. 

Για παράδειγμα, το CT 2.5 μπορεί να συνδεθεί μόνο με Divars που έχουν έκδοση 
υλικολογισμικού 2.5.

– Τα αρχεία ρυθμίσεων δεν είναι εναλλάξιμα μεταξύ εκδόσεων Divar. Για παράδειγμα, ένα 
αρχείο ρυθμίσεων CT 3.0 για ένα Divar DHR-751 δεν μπορεί να εισαχθεί σε CT 3.0 για να 
χρησιμοποιηθεί με ένα Divar DNR-730
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2 Λειτουργία

2.1 Πώς να συνδεθείτε
Όταν εκκινείτε το Configuration Tool μέσω δικτύου, εμφανίζεται το παράθυρο Έναρξη 
σύνδεσης. (Κάντε κλικ στο Άκυρο για να διακόψετε τη σύνδεση και να βγείτε από την 
εφαρμογή.)

Εικόνα 2.1 Παράθυρο έναρξης σύνδεσης μέσω δικτύου

Όταν η εφαρμογή Configuration Tool εκκινείται για πρώτη φορά, η λίστα Divar είναι κενή. 
Πρώτα πρέπει να προστεθεί ένα Divar στη λίστα. Για να προσθέσετε ένα Divar στη λίστα ή να 
τροποποιήσετε μία καταχώρηση Divar, κάντε κλικ στο Eπεξεργασία >>.

Τροποποίηση της λίστας Divar
Το παράθυρο Επεξεργασία λίστας Divar επιτρέπει την προσθήκη ή κατάργηση μονάδων Divar 
από τη λίστα.

Εικόνα 2.2 Παράθυρο έναρξης σύνδεσης που εμφανίζει το παράθυρο Επεξεργασία λίστας Divar

Για να ανιχνεύσετε αυτόματα όλες τις ενεργοποιημένες μονάδες Divar στο δίκτυο:
1. Κάντε κλικ στο Ανίχνευση

– Για να ανιχνεύσετε ένα Divar, ο Εντοπισμός πρέπει να είναι ενεργοποιημένος στο 
συγκεκριμένο Divar.

2. Επιλέξτε ένα Divar και κάντε κλικ στο OK, για να προσθέσετε το επιλεγμένο Divar στη λίστα.
Για να προσθέσετε ένα Divar στη λίστα:
1. Κάντε κλικ στο Προσθήκη.
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2. Εισάγετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα DNS του νέου Divar.
– Η διεύθυνση IP που πρέπει να συμπληρωθεί ρυθμίζεται στο μενού Διαμόρφωση/

Δίκτυο του ίδιου του Divar.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο Όνομα ή ανακτήστε το από το Divar, επιλέγοντας 

το πλαίσιο Ανάκτηση από Divar.
4. Κάντε κλικ στο Προσθήκη.
Για να διαγράψετε ένα Divar από τη λίστα:
1. Στη λίστα, επιλέξτε το Divar προς διαγραφή.
2. Κάντε κλικ στο Διαγραφή.

– Το επιλεγμένο Divar αφαιρείται από τη λίστα.

Έναρξη σύνδεσης
Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής Configuration tool, εμφανίζεται το παράθυρο έναρξης 
σύνδεσης. (Κάντε κλικ στο Άκυρο για να διακόψετε τη σύνδεση και να βγείτε από την 
εφαρμογή.)

Εικόνα 2.3 Παράθυρο έναρξης σύνδεσης που εμφανίζει τη λίστα επιλογής Divar

Για να ελέγξετε ένα συγκεκριμένο Divar:
1. Επιλέξτε το με διπλό κλικ ή διαδικασία επιλογής.
2. Πληκτρολογήστε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

– Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που πρέπει να συμπληρωθεί ρυθμίζονται 
στο μενού Διαμόρφωση/Πρόσβαση δικτύου του ίδιου του Divar. Ελέγξτε με το 
διαχειριστή για δικαιώματα πρόσβασης στη μονάδα, σε περίπτωση άρνησης της 
σύνδεσης.

– Για να επιτρέψετε στο σύστημα να θυμάται ονόματα και κωδικούς πρόσβασης σε 
επόμενες χρήσεις του Configuration Tool, τοποθετήστε ένα σημάδι επιλογής στο 
πλαίσιο Αποθήκευση πληροφοριών έναρξης σύνδεσης.

3. Κάντε κλικ στο Επεξεργασία... ή στο Έναρξη σύνδεσης.

Μέγιστος αριθμός χρηστών
Εάν ξεπεραστεί ο μέγιστος αριθμός χρηστών (οκτώ), εμφανίζεται ένα παράθυρο.
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2.2 Παρουσίαση του κύριου παραθύρου
Το παράθυρο της εφαρμογής Configuration Tool χωρίζεται σε 3 πλαίσια. Τα κουμπιά στο 
αριστερό πλαίσιο είναι πάντοτε ορατά. Κάνοντας κλικ σε ένα από αυτά τα κουμπιά αλλάζει το 
περιεχόμενο του κεντρικού πλαισίου. Τα κουμπιά στο επάνω πλαίσιο είναι κουμπιά ελέγχου, που 
παρέχουν απευθείας πρόσβαση σε διάφορες εργασίες.

Εικόνα 2.4 Configuration Tool - Παράθυρο ρυθμίσεων

2.2.1 Κουμπί Επισκόπηση

Κάντε κλικ στο κουμπί Επισκόπηση , για να λάβετε γενικές πληροφορίες σχετικά με το 
συνδεδεμένο Divar.

2.2.2 Κουμπί Μητρώο καταγραφής

Κάντε κλικ στο κουμπί Μητρώο καταγραφής , για να εμφανίσετε μία λίστα συμβάντων στο 
κεντρικό πλαίσιο. Η συγκεκριμένη λίστα μπορεί να φιλτραριστεί ώστε να εμφανίζει μόνο 
ορισμένα συμβάντα.
– Συμπληρώστε τις τιμές ημερομηνίας/ώρας, για να περιορίσετε τη χρονική περίοδο 

προβολής συμβάντων.
– Αποεπιλέξτε τύπους συμβάντων που επιθυμείτε να φιλτραριστούν (δεν προβάλλονται).
Το πιο πρόσφατο συμβάν εμφανίζεται πρώτο.

2.2.3 Κουμπί Ρυθμίσεις

Κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις , για να εμφανίσετε τη σελίδα για τη διαμόρφωση του Divar. Η 
δενδρική δομή μενού και η επιλεγμένη υποσελίδα εμφανίζεται στο κεντρικό πλαίσιο.
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2.2.4 Κουμπί Εξυπηρέτηση

Κάντε κλικ στο Εξυπηρέτηση , για να εμφανίσετε μία λίστα διαγνωστικών μηνυμάτων.
– Κάντε κλικ στο Επανεκκίνηση συσκευής... για να επανεκκινήσετε τη μονάδα. Η σύνδεση με 

τη μονάδα από το Configuration tool θα χαθεί.
– Κάντε κλικ στο Εργοστασιακές προεπιλογές... για να επαναφέρετε την μονάδα στις 

εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της. Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 7 του Εγχειριδίου 
εγκατάστασης και χειρισμού για μια λίστα προεπιλεγμένων τιμών.

