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1 Aluksi

1.1 Tietoja tästä oppaasta
Tämä opas on tarkoitettu henkilöille, jotka vastaavat VIP X1600 -verkkovideopalvelimen 
asennuksesta ja käytöstä. Kansainvälisiä, kansallisia ja alueellisia sähkötekniikkaa koskevia 
säädöksiä on aina noudatettava. Työ edellyttää asiaankuuluvaa verkkotekniikan tuntemusta. 
Oppaassa kuvataan yksikön asennusta ja käyttöä.

1.2 Tässä oppaassa noudatetut käytännöt
Tässä oppaassa erikoistilanteita on korostettu merkitsemällä ne seuraavilla symboleilla ja 
huomautuksilla:

1.3 Käyttötarkoitus
VIP X1600 -verkkovideopalvelin on tarkoitettu käytettäväksi CCTV-järjestelmien kanssa, ja se 
siirtää video- ja ohjaussignaaleja tietoverkkojen välityksellä (Ethernet LAN ja Internet). 
VIP X1600 -moduulien audioversioiden avulla voidaan siirtää myös äänisignaaleja. Jokainen 
VIP X1600 -moduuli sisältää RAM-muistin liitettyjen kameroiden väliaikaista tallennusta varten. 
Eri toimintoja voidaan käynnistää automaattisesti käyttämällä ulkoisia hälytysantureita. Muut 
käyttötarkoitukset eivät ole sallittuja.
Jos sinulla on joitakin yksikön käyttöön liittyviä kysymyksiä, joihin et löytänyt tästä oppaasta 
vastauksia, ota yhteys myyntiliikkeeseen tai osoitteeseen
Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Finland
www.boschsecurity.fi

!
VAROITUS! 
Tämä symboli osoittaa, että kuvattujen turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa 
aiheuttaa henkilövahinkojen vaaran tai vahinkoja yksikölle tai muille laitteille.
Se on yhdistetty mahdollisiin välittömiin vaaratilanteisiin.

i
HUOMAUTUS! 
Tämä symboli viittaa ominaisuuksiin ja ilmoittaa yksikön käyttöä helpottavista vihjeistä ja 
tiedoista.
Bosch Security Systems Asennus- ja käyttöopas  V3.5 | 2007.12
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1.4 EU-direktiivit
VIP X1600 -verkkovideopalvelin on EU:n direktiivien 89/336 (sähkömagneettinen 
yhteensopivuus) ja 73/23, jota on muutettu direktiivillä 93/68, (pienjännitedirektiivi) 
vaatimusten mukainen.

1.5 Tehokilpi
Tarkkaa tunnistusta varten mallin nimi ja sarjanumero on merkitty VIP X1600 -rungon pohjaan 
sekä VIP X1600 -moduulien virtapiireissä oleviin tehokilpiin. Merkitse tarvittaessa nämä tiedot 
muistiin ennen asennusta, jotta ne ovat käytettävissä mahdollisissa ongelmatilanteissa tai 
varaosien tilaamista varten.
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2 Turvallisuustiedot

2.1 Sähköiskun vaara
– Älä koskaan yritä kytkeä yksikköä muuhun kuin sille tarkoitettuun sähköverkkoon.
– Käytä vain Bosch Security Systemsin hyväksymiä virtalähdeyksiköitä.
– Älä koskaan avaa virtalähdeyksikön koteloa.
– Asenna VIP X1600 -moduuli aina asianmukaiseen VIP X1600 -runkoon.
– Vikatilanteessa irrota VIP X1600 virtalähteestä ja kaikista muista yksiköistä.
– Asenna virtalähde ja yksikkö kuivaan paikkaan, jossa se on suojassa säätilan vaihteluilta.
– Jos yksikön turvallista käyttöä ei voida taata, poista se käytöstä ja varmista, että sitä ei 

voida käyttää luvattomasti. Anna tällöin Bosch Security Systemsin tarkistaa yksikkö.
Turvallinen käyttö ei ole enää mahdollista, jos

– yksikkö tai virtakaapelit ovat selvästi vioittuneet
– yksikkö ei enää toimi oikein
– yksikkö on altistunut sateelle tai kosteudelle
– yksikön sisään on päässyt vieraita esineitä
– yksikköä on säilytetty pitkään haitallisessa ympäristössä 
– yksikkö on altistunut raskaalle kuormitukselle siirron aikana.

2.2 Asentaminen ja käyttäminen
– Asianmukaisia sähkötekniikkaa koskevia säädöksiä ja ohjeita on ehdottomasti 

noudatettava asennuksen aikana.
– Yksikön asentamisessa tarvitaan asiaankuuluvaa verkkotekniikan tuntemusta.
– Varmista ennen yksikön asentamista ja käyttöä, että olet perehtynyt siihen liitettävien 

laitteiden, kuten kameroiden, oppaisiin. Oppaat sisältävät tärkeitä turvallisuusohjeita 
sekä tietoja sallituista käyttötavoista.

– Suorita vain tässä oppaassa kuvatut asennus- ja käyttövaiheet. Muut toimet saattavat 
johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin tai laitteiston vahingoittumiseen.

2.3 Ylläpito ja huolto
– Älä koskaan avaa VIP X1600 -rungon koteloa. Käyttäjä ei voi huoltaa mitään yksikön osia. 

Poista vain asianmukainen suojus asentaessasi VIP X1600 -moduulia. 
– Älä vaihda mitään VIP X1600 -rungon tai VIP X1600 -moduulin osia. Käyttäjä ei voi huoltaa 

mitään yksiköiden osia.
– Älä koskaan avaa virtalähdeyksikön koteloa. Käyttäjä ei voi huoltaa mitään virtalähteen 

osia.
– Ylläpito- ja huoltotöitä saa tehdä vain koulutettu henkilökunta (sähkömiehet tai 

verkkotekniikan ammattilaiset).
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3 Tuotteen kuvaus

3.1 VIP X1600 -rungon toimitus
– VIP X1600 -runko
– Asennussarja, 19 tuuman telineet
– Pehmustetarrat
– Pika-asennusopas
– Tuote-CD, joka sisältää seuraavat osat:

– pika-asennusopas
– käyttöopas
– System Requirements -asiakirja
– Lisää Bosch Security Systems -tuotteiden käyttöoppaita
– Configuration Manager
– MPEG-ActiveX-komponentti
– Player ja Archive Player
– DirectX-ohjain
– Microsoft Internet Explorer
– Sun JVM
– Adobe Acrobat Reader.

3.2 VIP X1600 -moduulin toimitus
– VIP X1600 -moduuli
– asennussarja VIP X1600 -runkoon asennusta varten
– liitännät
– pika-asennusopas

i
HUOMAUTUS! 
Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki osat ja tuote on virheettömässä kunnossa. Jos havaitset 
vaurioita, toimita yksikkö Bosch Security Systemsin tarkistettavaksi.
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3.3 Järjestelmävaatimukset

3.3.1 Yleiset vaatimukset
– Tietokone, johon on asennettu Windows 2000 tai Windows XP -käyttöjärjestelmä
– Verkkoyhteys (intranet tai Internet)
– Näyttö, jonka tarkkuus on 1024 × 768 pikseliä
– 16- tai 32-bittinen värisyvyys
– Sun JVM asennettuna

3.3.2 Muut määritysvaatimukset
– Microsoft Internet Explorer (vähintään versio 6.0)

tai

– Configuration Manager -ohjelma asennettuna (versio 1.60 tai uudempi)

3.3.3 Muut käyttövaatimukset
– Microsoft Internet Explorer (vähintään versio 6.0)

tai

– Vastaanotinohjelmisto, kuten VIDOS (versio 3.11 tai uudempi) tai Bosch Video 
Management System
tai

– Bosch Security Systemsin MPEG-4-yhteensopiva vastaanotin (kuten VIP XD) 
vastaanottimena sekä kytketty videomonitori

– Yhteys tallennusvälineeseen tallenteiden toistoa varten

i
HUOMAUTUS! 
Tutustu myös mukana toimitetulla tuote-CD:llä olevaan System Requirements -asiakirjaan. 
Voit tarvittaessa asentaa vaadittavat ohjelmistot ja ohjaimet mukana toimitetulta tuote-CD-
levyltä (katso sivu Kohta 3.2 VIP X1600 -moduulin toimitus, Sivu 11).
Tietoja Microsoft Internet Explorerin käytöstä on Internet Explorerin käytönaikaisessa 
ohjeessa.
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3.4 Toimintojen yleiskuvaus

3.4.1 Verkkovideopalvelin
VIP X1600 on verkkovideopalvelin, jossa on enintään 16 erillistä videokanavaa neljässä 
VIP X1600 -moduulissa. Se on tarkoitettu ensisijaisesti video- ja ohjaustietojen koodaamiseen 
IP-verkkosiirtoa varten. VIP X1600 -moduulien audioversioiden avulla voidaan myös siirtää 
äänisignaaleja yhteensopiviin yksiköihin.
Olemassa olevien verkkojen käytön ansiosta integrointi CCTV-järjestelmiin tai lähiverkkoihin 
sujuu nopeasti ja helposti.
VIP X1600 mahdollistaa 2/3 D1- tai 2CIF-tarkkuuden ja kuvanopeuden 25 (PAL) tai 30 (NTSC) 
kuvaa sekunnissa enintään 16 kanavalle.
Kaksi yksikköä (esimerkiksi VIP X1600 lähettimenä ja VIP XD vastaanottimena) voivat luoda 
erillisen järjestelmän tiedonsiirtoon ilman tietokonetta. Yksittäisen lähettimen videokuvia 
voidaan vastaanottaa samanaikaisesti useilla vastaanottimilla.
VIP X1600 -moduulit on suunniteltu asennettaviksi VIP X1600 -runkoon. Yksiköiden 
asentaminen on nopeaa ja helppoa, eikä siihen tarvita erillisiä työkaluja. Kaikki moduulit 
voidaan asentaa käytön aikana, ja ne voidaan vaihtaa järjestelmän ollessa käynnissä

3.4.2 Vastaanotin
Vastaanottimina voidaan käyttää yhteensopivia MPEG-4-vastaanottimia, kuten VIP XD. 
Vastaanottimina voidaan käyttää myös tietokoneita, joissa on vastaanotinohjelmisto, kuten 
VIDOS, tai Microsoft Internet Explorer -selain.

3.4.3 Videolähetys
VIP X1600 käyttää MPEG-4-videopakkausstandardia. Tehokas koodaus takaa sen, että 
tiedonsiirron kuormitus pysyy alhaisena jopa käytettäessä korkeaa kuvanlaatua ja sitä voidaan 
säätää paikallisen järjestelmän vaatimusten mukaan. Lisäksi se tukee kaikkien 16 
videokanavan samanaikaista lähetystä.

3.4.4 Kaksikaistainen suoratoisto
Kaksikaistainen suoratoisto mahdollistaa tulevan tietovirran koodaamisen samanaikaisesti 
kahden erillisen, erikseen mukautettavan profiilin mukaan. Tämä ominaisuus luo kullekin 
kameralle kaksi tietovirtaa, joita voidaan käyttää eri tarkoituksiin, esimerkiksi yhtä 
tallentamiseen ja toista optimoituun LAN-siirtoon.

3.4.5 Monilähetys
Sopivissa verkoissa monilähetystoiminto mahdollistaa reaaliaikaisen videolähetyksen 
samanaikaisesti useisiin vastaanottimiin. Tätä toimintoa varten verkon on käytettävä UDP- ja 
IGMP V2 -protokollia.

3.4.6 Salaus
VIP X1600 sisältää runsaasti suojausominaisuuksia luvatonta käyttöä vastaan. Internet-
selainyhteydet voidaan salata käyttämällä HTTPS-koodausta. Ohjauskanavat voi suojata SSL-
salauksella. Lisälisenssillä voidaan salata myös itse käyttäjän tiedot.
Bosch Security Systems Asennus- ja käyttöopas  V3.5 | 2007.12
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3.4.7 Kauko-ohjain
Ulkoisten yksiköiden, kuten kameroiden panorointi- ja kallistuspidikkeiden tai moottoroitujen 
zoomobjektiivien, etäohjaustiedot siirretään VIP X1600 -verkkovideopalvelimen 
kaksisuuntaisen sarjaliitännän kautta. Tätä liitäntää voidaan käyttää myös tallennustietojen 
siirtoon.

3.4.8 Vandalismin tunnistus ja liiketunnistimet
VIP X1600 tarjoaa monipuolisia asetuksia, joiden mukaan hälytyssignaali lähetetään, mikäli 
järjestelmään liitettyjä kameroita käsitellään. Toimitukseen sisältyy myös algoritmi, jonka 
perusteella videokuvasta tunnistetaan liikkeet. Lisäksi järjestelmään voidaan hankkia erityisiä 
videoanalyysialgoritmeja.

3.4.9 Snapshot-kuvat
Yksittäisiä videokuvan ruutuja (snapshot-kuvia) voidaan valita VIP X1600 -yksiköstä, tallentaa 
tietokoneen kiintolevylle tai näyttää erillisessä selainikkunassa JPEG-muodossa.

3.4.10 Varmuuskopio
Tietokoneen kiintolevyllä näytettävien videokuvien tallentamistoiminto on käytettävissä 
LIVEPAGE- ja TALLENTEET-sivuilla. Videojaksot voidaan tallentaa hiiren napsautuksella ja 
toistaa uudelleen käyttämällä toimitukseen sisältyvää Player-sovellusta.
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3.4.11 Yhteenveto
VIP X1600 sisältää seuraavat päätoiminnot:
– Enintään 16 erillistä analogista BNC-komposiittivideotuloa (PAL/NTSC)
– Videokuvan ja tietojen siirto IP-tietoverkoissa
– Kunkin videotulon kaksikaistainen suoratoistotoiminto samanaikaiseen koodaukseen 

kahden erikseen määritettävän profiilin mukaan
– Monilähetystoiminto, jolla kuvaa siirretään samanaikaisesti useisiin vastaanottimiin
– Kansainvälisen MPEG-4-standardin mukainen videolähetys
– Kaksi kahdennettua sisäistä Ethernet-porttia (10/100/1000 Base-T)
– Vakionopeuksinen, kaksisuuntainen datakanava ja RS232/RS422/RS485-sarjaliitäntä
– Kaikkien sisäisten ominaisuuksien määritys ja etäohjaus TCP/IP-yhteyden avulla sekä 

salattuna HTTPS-yhteyden avulla
– Salasanasuojaus estää luvattoman yhteyksien muodostamisen ja määritysten 

muuttamisen
– Monipuoliset ja joustavat tallennusvaihtoehdot
– Neljä hälytystuloa ja neljä relelähtöä kussakin VIP X1600 -moduulissa
– Sisäinen videoanturi liiketunnistusta ja vandalismin tunnistusta varten
– Tapahtumiin perustuva automaattinen yhdistäminen
– Lisävarusteena saatava täysin vikasietoinen virtalähde
– Mahdollisuus muodostaa toissijainen verkkoyhteys tai suora yhteys iSCSI-järjestelmään
– Kätevä kunnossapito päivitysten avulla
– Joustava ohjaus- ja datakanavien salaus
– Kansainvälisen 802.1x-standardin mukainen todennus

VIP X1600 -moduulien audioversiot tarjoavat myös seuraavat ominaisuudet:
– Äänisignaalien lähettäminen IP-tietoverkoissa
– Kansainvälisen G.711-standardin mukainen äänikoodaus
Bosch Security Systems Asennus- ja käyttöopas  V3.5 | 2007.12
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3.5 Yhteydet ja näytöt

1 Asennettu VIP X1600 -moduuli

2 Audio In 1/2- ja Audio In 3/4 äänituloliitännät (mono)
3,5 mm:n / 0,14 tuuman stereopistokelähtö äänikaapeleiden kytkemistä varten 
(vain VIP X1600 -moduulien audioversiot)

3 Riviliitäntä
hälytystuloja, relelähtöjä ja sarjaliitäntöjä varten

4 Videotulot Video In 1 - Video In 4
BNC-liittimet videolähteiden liittämistä varten

5 Tyhjien paikkojen kansi

6 Liittimet yhden tai kahden virtalähdeyksikön liittämistä varten

7 ETH 1 RJ45 -liitäntä
Ethernet LAN -verkon (lähiverkko) liittämistä varten, 10/100/1000 Mb, Base-T

8 ETH 2 RJ45 -liitäntä
toissijaista verkkoyhteyttä tai iSCSI-järjestelmää varten

9 Merkkivalot, VIP X1600 -moduulien ja VIP X1600 -rungon tilatiedot

i
HUOMAUTUS! 
Lisätietoja merkkivaloista on sivulla Kohta 8.4 Merkkivalot, Sivu 114.
Lisätietoja riviliitäntöjen määrittämisestä on sivulla Kohta 8.7 Riviliitäntä, Sivu 115.
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4 Asentaminen

4.1 Valmistelut
VIP X1600 -moduulit on tarkoitettu vain asennettaviksi VIP X1600 -runkoon. Yksiköiden 
asentaminen on nopeaa ja helppoa, eikä siihen tarvita erillisiä työkaluja.
VIP X1600 on suunniteltu asennettavaksi kytkinkoteloon. Yksikön asentaminen 19 tuuman 
telineeseen mukana toimitetuilla asennustarvikkeilla on helppoa ja nopeaa.
Sitä voi käyttää myös pöytämallina. Toimitukseen sisältyvät neljä pehmustetta varmistavat, 
että moduuli pysyy tukevasti paikallaan.

Noudata asennuksessa seuraavia ohjeita:
– Älä asenna yksikköä lämmittimien tai muiden lämmönlähteiden lähettyville. Älä asenna 

yksikköä paikkaan, johon paistaa suoraan aurinko.
– Jätä kaapeleille riittävästi tilaa.
– Varmista, että yksikön tuuletus on riittävä. Ota lämmön kokonaistuotanto huomioon 

etenkin, kun asennat kytkinkoteloon useita moduuleja.
– Käytä liitännöissä vain laitteen mukana toimitettuja kaapeleita tai muita asianmukaisia 

kaapeleita, joihin sähkömagneettiset häiriöt eivät vaikuta. 
– Sijoita ja vedä kaikki kaapelit siten, että ne ovat suojassa mahdollisilta vahingoilta, ja 

varmista, että kaapelit eivät ole liian kireällä.
– Vältä iskuja ja voimakkaita tärähtelyjä, sillä ne voivat vahingoittaa yksikköä 

peruuttamattomasti.

4.2 VIP X1600 -moduulien asentaminen
Erilaisten VIP X1600 -moduulien asentaminen VIP X1600 -runkoon on kuvattu niiden pika-
asennusoppaissa. Noudata asennuksessa myös seuraavia yleisohjeita.

!

VAROITUS! 
Yksikkö on tarkoitettu sisäkäyttöön.
Valitse sopiva asennuspaikka, jossa on oikeanlaiset olosuhteet. Ympäristön lämpötilan on 
oltava 0...+50 °C (+32...+122 °F). Suhteellisen kosteuden on oltava 20 %...80 % 
(tiivistymätön).
VIP X1600 tuottaa lämpöä käytön aikana. Ota huomioon asennuksessa, että 
enimmäislämpötila-arvo on 205 BTU/h. Varmista, että tuuletus on riittävä ja yksikön ja 
lämmölle herkkien kohteiden tai varusteiden välillä on riittävästi tilaa.

!
VAROITUS! 
Älä asenna VIP X1600 -moduulia muuhun koteloon, äläkä käytä yksikköä erillään VIP X1600 -
rungosta. Asennuksen aikana ympäristön lämpötilan on oltava 0...+50 °C (+32...+122 °F), ja 
suhteellinen kosteus saa olla enintään 80 % (tiivistymätön).
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4.2.1 Asennusjärjestys ja VIP X1600 -rungon kapasiteetti

Voit asentaa VIP X1600 -runkoon enintään neljä VIP X1600 -moduulia. Ensimmäinen moduuli 
on aina asennettava paikkaan 1. Muut paikat voidaan täyttää missä tahansa järjestyksessä. 
Moduuleja voi asentaa ja poistaa käytön aikana.