– Κάντε κλικ στο Εξαναγκασμένη αποσύνδεση όλων των χρηστών... για να τερματίσετε τη 
σύνδεση όλων των χρηστών εκτός από εσάς.

2.2.5 Κουμπί Βοήθεια

Κάντε κλικ στο Βοήθεια  ανά πάσα στιγμή, για να λάβετε βοήθεια. Εμφανίζεται ένα 
παράθυρο διαλόγου βοήθειας.

2.2.6 Κουμπί Αποσύνδεση
Για να επιστρέψετε στην εφαρμογή Control Center ή να συνδεθείτε σε μία διαφορετική μονάδα, 

κάντε κλικ στο Αποσύνδεση .

2.2.7 Ένδειξη σύνδεσης δικτύου

Υποδεικνύει εάν υπάρχει σύνδεση  στο δίκτυο ή όχι.
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2.3 Χρήση των κουμπιών ελέγχου
Το επάνω πλαίσιο του κύριου παραθύρου διαθέτει διάφορα κουμπιά που επιτρέπουν τη γρήγορη 
εκτέλεση κοινών εργασιών:

Εισαγωγή / Εξαγωγή
Όλες οι ρυθμίσεις συσκευής εγγραφής που καθορίζονται στο Configuration Tool μπορούν να 
αποθηκευτούν σε ένα αρχείο που αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του Η/Υ. Όταν εργάζεστε με 
διάφορες συσκευές εγγραφής, αποθηκεύστε όλες τις ρυθμίσεις για κάθε συσκευή εγγραφής σε 
ένα ξεχωριστό αρχείο με μοναδικό όνομα. Οι ρυθμίσεις σε αυτά τα αρχεία μπορούν να 
επαναφορτωθούν στο Configuration Tool, είτε πλήρως, είτε σε υποομάδες. Αν και τα 
συγκεκριμένα αρχεία αποθηκεύονται ως αρχεία κειμένου και μπορούν να προβληθούν με μία 
εφαρμογή προβολής κειμένου, μην τα τροποποιείτε ή τα επεξεργάζεστε, καθώς αυτό καθιστά 
αδύνατη τη χρήση τους.

Εισαγωγή

1. Κάντε κλικ στο Εισαγωγή , για να ανοίξετε ένα αρχείο ρυθμίσεων.
2. Στο πλαίσιο διαλόγου, επιλέξτε τη θέση και το όνομα του αρχείου που επιθυμείτε να 

ανοίξετε.
3. Επιλέξτε τις ομάδες ρυθμίσεων προς φόρτωση και κάντε κλικ στο OK.
4. Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις μεταφορτώνονται άμεσα στη μονάδα.

Εξαγωγή

1. Κάντε κλικ στο Εξαγωγή , για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις σε ένα αρχείο 
Η/Υ.

2. Στο πλαίσιο διαλόγου, επιλέξτε τη θέση και εισάγετε ένα όνομα για το αρχείο που θα 
αποθηκευτεί.

3. Επιλέξτε τις ομάδες ρυθμίσεων προς αποθήκευση και κάντε κλικ στο OK, για να 
αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Εκτύπωση
Για να εκτυπώσετε το πλήρες περιεχόμενο της σελίδας ή της λίστας σε ένα αρχείο, όταν είναι 
ενεργή η σελίδα Επισκόπηση ή Εξυπηρέτηση:

1. Κάντε κλικ στο Εκτύπωση , για να εκτυπώσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
2. Κάντε κλικ στο OK για εκτύπωση.

Αποθήκευση

Κάντε κλικ στο Αποθήκευση  για να αποθηκεύσετε το πλήρες περιεχόμενο της σελίδας ή της 
λίστας, όταν είναι ενεργή η σελίδα Επισκόπηση ή Εξυπηρέτηση:

Τελειοποίηση ρυθμίσεων
Όταν επιλέγετε Εισαγωγή, Εξαγωγή ή Λήψη, ένα παράθυρο διαλόγου επιτρέπει την επιλογή 
τριών ομάδων ρυθμίσεων. Επιλέξτε Όλες οι ρυθμίσεις, Όλες οι ρυθμίσεις εκτός από ή Μόνο, 
για να καθορίσετε τον τρόπο σύνταξης της λίστας.

Αναίρεση / Επανάληψη

Κάντε κλικ στο  για αναίρεση ή στο  για επανάληψη της τελευταίας ενέργειας. Είναι 
δυνατή η αναίρεση έως 100 ενεργών.
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Εργοστασιακές προεπιλογές

Κάντε κλικ στο κουμπί Εργοστασιακές προεπιλογές , για να ρυθμίσετε όλες τις ρυθμίσεις 
στην ενεργή σελίδα στις προεπιλεγμένες τιμές τους. Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 7 του Εγχειριδίου 
εγκατάστασης και χειρισμού για μια λίστα προεπιλεγμένων τιμών.

Ανανέωση

Κάντε κλικ στο Ανανέωση , για να ανανεώσετε το περιεχόμενο των ρυθμίσεων της 
τρέχουσας σελίδας μόνο.



Configuration Tool  Διαμόρφωση | el 13

Bosch Security Systems Εγχειρίδιο χειρισμού AR18-09-B015 | v3.0 | 2009.11

3 Διαμόρφωση
Χρήση του δέντρου μενού

Αφού κάνετε κλικ στο Ρυθμίσεις , το δέντρο μενού εμφανίζεται στα αριστερά του 
κεντρικού πλαισίου. Χρησιμοποιήστε αυτό το δέντρο, για να πλοηγηθείτε στο σύστημα μενού.
– Κάντε κλικ στο + για να εκπτύξετε τον κλάδο του δέντρου.
– Κάντε κλικ στο - για να τον συμπτύξετε.
– Κάντε κλικ σε μία καταχώρηση, για να εμφανίσετε τις παραμέτρους για το συγκεκριμένο 

κλάδο.
– Επιλέξτε ή εισαγάγετε τις τιμές για τις παραμέτρους.
– Αυτές οι τιμές ενημερώνονται αμέσως στη μονάδα.

Οι ακόλουθες παράγραφοι παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με στοιχεία στο δέντρο μενού.

3.1 Διεθνή

3.1.1 Γλώσσα
– Επιλέξτε τη Γλώσσα σας από την πτυσσόμενη λίστα.
– Επιλέξτε την προτιμώμενη Μονάδα θερμοκρασίας.

3.1.2 Ώρα-Ημ/νία
– Επιλέξτε μία Ζώνη ώρας από τη λίστα (η θερινή ώρα ρυθμίζεται αυτόματα).
– Επιλέξτε 12ωρη ή 24ωρη Μορφή ώρας.
– Συμπληρώστε την τρέχουσα Ώρα. (Βλ. Σημείωση παρακάτω.)
– Επιλέξτε μία Μορφή ημ/νίας που εμφανίζει πρώτα το μήνα (MM), την ημέρα (ΗΗ), ή το 

έτος (ΕΕΕΕ).
– Εισάγετε την τρέχουσα Ημ/νία.
– Ρυθμίστε τη Θερινή ώρα σε Αυτόματο, για να την ενεργοποιήσετε. Ρυθμίστε σε Μη 

αυτόματο και συμπληρώστε την ημέρα, το μήνα και την ώρα στα πεδία Ώρα έναρξης και 
Ώρα λήξης, καθώς και την Απόκλιση, εάν διαφέρει από τις πληροφορίες που σχετίζονται 
με τη ζώνη ώρας σας.

Σημείωση:
Εάν συγχρονίσετε χειροκίνητα και η τρέχουσα ώρα τεθεί πίσω κατά χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των 10 λεπτών, όλο το περιεχόμενο βίντεο στο σκληρό δίσκο θα διαγραφεί 
(εμφανίζεται ένα σχετικό μήνυμα). Εάν τεθεί πίσω κατά χρονικό διάστημα μικρότερο των 10 
λεπτών, η εγγραφή συνεχίζεται αλλά οι χρονοσημάνσεις που έχουν αποθηκευτεί με τα καρέ 
βίντεο έχουν παραποιηθεί.

Οι χρονοσημάνσεις προσαυξάνονται με 1/90000ο του δευτερολέπτου για κάθε καρέ μέχρι ο 
χρόνος DVR700 να φθάσει την τιμή χρονοσήμανσης του πιο πρόσφατα αποθηκευμένου καρέ 
βίντεο (από πριν τεθεί η ώρα πίσω). Για το λόγο αυτό, η ροή βίντεο εξακολουθεί να μπορεί να 
αναπαραχθεί σε αλληλουχία.
Εάν η τρέχουσα ώρα/ημερομηνία τεθεί εμπρός, το ρολόι θα μετακινηθεί προς τα εμπρός στη 
δεδομένη τιμή, χωρίς περαιτέρω συνέπειες.

3.1.3 Διακομιστής ώρας
– Η λειτουργία Χρήση διακομιστή ώρας συγχρονίζει την ώρα της μονάδας με την ώρα ενός 

διακομιστή ώρας δικτύου ή άλλης μονάδας Divar. Συμπληρώστε τη Δ/νση IP του διακομιστή 
ώρας δικτύου. Εάν δεν υπάρχει διακομιστής ώρας στο ίδιο υποδίκτυο, η μονάδα αναζητεί 
έναν κατάλληλο διακομιστή ώρας εκτός του δικτύου του. Βεβαιωθείτε ότι η πύλη του Divar 
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είναι ρυθμισμένη σωστά για τον εντοπισμό του διακομιστή ώρας. Διασφαλίστε ότι η 
κυκλοφορία NTP δεν παρεμποδίζεται από τείχη προστασίας μέσω της θύρας 123.

– Πατήστε Συγχρονισμός, για να εκκινήσετε το συγχρονισμό της ώρας.
Ο αυτόματος συγχρονισμός της ώρας (που εκτελείται μία φορά ανά τέσσερις ημέρες) μπορεί να 
αλλάξει το ρολόι μόνο κατά ένα μέγιστο χρονικό διάστημα 10 λεπτών (βλ. Σημείωση στην 
Ενότητα 4.1.2 Ώρα-Ημ/νία).

3.2 Βίντεο και ήχος
Χρησιμοποιήστε το συγκεκριμένο μενού, για να διαμορφώσετε εισόδους βίντεο και ήχου. Να 
θυμάστε ότι, για υβριδικές μονάδες με 8 κανάλια αναλογικής εισόδου, οι κάμερες IP 
αριθμούνται από 9 έως16, ενώ για υβριδικές μονάδες 16 καναλιών, οι κάμερες IP αριθμούνται 
από 17 έως 32. Για την ψηφιακή συσκευής εγγραφής δικτύου που δεν έχει αναλογικές εισόδους, 
οι αριθμοί κάμερας IP ξεκινούν από το 1.

3.3 Χρονοδιάγραμμα

3.3.1 Ρύθμιση των δυναμικών χαρακτηριστικών
Οι ρυθμίσεις στο μενού Χρονοδιάγραμμα παρέχουν τη δυνατότητα άντλησης της δυναμικής 
λειτουργικότητας της μονάδας. Αφιερώνοντας ορισμένο χρόνο στο σχεδιασμό και τη ρύθμιση 
των διαθέσιμων προφίλ, επιτυγχάνεται η αποτελεσματική χρήση των αποθεμάτων, διατηρώντας 
παράλληλα αποτελεσματική κάλυψη για τους περισσότερους τύπους καταστάσεων εργασίας.
Τα προφίλ σχεδιάζονται σε ένα εβδομαδιαίο ημερολόγιο, αλλάζοντας τη συμπεριφορά εγγραφής 
και συμβάντων σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία ή ώρα (για παράδειγμα, τα Σαββατοκύριακα ή 
κατά τη νύχτα).
Τα έξι προφίλ που καθορίζονται στο μενού Εγγραφή εμφανίζονται εδώ.

3.3.2 Χρονοδιάγραμμα

Διαμόρφωση
– Η χρήση των προφίλ καθορίζεται σε ένα ημερολόγιο που καλύπτει μία εβδομάδα. Το 

ημερολόγιο αυτό επαναλαμβάνεται στη συνέχεια για τις επόμενες εβδομάδες.
– Ένα προφίλ καθορίζεται σε διαστήματα των 15 λεπτών για κάθε ημέρα της εβδομάδας.
– Προγραμματίστε ημέρες εξαίρεσης, για να αλλάξετε τα προφίλ για ειδικές ημέρες και 

αργίες.

1. Επιλέξτε έναν αριθμό προφίλ. Το επιλεγμένο προφίλ φωτίζεται.
2. Κάντε κλικ στο Επεξεργασία ονόματος επιλεγμένου προφίλ για να επεξεργαστείτε το 

όνομα του επιλεγμένου προφίλ.
3. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο χρονοδιάγραμμα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους και 

enter ή το ποντίκι, για να σχεδιάσετε μία ενεργή περιοχή.
4. Μόλις ολοκληρώσετε, επιλέξτε Αποθήκευση, για να ενεργοποιήσετε το ενημερωμένο 

Χρονοδιάγραμμα.