4.2.2 Jäähdytys

Asennetut VIP X1600 -moduulit tuottavat paljon lämpöä käytön aikana, joten VIP X1600 -
verkkovideopalvelimen ongelmattoman käytön varmistamiseksi on tärkeää, että käytössä on 
toimiva jäähdytysjärjestelmä.

4.2.3 Tehokilvet
Jokaisessa VIP X1600 -moduulin virtapiirissä on kilpi, johon on tulostettu moduulin yksilöllinen 
MAC-osoite. Merkitse kyseinen MAC-osoite ja sijainti VIP X1600 -rungossa muistiin ennen 
asennusta, jotta voit myöhemmin tunnistaa moduulin (myös sen asennuksen jälkeen) 
esimerkiksi vianmääritystä varten.

4.2.4 VIP X1600 -moduulien poistaminen ja vaihtaminen
Moduuleja voi asentaa, poistaa ja vaihtaa käytön aikana.

1. Lopeta kaikki moduulissa käynnissä olevat tallennukset, ennen kuin poistat kyseisen 
moduulin.

2. Kun asennat moduulin, laita kansi talteen myöhempää käyttöä varten.
3. Kun poistat moduulin, on tärkeää, että vapaaksi jäävä paikka suojataan kannella, jos 

kyseiseen paikkaan ei asenneta moduulia.

!
VAROITUS! 
Varmista, että paikassa 1 on aina moduuli, myös silloin, kun asennusta muutetaan. Jos 
paikassa 1 ei ole toimivaa moduulia, VIP X1600 -verkkovideopalvelimen käynnistäminen 
saattaa aiheuttaa toimintahäiriön.

!
VAROITUS! 
Aina kun asennusta muutetaan tai moduuleja vaihdetaan tai lisätään, on tärkeää, että kaikki 
VIP X1600 -rungon takasivulla olevat tyhjät moduulipaikat on suojattu asianmukaisesti.

!
VAROITUS! 
Varmista, että paikassa 1 on aina moduuli, myös silloin, kun asennusta muutetaan. Jos 
paikassa 1 ei ole toimivaa moduulia, VIP X1600 -verkkovideopalvelimen käynnistäminen 
saattaa aiheuttaa toimintahäiriön.
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4.3 Asentaminen kytkinkoteloon

4.3.1 Valmistelut
VIP X1600 asennetaan 19-tuumaiseen telineeseen. Tarvittavat asennustarvikkeet sisältyvät 
toimitukseen.

Kun laite asennetaan kytkinkoteloon, varmista, että ruuviliitoksissa ei ole jännitettä ja että 
niihin kohdistuu mahdollisimman vähän mekaanista rasitusta. Varmista, että yksikkö ja 
virtalähdeyksiköt on maadoitettu asianmukaisesti.

4.3.2 VIP X1600 -verkkovideopalvelimen asentaminen ja liittäminen

1. Valmistele kytkinkotelo siten, että voit asettaa VIP X1600 -yksikön suoraan 
asennuspaikkaan.

2. Aseta mutterit vastaaviin kytkinkotelon rungon reikiin tai aukkoihin.
3. Nosta VIP X1600 kytkinkoteloon ja aseta kiinnitysruuvit ja aluslevyt paikoilleen.
4. Kiristä ruuvit yksi kerrallaan ja tarkista lopuksi, että kaikki ruuvit on kiristetty kunnolla.
5. Liitä yksi tai kaksi virtalähdeyksikköä kotelon takaosassa oleviin pistokkeisiin ja kiristä 

pistokkeen liitosmutterit käsin.

!

VAROITUS! 
Kun moduuli asennetaan kytkinkoteloon, varmista, että yksikön ilmastointi on riittävä. Yksikön 
oikealla ja vasemmalla puolella on oltava ainakin 5 cm (1,97 tuumaa) ja takana ainakin 10 cm 
(3,94 tuumaa) vapaata tilaa.
VIP X1600 tuottaa lämpöä käytön aikana. Ota huomioon asennuksessa, että 
enimmäislämpötila-arvo on 205 BTU/h.
Asennettaessa lisäyksiköitä suora kosketus VIP X1600 -verkkovideopalvelimeen on 
mahdollinen, mikäli viereisten yksiköiden pintalämpötila ei ole yli +50 °C (+122 °F).

!
VAROITUS! 
Käytä vain Bosch Security Systemsin hyväksymiä virtalähdeyksiköitä.
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4.4 Liitännät

4.4.1 Kamerat
Jokaiseen VIP X1600 -moduuliin voidaan liittää enintään neljä tavallista videolähdettä. Laitteen 
kanssa voidaan käyttää kaikkia kameroita ja muita videolähteitä, jotka tuottavat 
standardinmukaista PAL- tai NTSC-signaalia.
1. Kytke kamerat tai muut videolähteet videokaapelilla (75 ohmia, BNC-liitin) BNC 

Video In 1- ja Video In 4 -liittimiin.
2. Jos videosignaalia ei ole silmukkakytketty, ohjelmistoasetus suorittaa tarvittaessa 

poiskytkennän (katso Kohta 5.13 Videotulo, Sivu 42).

4.4.2 Ääniliitännät
VIP X1600 -moduulien ääniversioissa on kaksi äänituloliitäntää yhteensä neljälle 
monoäänitulolle, jotka määritetään automaattisesti neljään kameratuloon.
Äänisignaalit lähetetään samanaikaisesti videosignaalien kanssa. 
Stereoliittimet on liitettävä seuraavasti:

4.4.3 Verkko
Voit yhdistää VIP X1600 -verkkovideopalvelimen 10/100/1000 Base-T-verkkoon 
standardinmukaisella UTP-luokan 5 kaapelilla, jossa on RJ45-liittimet. Toista Ethernet-liitäntää 
voidaan käyttää toissijaisen verkkoyhteyden muodostamiseen.

1. Yhdistä VIP X1600 verkkoon ETH 1 -pistokkeella.
2. Yhdistä VIP X1600 samassa verkossa olevaan vikasietoiseen kytkimeen tai keskittimeen 

ETH 2 -pistokkeella.

4.4.4 Suora iSCSI-yhteys
Voit yhdistää VIP X1600 -verkkovideopalvelimen suoraan iSCSI-järjestelmään ETH 2 -liitännän 
avulla. Voit joko muodostaa tämän yhteyden tai käyttää toista Ethernet-liitäntää toissijaisena 
verkkoyhteytenä. Muodosta suora yhteys iSCSI-järjestelmään UTP-luokan 5 verkkokaapelilla, 
jossa on RJ45-pistokkeet.

Kosketin Audio In 1/2 Audio In 3/4

Vihje Tulo 1 (kamera 1) Tulo 3 (kamera 3)

Keskirengas Tulo 2 (kamera 2) Tulo 4 (kamera 4)

Alarengas Maadoitus Maadoitus

i
HUOMAUTUS! 
Yhteyttä ei voi muodostaa toiseen verkkoon.

i
HUOMAUTUS! 
Täydellisen luettelon yhteensopivista iSCSI-järjestelmistä saat tavarantoimittajalta tai suoraan 
Bosch Security Systemsiltä. Luetteloa päivitetään ja laajennetaan jatkuvasti.
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4.4.5 Dataliitäntä
Kunkin VIP X1600 -moduulin kaksisuuntaista dataliitäntää käytetään liitettyjen yksiköiden 
ohjaukseen. Niillä voidaan ohjata esimerkiksi domekameran moottoroitua objektiivia. Liitäntä 
tukee tiedonsiirtostandardeja RS232, RS422 ja RS485.
Jokaisen VIP X1600 -moduulin oranssissa riviliitännässä on sarjaliitäntämahdollisuus (katso 
Kohta 8.7 Riviliitäntä, Sivu 115).
Ohjattavien laitteiden valikoima kasvaa jatkuvasti. Tarkkoja tietoja asennuksesta ja 
ohjauksesta saa kyseisten laitteiden valmistajilta.

4.4.6 Hälytystulot
Kunkin VIP X1600 -moduulin oranssissa riviliitännässä on neljä hälytystuloa (katso 
Kohta 8.7 Riviliitäntä, Sivu 115). Hälytystuloja käytetään ulkoisten hälytyslaitteiden, kuten 
ovikoskettimien tai tunnistimien, liittämiseen. Oikein määritettynä hälytyslaite voi esimerkiksi 
käynnistää VIP X1600 -moduulin automaattisen yhteyden muodostuksen etäasemaan.
Ohjaimena voidaan käyttää jännitteetöntä sulkukosketinta tai kytkintä.

Liitä linjat huolellisesti oranssin riviliitännän liitäntöihin (IN1 - IN4).

4.4.7 Relelähdöt
Jokaisessa VIP X1600 -moduulissa on neljä relelähtöä ulkoisten yksiköiden, kuten lamppujen 
tai sireenien kytkemistä varten. Voit käyttää näitä relelähtöjä manuaalisesti, kun VIP X1600 -
moduuliin on muodostettu yhteys. Lähdöt voidaan myös määrittää käynnistämään sireeni tai 
muu hälytyslaite automaattisesti, kun yksikköön tulee hälytyssignaali. Myös relelähdöt 
sijaitsevat oranssissa riviliitännässä (katso Kohta 8.7 Riviliitäntä, Sivu 115).

Liitä linjat huolellisesti oranssin riviliitännän liitäntöihin (R1 - R4).

!
VAROITUS! 
Tutustu asianmukaiseen dokumentaatioon ohjattavan yksikön asennuksen ja käytön 
yhteydessä.
Oppaat sisältävät tärkeitä turvallisuusohjeita sekä tietoja sallituista käyttötavoista. 

i
HUOMAUTUS! 
Tallennustietojen siirtoon tarvitaan videoyhteys.

i
HUOMAUTUS! 
Käytä ohjaimena värähtelemätöntä kosketinjärjestelmää, jos mahdollista.

!
VAROITUS! 
Releliitännöissä voidaan käyttää enintään 30 V:n ja 2 A:n kuormitusta.
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4.5 Virran kytkeminen

4.5.1 Virtalähde
VIP X1600 -verkkovideopalvelimessa ei ole virtakytkintä. Virta on kytketty, kun yksi tai kaksi 
erillistä virtalähdeyksikköä on asennettu. Yhdistä VIP X1600 virtalähdeyksikköön ja kytke 
yksikkö pistorasiaan. Laite on nyt käyttövalmis. Virtalähdeyksikkö toimitetaan VIP X1600 -
palvelimen mukana. 

Yksikkö on käyttövalmis, kun VIP X1600 on liitetty virtalähteeseen ja asennetut VIP X1600 -
moduulit on käynnistetty.
VIP X1600 -verkkovideopalvelimen etupaneelin merkkivalot osoittavat moduulien 
toimintatiloja.
Jos verkkoyhteys on määritetty oikein, RJ45-pistokkeen ETH 1 vihreä merkkivalo syttyy. 
Vilkkuva oranssi merkkivalo ilmaisee, että tietopaketteja siirretään verkossa. Jos käytössä on 
toissijainen verkkoyhteys tai suora yhteys iSCSI-järjestelmään, RJ45-pistokkeen ETH 2 
merkkivalot toimivat edellä kuvatulla tavalla.

4.6 Asennus Configuration Manager -kokoonpanonhallinnan avulla
Configuration Manager -ohjelma on tuotteen CD-levyllä, joka toimitetaan VIP X1600 -rungon 
mukana. Tämän ohjelman avulla voit käyttää ja asentaa uusia videopalvelimia verkkoon 
helposti ja nopeasti.

4.6.1 Ohjelman asentaminen
1. Aseta asennus-CD-levy tietokoneen CD-ROM-asemaan. 
2. Jos CD ei käynnisty automaattisesti, avaa Configuration Manager -hakemisto Windowsin 

Resurssienhallinnassa ja kaksoisnapsauta tiedostoa Setup.exe.
3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

!

VAROITUS! 
Käytä vain Bosch Security Systemsin hyväksymiä virtalähdeyksiköitä.
Varmista tarvittaessa sopivien laitteiden avulla, että virtalähde toimii häiriöttä (ei 
jänniteaaltoja, piikkejä tai jännitehäviötä).
Älä liitä VIP X1600 -verkkovideopalvelinta virtalähteeseen, ennen kuin olet tehnyt kaikki muut 
kytkennät.

i
HUOMAUTUS! 
Configuration Manager -verkkovideopalvelimen parametrit voi asettaa joko VIP X1600 -
ohjelman avulla tai Internet-selaimessa tämän oppaan luvussa 5 kuvatulla tavalla.
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4.6.2 VIP X1600 -moduulin asetusten määrittäminen
Voit käynnistää Configuration Manager -ohjelman heti asennuksen jälkeen.
1. Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa kuvaketta tai käynnistä ohjelma Käynnistä-valikosta. 

Kun ohjelma on käynnistynyt, se etsii välittömästi yhteensopivia videopalvelimia verkosta.

2. Voit aloittaa asetusten määrittämisen, jos VIP X1600 -moduuli näkyy ikkunassa 
vasemmalla olevassa luettelossa. Aloita napsauttamalla moduulin nimeä.

3. Valitse ikkunassa oikealla oleva Verkko-välilehti. Nykyiset verkkoasetukset tulevat 
näyttöön.

4. Kirjoita vaadittava IP-osoite (esimerkiksi 192.168.0.16) Yksikön IP-osoite -kenttään ja 
napsauta ikkunan oikeassa alakulmassa olevaa Aseta-painiketta. Uusi IP-osoite on 
käytössä, kun seuraavan kerran käynnistät yksikön.

5. Määritä tarvittaessa uusi aliverkon peite ja muita verkon tietoja.

4.6.3 Käynnistä uudelleen
Voit käynnistää yksikön uudelleen suoraan Configuration Manager -ohjelman avulla.

Napsauta yksikön nimeä hiiren kakkospainikkeella ikkunan vasemmassa osassa 
sijaitsevassa luettelossa ja valitse pikavalikosta Nollaa.

4.6.4 Muut parametrit
Voit tarkistaa ja määrittää muita parametreja Configuration Manager -ohjelman avulla. 
Lisätietoja on ohjelman oppaissa.

i
HUOMAUTUS! 
Uuden IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän osoitteen käyttöönotto edellyttää 
uudelleenkäynnistystä.
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5 Määritys Web-selaimella

5.1 Yhdistetään
Jokaiseen VIP X1600 -moduuliin integroitu HTTP-palvelin tarjoaa vaihtoehdon tehdä yksikön 
määritykset verkon kautta Web-selaimella. Tämä määritystapa, joka on vaihtoehto 
Configuration Manager -ohjelman käytölle, on huomattavasti monipuolisempi ja 
helppokäyttöisempi kuin määritys pääteohjelman avulla.

5.1.1 Järjestelmävaatimukset
– Tietokone, johon on asennettu Windows 2000 tai Windows XP -käyttöjärjestelmä
– Verkkoyhteys (intranet tai Internet)
– Microsoft Internet Explorer (vähintään versio 6.0)
– Näyttö, jonka tarkkuus on 1024 × 768 pikseliä
– 16- tai 32-bittinen värisyvyys
– Sun JVM asennettuna

5.1.2 MPEG-ActiveX
Tietokoneeseen on asennettava sopiva MPEG-ActiveX-sovellus reaaliaikaisen videokuvan 
toistoa varten. Voit tarvittaessa asentaa vaadittavat ohjelmistot mukana toimitetulta tuote-CD-
levyltä.
1. Aseta asennus-CD-levy tietokoneen CD-ROM-asemaan. Jos CD ei käynnisty 

automaattisesti, avaa CD-levyn juurihakemisto Windowsin Resurssienhallinnassa ja 
kaksoisnapsauta tiedostoa MPEGAx.exe.

2. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

i
HUOMAUTUS! 
Tutustu myös mukana toimitetulla tuote-CD:llä olevaan System Requirements-asiakirjaan. Voit 
tarvittaessa asentaa vaadittavat ohjelmistot ja ohjaimet mukana toimitetulta tuote-CD-levyltä 
(katso sivu Kohta 3.2 VIP X1600 -moduulin toimitus, Sivu 11).
Tietoja Microsoft Internet Explorerin käytöstä on Internet Explorerin käytönaikaisessa 
ohjeessa.
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5.1.3 Yhteyden muodostaminen
Ainakin paikan 1 VIP X1600 -moduulilla on oltava voimassa oleva IP-osoite, jotta VIP X1600 on 
käytettävissä verkossa.
Kaikkien moduulien oletusosoite on 192.168.0.1
1. Käynnistä Internet-selain.
2. Kirjoita URL-osoitteeksi VIP X1600 -moduulin IP-osoite. Yhteys muodostetaan ja hetken 

kuluttua näyttöön avautuu LIVEPAGE, jossa näkyy videokuva. 

5.1.4 Yhteyksien enimmäismäärä
Jos yhteyttä ei muodosteta, laitteessa on ehkä jo käytössä enimmäismäärä yhteyksiä. Laitteen 
ja verkon määritysten mukaan jokaisessa VIP X1600 -moduulissa voi olla enintään 25 Internet-
selainyhteyttä tai enintään 50 VIDOS- tai Bosch Video Management System -yhteyttä.
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5.1.5 Suojattu VIP X1600 -moduuli
Jos VIP X1600 -moduuli on suojattu salasanalla luvatonta käyttöä vastaan, Web-selaimessa 
näkyy vastaava viesti, jossa kehotetaan kirjoittamaan salasana, kun yritetään muodostaa 
yhteys suojattuun alueeseen.

1. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana niille tarkoitettuihin kenttiin.
2. Valitse OK. Jos salasana on kirjoitettu oikein, haluttu sivu avautuu selaimeen.

5.1.6 Suojattu verkko
Jos verkossa käytetään RADIUS-palvelinta käyttöoikeuksien hallintaan (802.1x -todennus), 
VIP X1600 -moduuli on määritettävä sen mukaisesti. Muussa tapauksessa tiedonsiirto ei ole 
mahdollista.
Laitteen asetukset määritetään yhdistämällä VIP X1600 suoraan tietokoneeseen 
verkkokaapelilla. Tiedonsiirto verkon kautta on mahdollista vain, kun parametrit Tunnus ja 
Salasana on asetettu ja todennus onnistunut (katso Kohta 5.28.17 Todennus, Sivu 78).

5.2 Määritysvalikko
ASETUKSET-sivulta voi siirtyä määritysvalikkoon, jossa näkyvät ryhmiteltyinä kaikki yksikön 
parametrit.
Voit tarkastella kulloisiakin asetuksia avaamalla jonkin määritysnäytöistä. Voit muuttaa 
asetuksia antamalla uudet arvot tai valitsemalla ennalta määritetyn arvon luettelokentästä.
Kaikki parametriryhmät on kuvattu tässä luvussa siinä järjestyksessä kuin ne on lueteltu 
määritysvalikossa, ylhäältä alaspäin.

Kaikki asetukset on tallennettu VIP X1600 -moduulin muistiin, joten ne säilyvät myös 
sähkökatkoksen sattuessa.

i
HUOMAUTUS! 
VIP X1600 -moduulien käyttöä voidaan rajoittaa käyttämällä erilaisia käyttöoikeustasoja (katso 
Kohta 5.6 Salasana, Sivu 32).

!
VAROITUS! 
Käytettäessä 802.1x-todennusta verkon kytkimen on tuettava monen isännän toimintoa ja 
oltava määritetty siten, että usean moduulin VIP X1600 voi yrittää käyttää useita isäntiä 
tiedonsiirtoon verkossa.

!
VAROITUS! 
Määritysvalikon asetuksia saavat muuttaa vain asiantuntijat tai järjestelmätuen henkilökunta.
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5.2.1 Määritysten aloittaminen
Napsauta ASETUKSET-linkkiä ikkunan yläosassa. Web-selain avaa uuden sivun, jossa 
näkyy määritysvalikko.

5.2.2 Liikkuminen valikoissa
1. Napsauta jotain ikkunan vasemmassa reunassa olevista valikkokohdista. Kohdan 

alavalikko avautuu.
2. Napsauta jotain alavalikon kohdista. Web-selain avaa kyseisen sivun.