3.3.3 Εξαιρέσεις
– Είναι δυνατή η ρύθμιση έως 32 εξαιρέσεων που παρακάμπτουν το χρονοδιάγραμμα.
– Για να προσθέσετε μία εξαίρεση, επιλέξτε Προσθήκη. Εισάγετε την Ημ/νία, Ώρα, 

Διάρκεια, και το Προφίλ.
– Για να επεξεργαστείτε μια εξαίρεση, επιλέξτε την και κάντε κλικ στο Αλλαγή....
– Για να αφαιρέσετε μια εξαίρεση, επιλέξτε την και κάντε κλικ στο Κατάργηση.



Configuration Tool  Διαμόρφωση | el 15

Bosch Security Systems Εγχειρίδιο χειρισμού AR18-09-B015 | v3.0 | 2009.11

3.4 Εγγραφή
Χρησιμοποιήστε το μενού Εγγραφή, για να διαμορφώσετε τη ρύθμιση εγγραφής για καθένα από 
τα έξι προφίλ.

Σημείωση:
Οι ρυθμίσεις ήχου/βίντεο σε ένα προφίλ εφαρμόζονται επίσης στη ροή που χρησιμοποιείται για 
εξ αποστάσεως ζωντανή προβολή.

Η συμπεριφορά εγγραφής για καθένα από τα έξι προφίλ καθορίζεται στα τρία υπομενού και στη 
συνέχεια για κάθε επιμέρους κανάλι.
1. Επιλέξτε ένα προφίλ.
2. Επιλέξτε ένα υπομενού για Κανονικό, Επαφή, ή εγγραφή Κίνησης.

– Κανονική εγγραφή - η προεπιλεγμένη λειτουργία εγγραφής
– Εγγραφή επαφών - ενεργοποιείται κατά την εκδήλωση ενός συμβάντος εισόδου 

επαφής
– Εγγραφή κίνησης - ενεργοποιείται κατά την εκδήλωση ενός συμβάντος κίνησης

3. Επιλέξτε ένα επιμέρους κανάλι εισόδου, για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για την 
εγγραφή του αντίστοιχου βίντεο και ήχου.

3.4.1 Κανονική
Ρυθμίστε τις τιμές για καθένα από τα ακόλουθα πεδία:
– Λειτ.κανον.εγγραφής:

– Συνεχής - ρυθμίστε για συνεχή εγγραφή
– Συμβάν μόνο - ρυθμίστε για εγγραφή μόνο συμβάντων
– Απουσία εγγραφής - ρυθμίστε για απενεργοποίηση της εγγραφής

– Χρόνος πριν το συμβάν:
– ρυθμίστε μεταξύ 1 και 120 δευτερολέπτων (εφαρμόζεται μόνο όταν γίνεται εγγραφή 

Συμβάν μόνο).
Η εγγραφή για το συμβάν εκκινείται αυτό το χρονικό διάστημα πριν προκύψει το 
συμβάν.

– Ανάλυση:
– ρυθμίστε την ανάλυση βίντεο σε 4CIF (704 x 576/480 PAL/NTSC), 2CIF (704 x 288/

240 PAL/NTSC), ή CIF (352 x 288/240 PAL/NTSC).
– Ποιότητα:

– ρυθμίστε την ποιότητα βίντεο σε Υψηλή, Mεσαία, ή Βασική.
– Ρυθμός καρέ:

– ρυθμίστε το ρυθμό καρέ βίντεο σε 25/30,  12,5/15,  6,25/7,5,  3,125/3,75  ή  1/1 ips 
(εικόνες ανά δευτερόλεπτο σε PAL/NTSC).

– Εγγραφή ήχου:
– επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε την εγγραφή ήχου.

– Ποιότητα ήχου:
– ρυθμίστε την ποιότητα ήχου σε Υψηλή, Mεσαία, ή Βασική.

Σημείωση:
Για την πιο αποτελεσματική συμπίεση εικόνας, αποφύγετε τον θόρυβο κάμερας διασφαλίζοντας 
ότι η κάμερα έχει ρυθμιστεί σωστά και ότι υπάρχει διαθέσιμος επαρκής φωτισμός. Επιπλέον, 
βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι τοποθετημένη με τέτοιον τρόπο ώστε να μην κουνιέται λόγω του 
ανέμου ή άλλων επιδράσεων.
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3.4.2 Επαφή
Τα πεδία έχουν τις ίδιες παραμέτρους με εκείνες κάτω από την καρτέλα Κανονικό. Είναι παρόντα 
πρόσθετα πεδία για εγγραφή επαφών.
– Εγγραφή επαφών:

– Σταθερής διάρκειας - ενεργοποιεί την εγγραφή για την καθορισμένη διάρκεια από την 
αρχή του συμβάντος.

– Ακολουθεί + μετά - ενεργοποιεί την εγγραφή εφόσον το συμβάν είναι ενεργό και 
συνεχίζει αφού το συμβάν καταστεί ανενεργό για την ώρα που έχει ρυθμιστεί στο 
πεδίο διάρκειας.

– Σύμφωνα με - ενεργοποιεί την εγγραφή μόνο εφόσον το συμβάν είναι ενεργό.
– Απουσία εγγραφής

– Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας σε λεπτά και δευτερόλεπτα.

3.4.3 Κίνηση
Τα πεδία έχουν τις ίδιες παραμέτρους με εκείνες κάτω από την καρτέλα Κανονικό. Είναι παρόντα 
πρόσθετα πεδία για εγγραφή κίνησης.
– Εγγραφή κίνησης:

– Σταθερής διάρκειας - ενεργοποιεί την εγγραφή για την καθορισμένη διάρκεια από την 
αρχή του συμβάντος.

– Απουσία εγγραφής
– Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας σε λεπτά και δευτερόλεπτα.

Σημείωση:
Εάν έχει επιλεγεί η εγγραφή Συμβάν μόνο κάτω από την καρτέλα Κανονικό, τότε ο χρόνος πριν 
το συμβάν εφαρμόζεται επίσης για τις εγγραφές επαφής και κίνησης.

3.5 Επαφές
Χρησιμοποιήστε το μενού Επαφές για να ρυθμίσετε τις εισόδους συναγερμού και τις εξόδους 
ρελέ.

3.5.1 Είσοδοι επαφής 
Κατά προεπιλογή, όλες οι είσοδοι επαφής είναι Κανονικά Ανοιχτές (NO). Όταν χρειάζεται, 
επιλέξτε τις εισόδους επαφής που θα λειτουργούν ως Κανονικά Κλειστές (NC) επαφές 
(επισημάνετε το μη αριθμημένο πλαίσιο για επιλογή όλων).

3.5.2 Έξοδοι ρελέ 
Κατά προεπιλογή, όλες οι επαφές εξόδου ρελέ είναι Κανονικά Ανοιχτές (NO). Όταν χρειάζεται, 
επιλέξτε τις εξόδους ρελέ που θα λειτουργούν ως Κανονικά Κλειστές (NC) επαφές.

3.5.3 Ιδιότητες εισόδου επαφής
Σε καθεμία από τις 16 εισόδους επαφής μπορεί να εκχωρηθεί ένα όνομα και ένας τρόπος 
λειτουργίας παράκαμψης προφίλ.
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Παρακάμψεις προφίλ
Μια είσοδος συναγερμού μπορεί να ενεργοποιήσει μια παράκαμψη προφίλ. Υπάρχουν τρεις 
διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας:
– Χωρίς παράκαμψη (προεπιλογή)
– Σύμφωνα με: η παράκαμψη προφίλ διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργή η 

είσοδος (δεν μπορεί να ρυθμιστεί διάρκεια παράκαμψης).
– Σταθερής διάρκειας: η παράκαμψη προφίλ αρχίζει όταν η είσοδος καταστεί ενεργή και 

συνεχίζεται για το χρονικό διάστημα που έχει ρυθμιστεί στο πεδίο διάρκειας παράκαμψης.
Όταν έχει επιλεγεί μια παράκαμψη προφίλ, επιλέξτε ποιο προφίλ από τα έξι θα χρησιμοποιηθεί 
ως το προφίλ παράκαμψης και τη διάρκεια της παράκαμψης.

3.6 Κίνηση
Το χαρακτηριστικό ανίχνευσης κίνησης μπορεί να διαμορφωθεί επιλέγοντας τις καρτέλες για 
κάθε μεμονωμένη είσοδο αναλογικού βίντεο. Η ανίχνευση κίνησης στα κανάλια IP είναι δυνατή, 
αλλά πρώτα διαμορφώστε την κάμερα IP ή τον κωδικοποιητή (με ανίχνευση κίνησης) για να 
καλύπτει την πλήρη περιοχή προβολής, χρησιμοποιώντας το εργαλείο διαμόρφωσης κάμερας ή 
κωδικοποιητή.
1. Καθορίστε την ευαίσθητη στην κίνηση περιοχή στο παράθυρο πλαισίου προεπισκόπησης 

Περιοχής κίνηση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά επιλογής. Κάντε κλικ στο:
– Προσθήκη για να σχεδιάσετε ή να αυξήσετε την περιοχή ανίχνευσης στο πλαίσιο 

κίνησης.
– Κατάργηση για να διαγράψετε ή να μειώσετε την περιοχή ανίχνευσης από το πλαίσιο 

κίνησης.
– Εναλλαγή - αλλάζει τη σχεδιασμένη περιοχή στο παράθυρο πλαισίου προεπισκόπησης 

στον αντίθετο τρόπο λειτουργίας (ενεργό σε ανενεργό, ανενεργό σε ενεργό).
2. Για να ενεργοποιήσετε ή να απαλείψετε ολόκληρη την περιοχή, επιλέξτε ένα από τα 

ακόλουθα:
– Επιλογή όλων για ενεργοποίηση ολόκληρης της περιοχής ανίχνευσης κίνησης.
– Απαλοιφή όλων για απαλοιφή ολόκληρης της περιοχής ανίχνευσης κίνησης.
– Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση πλέγματος για να δημιουργήσετε το 

περίγραμμα των ζωνών πλέγματος.
3. Προσαρμόστε το συρόμενο ρυθμιστικό Επίπεδο πυροδότησης για να ρυθμίσετε το επίπεδο 

κίνησης που θα ανιχνευθεί. Η ολίσθηση προς τα δεξιά αυξάνει την ευαισθησία, η ολίσθηση 
προς τα αριστερά μειώνει την ευαισθησία. Η ύψιστη τιμή ανιχνεύει ακόμα και την 
παραμικρή κίνηση.

4. Η Ένδειξη κίνησης παρέχει μια οπτική ένδειξη της ανιχνευόμενης δραστηριότητας.
5. Επιλέξτε Ένδειξη απαλοιφής για να επαναρρυθμίσετε το επίπεδο κορυφής.

Σημείωση:
Συμβουλές για ανίχνευση κίνησης χωρίς προβλήματα: 
– Το μέγεθος της περιοχής κίνησης επηρεάζει την ευαισθησία στη συγκεκριμένη περιοχή. 

Μια μικρή περιοχή κίνησης πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανίχνευση μικρών 
αντικειμένων (υψηλή ευαισθησία), ενώ μια μεγάλη περιοχή πρέπει να χρησιμοποιείται για 
την ανίχνευση μεγάλων αντικειμένων (χαμηλή ευαισθησία). 

– Θόρυβος στην εικόνα της κάμερας μπορεί να δημιουργήσει ψευδή συμβάντα κίνησης, 
ειδικά κατά την ανίχνευση μικρών αντικειμένων. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα έχει ρυθμιστεί 
σωστά και ότι υπάρχει διαθέσιμος επαρκής φωτισμός ώστε η κάμερα να μπορεί να λαμβάνει 
εικόνα χωρίς θόρυβο. 

– Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι τοποθετημένη με τέτοιον τρόπο ώστε να μην κουνιέται 
λόγω του ανέμου ή άλλων επιδράσεων.
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3.7 Δεδομένα κειμένου
Εδώ διαμορφώνονται γέφυρες ή τερματικά για την παροχή δεδομένων κειμένου.
– Θύρα: εισάγετε τη θύρα για τη συσκευή γέφυρας.
– Προσθήκη γέφυρας: κάντε κλικ για να εισάγετε τη διεύθυνση IP μιας γέφυρας.
– Ρυθμίσεις: κάντε κλικ για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της επιλεγμένης συσκευής.
– Κατάργηση: επιλέξτε μια συσκευή στη λίστα και κάντε κλικ στο Κατάργηση για να την 

καταργήσετε.

Σημείωση:
Αυτό το προαιρετικό χαρακτηριστικό απαιτεί την απόκτηση άδειας χρήσης λογισμικού για να 
ενεργοποιηθεί. Βλ. Ενότητα 4.12.2 Άδειες, Σελ. 25.

3.8 Συμβάν
Χρησιμοποιήστε το μενού Συμβάν, για να καθορίσετε την επιθυμητή συμπεριφορά για μία 
ενεργή είσοδο επαφής, ανιχνευόμενη κίνηση ή απώλεια βίντεο. Εδώ ρυθμίζεται επίσης και η 
γενική συμπεριφορά των συμβάντων. Καθένα από τα έξι προφίλ έχει μια καρτέλα Γενικά, 
Επαφή, Κίνηση και Απώλεια βίντεο.

3.8.1 Γενικά

Αυτόματη επιβεβαίωση συναγερμών
– Ενεργοποιήστε πότε οι συναγερμοί θα πρέπει να επιβεβαιώνονται αυτόματα. Κατά 

προεπιλογή, ένας συναγερμός πρέπει να επιβεβαιωθεί χειροκίνητα.

Χρόνος παραμονής συναγερμού
– Ρυθμίστε μεταξύ 1 και 59 δευτερολέπτων, για να επιλέξετε την περίοδο, κατά τη διάρκεια 

της οποίας το ρελέ εξόδου και ο βομβητής θα παραμένουν ενεργά μετά την ενεργοποίηση 
του συναγερμού.