5.2.3 Muutosten tekeminen
Jokaisessa määritysnäytössä näkyvät valitut asetukset. Voit muuttaa asetuksia antamalla 
uudet arvot tai valitsemalla ennalta määritetyn arvon luettelokentästä.

Tallenna tekemäsi muutokset valitsemalla Aseta.

!
VAROITUS! 
Tallenna kaikki muutokset kentän Aseta-painikkeella.
Aseta-painikkeen napsauttaminen tallentaa vain kyseisen kentän asetukset. Muihin kenttiin 
tehtyjä muutoksia ei huomioida.
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5.3 Tunnistus

5.3.1 Yksikön nimi
Voit nimetä VIP X1600 -moduulin, jotta se erottuu muista yksiköistä. Nimeäminen helpottaa 
suurissa videovalvontajärjestelmissä olevien useiden yksiköiden hallinnointia esimerkiksi 
käytettäessä VIDOS- tai Bosch Video Management System-ohjelmia.
Yksikön nimeä käytetään sen etätunnistamiseen esimerkiksi hälytystapauksessa. Anna nimi, 
jonka perusteella sijainti on mahdollisimman helppo havaita nopeasti.

5.3.2 Yksikön tunnus
Jokaisella VIP X1600 -moduulilla pitäisi olla yksilöllinen tunnus, joka kirjoitetaan tähän 
tunnistamisen lisäavuksi.

5.4 Kameran nimet

Kameran nimi helpottaa etäkameran paikan tunnistamista esimerkiksi hälytystapauksessa. Se 
näkyy videonäytössä, jos se on määritetty näkymään (katso sivu Kohta 5.5.1 Kameran nimen 
leimaus, Sivu 30). Kameran nimi helpottaa suurissa videovalvontajärjestelmissä olevien 
kameroiden hallintaa esimerkiksi käytettäessä VIDOS- tai Bosch Video Management System-
ohjelmia.

!
VAROITUS! 
Älä käytä nimessä erikoismerkkejä, kuten &.
Laitteen sisäinen tallennusjärjestelmä ei tue erikoismerkkejä, joten Player tai Archive Player 
eivät välttämättä pysty toistamaan tallennetta.
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5.4.1 1-kamera/4-kamera
Anna yksilöllinen, selkeä nimi kameralle tässä kentässä.

5.5 Näytön leimaus

Erilaiset videokuvan päällekkäiskuvat eli leimat antavat tärkeitä lisätietoja. Nämä 
päällekkäiskuvat voidaan ottaa yksitellen käyttöön ja ne on järjestetty kuvan päälle selkeällä 
tavalla.

5.5.1 Kameran nimen leimaus
Tässä kentässä määritetään kameran nimen leiman sijainti. Se voidaan näyttää joko Yläosassa, 
Alaosassa tai valitsemassasi kohdassa, jonka voit määrittää valitsemalla Mukautettu. 
Vaihtoehtoisesti voidaan valita Ei käyt., jolloin leimaa ei lisätä.
1. Valitse luettelosta haluamasi asetus.
2. Jos valitset vaihtoehdon Mukautettu, näyttöön avautuu lisäkenttiä, joihin voit määrittää 

tarkan sijainnin (Paikka (XY)).
3. Anna Paikka (XY) -kenttiin haluamasi sijainnin arvot.

5.5.2 Aikaleimaus
Tässä kentässä määritetään aikaleiman sijainti. Se voidaan näyttää joko Yläosassa, Alaosassa 
tai valitsemassasi kohdassa, jonka voit määrittää valitsemalla Mukautettu. Vaihtoehtoisesti 
voidaan valita Ei käyt., jolloin leimaa ei lisätä.
1. Valitse luettelosta haluamasi asetus.
2. Jos valitset vaihtoehdon Mukautettu, näyttöön avautuu lisäkenttiä, joihin voit määrittää 

tarkan sijainnin (Paikka (XY)).
3. Anna Paikka (XY) -kenttiin haluamasi sijainnin arvot.

!
VAROITUS! 
Älä käytä nimessä erikoismerkkejä, kuten &.
Laitteen sisäinen tallennusjärjestelmä ei tue erikoismerkkejä, joten Player tai Archive Player 
eivät välttämättä pysty toistamaan tallennetta.

i
HUOMAUTUS! 
Tällä sivulla tehtävät asetukset koskevat kaikkia moduulin kameratuloja.
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5.5.3 Hälytystilan leimaus
Näytä ilmoitusteksti leimana hälytyksen sattuessa valitsemalla Käyt.. Se voidaan näyttää 
valitsemassasi kohdassa, jonka voit määrittää valitsemalla Mukautettu. Vaihtoehtoisesti 
voidaan valita Ei käyt., jolloin leimaa ei lisätä.
1. Valitse luettelosta haluamasi asetus.
2. Jos valitset vaihtoehdon Mukautettu, näyttöön avautuu lisäkenttiä, joihin voit määrittää 

tarkan sijainnin (Paikka (XY)).
3. Anna Paikka (XY) -kenttiin haluamasi sijainnin arvot.

5.5.4 Hälytysviesti
Kirjoita viesti, joka näytetään kuvassa hälytyksen yhteydessä. Tekstin enimmäispituus on 
31 merkkiä.

5.5.5 Videokuvan vesileimatekniikka
Valitse Käyt., jos haluat lähetettäviin videokuviin vesileiman. Käyttöönoton jälkeen kaikkiin 
kuviin merkitään vihreä W-kirjain. Punainen W-kirjain tarkoittaa, että jaksoa (reaaliaikainen tai 
tallennettu) on manipuloitu.
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5.6 Salasana

VIP X1600 -moduuli on yleensä suojattu salasanalla, jotta yksikköä ei voida käyttää luvatta. Voit 
rajoittaa käyttöoikeuksia eri käyttöoikeustasojen avulla (Käyttäjänimi).

5.6.1 Käyttäjänimi
VIP X1600 -moduuleissa käytetään kolmea käyttäjätunnusta: service, user ja live, jotka 
vastaavat eri käyttöoikeustasoja.
Service-käyttäjätunnus on korkein käyttöoikeustaso. Annettuasi oikean salasanan voit käyttää 
kaikkia VIP X1600 -moduulin toimintoja ja muuttaa kaikkia määritysasetuksia.
User-käyttäjätunnus on keskimmäinen käyttöoikeustaso. Sillä käytetään yksikköä ja ohjataan 
esimerkiksi kameroita, mutta ei voida muuttaa määrityksiä.
Live-käyttäjätunnus on matalin käyttöoikeustaso. Sillä voidaan vain katsoa reaaliaikaista 
videokuvaa ja vaihtaa eri reaaliaikaisten kuvien näyttöjen välillä.

5.6.2 Salasana
Voit määrittää kullekin käyttäjätunnukselle erillisen salasanan ja muuttaa sitä, jos olet 
kirjautunut järjestelmään service-käyttäjänä tai jos yksikköä ei ole suojattu salasanalla.
Anna tässä kohdassa valitun käyttäjätunnuksen salasana.

5.6.3 Vahvista salasana
Anna uusi salasana toisen kerran, jotta mahdolliset lyöntivirheet estetään.

i
HUOMAUTUS! 
Suojaus salasanalla on täysin pitävä vasta, kun kaikki korkeammat käyttöoikeustasot on myös 
suojattu salasanalla. Jos esimerkiksi live-salasana määritetään, myös service- ja user-salasana 
on määritettävä. Tämän vuoksi on käytettävä eri salasanoja ja salasanojen määrittäminen olisi 
aina aloitettava korkeimmasta käyttöoikeustasosta service. 

i
HUOMAUTUS! 
Uusi salasana tallennetaan vasta napsauttaessasi Aseta-painiketta. Siksi Aseta-painiketta on 
napsautettava välittömästi salasanan kirjoittamisen ja vahvistamisen jälkeen, vaikka tämän 
jälkeen haluttaisiin heti määrittää salasana toiselle käyttäjätunnukselle.
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5.7 Kieli

5.7.1 Internet-sivun kieli
Valitse tässä kohdassa käyttöliittymän kieli.

5.8 Päivämäärä/aika

5.8.1 Päiväyksen muoto
Valitse päiväyksen muoto.

5.8.2 Yksikön päiväys ja aika
Jos järjestelmässä tai verkossa on toiminnassa useita yksiköitä, niiden sisäiset kellot on 
synkronoitava. Esimerkiksi samanaikaiset tallennukset voidaan tunnistaa ja niitä voidaan 
arvioida oikein vain, jos kaikissa yksiköissä on sama aika.
1. Anna oikea päiväys. Koska yksikön aikaa ohjaa sisäinen kello, viikonpäivää ei tarvitse 

antaa, sillä se lisätään automaattisesti.
2. Anna oikea aika tai napsauta Synkr. tietok. -painiketta, kun haluat käyttää VIP X1600 -

moduulissa tietokoneen järjestelmäaikaa.

i
HUOMAUTUS! 
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 Aikapalvelin

VIP X1600 -moduulit voivat vastaanottaa aikasignaalin aikapalvelimelta useilla eri 
aikapalvelinprotokollilla ja käyttää sitä sitten sisäisen kellon asettamiseen aikaan. Yksikkö 
hakee aikasignaalin automaattisesti minuutin välein.
Paikan 1 VIP X1600 -moduuli on paikkojen 2–4 oletusaikapalvelin. Tässä tapauksessa 
Aikapalvelimen IP-osoite -kenttä voi olla tyhjä paikkojen 2–4 kohdalla (0.0.0.0).

5.9.1 Yksikön aikavyöhyke
Valitse aikavyöhyke, jolla järjestelmä sijaitsee.

5.9.2 Kesäaika
Sisäinen kello voi vaihtaa automaattisesti normaalin ja kesäajan välillä. Järjestelmässä on 
tiedot kesäaikaan vaihtamista varten vuoteen 2015 asti. Voit käyttää näitä tietoja tai luoda 
tarvittaessa muut kesäaikatiedot.

1. Tarkista ensin, onko oikea aikavyöhyke valittuna. Jos se on virheellinen, valitse 
järjestelmälle oikea aikavyöhyke ja napsauta Aseta-painiketta.

2. Napsauta Tiedot-painiketta. Näyttöön avautuu uusi ikkuna, jossa on tyhjä taulukko.
3. Valitse järjestelmän sijaintia lähinnä oleva alue tai kaupunki taulukon alapuolella olevasta 

luettelokentästä.
4. Voit tuoda tiedot taulukkoon laitteen tietokannasta napsauttamalla Luo-painiketta.
5. Voit tehdä muutoksia napsauttamalla taulukossa haluamaasi merkintää. Merkintä on 

valittu.
6. Kohta poistetaan taulukosta napsauttamalla Poista-painiketta.
7. Muuta valitsemaasi kohtaa valitsemalla muut arvot taulukon alapuolella olevista 

luettelokentistä. Muutokset tulevat käyttöön välittömästi.
8. Jos taulukon alaosassa on tyhjiä rivejä esimerkiksi tietojen poistamisen seurauksena, voit 

lisätä uutta tietoa merkitsemällä rivin ja valitsemalla haluamasi arvot luettelokentistä.
9. Tehtyäsi tarvittavat toimenpiteet tallenna ja ota taulukko käyttöön napsauttamalla OK-

painiketta.

5.9.3 Aikapalvelimen IP-osoite
Anna aikapalvelimen IP-osoite.

i
HUOMAUTUS! 
Jos luetteloa ei luoda, automaattista vaihtamista ei tapahdu. Kun haluat muuttaa tai poistaa 
yksittäisiä merkintöjä, muista että merkinnät esiintyvät pareittain ja ovat toisistaan riippuvaisia 
(kesäaikaan ja talviaikaan siirtyminen).
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5.9.4 Aikapalvelimen tyyppi
Valitse protokolla, jota valittu aikapalvelin tukee. Protokollaksi kannattaa valita mieluiten 
SNTP-palvelin. Se on erittäin tarkka, ja sitä tarvitaan monissa erikoissovelluksissa ja 
toimintolaajennuksissa.
Valitse Aikapalvelin sille aikapalvelimelle, joka käyttää RFC 868 -protokollaa.

i
HUOMAUTUS! 
Valitse sama aikapalvelintyyppi paikkojen 2–4 moduuleille kuin paikan 1 moduulilla on.
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5.10 Kuvan asetukset

Voit asettaa kunkin kameran videokuvan tarpeidesi mukaan. Kulloinenkin videokuva näytetään 
vahvistukseksi pienessä ikkunassa liukuohjaimien vieressä. Tekemäsi muutokset tulevat 
voimaan välittömästi.
1. Valitse kamera napsauttamalla kyseistä välilehteä.
2. Siirrä liukuohjain haluamaasi kohtaan.
3. Palauta kaikkien asetusten oletusarvot valitsemalla Oletus.

5.10.1 Kontrasti (0 - 255)
Tällä toiminnolla voit mukauttaa videokuvan kontrastin työskentelyolosuhteiden mukaiseksi.

5.10.2 Kylläisyys (0 - 255)
Tällä toiminnolla voit säätää värikylläisyyttä, jotta monitorissa näkyvät värit ovat 
mahdollisimman eläviä.

5.10.3 Kirkkaus (0 - 255)
Tällä toiminnolla voit mukauttaa videokuvan kirkkauden työskentelyolosuhteiden mukaiseksi.

5.10.4 Alipäästösuodatin (0 - 255)
Tällä toiminnolla voit suodattaa hienojakoisen kohinan pois kuvasta. Näin pienennät ja 
optimoit kaistanleveyden, joka tarvitaan kuvan siirtoon verkon kautta. Kuva saattaa olla 
epätarkka.
Mitä suurempi arvo liukuohjaimella säädetään, sitä tasaisempi kuvasignaali on. Tarkista 
tekemäsi asetukset liukuohjaimien vieressä olevasta videoikkunasta.
Pidä silmällä myös suorittimen kuormitusilmaisinta, joka näkyy valmistajan logon lähellä 
olevan ikkunan yläosassa (katso Kohta 8.5 Suorittimen kuormitus, Sivu 114).
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5.11 Lähettimen profiili

Videosignaalin koodaamista varten voidaan valita kaksi profiilia kullekin lähettimelle 
(videotulo) ja muuttaa profiilien esivalintoja.
Voit mukauttaa MPEG-4-tiedonsiirron käyttöympäristöön (esimerkiksi verkkorakenne, 
kaistanleveys, tietokuorma). Tätä tarkoitusta varten VIP X1600 -moduuli luo samanaikaisesti 
kaksi tietovirtaa (kaksikaistainen suoratoisto) kullekin videotulolle. Voit valita näiden 
pakkausasetukset erikseen, esimerkiksi toinen Internet-siirtoja ja toinen LAN-yhteyksiä varten.

Käytettävissä on esiohjelmoituja profiileja, joista jokainen asettaa tietyn kuvakulman 
ensisijaiseksi.
– Profiili 1: Pieni kaistanleveys (CIF)

Korkea laatu pienen kaistanleveyden yhteyksille, 
tarkkuus 352 × 288/240 pikseliä

– Profiili 2: Pieni viive (2/3 D1)
Korkea laatu pienellä viiveellä, tarkkuus 464 × 576/480 pikseliä

– Profiili 3: Suuri tarkkuus (4CIF/D1)
Korkea laatu suuren kaistanleveyden yhteyksille,
tarkkuus 704 × 576/480 pikseliä

– Profiili 4: DSL
DSL-yhteyksille, joiden nopeus on 500 kb/s, tarkkuus 352 × 288/240 pikseliä

– Profiili 5: ISDN (2B)
ISDN-yhteyksille kahden B-kanavan kautta, tarkkuus 352 × 288/240 pikseliä

– Profiili 6: ISDN (1B)
ISDN-yhteyksille kahden B-kanavan kautta, tarkkuus 352 × 288/240 pikseliä

– Profiili 7: Modeemi
Analogisille modeemiyhteyksille, joiden nopeus on 20 kb/s, 
tarkkuus 352 × 288/240 pikseliä

– Profiili 8: GSM
GSM-yhteyksille, joiden nopeus on 9600 baudia, tarkkuus 176 × 144/120 pikseliä

i
HUOMAUTUS! 
Kunkin kameratulon ja videokuvan parametrit on asetettava erikseen. Nimet Video 1–Video 4 
vastaavat moduulin videotulojen nimiä.
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5.11.1 Aktiivinen profiili
Tässä kohdassa voit valita molemmille tietovirroille haluamasi profiilin. Ikkunan oikeassa 
reunassa näet esikatselun molemmista tietovirroista. Valittuna oleva tietovirran esikatselu on 
merkitty vihreällä kehyksellä. Esikatselujen yläpuolella näytetään ja päivitetään jatkuvasti 
erilaisia tiedonsiirtoa koskevia tietoja.
1. Valitse ensin kamera napsauttamalla jotain yläreunan välilehteä.
2. Valitse tietovirta napsauttamalla jotain alareunan välilehteä.
3. Valitse luettelosta haluamasi asetus.

5.11.2 Esikatselu kohteelle
Valitse, mikä videotietovirta näytetään esikatseluissa. Voit poistaa videokuvien näytön 
käytöstä, jos tietovirtojen koodauksen purkaminen vaikuttaa liian voimakkaasti tietokoneen 
suorituskykyyn.
Valitse haluamasi tietovirran valintaruutu.

i
HUOMAUTUS! 
Oletusarvoisesti Virta 2 lähetetään hälytysyhteyksiä ja automaattisia yhteyksiä varten. Muista 
tämä määrittäessäsi profiilia.
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5.12 Profiilin määritys

Voit muuttaa profiilin yksittäisten parametrien arvoja ja vaihtaa nimen. Voit vaihtaa profiilista 
toiseen kyseisiä välilehtiä napsauttamalla.

5.12.1 Profiilin nimi
Tässä kohdassa voit antaa profiilille uuden nimen. Nimi näytetään käytettävissä olevien 
profiilien luettelossa Aktiivinen profiili -kentässä.

!
VAROITUS! 
Profiilit ovat melko monimutkaisia. Ne sisältävät suuren määrän parametreja, jotka vaikuttavat 
toisiinsa, joten yleensä on parasta käyttää oletusprofiileja.
Muuta profiileja vain, jos kaikki määritysvaihtoehdot ovat sinulle täysin tuttuja.

i
HUOMAUTUS! 
Kaikki parametrit yhdessä muodostavat profiilin ja ovat riippuvaisia toisistaan. Jos antamasi 
asetus on kyseisen parametrin sallitun alueen ulkopuolella, se korvataan lähimmällä sallitulla 
arvolla asetusten tallennuksen yhteydessä.
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5.12.2 Kohdesiirtonopeus
Voit rajoittaa VIP X1600 -moduulin siirtonopeutta, jotta kaistanleveyttä käytetään 
optimaalisesti hyödyksi verkon sisällä. Kohdesiirtonopeus on määritettävä siten, että 
tyypillisten kohteiden kuvalaatu on riittävä eikä liiallista liikettä esiinny.
Jos kuvat ovat monimutkaisia tai kuvien sisältö muuttuu usein toistuvan liikkeen takia, tämä 
rajoitus voidaan tilapäisesti ylittää enintään Enimmäissiirtonopeus-kenttään kirjattuun arvoon 
asti.

5.12.3 Koodauksen aikaväli
Tässä kohdassa valittu luku määrittelee aikavälin, jolla kuvat koodataan ja lähetetään. 
Esimerkiksi numeron 4 antaminen tarkoittaa sitä, että vain joka neljäs kuva koodataan ja 
seuraavat kolme jätetään väliin. Tästä on etua erityisesti pienillä kaistanleveyksillä. 
Tekstikentän vieressä näkyy kuvanopeus kuvina sekunnissa (ips).

5.12.4 Videokuvan tarkkuus
Tässä kohtaa voit valita haluamasi tarkkuuden MPEG-4-videokuvalle. Seuraavat tarkkuudet 
ovat käytettävissä:
– QCIF

176 × 144/120 pikseliä
– CIF

352 × 288/240 pikseliä
– 1/2 D1

352 × 576/480 pikseliä
– 2CIF

704 × 288/240 pikseliä
– 4CIF/D1

704 × 576/480 pikseliä
– 2/3 D1

464 × 576/480 pikseliä

5.12.5 Oletus
Palauta profiilin oletusarvot valitsemalla Oletus.

5.12.6 Tiedot
Saat lisätietoja kuvanlaadusta ja tiedonsiirrosta napsauttamalla painiketta Tiedot >>. 
Nämä asetukset edellyttävät MPEG-standardin ja videokuvan pakkaamisen syvällistä 
tuntemista. Vääränlaiset asetukset saattavat muuttaa kuvat käyttökelvottomiksi.

5.12.7 Enimmäissiirtonopeus
Tätä enimmäissiirtonopeutta ei saa ylittää missään olosuhteissa. I- ja P-frame-videokuvan 
laadun asetuksien mukaan tämä seikka voi aiheuttaa tiettyjen kuvien jäämisen pois.
Tässä kohdassa annetun arvon on oltava vähintään 10 % Kohdesiirtonopeus-kentässä 
annettua arvoa suurempi. Jos tässä annettu arvo on liian pieni, se säädetään automaattisesti.
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5.12.8 I-frame-etäisyys
Tällä parametrilla voit asettaa aikavälit, joilla I-frame-koodaus tehdään. 0 tarkoittaa 
automaattitilaa, jossa videopalvelin lisää I-frame-kuvat tarvittaessa. Arvo 1 tarkoittaa, että 
I-frame-kuvia luodaan jatkuvasti. Arvo 2 osoittaa, että vain joka toinen kuva on I-frame-kuva, ja 
3, että vain joka kolmas jne. Väliin jäävät kuvat koodataan P-frame-kuviksi.

5.12.9 P-frame-laatu
Tällä asetuksella voit säätää P-frame-kuvalaatua kuvassa esiintyvän liikkeen mukaan. Auto-
valinta säätää automaattisesti parhaan mahdollisen liikkeen ja kuvan tarkkuuden yhdistelmän 
(tarkennus). Valitsemalla Man. voit asettaa liukuohjaimella arvoksi 4 - 31. Arvo 4 tarkoittaa 
parasta kuvalaatua ja tarvittaessa pienempää kuvan päivitysnopeutta enimmäissiirtonopeuden 
asetuksien mukaan. Arvo 31 aikaansaa erittäin suuren päivitysnopeuden ja alhaisemman 
kuvalaadun.

5.12.10 I-frame-laatu
Tällä asetuksella voit säätää I-frame-kuvalaatua. Auto-vaihtoehto säätää automaattisesti 
laadun P-frame-videolaadun asetuksiin. Valitsemalla Man. voit asettaa liukuohjaimella arvoksi 
4 - 31. Arvo 4 tarkoittaa parasta kuvalaatua ja tarvittaessa pienempää kuvan päivitysnopeutta 
enimmäissiirtonopeuden asetuksien mukaan. Arvo 31 aikaansaa erittäin suuren 
päivitysnopeuden ja alhaisemman kuvalaadun.
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5.13 Videotulo

Voit aktivoida 75 ohmin päätevastuksen jokaiselle VIP X1600 -moduulin videotulolle. 
Päätevastus on poistettava käytöstä, jotta videosignaali voidaan silmukkakytkeä. Kukin 
videotulo on toimitushetkellä suljettu.

5.13.1 75 ohmin pääte
Valitse Ei käyt., jos videosignaali halutaan silmukkakytkeä.

5.13.2 Lähdetyyppi
Jotta videonauhureita voidaan yhdistää videolähteeksi, videolähteen ominaisuudet voidaan 
vaihtaa esivalinnasta Kamera valinnaksi VCR. Videonauhureita käytettäessä sisäisen PLL:n 
asetuksen on oltava sallivampi nauhureiden mekaanisten komponenttien aiheuttaman värinän 
takia.

i
HUOMAUTUS! 
Numerointi noudattaa moduulin videotulojen merkintää.

i
HUOMAUTUS! 
Joissakin tapauksissa vaihtoehdon VCR valinta voi parantaa videokuvaa myös kameran ollessa 
yhdistettynä.
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5.14 Ääni (vain audioversiot)

Voit asettaa äänisignaalien vahvistuksen omien tarpeidesi mukaisesti. Nykyinen videokuva 
näytetään pienessä ikkunassa liukuohjaimien vieressä, jotta voit tarkistaa valitun äänilähteen 
ja parantaa määrityksiä. Tekemäsi muutokset tulevat voimaan välittömästi.
Jos luot yhteyden Web-selaimella, sinun on aktivoitava äänen lähetys Livepagen määritys -
sivulla (katso sivu Kohta 5.32 Livepagen määritys, Sivu 84). Muiden yhteyksien kohdalla lähetys 
määräytyy kyseisen järjestelmän ääniasetusten mukaan.

5.14.1 Tuloliitäntä
Voit asettaa äänisignaalin vahvistuksen tuloliitännöille. Tarkista, että näyttö ei mene vihreän 
vyöhykkeen yli moduloinnin aikana.

5.14.2 Valinta
Napsauta jotakin valintaruuduista ja näytä kyseisen äänitulon taso ja aseta vahvistus 
valitsemalla sitten Aseta. 

i
HUOMAUTUS! 
Äänitulojen numerointi noudattaa moduulin merkintöjä ja määritystä kyseisiin videotuloihin. 
Määritystä ei voida muuttaa Web-selaimen yhteyksiä varten.
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5.15 JPEG-postitus

Voit tallentaa yksittäisiä JPEG-kuvia FTP-palvelimelle tietyin aikavälein. Myöhemmin voit 
tarvittaessa hakea nämä kuvat ja rekonstruoida hälytystapahtumat uudelleen.

5.15.1 Kuvakoko
Valitse JPEG-kuville haluamasi tarkkuus:
– Pieni

176 × 144/120 pikseliä (QCIF)
– Normaali

352 × 288/240 pikseliä (CIF)
– Suuri

704 × 576/480 pikseliä (4CIF)

5.15.2 Tiedostonimi
Voit valita, miten lähetettäville yksittäisille kuville luodaan tiedostonimet.
– Korvaa

Kaikille kuville käytetään samaa tiedostonimeä ja entiset tiedostot korvataan aina uudella 
tiedostolla.

– Lisää
Tiedostonimeen lisätään numero 000 - 255, joka kasvaa yhdellä kunkin tiedoston myötä. 
Kun luku 255 saavutetaan, laskeminen alkaa alusta luvusta 000.

– Päivämäärä/aika-loppuliite
Päivämäärä ja aika lisätään automaattisesti tiedostonimeen. Tätä parametria 
määritettäessä on varmistettava, että yksikön päivämäärä ja aika on asetettu oikein. 
Esimerkki: tiedosto snap011005_114530.jpg tallennettiin 1. lokakuuta 2005 klo 11.45:30.
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5.15.3 Postituksen aikaväli
Anna sekunteina aikaväli, jolla kuvat lähetetään FTP-palvelimeen. Anna nolla, jos et halua kuvia 
lähetettävän.

5.15.4 FTP-palvelimen IP-osoite
Anna sen FTP-palvelimen IP-osoite, jolle haluat tallentaa JPEG-kuvat.

5.15.5 FTP-palvelimen käyttäjätunnus
Anna FTP-palvelimen käyttäjätunnus.

5.15.6 FTP-palvelimen salasana
Anna salasana, jolla pääset FTP-palvelimelle.

5.15.7 Polku FTP-palvelimelle
Anna tarkka polku FTP-palvelimen paikkaan, johon haluat postittaa kuvat.

5.15.8 Lähetä JPEG kamerasta
Napsauta valintaruutua, jos haluat aktivoida kameratulon JPEG-kuvalle. Käyttöön otetun 
kameran kohdalla on valintamerkki.

i
HUOMAUTUS! 
Numerointi noudattaa moduulin videotulojen merkintää.
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5.16 Tallennusväline

Voit tallentaa VIP X1600 -moduuliin yhdistettyjen kameroiden kuvat moduulin RAM-muistiin tai 
asianmukaisesti määritettyyn iSCSI-järjestelmään.
Sisäinen RAM-muisti soveltuu lyhytaikaisille ja hälytystä edeltäville tallennuksille käytettäessä 
kierrättävää tilaa.
Pitkäaikaisia ratkaisevan tärkeitä kuvia varten on ehdottomasti käytettävä oikeankokoista 
iSCSI-järjestelmää.
Myös Video Recording Managerin (VRM) voi antaa ohjata kaikkea tallennusta käytettäessä 
iSCSI-järjestelmää. VRM on ulkoinen ohjelma, jolla määritetään videopalvelimien 
tallennustehtävät. Pyydä lisätietoja paikalliselta Bosch Security Systemsin asiakaspalvelulta.

5.16.1 Tyyppi
Valitse tallennusväline tallennusparametrien määritystä varten.
Jos valitset tallennusvälineeksi VRM:n, Video Recording Manager -ohjelma ohjaa kaikkea 
tallennusta eikä lisämäärityksiä tarvitse tehdä.

5.16.2 Tallennustiedot

Tässä kohdassa näytetään valitun tallennusvälineen tila ja kapasiteetti. Käyttäjä ei voi muuttaa 
mitään näistä asetuksista.
1. Lue tilaraportti kirjatuista toimenpiteistä valitsemalla loki. Uusi ikkuna avautuu.
2. Tässä ikkunassa voit poistaa kaikki tiedot valitsemalla Tyhjennä. Tiedot poistetaan 

välittömästi eikä poistamista voi perua.
3. Sulje ikkuna napsauttamalla Sulje-painiketta.

!
VAROITUS! 
Jos vaihdat tallennusvälineeksi jonkin muun kuin iSCSI-järjestelmän, iSCSI-sivulla olevat 
asetukset menetetään. Asetukset voidaan palauttaa vain määrittämällä ne uudelleen.
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5.17 iSCSI

Jos valitset tallennusvälineen tyypiksi iSCSI-järjestelmän, sinun on muodostettava yhteys 
haluamaasi iSCSI-tallennusvälineeseen ja asetettava määritysparametrit.

5.17.1 iSCSI IP -osoite
1. Anna tähän kyseisen iSCSI-palvelimen IP-osoite.
2. Napsauta Lue-painiketta. IP-osoitteeseen luodaan yhteys. Kenttä iSCSI LUN -kartta 

sisältää vastaavat loogiset asemat.

i
HUOMAUTUS! 
Valitun tallennusjärjestelmän on oltava käytettävissä verkossa ja sen asetusten on oltava 
määritetyt. Sillä on muun muassa oltava IP-osoite ja sen on oltava jaettu loogisiin asemiin 
(LUN).
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5.17.2 iSCSI LUN -kartta
LUN-kartta näyttää iSCSI-järjestelmälle määritetyt loogiset asemat. Kunkin aseman nykyinen 
käyttäjä näytetään.
1. Kaksoisnapsauta vapaata asemaa (LUN). Siihen liittyvät tiedot haetaan ja näytetään 

automaattisesti kartan alapuolella olevissa kentissä.
2. Jos looginen asema on suojattu salasanalla, on ensin annettava salasana Kohteen 

salasana -kenttään ja napsautettava Aseta-painiketta.

Jos tietoja ei voida lukea verkon topologian takia, tiedot on annettava manuaalisesti, jotta 
VIP X1600 -moduulilla on pääsy asemaan. Tässä tapauksessa on varmistettava, että annetut 
tiedot vastaavat tarkasti iSCSI-järjestelmän määritystä.
1. Anna tarvittavat tiedot niille tarkoitettuihin kenttiin.
2. Napsauta Aseta-painiketta. VIP X1600 -moduuli käyttää nyt näitä tietoja ottaessaan 

yhteyden haluttuun asemaan.

Heti kun yhteys on luotu, valittua asemaa käytetään tallennukseen.

5.17.3 Kohteen IP-osoite
Anna tähän kyseisen iSCSI-palvelimen IP-osoite.

5.17.4 Kohdesolmu
Anna iSCSI-kohdesolmun numero.

5.17.5 Kohteen LUN
Anna halutun aseman LUN.

5.17.6 Kohteen salasana
Jos asema on suojattu salasanalla, anna salasana.

5.17.7 Lähettäjän nimi
Lähettäjän nimi näytetään automaattisesti, kun yhteys on luotu.

5.17.8 Lähettäjän laajennus
Anna lähettäjän laajennus. Selvyyden vuoksi voit antaa nimen tai olemassa olevan 
laajennuksen varustettuna kommentilla, esimerkiksi – Kamera 2.

i
HUOMAUTUS! 
Uutta salasanaa ei voida antaa. Se on mahdollista vain määrittämällä iSCSI-järjestelmä.
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5.17.9 Käytössä olevan aseman irtikytkentä
Jokainen asema voidaan yhdistää vain yhteen käyttäjään. Jos asemaa käyttää jo joku muu, voit 
kytkeä aseman irti ja yhdistää sen VIP X1600 -moduuliin.

1. Kaksoisnapsauta käytössä olevaa asemaa LUN-kartassa. Saat varoitusviestin.
2. Vahvista nykyisen käyttäjän irtikytkentä. Asema vapautuu ja voidaan yhdistää VIP X1600 -

moduuliin.

5.17.10 Tallennustiedot

Tässä kohdassa näytetään valitun tallennusvälineen tila ja kapasiteetti. Käyttäjä ei voi muuttaa 
mitään näistä asetuksista.
1. Lue tilaraportti kirjatuista toimenpiteistä valitsemalla loki. Uusi ikkuna avautuu.
2. Tässä ikkunassa voit poistaa kaikki tiedot valitsemalla Tyhjennä. Tiedot poistetaan 

välittömästi eikä poistamista voi perua.
3. Sulje ikkuna napsauttamalla Sulje-painiketta.

!
VAROITUS! 
Varmista ennen aseman irrottamista, että edellinen käyttäjä ei enää tarvitse kyseistä asemaa.
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5.18 Ositus

VIP X1600 -moduuliin yhdistettyjen kameroiden tallenteille voidaan luoda neljä osiota 
tietokoneiden kiintolevyjen osituksen tapaan. Jokaiselle osiolle voidaan määrittää 
parametreja, esimerkiksi videotallenteen koko ja tyyppi. Näiden parametrien muuttaminen 
aiheuttaa uudelleenjärjestelyjä, joiden aikana tallennetut tiedot menetetään.

Moduuli vaatii jokaisen yhdistetyn kameran tallenteille oman osion. Kukin osio on liitetty 
omaan lähettimeensä tai kameratuloon: kameratulo Video In 1 osionumeroon 01, kameratulo 
Video In 2 osioon 02 jne. Tätä järjestystä ei voida muuttaa. Tämän takia luettelossa näytetään 
aina kaikki numerot huolimatta siitä, onko vastaava osio käytettävissä tai onko se poistettu. 
Kaikki neljä mahdollista osiota on määritettävä, jotta neljällä kameralla voidaan tallentaa.

Kaikki osiot on lueteltu taulukossa sivulla Ositus yhdessä videotulon numeron (Kamera), osion 
nimen, hälytysraitojen, tyypin ja koon kanssa.
Lisäksi sivulla on katsaus asematietoihin, esimerkiksi muistin kokonaismäärä ja luotujen 
osioiden määrä. Viipalekaaviosta näkyy, kuinka paljon muistitilaa on ositettu tallennuksia 
varten.
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5.18.1 Osion luonti

Uusi osio luodaan käyttämällä erillisiä ikkunoita, joissa annetaan erilaista tietoa ja opastetaan 
käyttäjää tarvittavien asetusten suhteen.
Toimenpide on tehtävä jokaiselle kiintolevylle luotavalle osiolle. Käynnistyksen jälkeen voit 
valita luotavien osioiden kokonaismäärän. Luominen aloitetaan aina uudelleen alusta, kunnes 
kaikki osiot on määritetty.
1. Käynnistä osioiden luomisen opastusohjelma napsauttamalla Luo osio -painiketta. 

Ensimmäinen ikkuna avautuu.

2. Lue aina ensin ikkunan yläosassa olevat ohjeet.
3. Anna arvoja tai käytä muita mahdollisia ohjaimia, esimerkiksi painikkeita, valintaruutuja 

tai luettelokenttiä napsauttamalla tekstikenttiä.
4. Jatka seuraavaan vaiheeseen napsauttamalla ikkunan alaosan Seuraava>-painiketta.
5. Palaa edelliseen vaiheeseen napsauttamalla ikkunan alaosan <Takaisin-painiketta.
6. Peruuta toimenpide ja sulje ohje napsauttamalla Peruuta-painiketta.

i
HUOMAUTUS! 
Osioiden enimmäismäärä on ennalta määrätty ja vastaa moduulin itsensä videotulojen määrää.
Voit luoda useita samantyyppisiä osioita yhden prosessin aikana. Tee se valitsemalla 
ensimmäisen ikkunan valintaruutu Käytä samoja asetuksia kaikissa uusissa osioissa.
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5.18.2 Muutosten tallentaminen
Tehtyäsi tarvittavat asetukset sinun on siirrettävä asetukset yksikköön ja tallennettava ne.

1. Vaihda tarvittaessa viimeiseen ikkunaan.
2. Viimeistele määritys valitsemalla Valmis. Kaikki asetukset siirretään yksikköön, ja ne 

astuvat voimaan.

5.18.3 Osion tila

Osion tila -ikkunassa on katsaus nykyisiin ositusmäärityksiin. Tässä ikkunassa ei voida tehdä 
muutoksia.
1. Valitse luettelosta osio, jota haluat muuttaa, napsauttamalla sitä.
2. Napsauta Osion tila -painiketta. Näyttöön avautuu uusi ikkuna, jossa on valitun osion 

tiedot.
3. Katso muiden osioiden tila napsauttamalla <<- ja >>-painikkeita.
4. Sulje ikkuna valitsemalla OK.

!
VAROITUS! 
Kaikki asetuksiin tehdyt muutokset tulevat voimaan vain, jos viimeistelet määrityksen 
viimeisessä ikkunassa valitsemalla Valmis.
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5.18.4 Osion muokkaus

Voit muuttaa osion määritystä koska tahansa.

Voit tehdä tarvittavat muutokset Osion ominaisuudet -ikkunassa.
1. Valitse luettelosta osio, jota haluat muuttaa, napsauttamalla sitä.
2. Napsauta Muokkaa osiota -painiketta. Näyttöön avautuu uusi ikkuna, jossa on valitun 

osion tiedot.
3. Tee tarvittavat muutokset.
4. Muokkaa muita osioita napsauttamalla <<- ja >>-painikkeita.
5. Tallenna muutokset napsauttamalla Aseta-painiketta.

5.18.5 Osion nimi
Tässä kohdassa voit antaa profiilille uuden nimen.

5.18.6 Osion numero
Osion numero (= videotulon numero) näytetään tiedoksi.

5.18.7 Tallennustyyppi
Valitse tarvittava tallennustyyppi.
Kierrättävän tilan tapauksessa tallennus jatkuu keskeytymättä. Jos kiintolevy täyttyy, 
vanhimmat tallennukset korvataan automaattisesti.
Lineaarisessa tilassa tallennus jatkuu, kunnes kiintolevy on täynnä. Tallennus keskeytyy, 
kunnes vanhoja tallennuksia on poistettu.