Να ηχεί βομβητής σε συναγερμό
– Ενεργοποίηση ηχητικής προειδοποίησης κατά την εκδήλωση συναγερμού.

Να ηχεί βομβητής σε απώλεια βίντεο
– Ενεργοποίηση ηχητικής προειδοποίησης κατά την εκδήλωση απώλειας βίντεο.

Ενέργειες κατά την είσοδο σε αυτό το προφίλ
Κάντε κλικ στο Επεξεργασία για να καθορίσετε τις προκαταρκτικές θέσεις για τις κάμερες PTZ 
κατά την εκκίνηση αυτού του προφίλ. 
– Εισαγάγετε μια τιμή προκαταρκτικής θέσης μεταξύ 1-1023 για καθεμία από τις κάμερες 

PTZ που πρέπει να μετακινηθεί (η λειτουργία PTZ πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για την 
αντίστοιχη είσοδο κάμερας).

Όλες οι ενέργειες που έχουν διαμορφωθεί παρατίθενται.

3.8.2 Επαφή
Η συμπεριφορά συμβάντων μπορεί να διαμορφωθεί για καθεμία από τις 16 επαφές εισόδου με 
τη σειρά.
– Επισημάνετε το πλαίσιο Ενεργ/μένο εάν η επαφή εισόδου πρέπει να ενεργοποιήσει ένα 

συμβάν.
– Επισημάνετε το πλαίσιο Συναγερμός εάν η επαφή εισόδου πρέπει να ενεργοποιήσει ένα 

συναγερμό.
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Ενέργειες
Κάντε κλικ στο Επεξεργασία για να ρυθμίσετε τις ενέργειες Εγγραφή, Μόνιτορ και PTZ που 
πρέπει να πραγματοποιηθούν όταν αυτή η επαφή είναι ενεργή. 
– Εγγραφή: επισημάνετε τα κανάλια βίντεο που θα καταγράφονται στις ρυθμίσεις εγγραφής 

επαφής, όταν η συγκεκριμένη επαφή εισόδου είναι ενεργή (επισημάνετε το μη αριθμημένο 
πλαίσιο για επιλογή όλων). Εμφανίζεται μια λίστα των επιλεγμένων καναλιών και των 
ιδιοτήτων εγγραφής τους.

– Μόνιτορ: επισημάνετε τα κανάλια βίντεο που θα εμφανίζονται στα μόνιτορ A και B όταν 
αυτή η επαφή εισόδου είναι ενεργή (επισημάνετε το μη αριθμημένο πλαίσιο για επιλογή 
όλων).

– PTZ: εισαγάγετε μια τιμή προκαταρκτικής θέσης μεταξύ 1-1023 για καθεμία από τις 
κάμερες PTZ που πρέπει να μετακινηθεί (η λειτουργία PTZ πρέπει να είναι ενεργοποιημένη 
για την αντίστοιχη είσοδο κάμερας).

Όλες οι ενέργειες που έχουν διαμορφωθεί παρατίθενται.

3.8.3 Κίνηση
Η συμπεριφορά συμβάντων για την ανίχνευση κίνησης μπορεί να διαμορφωθεί για κάθε κανάλι 
βίντεο με τη σειρά.
– Επισημάνετε το πλαίσιο Ενεργ/μένο εάν η ανίχνευση κίνησης πρέπει να ενεργοποιεί ένα 

συμβάν.
– Επισημάνετε το πλαίσιο Συναγερμός εάν η ανίχνευση κίνησης πρέπει να ενεργοποιεί ένα 

συναγερμό.

Ενέργειες
Κάντε κλικ στο Επεξεργασία για να ρυθμίσετε τις ενέργειες Εγγραφή, Μόνιτορ και PTZ που 
πρέπει να πραγματοποιηθούν όταν ανιχνευθεί κίνηση. 
– Εγγραφή: επισημάνετε τα κανάλια βίντεο που θα καταγράφονται στις ρυθμίσεις εγγραφής 

κίνησης, όταν ανιχνευθεί κίνηση (επισημάνετε το μη αριθμημένο πλαίσιο για επιλογή όλων). 
Εμφανίζεται μια λίστα των επιλεγμένων καναλιών και των ιδιοτήτων εγγραφής τους.

– Μόνιτορ: επισημάνετε τα κανάλια βίντεο που θα εμφανίζονται στα μόνιτορ A και B όταν 
ανιχνευθεί κίνηση (επισημάνετε το μη αριθμημένο πλαίσιο για επιλογή όλων).

– PTZ: εισαγάγετε μια τιμή προκαταρκτικής θέσης μεταξύ 1-1023 για καθεμία από τις 
κάμερες PTZ που πρέπει να μετακινηθεί (η λειτουργία PTZ πρέπει να είναι ενεργοποιημένη 
για την αντίστοιχη είσοδο κάμερας).

Όλες οι ενέργειες που έχουν διαμορφωθεί παρατίθενται. 

3.8.4 Απώλεια βίντεο
Η συμπεριφορά συμβάντων για τα σήματα απώλειας βίντεο μπορεί να διαμορφωθεί για κάθε 
κανάλι βίντεο με τη σειρά.
– Επισημάνετε το πλαίσιο Ενεργ/μένο για κάθε κανάλι βίντεο εάν η απώλεια βίντεο πρέπει 

να ενεργοποιεί ένα συμβάν.
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3.9 Δίκτυο

3.9.1 Ρύθμιση - Γενικά
– Εισάγετε ένα μοναδικό Όνομα DVR που θα χρησιμοποιείται στο δίκτυο.
– Εάν είναι ενεργοποιημένος ο Εντοπισμός, η μονάδα μπορεί να εντοπιστεί αυτόματα και η 

διεύθυνση IP της μονάδας μπορεί να διαβαστεί.
– Εάν το DHCP για DNS δεν είναι ενεργοποιημένο, τότε συμπληρώστε τη διεύθυνση του 

Διακομιστή DNS.
– Εάν χρειάζεται, αλλάξτε την προεπιλεγμένη Θύρα HTTP (80) σε μία νέα τιμή.

3.9.2 Ρύθμιση - Συνδέσεις
Μονάδες με δευτερεύουσα υποδοχή σύνδεσης Ethernet εμφανίζουν τα πεδία για διαμόρφωση 
αυτής της θύρας, καθώς και της κύριας θύρας.
– Ενεργοποιήστε το DHCP για αυτόματη εκχώρηση διεύθυνσης IP, μάσκας υποδικτύου και 

προεπιλεγμένης πύλης από το διακομιστή δικτύου DHCP. Εμφανίζονται οι πραγματικές 
τιμές.

– Εάν το DHCP είναι απενεργοποιημένο, συμπληρώστε τη Διεύθυνση IP, τη Μάσκα 
υποδικτύου, και την Προεπιλεγμένη πύλη για τη συσκευή εγγραφής.