!
VAROITUS! 
Osioon tehtävät muutokset järjestävät osion uudelleen, jolloin siihen tallennetut jaksot 
menetetään. 
Tämän takia tärkeät jaksot on kopioitava tietokoneen kiintolevylle ennen osion muokkaamista.
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5.18.8 Hälytysraitojen määrä

Tallennuskapasiteetin hyödyntämiseksi mahdollisimman tehokkaasti yksikkö käyttää erityistä 
tallennustilaa: heti kun hälytyksen tallennuksen aikaväli alkaa, tallennusta tehdään jatkuvasti 
yhdellä segmentillä, joka on koko hälytysjakson suuruinen (hälytystä edeltävä ja sen jälkeinen 
aika).
Tämä osion segmentti toimii kierrättävän puskurin tavoin ja korvataan, kunnes hälytys todella 
käynnistetään. Tallennusta tapahtuu segmentillä vain ennalta asetetun hälytyksen jälkeisen 
ajan kuluessa ja uutta segmenttiä käytetään tämän jälkeen samaan tapaan.
Valitse osiossa käytettävien hälytysraitojen määrä. Jokaiseen hälytysraitaan voidaan tallentaa 
yksi hälytystapahtuma. Annettujen hälytysten määrä voidaan tallentaa ja arkistoida. Osiossa 
voi olla enintään 128 hälytystallennusta.
Jos osion asetukseksi on valittu Kierrättävä tila, viimeisimmät hälytystallennukset 
tallennetaan aina ennalta määritettyyn numeroon. Jos valittuna on Lineaarinen tila, tallennus 
päättyy, kun hälytysraitojen enimmäismäärä täyttyy.

5.18.9 Hälytysraidan koko
Hälytysraidan koko voidaan laskea eri parametrien perusteella. Laskettu koko koskee kaikkia 
osion hälytysraitoja.
1. Napsauta Laske-painiketta. Uusi ikkuna avautuu.
2. Valitse luettelokentistä kunkin parametrin oikea asetus.
3. Hyväksy laskettu arvo napsauttamalla Aseta-painiketta.

5.18.10 Muoto
Voit koska tahansa poistaa kaikki osion tallennukset.

Napsauta alustuspainiketta, jos haluat poistaa kaikki valitun osion tallennukset.

5.18.11 Kaikkien osioiden poistaminen
Voit koska tahansa poistaa kaikki osiot. Yksittäisiä osioita ei voi poistaa.

Napsauta Poista kaikki osiot -painiketta. Näyttöön jää numeron sisältävä rivi, osioiden 
nimi poistetaan ja niiden kooksi ilmoitetaan 0.

!
VAROITUS! 
Hälytysraidat on luotava tarvittavaan osioon hälytysten tallennusta varten.

!
VAROITUS! 
Tarkista tallennukset ennen poistamista ja kopioi tärkeät jaksot tietokoneen kiintolevylle.

!
VAROITUS! 
Osioiden poistaminen aiheuttaa koko kiintolevyn uudelleenjärjestämisen ja kaikkien levylle 
tallennettujen jaksojen menetyksen. 
Tarkista tallennukset ennen osion poistamista ja kopioi tärkeät jaksot tietokoneen 
kiintolevylle.
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5.19 Tallennusprofiilit

Voit määrittää enintään kymmenen erillistä tallennusprofiilia. Voit määrittää ne tietyille päiville 
tai kellonajoille tallennuksen ajoitustoiminnossa (katso Kohta 5.20 Tallenn. ajoitustoiminto, 
Sivu 57).
Kussakin profiilissa voit määrittää eri asetukset jokaiselle kameratulolle.

1. Muokkaa profiilia napsauttamalla sen välilehteä.
2. Napsauta taulukossa sen kameratulon nimeä, jonka asetuksia haluat muokata. 
3. Voit valita useamman kameratulon pitämällä Shift- tai [Ctrl]-näppäintä pohjassa 

Windows-käyttöjärjestelmän tavalliseen tapaan. Seuraavat asetukset koskevat kaikkia 
valittuja merkintöjä.

4. Palauta oletusasetukset napsauttamalla Oletus-painiketta.
5. Napsauta Kopioi asetukset -painiketta, jos haluat kopioida näkyvissä olevat asetukset 

toiseen profiiliin. Näyttöön avautuu uusi ikkuna, jossa voit valita profiilit, joihin haluat 
kopioida asetukset.

6. Tallenna jokaisen profiilin asetukset Aseta-painikkeella.

i
HUOMAUTUS! 
Voit muuttaa tallennusprofiilien nimiä välilehdillä Tallenn. ajoitustoiminto -sivulla (katso 
Kohta 5.20.3 Aikajaksot, Sivu 58).
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5.19.1 Vakioprofiili
Tässä kentässä voit valita jatkuvaan tallennukseen käytettävän lähettimen profiilin (katso 
Kohta 5.11 Lähettimen profiili, Sivu 37).

5.19.2 Lähetin
Tässä kentässä voit valita tallennuksessa käytettävän tietovirran.

5.19.3 Hälytysraidan tallennus

Aktivoi hälytysraidan tallennus valitsemalla valintaruutu. Hälytystä edeltävä aikaväli 
näytetään automaattisesti.

5.19.4 Hälytyksen jälkeinen aika
Voit valita hälytyksen jälkeisen aikavälin luettelokentästä.

5.19.5 Hälytyksen jälkeinen profiili
Voit valita lähettimen profiilin, jota käytetään tallennukseen hälytyksen jälkeisenä aikana 
(katso Kohta 5.11 Lähettimen profiili, Sivu 37).
Vakioprofiili saa sivun yläreunassa näkyvät jatkuvan tallennuksen asetukset.

5.19.6 Hälytystulo / liikkeentunnistuksen hälytys / kuvahäviöhälytys
Tässä voit valita tallennuksen käynnistävän hälytystunnistimen. Voit myös käyttää kameran 
liikkeentunnistuksen ja kuvan hälytystä käynnistämään toisen kameran hälytystallennus.

i
HUOMAUTUS! 
Tallennusprofiili voi poiketa videotulon asetetusta Aktiivisen profiilin vakioasetuksesta ja sitä 
käytetään vain aktiivisen tallennuksen aikana.

i
HUOMAUTUS! 
Tämä parametri on aktiivinen vain, jos hälytysraitoja on määritetty kyseiselle kameratulolle eli 
kyseiselle osiolle (katso Kohta 5.18.8 Hälytysraitojen määrä, Sivu 54).

i

HUOMAUTUS! 
Liikkeentunnistuksen hälytykset määritetään ja aktivoidaan kullekin kameralle sivulla VCA 
(katso Kohta 5.23 VCA, Sivu 63).
Hälytystulot määritetään ja aktivoidaan Hälytyksen lähteet -sivulla (katso 
Kohta 5.21 Hälytyksen lähteet, Sivu 59).
Hälytystulojen valintaruutujen numerointi vastaa hälytystulojen merkitsemistä VIP X1600 -
moduulilla. Liikkeentunnistuksen ja videohälytyksen numerointi vastaa videotulojen 
merkintöjä.
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5.20 Tallenn. ajoitustoiminto

Tallennuksen ajoitustoiminnossa voit määrittää luomiisi tallennusprofiileihin viikonpäivät ja 
kellonajat, jolloin kameran kuvat tulisi tallentaa hälytyksen tapahtuessa.
Voit määrittää profiiliin yhtä monta ajanjaksoa (15 minuutin välein) mille tahansa 
viikonpäivälle. Kellonaika näkyy siirtämällä hiiren kohdistin taulukon päälle. Tämä helpottaa 
suunnan valitsemista.
Viikonpäivien lisäksi voit myös määrittää juhlapyhät, jotka eroavat viikon tavallisesta 
ajoituksesta. Tällöin voit käyttää sunnuntaipäivien asetuksia tiettyinä juhlapäivinä, jotka osuvat 
vaihtuville viikonpäiville.
1. Napsauta Aikajaksot-kentässä profiilia, johon haluat linkittää asetukset.
2. Napsauta kenttää taulukossa ja vedä kohdistin kaikkien kenttien yli valittuun profiiliin 

pitämällä hiiren ykköspainiketta pohjassa.
3. Poista minkä tahansa aikavälin valinta hiiren kakkospainikkeella.
4. Valitse kaikki valittuun profiiliin määritettävät aikavälit napsauttamalla Valitse kaikki -

painiketta.
5. Poista kaikkien aikavälien valinta napsauttamalla Tyhjennä kaikki -painiketta.
6. Kun olet valmis, tallenna asetukset yksikköön Aseta-painikkeella.
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5.20.1 Juhlapyhät
Voit määrittää juhlapyhät, jotka eroavat viikon tavallisesta ajoituksesta. Tällöin voit käyttää 
sunnuntaipäivien asetuksia tiettyinä juhlapäivinä, jotka osuvat vaihtuville viikonpäiville.
1. Napsauta Juhlapyhät-välilehteä. Jo valitut päivät näkyvät taulukossa.
2. Napsauta Lisää-painiketta. Uusi ikkuna avautuu.
3. Valitse kalenterista etsimäsi päivä. Voit valita useita peräkkäisiä päiviä pitämällä hiiren 

ykköspainiketta painettuna. Nämä näytetään myöhemmin yhtenä tietona taulukossa.
4. Hyväksy valinta valitsemalla OK. Ikkuna sulkeutuu.
5. Määritä yksittäiset juhlapyhät tallennusprofiiliin edellä kuvatulla tavalla.

5.20.2 Juhlapyhien poistaminen
Voit poistaa määrittämäsi juhlapyhät koska tahansa.
1. Napsauta Poista-painiketta. Uusi ikkuna avautuu.
2. Napsauta poistettavaa päivää.
3. Valitse OK. Kohde poistetaan taulukosta, ja ikkuna sulkeutuu.
4. Muiden päivien poistaminen tehdään samalla tavalla.

5.20.3 Aikajaksot
Voit muuttaa tallennusprofiilien nimiä.
1. Valitse profiili napsauttamalla ja valitse sitten Nimeä uudelleen.
2. Anna valitsemasi nimi ja valitse taas Nimeä uudelleen. 

5.20.4 Tallennuksen ottaminen käyttöön
Määrityksen jälkeen tallennuksen ajoitus on otettava käyttöön ja tallennus aloitettava. 
Tallennuksen alettua sivut Tallennusprofiilit ja Tallenn. ajoitustoiminto poistetaan käytöstä 
eikä määritystä voi muuttaa.
Voit pysäyttää tallennuksen koska tahansa ja muuttaa asetuksia.
1. Aktivoi tallennuksen ajoitus napsauttamalla Aloita-painiketta.
2. Poista tallennuksen ajoitus käytöstä napsauttamalla Pysäytä-painiketta. Meneillään olevat 

tallennukset keskeytetään ja määritystä voidaan muokata.

5.20.5 Tallennustila
Kaaviossa näkyvät VIP X1600 -moduulin tallennusaktiviteetit. Näytössä on animoitu kaavio 
tallennuksen ollessa käynnissä.
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5.21 Hälytyksen lähteet 

Voit määrittää VIP X1600 -moduulin hälytystulot.

5.21.1 Hälytystulo
Valitse Akt. korkea, jos hälytys liipaistaan sulkemalla kosketin. Valitse Akt. pieni, jos hälytys 
liipaistaan avaamalla kosketin.

5.21.2 Nimi
Voit antaa kullekin hälytystulolle nimen, joka näytetään sitten hälytystulon kuvakkeen 
alapuolella LIVEPAGE-sivulla, jos määritykset ovat oikein (katso Kohta 5.32 Livepagen määritys, 
Sivu 84).
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5.22 Hälytysliitännät

Voit valita tavan, jolla VIP X1600 -moduuli reagoi hälytykseen. Hälytyksen tapahtuessa yksikkö 
voi automaattisesti yhdistää ennalta määritettyyn IP-osoitteeseen. Voit antaa enintään 
kymmenen IP-osoitetta, joihin VIP X1600 -moduuli ottaa yhteyttä hälytyksen tapauksessa, 
kunnes yhteys luodaan.

5.22.1 Ota yhteys hälytyksen sattuessa
Valitse Käyt., jotta VIP X1600 -moduuli yhdistää automaattisesti ennalta määritettyyn IP-
osoitteeseen hälytyksen tapahtuessa.
Asetuksella Seuraa tuloa 1 yksikkö ylläpitää automaattisesti luotua yhteyttä niin kauan kuin 
hälytystulossa 1 on hälytys.

5.22.2 Kohde-IP-osoitteiden määrä
Määritä niiden IP-osoitteiden määrä, joihin otetaan yhteyttä hälytystapauksessa. Yksikkö ottaa 
yhteyttä etäasemiin numeroidussa järjestyksessä, kunnes yhteys saadaan luotua.

5.22.3 Kohde-IP-osoite
Anna kullekin numerolle halutun etäaseman IP-osoite.

i
HUOMAUTUS! 
Virtaa 2 lähetetään oletusarvoisesti hälytysliitäntöjä varten. Muista tämä määrittäessäsi 
profiilia (katso Kohta 5.11 Lähettimen profiili, Sivu 37).
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5.22.4 Kohdesalasana
Jos etäasema on suojattu salasanalla, anna salasana tässä kohdassa.
Tällä sivulla voit tallentaa enintään kymmenen kohde-IP-osoitetta ja määrittää vain kymmenen 
salasanaa yhteyden luomiseksi etäasemiin. Jos yhteyksiä tarvitaan enemmän kuin kymmenen, 
esimerkiksi silloin, kun niitä luo ohjausjärjestelmä (esimerkiksi VIDOS tai Bosch Video 
Management System), voit määrittää yleisen salasanan tällä sivulla. VIP X1600 -moduuliin voi 
luoda tällä yleisellä salasanalla yhteyksiä kaikkiin laitteisiin, joita tämä sama salasana suojaa. 
Siinä tapauksessa toimi seuraavasti:
1. Valitse 10 Kohde-IP-osoitteiden määrä -luettelokentässä.
2. Anna osoite 0.0.0.0 Kohde-IP-osoite-kenttään.
3. Anna valitsemasi salasana Kohdesalasana-kenttään.
4. Aseta user-salasana kaikille laitteille, jotka yhdistetään tähän salasanaan.

5.22.5 Videolähetys
Jos yksikköä käytetään palomuurin takana, TCP (HTTP-portti) on valittava 
tiedonsiirtoprotokollaksi. Valitse UDP lähiverkossa käyttöä varten.

5.22.6 Etäportti
Valitse selainportti verkon määrityksen mukaan. HTTPS-yhteyksien portit ovat käytettävissä 
vain, jos Käyt. on valittu SSL-salaus-kohdassa.

5.22.7 Videolähtö
Jos tiedät, mitä yksikköä käytetään vastaanottimena, voit valita analogisen videolähdön, johon 
signaali on vaihdettava. Jos kohdeyksikköä ei tiedetä, kannattaa valita Ensimm. vaihtoehto. 
Siinä tapauksessa kuva sijoitetaan ensimmäiseen vapaaseen videolähtöön. Se on lähtö, jossa 
ei ole signaalia. Liitetyssä monitorissa näkyy kuvia ainoastaan hälytyksen käynnistyttyä. Jos 
valitset tietyn videolähdön, jolle on valittu vastaanottimessa jaettu kuva, voit valita myös 
Vastaanotin-kohdassa vastaanottimen jossa hälytyskuva näkyy. 

i
HUOMAUTUS! 
Kun määrä 10 asetetaan kohde-IP-osoitteeseen 0.0.0.0, VIP X1600 -moduuli ei enää käytä sitä 
kymmenentenä osoitteena automaattisen yhdistämisen yrittämiselle hälytystapauksessa. Sen 
sijaan parametria käytetään vain yleisen salasanan tallentamiseen.

!
VAROITUS! 
Huomaa, että joissakin olosuhteissa on oltava käytettävissä enemmän kaistanleveyttä 
hälytystilanteiden lisävideokuvaa varten, jos monilähetyskäyttö ei ole mahdollinen. Voit ottaa 
monilähetyksen käyttöön valitsemalla Videolähetys-parametriksi UDP-vaihtoehdon tässä ja 
Verkko-sivulla (katso Kohta 5.28.5 Videolähetys, Sivu 76).

i
HUOMAUTUS! 
Lisätietoja on kohdeyksikön käyttöoppaan näyttöasetuksia ja käytettävissä olevia videolähtöjä 
käsittelevissä osissa.
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5.22.8 Vastaanotin
Näytä hälytyskuva valitsemalla vastaanotin. Vastaanottimen valinta vaikuttaa kuvan sijaintiin 
jaetussa näytössä. Voit määrittää esimerkiksi VIP XD -vastaanottimessa, että vastaanottimen 2 
hälytyskuva näkyy monitorin oikeassa yläneljänneksessä. 

5.22.9 SSL-salaus
SSL-salauksella voidaan suojata yhteyden luomiseen liittyvät tiedot, esimerkiksi salasana. Jos 
aktivoit Käyt.-vaihtoehdon, vain salattuja portteja on käytettävissä Etäportti-parametria 
varten.

Voit määrittää ja aktivoida tallennusvälineen tietojen (kuva, ääni, metatiedot) salauksen 
Salaus-sivulla (katso Kohta 5.30 Salaus, Sivu 81).

5.22.10 Muodosta yhteys automaattisesti
Valitse Käyt., jos haluat luoda yhteyden automaattisesti uudelleen johonkin aiemmin 
määritetyistä IP-osoitteista kunkin uudelleenkäynnistyksen jälkeen tai kun yhteys on katkennut 
tai verkko kaatunut.

5.22.11 Ääni
Valitse Käyt., jos haluat lisäksi lähettää erillisen, hälytysyhteyksillä varustetun G.711-koodatun 
äänivirran.

5.22.12 Oletuskamera
Tässä kohdassa voit valita kameran, jonka kuva näytetään vastaanottimessa automaattisesti 
ensin, kun hälytysliitäntää tehdään. Järjestelmän määrityksen mukaan vastaanotin voi sitten 
valita myös muut kamerat.

i
HUOMAUTUS! 
SSL-salaus on aktivoitava ja määritettävä yhteyden molemmissa päissä. Myös oikeiden 
sertifikaattien on oltava siirrettyinä VIP X1600 -moduuliin (katso 
Kohta 5.36.4 Kunnossapitoloki, Sivu 90).

i
HUOMAUTUS! 
Virtaa 2 lähetetään oletusarvoisesti automaattista yhdistämistä varten. Muista tämä 
määrittäessäsi profiilia (katso Kohta 5.11 Lähettimen profiili, Sivu 37).

i
HUOMAUTUS! 
Numerointi noudattaa moduulin videotulojen merkintää.
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5.23 VCA

VIP X1600 -moduulit sisältävät integroidun videon sisältöanalyysin (VCA), joka voi havaita ja 
analysoida signaalin muutokset. Tällaiset muutokset voivat johtua liikkeestä kameran kuva-
alueella.

Voit määrittää videon sisältöanalyysin erikseen jokaiselle videotulolle.
1. Avaa kyseisen videotulon määritys napsauttamalla jotain välilehdistä.
2. Anna haluamasi asetukset.
3. Palauta oletusasetukset napsauttamalla Oletus-painiketta.

i
HUOMAUTUS! 
Jos laitteen teho ei riitä, reaaliaikaiset kuvat ja tallennukset näytetään ensin. Tämä saattaa 
heikentää videon sisältöanalyysin laatua. Tämän vuoksi suorittimen kuormitusta kannattaa 
seurata ja optimoida lähettimen tai videon sisältöanalyysin asetukset (katso 
Kohta 8.5 Suorittimen kuormitus, Sivu 114).
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5.23.1 Analyysi
Aktivoi videon sisältöanalyysi valitsemalla Käyt..
Heti kun videon sisältöanalyysi aktivoidaan, luodaan metatiedot. Valitun analyysityypin ja 
kokoonpanon mukaan esikatseluikkunassa parametriasetusten vieressä näkyy lisätietoa 
videokuvan päällä. Jos olet valinnut esimerkiksi MOTION+-analyysin, tunnistinkentät, joissa 
rekisteröidään liikettä, merkitään suorakulmioilla.

5.23.2 Analyysityyppi
Valitse tarvittava analyysialgoritmi. Oletusarvoisesti vain MOTION+ on käytettävissä. Siihen 
kuuluu liiketunnistin ja tärkeä sabotoinnin tunnistaminen. Kulloinenkin hälytystila näytetään 
tiedoksi.

5.23.3 Liiketunnistin (vain MOTION+)
Jotta tunnistin toimii, seuraavien ehtojen on täytyttävä:
– Analyysin on oltava käytössä.
– Vähintään yhden tunnistinkentän on oltava käytössä.
– Yksittäiset parametrit on määritettävä siten, että ne soveltuvat käyttöympäristöön ja 

haluttuihin vasteisiin.
– Herkkyys on asetettava suuremmaksi kuin 0.

i
HUOMAUTUS! 
Livepagen määritys -sivulla voit ottaa käyttöön myös LIVEPAGEn tietoleimat (katso 
Kohta 5.32 Livepagen määritys, Sivu 84).

i
HUOMAUTUS! 
Bosch Security Systems tarjoaa myös muita analyysialgoritmeja monipuolisilla toiminnoilla 
(esimerkiksi IVMD).
Jos valitset jonkin näistä algoritmeista, voit määrittää vastaavat parametrit tässä suoraan. 
Lisätietoja on mukana toimitetulla tuote-CD:llä olevissa oppaissa (katso Kohta 3.2 VIP X1600 -
moduulin toimitus, Sivu 11).

!

VAROITUS! 
Valon heijastumat (lasipinnoilta yms.), valojen sytyttäminen tai sammuttaminen tai 
valaistustason muutokset, jotka aiheutuvat pilvien liikkeistä aurinkoisena päivänä, voivat 
laukaista liiketunnistimen tahattomia reaktioita ja aiheuttaa vääriä hälytyksiä. Tee sarja testejä 
eri vuorokauden aikoina. Siten varmistat, että videotunnistin toimii oikein.
Sisätilojen valvontaa varten on varmistettava, että alueilla on tasainen valaistus sekä päivällä 
että yöllä.
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5.23.4 Herkkyys (vain MOTION+)
Liiketunnistimen perusherkkyys voidaan säätää kameraan vaikuttavien ympäristön 
olosuhteiden mukaisesti. 
Tunnistin reagoi videokuvan kirkkauden vaihteluihin. Mitä tummempi tarkkailtava alue on, sitä 
korkeampi arvo on valittava.

5.23.5 Vähimmäiskoko (vain MOTION+)
Voit määrittää tunnistinkenttien määrän, joka liikkuvan kohteen on peitettävä, jotta hälytys 
tapahtuisi. Näin estetään, että liian pienet kohteet eivät laukaise hälytystä.
Suositeltava vähimmäisarvo on 4. Tämä arvo vastaa neljää tunnistinkenttää.

5.23.6 Valitse alue (vain MOTION+)
Liiketunnistimelle voidaan valita sen valvomat kuva-alueet. Videokuva on jaettu 858 neliön 
muotoiseen kenttään. Kukin näistä kentistä voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä 
erikseen. Jos haluat jättää tietyt alueet pois kameran tarkkailualueelta niiden jatkuvan liikkeen 
takia (tuulessa heiluva puu tms.), voit poistaa kyseiset kentät käytöstä.
1. Määritä tunnistinkentät valitsemalla Valitse alue. Uusi ikkuna avautuu.
2. Valitse tarvittaessa ensin Tyhjennä kaikki, jotta saat poistettua tehdyt valinnat 

(keltaisella merkityt kentät).
3. Napsauta aktivoitavia kenttiä hiiren ykköspainikkeella. Aktivoidut kentät on merkitty 

keltaisella.
4. Valitse tarvittaessa koko videokuvan valvonta valitsemalla Valitse kaikki.
5. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kaikkia kenttiä, jotka haluat poistaa käytöstä.
6. Tallenna määritys valitsemalla OK.
7. Sulje ikkuna tallentamatta muutoksia napsauttamalla sulkemispainiketta X ikkunan 

otsikkopalkissa.
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5.23.7 Väärinkäytösten havaitseminen
Kameroiden ja videokaapelien sabotoinnin havaitsemiseen on monia eri keinoja. Tee sarja 
testejä eri vuorokauden aikoina. Siten varmistat, että videotunnistin toimii oikein.

5.23.8 Herkkyys

Väärinkäytösten havaitsemisen perusherkkyys voidaan säätää kameraan vaikuttavien 
ympäristön olosuhteiden mukaisesti.
Algoritmi reagoi vertailukuvan ja kulloisenkin videokuvan välisiin eroihin. Mitä tummempi 
tarkkailtava alue on, sitä korkeampi arvo on valittava.

5.23.9 Käynnistysviive (s)
Voit määrittää hälytyksen käynnistykselle viiveen. Hälytys laukaistaan vasta tietyn 
sekuntimäärän kuluttua ja vain, jos laukaisun aiheuttanut tilanne on vielä olemassa. Jos tilanne 
on palautunut normaaliksi ennen tämän aikavälin päättymistä, hälytystä ei laukaista. Näin 
voidaan välttää lyhytaikaisten muutosten laukaisemat väärät hälytykset esimerkiksi 
puhdistettaessa kameran tarkkailukenttää.

5.23.10 Koko kohteen muutos
Voit määrittää, miten paljon koko videokuvan on muututtava, jotta hälytys käynnistyy. Tämä 
asetus on riippumaton kohdassa Valitse alue valituista tunnistinkentistä. Määritä arvo 
suureksi, jos jo muutaman anturikentän muutos käynnistää hälytyksen. Jos arvo on pieni, 
hälytyksen käynnistyminen edellyttää samanaikaisia muutoksia useissa anturikentissä.
Tämän valinnan avulla voit havaita liiketunnistimista riippumatta kameran suunnan tai paikan 
muuttumisen esimerkiksi kameran kiinnikkeen kääntämisen vuoksi.

5.23.11 Kohde liian kirkas
Ota tämä toiminto käyttöön, jos haluat hälytyksen käynnistyvän havaittaessa sabotointia, 
johon liittyy erittäin kirkas valo (esimerkiksi taskulampulla osoittaminen suoraan kameran 
linssiin). Vertailukohtana on näkymän keskimääräinen kirkkaus.

5.23.12 Kohde liian tumma
Ota tämä toiminto käyttöön, jos haluat hälytyksen käynnistyvän havaittaessa sabotointia, 
johon liittyy objektiivin peittäminen (esimerkiksi maalisuihkeella). Vertailukohtana on näkymän 
keskimääräinen kirkkaus.

i
HUOMAUTUS! 
Väärinkäytösten havaitsemisen valinnat voidaan asettaa vain kiinteille kameroille. 
Domekameroita tai muita moottoroituja kameroita ei voi suojata näin, koska kameran oma liike 
aiheuttaa liian suuria muutoksia videokuvaan.

i
HUOMAUTUS! 
Tähän ja seuraavaan parametriin on pääsy vain, jos vertailuarvotarkistus on käytössä.
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5.23.13 Kohde liian kovaääninen
Ota tämä toiminto käyttöön, jos haluat hälytyksen käynnistyvän havaittaessa sabotointia, 
johon liittyy esimerkiksi sähkömagneettista häiriötä (kohteessa on kohinaa, koska 
videokaapelien lähellä esiintyy voimakas häiriösignaali).

5.23.14 Koko kohteen muutos
Ota käyttöön tämä toiminto, jos Koko kohteen muutos -liukusäätimellä asetetun koko kohteen 
muutoksen on käynnistettävä hälytys.

5.23.15 Vertailuarvotarkistus
Voit tallentaa vertailukuvan, jota verrataan jatkuvasti senhetkiseen videokuvaan. Jos videokuva 
eroaa merkityillä alueilla vertailukuvasta, hälytys laukaistaan. Näin voit havaita sabotoinnin, 
joka jäisi muuten huomaamatta, esimerkiksi kameran kääntämisen.
1. Tallenna näkyvä videokuva vertailukuvaksi valitsemalla Viitetietoja.
2. Valitse Valitse alue ja valitse ne alueet vertailukuvassa, joita on tarkkailtava.
3. Ota jatkuva vertailu käyttöön valitsemalla Vertailuarvotarkistus-valintaruutu. Tallennettu 

vertailukuva näytetään mustavalkoisena kulloisenkin videokuvan alapuolella ja valitut 
alueet on merkitty keltaisella.

5.23.16 Valitse alue
Voit valita vertailukuvasta valvottavat kuva-alueet. Videokuva on jaettu 858 neliön muotoiseen 
kenttään. Kukin näistä kentistä voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä erikseen.

1. Määritä tunnistinkentät valitsemalla Valitse alue. Uusi ikkuna avautuu.
2. Valitse tarvittaessa ensin Tyhjennä kaikki, jotta saat poistettua tehdyt valinnat 

(keltaisella merkityt kentät).
3. Napsauta aktivoitavia kenttiä hiiren ykköspainikkeella. Aktivoidut kentät on merkitty 

keltaisella.
4. Valitse tarvittaessa koko videokuvan valvonta valitsemalla Valitse kaikki.
5. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kaikkia kenttiä, jotka haluat poistaa käytöstä.
6. Tallenna määritys valitsemalla OK.
7. Sulje ikkuna tallentamatta muutoksia napsauttamalla sulkemispainiketta X ikkunan 

otsikkopalkissa.

i
HUOMAUTUS! 
Valitse vertailuvalvontaan vain ne alueet, joilla ei näy liikettä ja jotka ovat aina tasaisesti 
valaistuja, koska muutoin saatetaan laukaista vääriä hälytyksiä.
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5.24 Hälytyssähköposti

Vaihtoehtona automaattiselle yhdistämiselle hälytystilat voidaan dokumentoida myös 
sähköpostitse. Tällä tavalla hälytyksestä voidaan ilmoittaa vastaanottajalle, jolla ei ole 
videovastaanotinta. Tässä tapauksessa VIP X1600 -moduuli lähettää automaattisesti 
sähköpostiviestin ennalta määritettyyn sähköpostiosoitteeseen.

5.24.1 Lähetä hälytyssähköposti
Valitse Käyt., jos haluat yksikön lähettävän automaattisesti hälytyssähköpostin hälytyksen 
tapahtuessa.

5.24.2 Postipalvelimen IP-osoite
Anna sen postipalvelimen IP-osoite, joka toimii SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -
standardilla. Lähtevät sähköpostiviestit lähetetään postipalvelimeen antamasi osoitteen 
kautta. Muussa tapauksessa jätä ruutu tyhjäksi (0.0.0.0).

5.24.3 SMTP-käyttäjänimi
Kirjoita valitun postipalvelimen rekisteröity käyttäjänimi tähän.

5.24.4 SMTP-salasana
Anna tässä rekisteröidyn käyttäjätunnuksen salasana.

5.24.5 Asettelu
Voit valita hälytysviestin tietomuodon.
– Vakio (JPEG)

sähköpostiviesti ja JPEG-kuvatiedostoliite.
– Tekstiviestit

sähköpostiviesti tekstiviestimuodossa sähköposti-SMS-yhdyskäytävään (esimerkiksi 
hälytyksen lähettämiseen matkapuhelimella) ilman kuvaliitettä. 

!
VAROITUS! 
Kun vastaanottimena käytetään matkapuhelinta, on muistettava ottaa muodon mukaan 
käyttöön sähköposti- tai SMS-toiminto, jotta näitä viestejä voidaan vastaanottaa.
Matkapuhelinoperaattoriltasi saat tietoa matkapuhelimesi käytöstä.
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5.24.6 Liitä JPEG kamerasta
Valitse ne kamerat, joista JPEG-kuvia lähetetään, valitsemalla valintaruutu. Käyttöön otetun 
videotulon kohdalla on valintamerkki.

5.24.7 Kohdeosoite
Anna hälytyssähköpostien sähköpostiosoite tässä. Osoitteen enimmäispituus on 49 merkkiä.

5.24.8 Lähettäjän nimi
Anna sähköpostin lähettäjän yksilöllinen nimi, esimerkiksi yksikön sijainti. Tämä helpottaa 
sähköpostin alkuperän tunnistamista.

5.24.9 Testisähköposti
Voit testata sähköpostitoimintoa napsauttamalla Lähetä nyt! -painiketta. Hälytyssähköposti 
luodaan ja lähetetään välittömästi.
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5.25 Alarm Task Editor

Hälytyssivujen hälytysasetusten sijasta voit määrittää haluamasi hälytykset 
komentosarjamuodossa tässä kohdassa. Tämä korvaa muiden hälytyssivujen kaikki asetukset 
ja merkinnät.
1. Voit näyttää esimerkkejä komentojonoista valitsemalla Examples -linkin Alarm Task 

Editor -kentästä. Uusi ikkuna avautuu.
2. Voit kirjoittaa uusia komentosarjoja Alarm Task Editor -kenttään tai muokata valmiita 

komentosarjoja tarpeidesi mukaan.
3. Kun olet valmis, siirrä asetukset yksikköön Aseta-painikkeella. Jos siirto onnistui, 

tekstikentässä näkyy viesti Komentosarjan jäsennys onnistui. Jos siirto ei onnistunut, 
virheilmoituksessa on lisätietoja.

!

VAROITUS! 
Komentosarjojen muokkaaminen tällä sivulla korvaa kaikki muiden hälytyssivujen asetukset ja 
merkinnät. Toimintoa ei voi peruuttaa.
Tämän sivun muokkaaminen edellyttää tietoja ohjelmoinnista ja Alarm Task Script Language -
asiakirjan tuntemusta. Asiakirja on mukana toimitetulla tuote-CD:llä (katso 
Kohta 3.2 VIP X1600 -moduulin toimitus, Sivu 11).
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5.26 Releen asetukset

Voit määrittää relelähtöjen kytkemiskäyttäytymisen. Voit määrittää jokaisen releen avautuvaksi 
releeksi (tavallisesti suljettu kontakti) tai sulkeutuvaksi releeksi (tavallisesti avoin kontakti).
Voit myös määrittää, pitääkö lähdön toimia bistabiilina vai monostabiilina releenä. Bistabiilissa 
tilassa releen laukaistua tilaa ylläpidetään. Monostabiilissa tilassa voit asettaa ajan, jonka 
kuluttua rele palaa vapaaseen tilaan. 
Voit valita eri tapahtumia, jotka aktivoivat lähdön automaattisesti. Voit esimerkiksi kytkeä 
valonheittimen toimintaan laukaisemalla liikkeentunnistuksen ja sammuttaa valon taas 
hälytyksen päätyttyä.

5.26.1 Vapaa tila
Valitse Avaa, jos haluat releen toimivan NO-koskettimen tavoin, tai Suljettu, jos haluat releen 
toimivan kuten NC-kosketin.

5.26.2 Käyttötila
Valitse releelle käyttötila.
Jos esimerkiksi haluat hälytyksestä aktivoituvan valon palavan hälytyksen päätyttyä, valitse 
Bistabiili. Jos haluat hälytyksestä aktivoituvan sireenin hälyttävän esimerkiksi 10 sekuntia, 
valitse 10 s.
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5.26.3 Releseurannat
Valitse tarvittaessa tietty tapahtuma, joka liipaisee releen. Seuraavat tapahtumat ovat 
mahdollisia liipaisijoita:
– Ei käyt.

Tapahtumat eivät liipaise relettä
– Liitäntä

Liipaisu aina, kun liitäntä luodaan
– Videohälytys

Liipaisu vastaavan tulon videosignaalin katkettua
– Liikkeentunnistuksen hälytys

Liipaisu vastaavan tulon liikkeentunnistuksen hälytyksestä, joka on määritetty VCA-sivulla 
(katso Kohta 5.23 VCA, Sivu 63)

– Paikall. tulo
Liipaisu ulkoisen hälytystulon vaikutuksesta

– Etätulo
Liipaisu etäaseman kytkentäkoskettimen vaikutuksesta (vain, jos yhteys on olemassa) 

5.26.4 Releen nimi
Tässä voit antaa releelle nimen. Nimi näkyy painikkeessa kohdan Laukaise rele vieressä. 
Livepage voidaan määrittää myös näyttämään nimi releen kuvakkeen alapuolella.

5.26.5 Laukaise rele
Laukaise rele manuaalisesti napsauttamalla painiketta (esimerkiksi ovenavaajan testaamista 
tai käyttöä varten).

i
HUOMAUTUS! 
Valittavien tapahtumien luetteloissa näkyvät numerot liittyvät vastaaviin liittimiin VIP X1600 -
moduulissa. Esimerkiksi Videohälytys 1 liittyy Video In 1 -liitäntään.
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5.27 COM1

Voit määrittää sarjaliitännän parametrit (oranssi riviliitäntä) tarpeidesi mukaisesti.

5.27.1 Sarjaporttitoiminto
Valitse luettelosta ohjattavissa oleva yksikkö. Jos haluat käyttää sarjaporttia tallennustietojen 
lähettämiseen, valitse Läpinäkyvä. Valitse Pääte, jos haluat käyttää yksikköä päätteestä.

i
HUOMAUTUS! 
Jos VIP X1600 -moduuli toimii monilähetystilassa (katso Kohta 5.29 Monilähetys, Sivu 79), 
ensimmäiselle etäkohteelle, joka luo videoyhteyden laitteeseen, määritetään myös 
tallennustietoyhteys. Jos toimintaa ei kuitenkaan esiinny noin 15 sekuntiin, datayhteys 
katkaistaan automaattisesti ja toinen etäkohde voi vaihtaa tallennustietoa yksikön kanssa.

i
HUOMAUTUS! 
Valittuasi jonkin yksikön ikkunan loput parametrit asetetaan automaattisesti eikä niitä saa 
muuttaa.
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5.27.2 Kameran tunnus
Anna tarvittaessa sen oheislaitteen tunnus, jota haluat ohjata (esimerkiksi domekamera tai 
panorointi-/kallistuspidike). Annettu tunnus vastaa ensimmäiseen videotuloon liitettyä 
oheislaitetta. Muiden videotulojen tunnus lasketaan automaattisesti ja liitetään siihen 
liitettyyn oheislaitteeseen.

5.27.3 Tiedonsiirtonopeus
Valitse tiedonsiirtonopeuden arvo yksikköinä bittiä/s.

5.27.4 Databittiä
Merkkikohtaista databittimäärää ei voida muuttaa.

5.27.5 Stop-bittiä
Valitse merkkikohtainen stop-bittimäärä.

5.27.6 Pariteettitarkistus
Valitse pariteettitarkistuksen tyyppi.

5.27.7 Liitäntätila
Valitse sarjaliitännälle haluamasi yhteyskäytäntö.
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5.28 Verkko 

Tämän näytön asetuksia käytetään integroitaessa VIP X1600 -moduuli olemassa olevaan 
verkkoon.
Bosch Security Systems Asennus- ja käyttöopas  V3.5 | 2007.12



76 fi | Määritys Web-selaimella VIP X1600
Kun kenttiin tehdään muutoksia ja valitaan Käynnistä uudelleen -linkki, muutokset siirretään 
yksikköön Aseta-painikkeella. Ne otetaan kuitenkin käyttöön vasta, kun yksikkö käynnistetään 
uudelleen.
1. Tee tarvittavat muutokset.
2. Napsauta Aseta-painiketta.
3. Käynnistä uudelleen valitsemalla Käynnistä uudelleen -linkki. VIP X1600 -moduuli 

käynnistetään uudelleen ja muutetut asetukset otetaan käyttöön.

5.28.1 IP-osoite
Anna valitsemasi IP-osoite VIP X1600 -moduulille. IP-osoitteen täytyy olla kelvollinen verkkoa 
varten.

5.28.2 Aliverkon peite
Anna tässä kohdassa valitun IP-osoitteen oikea aliverkon peite.

5.28.3 Yhdyskäytävän osoite
Jos haluat yksikön muodostavan yhteyden etäsijaintiin eri aliverkossa, anna tässä kohdassa 
yhdyskäytävän IP-osoite. Muussa tapauksessa jätä ruutu tyhjäksi (0.0.0.0).

5.28.4 DNS-palvelimen osoite
VIP X1600 -moduulin käyttäminen helpottuu, jos yksikkö näkyy DNS-palvelimessa. Jos haluat 
esimerkiksi muodostaa Internet-yhteyden VIP X1600 -moduuliin, voit yksinkertaisesti kirjoittaa 
laitteelle DNS-palvelimessa annetun nimen selaimen osoiteriville. Kirjoita DNS-palvelimen IP-
osoite. Suojattuja ja dynaamisia DNS-palvelimia tuetaan.