– Η Δ/νση MAC προορίζεται μόνο για ανάγνωση. Εμφανίζει τη διεύθυνση MAC του 
προσαρμογέα Ethernet.

– Η Σύνδεση υποδεικνύει την κατάσταση της φυσικής σύνδεσης δικτύου. 
– Περιορίστε το εύρος ζώνης δικτύου, εισάγοντας μία τιμή Mbps μεταξύ 0,1 και 100 για το 

Όριο εύρους ζώνης.

3.9.3 Εύρος δ/νσεων IP
– Είναι δυνατή η καταχώρηση οκτώ διευθύνσεων IP για την παραχώρηση της δυνατότητας 

πρόσβασης.
– Εισάγετε την ίδια αρχική και τελική διεύθυνση, για να καθορίσετε μία μεμονωμένη 

διεύθυνση IP. Εισάγετε διαφορετικές αρχικές και τελικές διευθύνσεις, για να καθορίσετε 
ένα εύρος διευθύνσεων IP.

Μόνο σταθμοί εργασίας (με το Control Center ή Configuration Tool) που έχουν διεύθυνση IP σε 
ένα από τα καθορισμένα εύρη μπορούν να έχουν πρόσβαση στη μονάδα.

3.9.4 Ροή δεδ. μόνιτορ
Η λειτουργία Ροή δεδ. μόνιτορ από απόσταση επιτρέπει τη ροή σημάτων εξόδου μόνιτορ A ή/και 
B από απόσταση μέσω μίας ή περισσότερων εισόδων βίντεο. Το κύριο πλεονέκτημα από τη 
χρήση αυτού του χαρακτηριστικού είναι ότι εικόνες πολλαπλών οθονών μπορούν να προβληθούν 
από απόσταση χρησιμοποιώντας μία και μόνο ροή σημάτων βίντεο, απαιτώντας έτσι 
περιορισμένο εύρος ζώνης δικτύου και πόρους υπολογιστή.
Καθεμία από τις εισόδους αναλογικού βίντεο μπορεί να διαμορφωθεί ως:
– Είσοδος κάμερας (προεπιλογή).
– Έξοδος ροής A (η είσοδος χρησιμοποιείται για ροή εξόδου οθόνης A).
– Έξοδος ροής B (η είσοδος χρησιμοποιείται για ροή εξόδου οθόνης B).

Σημείωση:
Απενεργοποιήστε την εγγραφή ενός καναλιού που χρησιμοποιείται για ροή δεδομένων βίντεο 
στην καρτέλα Εγγραφή.
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3.10 Αποθήκευση
Το μενού Αποθήκευση παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες που υπάρχουν στο σκληρό 
δίσκο(ους).

3.10.1 Σύνολο δίσκων
Οι ιδιότητες Ενεργό σύνολο δίσκων εφαρμόζονται στο πλήρες σύνολο των ενεργών σκληρών 
δίσκων:
– Το Δίσκοι σε σύνολο εμφανίζει ποιοι σκληροί δίσκοι χρησιμοποιούνται.
– Το Προστασία συνόλου δίσκων από εγγραφή υποδεικνύει εάν το σύνολο δίσκων 

χρησιμοποιείται για ανάγνωση ή/και εγγραφή. Κάντε κλικ στο Αλλαγή για να ρυθμίσετε ένα 
διαφορετικό τρόπο λειτουργίας από αυτόν που εμφανίζεται.

– Το Εσωτερικό RAID (Redundant Array of Independent Disks, Πλεονάζουσα Συστοιχία 
Ανεξάρτητων Δίσκων) ενεργοποιεί έναν πλεονάζοντα μηχανισμό αποθήκευσης (RAID 4), ο 
οποίος εξασφαλίζει υψηλότερη αξιοπιστία του εγγεγραμμένου περιεχομένου. Για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία RAID, πρέπει να εγκατασταθούν τέσσερις σκληροί δίσκοι και 
να ενεργοποιηθεί άδεια χρήσης RAID. Όταν το RAID 4 είναι ενεργό, η αποθήκευση που 
είναι διαθέσιμη για την εγγραφή βίντεο ισούται με τρεις φορές το μέγεθος του μικρότερου 
δίσκου στο σύνολο. Ο τέταρτος δίσκος χρησιμοποιείται για πληροφορίες ισοτιμίας. 
Σε περίπτωση αστοχίας ενός δίσκου, δεν συμβαίνει απώλεια δεδομένων. Η εγγραφή 
συνεχίζεται στους τρεις δίσκους χωρίς προστασία RAID 4. Όταν ο ελαττωματικός δίσκος 
αντικατασταθεί, τα δεδομένα στο νέο δίσκο αναδομούνται (αυτή η διαδικασία διαρκεί 
τυπικά περίπου 24 ώρες) ενώ η κανονική λειτουργία συνεχίζεται.

– Αντικατάσταση μετά από - Το παλαιότερο βίντεο αντικαθίσταται αυτόματα όταν το σύνολο 
δίσκων είναι πλήρες. Η αντικατάσταση μπορεί να εξαναγκαστεί σε μικρότερη χρονική 
περίοδο εάν απαιτείται, για παράδειγμα, για νομικούς λόγους.

– Η συνολική χωρητικότητα του συνόλου δίσκων εμφανίζεται σε gigabyte.

3.10.2 Δίσκοι

Σε χρήση
Προβάλετε τις ιδιότητες των δίσκων σε χρήση στο ενεργό σύνολο δίσκων.
– Η χωρητικότητα του κάθε δίσκου εμφανίζεται σε gigabyte.
– Καταργήστε δίσκους από το ενεργό σύνολο δίσκων κάνοντας κλικ στο Κατάργηση.
– Κάντε κλικ για να επιλέξετε έναν μεμονωμένο σκληρό δίσκο από τη λίστα.

– Κάντε κλικ στο Ιδιότητες για να προβάλετε την κατάσταση του επιλεγμένου δίσκου.

Όλοι οι δίσκοι
Όλοι οι διαθέσιμοι δίσκοι εμφανίζονται στη λίστα. 
– Επιλέξτε Εσωτερικοί δίσκοι για να δείτε μια λίστα των εγκατεστημένων εσωτερικών δίσκων 

και τη χωρητικότητά τους σε gigabyte.
– Εμφανίζονται επίσης οι θέσεις των δίσκων iSCSI. Είναι δυνατή η προσθήκη ή κατάργηση 

θέσεων από τη λίστα κάνοντας κλικ στο Προσθήκη θέσης ή Κατάργηση θέσης.
– Όταν επιλεγεί Προσθήκη θέσης, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο. 