5.28.5 Videolähetys
Jos yksikköä käytetään palomuurin takana, TCP (HTTP-portti) on valittava 
tiedonsiirtoprotokollaksi. Valitse UDP lähiverkossa käyttöä varten.

5.28.6 HTTP-selainportti
Valitse tarvittaessa luettelosta eri HTTP-selainportti. HTTP-oletusportti on 80. Jos haluat sallia 
vain suojatut yhteydet HTTPS-yhteyden kautta, HTTP-portti on poistettava käytöstä. Valitse 
tässä tapauksessa Ei käyt..

!
VAROITUS! 
Jos muutat IP-osoitteen, aliverkon peitteen tai yhdyskäytävän osoitteen, VIP X1600 -moduuli 
on käytettävissä uusissa osoitteissa vasta uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

!
VAROITUS! 
Monilähetyskäyttö on mahdollista vain UDP-yhteyskäytännöllä. TCP-yhteyskäytäntö ei tue 
monilähetysyhteyksiä.
MTU-arvo on UDP-tilassa 1514 tavua.
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5.28.7 HTTPS-selainportti
Jos haluat sallia selaimen käytön verkossa salatun yhteyden kautta, valitse tarvittaessa HTTPS-
selainportti luettelosta. HTTPS-oletusportti on 443. Aktivoimalla valinnan Ei käyt. voit poistaa 
HTTPS-portit käytöstä ja rajoittaa yhteyksiä salaamattomiin portteihin.
VIP X1600 -moduulit käyttävät TLS 1.0 -salausyhteyskäytäntöä. Yhteyskäytäntö on ehkä 
aktivoitava selaimen asetuksissa. Valitse myös Java-sovelluksissa käytettävä yhteyskäytäntö 
(Windowsin Ohjauspaneelin kohdassa Java).

Voit määrittää ja aktivoida tallennusvälineen tietojen (kuva, ääni, metatiedot) salauksen 
Salaus-sivulla (katso Kohta 5.30 Salaus, Sivu 81).

5.28.8 RCP+-portti 1756
Voit aktivoida salaamattoman RCP+-portin 1756 yhteystietojen vaihtoa varten. Jos haluat sallia 
yhteystietojen vaihdon vain salattuna, poista portti käytöstä valitsemalla Ei käyt..

5.28.9 Telnet-tuki
Jos haluat sallia vain suojatut yhteydet ja salatun tiedonsiirron, poista Telnet-tuki käytöstä 
valitsemalla Ei käyt.. Tällöin moduulia ei voi enää käyttää Telnet-protokollan avulla.

5.28.10 Ethernet-linkin tyyppi 1
Valitse tarvittaessa ETH 1 -liitännän Ethernet-linkin tyyppi. Liitettävän yksikön mukaan on ehkä 
valittava erityinen käyttötyyppi.

5.28.11 Ethernet-linkin tyyppi 2
Valitse tarvittaessa ETH 2 -liitännän Ethernet-linkin tyyppi. Liitettävän yksikön mukaan on ehkä 
valittava erityinen käyttötyyppi.

5.28.12 Verkon MSS (tavua)
Voit määrittää IP-paketin käyttäjätietojen segmentin enimmäiskoon. Siten voit säätää 
tietopakettien koon verkkoympäristön mukaan tiedonsiirron optimoimiseksi. Käytä UDP-tilassa 
MTU-arvoa 1 514 tavua.

5.28.13 iSCSI MSS (tavua)
iSCSI-järjestelmälle voi määrittää suuremman MSS-arvon kuin muulle verkon tiedonsiirrolle. 
Mahdollinen arvo määräytyy verkon rakenteen mukaan. Suurempi arvo on hyödyllinen 
ainoastaan, jos iSCSI-järjestelmä on samassa aliverkossa kuin VIP X1600.

i
HUOMAUTUS! 
Jos haluat sallia vain SLL-salauksella suojatut yhteydet, valitse asetukseksi Ei käyt. seuraavien 
parametrien kohdalla: HTTP-selainportti, RCP+-portti 1756 ja Telnet-tuki. Tämä poistaa kaikki 
suojaamattomat yhteydet käytöstä. Tämän jälkeen yhteyden muodostaminen on mahdollista 
vain HTTPS-portin kautta.
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5.28.14 SNMP
VIP X1600 -moduulit tukevat SNMP V2 -yhteyskäytäntöä (Simple Network Management 
Protocol) verkon osien hallinnassa ja valvonnassa ja voi lähettää SNMP-viestejä (traps) IP-
osoitteisiin. Se tukee SNMP MIB II:ta yhtenäisessä koodissa. Jos haluat lähettää SNMP-trap-
viestejä, kirjoita tähän yhden tai kahden tarvittavan kohdelaitteen IP-osoitteet.
Jos valitset SNMP-parametrin arvoksi Käyt., mutta et anna SNMP-isäntäosoitetta, VIP X1600 -
moduuli ei lähetä niitä automaattisesti, vaan ainoastaan vastaa SNMP-pyyntöihin. Jos määrität 
yhden SNMP-isäntäosoitteen tai kaksi, SNMP trap -viestit lähetetään automaattisesti. Voit 
poistaa SNMP-toiminnon käytöstä valitsemalla Ei käyt..

5.28.15 1. SNMP-isännän osoite / 2. SNMP-isännän osoite
Jos haluat lähettää SNMP-trap-viestejä automaattisesti, kirjoita tähän yhden tai kahden 
tarvittavan kohdelaitteen IP-osoitteet.

5.28.16 SNMP (traps)
Valitse lähetettävät trap-viestit.
1. Valitse Valitse. Uusi ikkuna avautuu.
2. Valitse haluamasi trap-viestit valitsemalla valintaruutu. Kaikki valitut trap-viestit 

lähetetään.
3. Hyväksy valinta valitsemalla OK.

5.28.17 Todennus
Jos verkossa käytetään RADIUS-palvelinta käyttöoikeuksien hallintaan, todennus on 
määritettävä sen mukaisesti, muuten moduulin tiedonsiirto ei ole mahdollista. RADIUS-
palvelimella on oltava vastaavat tiedot.

Todennusasetukset ovat tarpeen vain paikan 1 moduulille. Niiden avulla muut moduulit 
todennetaan automaattisesti.
Laitteen asetukset määritetään yhdistämällä VIP X1600 suoraan tietokoneeseen 
verkkokaapelilla. Tiedonsiirto verkon kautta on mahdollista vain, kun parametrit Tunnus ja 
Salasana on asetettu ja todennus onnistunut.

5.28.18 Tunnus
Anna nimi, jonka avulla RADIUS-palvelin tunnistaa VIP X1600 -moduulin.

5.28.19 Salasana
Anna RADIUS-palvelimeen tallennettu salasana.

5.28.20 Automaattinen IP-määritys
Jos verkossa on DHCP-palvelin dynaamista IP-määritystä varten, voit aktivoida tässä kohdassa 
VIP X1600 -moduulille automaattisesti määritetyn IP-osoitteen hyväksymisen.
Tietyt sovellukset (VIDOS, Bosch Video Management System, Archive Player, Configuration 
Manager) yksilöivät yksikön IP-osoitteen avulla. Käytettäessä kyseisiä sovelluksia DHCP-
palvelimen on tuettava staattisten IP-osoitteiden valitsemista MAC-osoitteiden perusteella ja 
se on määritettävä sen mukaisesti, jotta yksikkö vastaanottaa saman IP-osoitteen kunkin 
uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

!
VAROITUS! 
Käytettäessä 802.1x-todennusta verkon kytkimen on tuettava monen isännän toimintoa ja 
oltava määritetty siten, että usean moduulin VIP X1600 voi yrittää käyttää useita isäntiä 
tiedonsiirtoon verkossa.
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5.29 Monilähetys

Lähettimen ja yhden vastaanottimen välisen 1:1-yhteyden lisäksi (yksittäislähetys) VIP X1600 -
moduulit voivat mahdollistaa sen, että useat vastaanottimet vastaanottavat videosignaalin 
lähettimestä samanaikaisesti. Moduuli joko kaksinkertaistaa itse tietovirran ja jakaa sen 
moneen vastaanottimeen (moni-yksittäislähetys) tai lähettää yhden tietovirran verkkoon, jossa 
virta jaetaan samanaikaisesti useampaan määritetyssä ryhmässä olevaan vastaanottimeen 
(monilähetys). Kullekin lähettimelle (videotulo) voidaan antaa oma monilähetysosoite ja portti 
kullekin virralle. Voit vaihtaa virtojen välillä napsauttamalla kyseisiä välilehtiä.

Monilähetyskäyttöä varten on määritettävä IP-erikoisosoite (luokan D osoite) verkkoon, jossa 
monilähetys on käytössä.
Verkon on tuettava IP-ryhmäosoitteita ja Internet Group Management Protocol -
yhteyskäytäntöä (IGMP V2). Osoitealue on 225.0.0.0–239.255.255.255.
Monilähetysosoite voi olla sama monen virran kohdalla. Kussakin tapauksessa on kuitenkin 
käytettävä eri porttia, jotta useaa tietovirtaa ei lähetetä samanaikaisesti käyttämällä samaa 
porttia ja monilähetysosoitetta.

i
HUOMAUTUS! 
Monilähetyskäyttöä varten tarvitaan verkko, jossa monilähetys on käytössä, ja joka käyttää 
UDP- ja IGMP (Internet Group Management) -yhteyskäytäntöjä. Muita 
ryhmänhallintayhteyskäytäntöjä ei tueta. TCP-yhteyskäytäntö ei tue monilähetysyhteyksiä.

i
HUOMAUTUS! 
Kunkin lähettimen (videotulo) ja tietovirran parametrit on asetettava erikseen. Numerointi 
noudattaa moduulin videotulojen merkintää.
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5.29.1 Monilähetyksen osoite, video 1 / Monilähetyksen osoite, video 4
Anna kelvollinen monilähetysosoite jokaiselle tietovirralle kyseisestä lähettimestä (videotulo), 
jota käytetään monilähetystilassa (tietovirtojen kaksinkertaistaminen verkossa).
Asetuksella 0.0.0.0 vastaavan tietovirran lähetin toimii moni-yksilähetystilassa (tietovirtojen 
kopiointi yksikköön). VIP X1600 -moduulit tukevat moni-yksilähetysyhteyksiä enintään viidelle 
samanaikaisesti yhdistetylle vastaanottimelle.

5.29.2 Portti
Määritä jokaiselle tietovirralle eri portti, jos samassa monilähetysosoitteessa on samanaikaisia 
tietovirtoja.
Anna tässä kohdassa tarvittavan virran portin osoite.

5.29.3 Sam.aik.t.
Aktivoi monilähetystietovirran tila napsauttamalla kyseisen tietovirran valintaruutua. 
Käyttöön otetun tietovirran kohdalla on valintamerkki.

5.29.4 Monilähetyspaketti TTL
Voit antaa arvon, joka määrittelee sen, kuinka kauan monilähetyksen tietopaketit ovat aktiivisia 
verkossa. Tämän arvon on oltava suurempi kuin yksi, jos monilähetystä on tarkoitus käyttää 
reitittimen kautta.

i
HUOMAUTUS! 
Tiedon kaksinkertaistaminen asettaa kovat vaatimukset yksikölle ja voi huonontaa kuvalaatua 
tietyissä olosuhteissa.
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5.30 Salaus

Käyttäjätietojen salaaminen edellyttää erityislisenssiä, jonka mukana saat vastaavan 
aktivointiavaimen. Voit avata toiminnon Käyttöoikeudet-sivulla antamalla aktivointiavaimen 
(katso Kohta 5.35 Käyttöoikeudet, Sivu 88).
Tässä kohdassa voit aktivoida mediatiedostojen salauksen (kuva, ääni ja metatiedot). Tässä 
kohdassa voit aktivoida salauksen, jolloin myös tiedonsiirtoyhteyden tiedot (RCP+) salataan 
automaattisesti.

Voit valita tietokanavat yksitellen salausta varten. Heti kun avain on luotu, kyseisessä 
kanavassa lähetetään vain salattua tietoa. Jos poistat avaimen, kanavassa lähetetään 
salaamatonta tietoa.

!
VAROITUS! 
Jos haluat käyttää vain salattua tiedonsiirtoa, salli vain salatut Internet-yhteydet, joissa on 
SSL-salaus. Tätä varten kaikki avoimet portit ja yhteyskäytännöt on poistettava käytöstä (katso 
Kohta 5.28 Verkko, Sivu 75).
Tämän jälkeen yhteyden muodostaminen on mahdollista vain HTTPS-portin kautta.

i
HUOMAUTUS! 
Videotietojen salaus vaatii laitteilta paljon tehoa.
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5.30.1 Salaus
1. Aktivoi salaus valitsemalla Salaus-luettelokentässä Käyt.. Aktivointi luo avaimet kaikille 

kanaville.
2. Napsauta Näppäimet>>-painiketta. Kanavien avaimet näytetään yksitellen.
3. Valitse luettelosta kohde napsauttamalla sitä.
4. Merkitse useita tietoja pitämällä [Ctrl]-näppäintä pohjassa.
5. Poista merkitty avain napsauttamalla Poista avaimet -painiketta. Tämän kanavan tietoja ei 

enää salata.
6. Luo uusi avain merkitylle kanavalle napsauttamalla Luo avaimet -painiketta.
7. Anna merkityn kohdan avain manuaalisesti napsauttamalla Muokkaa-painiketta.

5.30.2 Automaattinen avaimen vaihto
Voit aktivoida automaattisen avaimen vaihdon kahden yksikön (tai yksikön ja 
purkuohjelmiston) välillä suojatun yhteyden avulla. Jos valintaruutu on valittuna, avaimet 
vaihdetaan automaattisesti.
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5.31 Version tiedot

Tämän sivun tiedot näytetään vain tiedoksi, eikä niitä voi muuttaa. Merkitse nämä tiedot 
muistiin siltä varalta, että tarvitset teknistä tukea.

i
HUOMAUTUS! 
Voit valita kaikki tarvittavat tiedot tällä sivulla hiirellä ja kopioida ne leikepöydälle [Ctrl]+[C]-
näppäinyhdistelmällä, jos esimerkiksi haluat lähettää tiedot sähköpostitse.
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5.32 Livepagen määritys

Tässä ikkunassa voit muokata LIVEPAGE-sivun ulkonäköä tarpeidesi mukaan. Videokuvan 
lisäksi voit valita näytettäviksi tietyt tiedot ja ohjaimet.
Tarvittaessa voit myös vaihtaa valmistajan logon (oikealla ylhäällä) ja tuotenimen (vasemmalla 
ylhäällä) ikkunan yläreunassa erillisiin kuviin.

1. Valitse LIVEPAGE-sivulla näytettävien kohtien valintaruudut. Valitut kohdat osoitetaan 
valintamerkillä.

2. Tarkista, näkyvätkö tarvittavat kohdat ja miten, siirtymällä LIVEPAGE-sivulle.

i

HUOMAUTUS! 
Voit käyttää joko GIF- tai JPEG-kuvia. Tiedostopolkujen täytyy vastata käyttöoikeustilaa 
(esimerkiksi C:\Images\Logo.gif koneella olevien tiedostojen tai 
http://www.mycompany.com/images/logo.gif Internetissä/intranetissä olevien kuvien 
tapauksessa). 
Käytettäessä Internetiä/intranetiä on varmistettava, että käytettävissä on aina yhteys kuvan 
näyttämistä varten. Kuvatiedostoa ei tallenneta VIP X1600 -moduuliin.
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5.32.1 Yrityksen logo
1. Anna polku sopivaan kuvaan, jos haluat vaihtaa valmistajan logon. Kuvatiedosto voidaan 

tallentaa omalle tietokoneelle, omaan verkkoon tai Internet-osoitteeseen.
2. Etsi sopivaa kuvaa paikallisesta verkosta valitsemalla tarvittaessa Selaa.

5.32.2 Laitteen logo
1. Anna polku sopivaan grafiikkaan, jos haluat vaihtaa tuotenimen. Kuvatiedosto voidaan 

tallentaa omalle tietokoneelle, omaan verkkoon tai Internet-osoitteeseen.
2. Etsi sopivaa kuvaa paikallisesta verkosta valitsemalla tarvittaessa Selaa.

5.32.3 Välitetty ääni (vain audioversiot)
Äänisignaalit lähetetään erillisessä tietovirrassa rinnakkain videotietojen kanssa, joten ne 
kasvattavat verkon kuormitusta. Äänitiedot koodataan G.711-standardin mukaisesti ja 
tarvitsevat jokaiselle yhteydelle noin 80 kb/s:n lisäkaistanleveyden.

5.32.4 Näytä hälytystulot
Hälytystulot näytetään kuvakkeina videokuvan vieressä, samoin niille annetut nimet. Jos 
hälytys on aktiivinen, vastaavan kuvakkeen väri vaihtuu.

5.32.5 Näytä relelähdöt
Relelähdöt näytetään kuvakkeina videokuvan vieressä, samoin niille annetut nimet. Jos rele 
kytketään, kuvakkeen väri vaihtuu.

5.32.6 Näytä VCA-liikeradat
Videon sisältöanalyysin luomat liikeradat näytetään reaaliaikaisessa videokuvassa, jos tämä 
analyysityyppi on aktivoitu (katso Kohta 5.23 VCA, Sivu 63).

5.32.7 Näytä VCA-metatiedot
Lisätiedot videon sisältöanalyysista, VCA, näytetään reaaliaikaisessa videokuvassa, jos analyysi 
on aktivoitu (katso Kohta 5.23 VCA, Sivu 63). Jos olet valinnut esimerkiksi MOTION+-analyysin, 
tunnistinkentät, joissa rekisteröidään liikettä, merkitään suorakulmioilla.

i
HUOMAUTUS! 
Jos haluat käyttää alkuperäisiä kuvia uudelleen, poista merkinnät Yrityksen logo- ja Laitteen 
logo -kentistä.
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5.32.8 JPEG-koko
Valittavissa on kaksi M-JPEG-kuvan kokoa.

5.32.9 JPEG-väli
Voit määrittää, millaisin välein yksittäiset M-JPEG-kuvat luodaan.

5.32.10 JPEG-laatu
Voit määrittää LIVEPAGElla näytettävien M-JPEG-kuvien laadun.

5.32.11 Näytä tapahtumaloki
Tapahtumaviestit näytetään päivämäärän ja ajan kanssa videokuvan vieressä olevassa 
kentässä.

5.32.12 Näytä järjestelmäloki
Järjestelmäviestit näytetään päivämäärän ja ajan kanssa videokuvan vieressä olevassa 
kentässä, ja ne antavat tietoa esimerkiksi yhteyksien luomisesta ja katkaisemisesta.

5.32.13 Tallenna tapahtumaloki
Valitse tämä toiminto, jos haluat tallentaa tapahtumaviestit tekstitiedostona tietokoneeseen.
Tämän jälkeen voit katsoa, muokata ja tulostaa tämän tiedoston millä tahansa 
tekstinkäsittelyohjelmalla tai Office-vakio-ohjelmistolla.

5.32.14 Tallenna järjestelmäloki
Valitse tämä toiminto, jos haluat tallentaa järjestelmäviestit tekstitiedostona tietokoneeseen.
Tämän jälkeen voit katsoa, muokata ja tulostaa tämän tiedoston millä tahansa 
tekstinkäsittelyohjelmalla tai Office-vakio-ohjelmistolla.

5.32.15 Tapahtumalokin tiedosto
1. Anna tässä kohdassa polku, johon tapahtumaloki tallennetaan.
2. Etsi sopiva kansio valitsemalla tarvittaessa Selaa.

5.32.16 Järjestelmälokin tiedosto
1. Anna tässä kohdassa polku, johon järjestelmäloki tallennetaan.
2. Etsi sopiva kansio valitsemalla tarvittaessa Selaa.