Συμπληρώστε τη διεύθυνση IP και τη θύρα της συστοιχίας που πρόκειται να προστεθεί.
– Επιλέξτε ένα μεμονωμένο σκληρό δίσκο από τη λίστα και κάντε κλικ στο Ιδιότητες για να 

προβάλετε την κατάσταση του επιλεγμένου δίσκου.
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3.10.3 Εξυπηρέτηση
– Διαγραφή εγγραφής έως... - ανοίγει ένα υπομενού για τη διαγραφή βίντεο, παλαιότερων 

από μία καθορισμένη ημερομηνία.
– Διαγραφή όλων των εγγραφών - θα διαγράψει όλα τα βίντεο σε όλους τους σκληρούς 

δίσκους στο ενεργό σύνολο δίσκων (οι προστατευμένοι δίσκοι θα διαγραφούν επίσης).
– Παύση εγγραφής - σταματά όλες τις εγγραφές για μία καθορισμένη χρονική περίοδο.

3.11 Χρήστες

3.11.1 Γενικά
– Ρύθμιση προεπιλεγμένου χρήστη. Κατά προεπιλογή, αυτός ο χρήστης είναι συνδεδεμένος 

στη μονάδα κατά την ενεργοποίηση.

3.11.2 Διαχειριστής
– Εισάγετε ένα Όνομα χρήστη που μπορεί να έχει έκταση έως 16 χαρακτήρες.
– Εισάγετε ένα Κωδικό πρόσβασης που μπορεί να έχει έκταση έως 12 χαρακτήρες.
– Επισημάνετε το Επιτρέπεται τοπική σύνδεση για να ενεργοποιήσετε την τοπική σύνδεση 

(πάντοτε ενεργοποιημένο).
– Επιλέξτε Επιτρέπεται απομ. σύνδεση για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση από απόσταση.
– Επιλέξτε Αυτόμ. τερμ. σύνδεσης  για να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο τερματισμό 

σύνδεσης μετά από 3 λεπτά έλλειψης δραστηριότητας.

3.11.3 Χρήστες 1-7
Μέχρι επτά χρήστες μπορούν να οριστούν με τις επτά καρτέλες.
– Εισάγετε ένα Όνομα χρήστη, έκτασης έως 16 χαρακτήρων.
– Εισάγετε ένα Κωδικό πρόσβασης έκτασης έως 12 χαρακτήρων.
– Ορίστε τα διαφορετικά δικαιώματα χρήστη, επιλέγοντας τα διάφορα πλαίσια επιλογής.
– Στην καρτέλα Δικαιώματα ελέγχου, ορίστε τα δικαιώματα για προβολή καμερών, έλεγχο 

καμερών, τοποθέτηση καμερών σε προκαθορισμένες θέσεις και έλεγχο ρελέ.
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3.12 Σύστημα

3.12.1 Σειριακές θύρες

KBD
Το KBD χρησιμοποιείται για: 
– ρύθμιση μοναδικού αναγνωριστικού μεταξύ 1 και 16 εάν πολλαπλές μονάδες Divar 

ελέγχονται με ένα πληκτρολόγιο.
– ρύθμιση ενός αριθμού πρώτης κάμερας για τη δημιουργία ενός συστήματος πολλαπλών 

Divar (για παράδειγμα, Divar 1 έχει τις κάμερες 1 - 16, Divar 2 έχει τις κάμερες 17 - 32).
– ρύθμιση δικαιωμάτων πρόσβασης για κάθε πληκτρολόγιο εάν χρησιμοποιούνται πολλαπλά 

πληκτρολόγια με επέκταση πληκτρολογίου για τον έλεγχο ενός Divar.

Θύρα COM
Η θύρα COM χρησιμοποιείται για σκοπούς τεχνικής εξυπηρέτησης ή ενσωμάτωσης.

3.12.2 Άδειες
Ορισμένα προαιρετικά χαρακτηριστικά απαιτούν τη λήψη άδειας χρήσης λογισμικού πριν 
ενεργοποιηθούν.
– Η επιλογή Δ/νση MAC εμφανίζει τη διεύθυνση MAC του DVR. Η διεύθυνση MAC, μαζί με 

έναν έγκυρο αριθμό άδειας, απαιτείται για τη λήψη ενός κλειδιού ενεργοποίησης μέσω:
https://activation.boschsecurity.com

Αυτός ο αριθμός άδειας και οδηγίες σχετικά με το πώς να λάβετε το κλειδί ενεργοποίησης 
βρίσκονται στην παρεχόμενη επιστολή όταν προμηθεύεστε μια άδεια Divar.

– Εγκατεστημένα κλειδιά - παραθέτει όλα τα κλειδιά άδειας που είναι εγκατεστημένα στο 
σύστημα.

– Κάντε κλικ στο Κλειδί εγκατάστασης  για να εισάγετε ένα νέο κλειδί ενεργοποίησης άδειας.
– Διαθέσιμα χαρακτηριστικά - παραθέτει όλα τα εγκατεστημένα προαιρετικά χαρακτηριστικά.

3.12.3 Καταγραφή
Επιλέξτε τα στοιχεία προς καταγραφή.
– Επαφές αρχείου καταγραφής 
– Καταγραφή κίνησης 
– Απομακρ. πρόσβαση καταγραφής 
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3.13 Διαμόρφωση οθονών
Το υπομενού Ρυθμίσεις οθόνης περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις οθόνης για το μόνιτορ A και B.

Διαμόρφωση μόνιτορ A
(ή)
Διαμόρφωση μόνιτορ B
Επιλέξτε διαφανές φόντο για να δείτε την εμφάνιση κάμερας πίσω από τα μενού. 
Επιλέξτε το χρώμα για τα περιγράμματα πλαισίου (μαύρο, λευκό ή γκρι).

Πολλαπλοί τρόποι λειτουργίας
Επιλέξτε τις πολλαπλές οθόνες προς προβολή.

Συμβάντα
Επιλέξτε τα πλαίσια Συμβάντα επαφών εισόδου, Συναγερμός απώλειας βίντεο ή Συμβάντα 
ανίχνευσης κίνησης για να εμφανίσετε αυτά τα συμβάντα στην οθόνη.
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτά τα συμβάντα παραμένουν στην οθόνη στο 
πεδίο Διάρκεια οθόνης (συμβάντα μη συναγερμού μόνο) και εισαγάγετε τον αριθμό των 
γραμμών προς εμφάνισης στη λίστα συμβάντων.

Λίστα αλληλουχιών
Επιλέξτε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία η κάμερα παραμένει ορατή στην οθόνη (1 έως 60 
δευτερόλεπτα) χρησιμοποιώντας το συρόμενο ρυθμιστικό Χρόνος παραμονής αλληλουχίας.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί + για να μετακινήσετε τις εισόδους κάμερας στη λίστα αλληλουχίας. 
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους Προς τα πάνω ή Προς τα κάτω για να επιτύχετε την 
επιθυμητή σειρά. Χρησιμοποιήστε - για να απαλείψετε ένα επιμέρους στοιχείο από τη λίστα 
αλληλουχίας.
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