5.32.17 JPEG- ja MPEG-tiedostojen polku
1. Anna tallennuspaikan polku yksittäisille kuville ja videojaksoille, jotka voit tallentaa 

LIVEPAGE-sivulta.
2. Etsi sopiva kansio valitsemalla tarvittaessa Selaa.
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5.33 Järjestelmän tila

VIP X1600 -moduulin käyttämiä tallennuslaitteita valvotaan. Jos tallennuslaite ei enää ole 
käytettävissä tallennusta varten esimerkiksi teknisen vian vuoksi, tässä ikkunassa näkyy viesti 
Epäonnistui. Nollaamalla virheviestin voit määrittää, esiintyykö virhe edelleen.

5.34 Virtalähde/tuulettimet

Tässä ikkunassa näytetään tietoa tuulettimien ja virtalähteen tilasta.

5.34.1 Tarkista kahdennus
Valitse Käyt., jos VIP X1600 saa kaksi virtalähdettä. Tällä valinnalla on merkitystä 
virtalähdeviestien oikean näyttämisen kannalta.

i
HUOMAUTUS! 
Tämä ikkuna näkyy vain paikan 1 VIP X1600 -moduulin kohdalla.
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5.35 Käyttöoikeudet

Voit antaa aktivointiavaimen, jolla vapautetaan lisää toimintoja tai ohjelmistomoduuleja.

i
HUOMAUTUS! 
Aktivointiavainta ei voida poistaa käytöstä uudelleen eikä sitä voida siirtää muihin yksiköihin.
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5.36 Kunnossapito

5.36.1 Laiteohjelmisto
VIP X1600 -moduulit on suunniteltu siten, että niiden toimintoja ja parametreja voidaan 
päivittää laiteohjelmistolla. Tätä varten nykyinen laiteohjelmistopaketti on siirrettävä valitun 
verkon kautta moduuliin. Asentaminen tapahtuu automaattisesti.
Näin VIP X1600 -moduulia voidaan huoltaa ja päivittää etäkohteesta ilman, että asentajan 
täytyy muuttaa asennusta asennuskohteessa.
Ajankohtaisen laiteohjelmiston saa asiakaspalvelusta tai sen voi ladata Internet-
sivustostamme.

1. Tallenna laiteohjelmistotiedosto ensin kiintolevylle.
2. Anna laiteohjelmistotiedoston koko polku kenttään tai etsi ja valitse tiedosto valitsemalla 

Selaa.
3. Valitse sitten Siirto, jotta tiedoston siirto moduuliin alkaa. Edistymisen seurannan palkilla 

voit tarkkailla siirtoa.

Uuden laiteohjelmiston pakkaus puretaan ja Flash EPROM ohjelmoidaan uudelleen. Jäljellä 
oleva aika näytetään viestillä going to reset Reconnecting in ... seconds. Moduuli käynnistyy 
automaattisesti, kun siirto on valmis.
Jos vastaavan moduulin merkkivalo palaa punaisena VIP X1600 -yksikön etupaneelissa, siirto 
on epäonnistunut ja se on toistettava. Siirtoa varten on nyt siirryttävä erityissivulle:
1. Anna selaimen osoiteriville /main.htm VIP X1600 -moduulin IP-osoitteen perään 

(esimerkiksi 192.168.0.16/main.htm).
2. Toista siirto.

!

VAROITUS! 
Ennen laiteohjelmiston latauksen käynnistämistä on tarkistettava, että oikea siirtotiedosto on 
valittu. Väärien tiedostojen siirto voi aiheuttaa sen, että moduuliin ei ole enää pääsyä, jolloin 
se on vaihdettava.
Laiteohjelmiston asennusta ei saa koskaan keskeyttää. Keskeytys voi aiheuttaa FlashEPROM -
muistin virheellisen ohjelmoinnin. Tämän vaikutuksesta moduuli ei olisi enää osoitettavissa ja 
se täytyisi vaihtaa. Myös sivun vaihtaminen tai selainikkunan sulkeminen aiheuttaa 
keskeytyksen.
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5.36.2 Määritys
Voit tallentaa VIP X1600 -moduulin määritystiedot tietokoneeseen ja ladata ne sieltä sitten 
moduuliin.

Siirto
1. Anna siirrettävän tiedoston koko polku tai valitse haluamasi tiedosto valitsemalla Selaa.
2. Tarkista, että siirrettävä tiedosto tulee samasta yksikkötyypistä kuin mikä uudelleen 

määritettävä moduuli on.
3. Valitse sitten Siirto, jotta tiedoston siirto moduuliin alkaa. Edistymisen seurannan palkilla 

voit tarkkailla siirtoa.
Kun siirto on tehty, uusi määritys otetaan käyttöön. Jäljellä oleva aika näytetään viestillä going 
to reset Reconnecting in ... seconds. Moduuli käynnistyy automaattisesti, kun siirto on valmis.

Lataus
1. Napsauta Lataus-painiketta. Valintaruutu avautuu.
2. Tallenna ajankohtaiset asetukset näyttöohjeita noudattamalla.

5.36.3 SSL-sertifikaatti
Salatun SSL-datayhteyden käyttäminen edellyttää, että yhteyden molemmissa päissä on 
asianmukaiset sertifikaatit. Voit siirtää yhden tai useamman tiedoston sisältävän SSL-
sertifikaatin VIP X1600 -moduuliin. 
Jos haluat siirtää VIP X1600 -moduuliin useita tiedostoja, ne on valittava peräkkäin.
1. Anna siirrettävän tiedoston koko polku tai valitse haluamasi tiedosto valitsemalla Selaa.
2. Valitse sitten Siirto, jotta tiedoston siirto moduuliin alkaa.
3. Kun kaikki tiedostot on siirretty, moduuli on käynnistettävä uudelleen. Kirjoita selaimen 

osoiteriville /reset.htm VIP X1600 -moduulin IP-osoitteen perään (esimerkiksi 
192.168.0.16/reset.htm).

Uusi SSL-sertifikaatti on voimassa.

5.36.4 Kunnossapitoloki
Moduulista voi ladata sisäisen kunnossapitolokin lähetettäväksi asiakaspalveluun tukikäyttöä 
varten. Valitse Lataus ja valitse tiedostolle tallennuspaikka.
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5.37 Toimintotesti
VIP X1600 tarjoaa useita eri määritysvaihtoehtoja. Asennuksen ja määrityksen jälkeen on siksi 
tarkistettava, että se toimii oikein.
Toimintotesti on ainoa tapa varmistaa, että VIP X1600 toimii odotetulla tavalla 
hälytystapauksessa. 
Tarkastuksessa on tarkistettava seuraavat toiminnot:
– Voidaanko VIP X1600 -laitteeseen soittaa etäkohteesta?
– Siirtääkö VIP X1600 kaikki tarvittavat tiedot?
– Vastaako VIP X1600 hälytystapahtumiin tarvittavalla tavalla?
– Tapahtuvatko tallennukset niin kuin niiden pitää?
– Voidaanko oheislaitteita ohjata tarvittaessa?
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6 Toiminta

6.1 Microsoft Internet Explorer -käyttö
Jos tietokoneessa on Microsoft Internet Explorer (versio 6.0 tai uudempi), sillä voi 
vastaanottaa reaaliaikaista videokuvaa VIP X1600 -moduuleista, ohjata kameroita ja muita 
etälaitteita ja toistaa tallennettuja videojaksoja.

6.1.1 Järjestelmävaatimukset
– Tietokone, johon on asennettu Windows 2000 tai Windows XP -käyttöjärjestelmä
– Verkkoyhteys (intranet tai Internet)
– Microsoft Internet Explorer (vähintään versio 6.0)
– Näyttö, jonka tarkkuus on 1024 × 768 pikseliä
– 16- tai 32-bittinen värisyvyys
– Sun JVM asennettuna
– Yhteys tallennusvälineeseen tallenteiden toistoa varten

6.1.2 MPEG-ActiveX
Tietokoneeseen on asennettava sopiva MPEG-ActiveX-sovellus reaaliaikaisen videokuvan 
toistoa varten. Voit tarvittaessa asentaa vaadittavat ohjelmistot mukana toimitetulta tuote-CD-
levyltä.
1. Aseta asennus-CD-levy tietokoneen CD-ROM-asemaan. Jos CD ei käynnisty 

automaattisesti, avaa CD-levyn juurihakemisto Windowsin Resurssienhallinnassa ja 
kaksoisnapsauta tiedostoa MPEGAx.exe.

2. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

i
HUOMAUTUS! 
Tutustu myös mukana toimitetulla tuote-CD:llä olevaan System Requirements -asiakirjaan. 
Voit tarvittaessa asentaa vaadittavat ohjelmistot ja ohjaimet mukana toimitetulta tuote-CD-
levyltä (katso sivu Kohta 3.2 VIP X1600 -moduulin toimitus, Sivu 11).
Tietoja Microsoft Internet Explorerin käytöstä on Internet Explorerin käytönaikaisessa 
ohjeessa.
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6.1.3 Yhteyden muodostaminen
Ainakin paikan 1 VIP X1600 -moduulilla on oltava voimassa oleva IP-osoite, jotta VIP X1600 on 
käytettävissä verkossa.
Oletusosoite on 192.168.0.1
1. Käynnistä Internet-selain.
2. Kirjoita URL-osoitteeksi VIP X1600 -moduulin IP-osoite. Yhteys muodostetaan ja hetken 

kuluttua näyttöön avautuu LIVEPAGE, jossa näkyy videokuva.
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6.2 LIVEPAGE
Kun yhteys on muodostettu, LIVEPAGE avautuu Internet-selaimeen. Sivulla näkyy 
reaaliaikainen videokuva selainikkunan oikeassa reunassa. Määritysten mukaan 
reaaliaikaisessa videokuvassa saattaa näkyä erilaisia tekstikenttiä (katso Kohta 5.5 Näytön 
leimaus, Sivu 30).
LIVEPAGE-sivulla saattaa näkyä myös muita tietoja reaaliaikaisen videokuvan vieressä. Näytön 
näkymä vaihtelee Livepagen määritys -sivulla määritettyjen asetusten mukaan (katso 
Kohta 5.32 Livepagen määritys, Sivu 84).

6.2.1 Yhteyksien enimmäismäärä
Jos yhteyttä ei muodosteta, laitteessa on ehkä jo käytössä enimmäismäärä yhteyksiä. Laitteen 
ja verkon määritysten mukaan jokaisessa VIP X1600 -moduulissa voi olla enintään 25 Internet-
selainyhteyttä tai enintään 50 VIDOS- tai Bosch Video Management System -yhteyttä.

6.2.2 Suojattu VIP X1600 -moduuli
Jos VIP X1600 -moduuli on suojattu salasanalla luvatonta käyttöä vastaan, Web-selaimessa 
näkyy vastaava viesti, jossa kehotetaan kirjoittamaan salasana, kun yritetään muodostaa 
yhteys suojattuun alueeseen.

1. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana niille tarkoitettuihin kenttiin.
2. Valitse OK. Jos salasana on kirjoitettu oikein, haluttu sivu avautuu selaimeen.

6.2.3 Suojattu verkko
Jos verkossa käytetään RADIUS-palvelinta käyttöoikeuksien hallintaan (802.1x-todennus), 
VIP X1600 on määritettävä sen mukaisesti, muuten tiedonsiirto ei ole mahdollista (katso 
Kohta 5.28.17 Todennus, Sivu 78).

i
HUOMAUTUS! 
VIP X1600 -moduulien käyttöä voidaan rajoittaa käyttämällä erilaisia käyttöoikeustasoja (katso 
Kohta 5.6 Salasana, Sivu 32).
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6.2.4 Siirtyminen VIP X1600 -moduulista toiseen
Jos VIP X1600 -verkkovideopalvelimeen on asennettu useita moduuleja, voit siirtyä helposti 
yksikön moduulista toiseen.

Siirry VIP X1600 -verkkovideopalvelimen moduuliin napsauttamalla ikkunan yläosassa 
kyseisen moduulin linkkiä (Moduuli 1 - Moduuli 4).

6.2.5 Kuvan valinta
Voit tarkastella kunkin kameran kuvaa erikseen koko näytön kokoisena. Vaihtoehtoisesti voit 
näyttää kaikkien neljän videotulon kuvat samanaikaisesti (Nelivideo).
1. Napsauta videokuvan yläpuolella olevia välilehtiä, kun haluat tarkastella yhden kameran 

tai kaikkien kameroiden kuvaa.
2. Voit vaihtaa videokuvan näyttötapaa napsauttamalla videokuvan alapuolella olevia 

välilehtiä MPEG-4-videokuva 1, MPEG-4-videokuva 2 ja M-JPEG. Valinta koskee kaikkien 
kameroiden kuvia.

i
HUOMAUTUS! 
Toiseen VIP X1600 -verkkovideopalvelimeen asennettu VIP X1600 -moduuli on valittava 
käyttämällä sen IP-osoitetta.
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6.2.6 Näytön ohjaus
Oheislaitteiden (kuten domekameran panorointi- ja kallistuspidikkeen) ohjaus määräytyy 
asennetun yksikön tyypin ja VIP X1600 -moduulin määritysten mukaan.
Jos ohjattava yksikkö on määritetty ja liitetty VIP X1600 -moduuliin, sen ohjaimet näkyvät 
videokuvan vieressä.

1. Voit ohjata etälaitetta napsauttamalla sen ohjaimia.
2. Siirrä hiiren kohdistin videokuvan päälle. Osoittimessa näkyy muita oheislaitteiden 

ohjausvalintoja.

6.2.7 Digitaalitulo/-lähtö

Hälytyskuvakkeet Tulo 1 - Tulo 4 antavat tietoja ja ilmaisevat hälytystulon tilaa. Kun hälytys on 
laukaistu, sen kuvake muuttuu siniseksi. Hälytysten näkyminen määräytyy moduulin 
määritysten ja muiden seikkojen mukaan (katso Kohta 5.32 Livepagen määritys, Sivu 84).

6.2.8 Relelaukaisu
Voit käyttää liitettyjä yksiköitä (kuten valoja ja oven avausreleitä) VIP X1600 -moduulin 
releiden avulla.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön napsauttamalla videokuvan vieressä olevaa kyseisen 
releen kuvaketta. Kuvake on punainen, kun rele on aktivoitu.
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6.2.9 Järjestelmäloki ja tapahtumaloki

Järjestelmäloki-kentässä on tietoja VIP X1600 -moduulin ja yhteyden tilasta. Voit tallentaa 
nämä viestit automaattisesti (katso Kohta 5.32 Livepagen määritys, Sivu 84).
Tapahtumat, kuten hälytysten käynnistyminen ja päättyminen, näkyvät Tapahtumaloki-
kentässä. Voit tallentaa nämä viestit automaattisesti (katso Kohta 5.32 Livepagen määritys, 
Sivu 84).
Merkinnät voi poistaa kentistä. Napsauta asianmukaisen kentän oikeassa yläkulmassa olevaa 
kuvaketta.

6.2.10 Äänitoiminnot (vain audioversiot)
Määritysten mukaan moduulista voidaan siirtää äänitietoja. Kaikki selaimilla yhteyden 
muodostaneet käyttäjät vastanottavat moduulin lähettämät äänisignaalit.

i
HUOMAUTUS! 
Yksikköön ei voi lähettää äänisignaaleja.
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6.3 Snapshot-kuvien tallentaminen
Voit tallentaa LIVEPAGE-sivulla näkyvästä videojaksosta yksittäisiä kuvia JPEG-muodossa 
tietokoneen kiintolevylle.
Voit tallentaa snapshot-kuvia jokaisesta neljästä kamerasta Nelivideo-näytössä. Kameroiden 
kuvien alla olevat kuvakkeet vastaavat kameroiden kuvia seuraavassa järjestyksessä: ylävasen, 
yläoikea, alavasen, alaoikea.

Tallenna yksittäiset kuvat napsauttamalla kuvakkeita. Kuvat tallennetaan 
704 × 576 pikselin tarkkuudella (4CIF). Tallennuspaikka määräytyy VIP X1600 -moduulin 
määritysten mukaan (katso Kohta 5.32.17 JPEG- ja MPEG-tiedostojen polku, Sivu 86).

6.4 Videojaksojen tallentaminen
Voit tallentaa LIVEPAGE-sivulla parhaillaan näkyvän videojakson osia tietokoneen kiintolevylle.
Voit tallentaa videojaksoja jokaisesta neljästä kamerasta Nelivideo-näytössä. Kameroiden 
kuvien alla olevat kuvakkeet vastaavat kameroiden kuvia seuraavassa järjestyksessä: ylävasen, 
yläoikea, alavasen, alaoikea.
1. Aloita tallennus napsauttamalla videojakson tallennuskuvaketta. Tallennuspaikka 

määräytyy VIP X1600 -moduulin määritysten mukaan (katso Kohta 5.32.17 JPEG- ja MPEG-
tiedostojen polku, Sivu 86). Kuvakkeen punainen piste osoittaa, että tallennus on 
meneillään.

2. Lopeta tallennus napsauttamalla kuvaketta uudelleen.

6.4.1 Kuvan tarkkuus
Jaksot tallennetaan tarkkuudella, joka on esiasetettu lähettimen määrityksissä 
(katsoKohta 5.11 Lähettimen profiili, Sivu 37).

i
HUOMAUTUS! 
Voit toistaa tallennettuja videojaksoja Bosch Security Systemsin Player-sovelluksella, joka 
voidaan asentaa tuotteen mukana toimitetulta CD-levyltä (katso Kohta 3.1 VIP X1600 -rungon 
toimitus, Sivu 11).
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6.5 Tallennusohjelman suorittaminen
LIVEPAGE-sivulla kamerakuvien alla oleva kiintolevykuvake muuttuu automaattisen 
tallennuksen aikana.

Liikkuva kuva osoittaa, että tallennus on meneillään. Jos tallennus ei ole käynnissä, kuvake on 
liikkumaton.

i
HUOMAUTUS! 
Voit tarkistaa Nelivideo-näkymässä, minkä kameran kuvaa tallennetaan, kun siirrät 
hiiriosoittimen kuvakkeen päälle. Hiiriosoittimen alla näkyy viesti.
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6.6 TALLENTEET-sivu
Voit siirtyä TALLENTEET-sivulle toistamaan tallennetun videojakson LIVEPAGE-sivulta ja 
ASETUKSET-valikosta.
TALLENTEET-linkki on näkyvissä vain, kun tallennusväline on valittu (katso 
Kohta 5.16 Tallennusväline, Sivu 46).

Napsauta TALLENTEET-linkkiä navigointipalkissa ikkunan yläreunassa. Toistosivu 
avautuu.

6.6.1 Tallenteiden valitseminen
Valitse sivun vasemmalta puolelta ensin osio, jonka tallenteita haluat katsoa.
Kaikki osioon tallennetut jaksot näkyvät luettelossa. Jokaiselle jaksolle on määritetty 
järjestysnumero (raita). Luettelossa näkyvät aloitus- ja lopetusaika, tallenteen kesto, 
hälytyksien määrä ja tallenteen tyyppi.
1. Tarkastele osion tallenteita napsauttamalla kyseisen osion nimeä.
2. Napsauta luettelon kohtaa. Valittua jaksoa aletaan toistaa välittömästi videoikkunassa.
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6.6.2 Toiston hallinta

Videokuvan alla näkyy tarkastelua helpottava aikapalkki. Jos tietty jakso on valittu 
toistettavaksi napsauttamalla, valittu jakso näkyy merkittynä luettelossa. Jakson aikaväli näkyy 
palkissa harmaana. Palkin yllä oleva vihreä nuoli osoittaa parhaillaan toistettavan jakson kuvan 
sijaintia.
Voit käyttää aikapalkkia siirtymiseen jakson sisällä ja eri jaksojen välillä.
1. Voit vaihtaa näytettävää aikaväliä siirtämällä harmaata osaa vasemmalle tai oikealle (pidä 

hiiren painike tällöin painettuna).
2. Voit vaihtaa aikaväliä napsauttamalla zoomauspainikkeita (suurennuslasikuvakkeet). 

Näytettävää aikaväliä voi säätää kahdesta kuukaudesta muutamaan sekuntiin.
3. Voit valita toistettavaksi toisen jakson napsauttamalla vastaavaa harmaata merkkiä.
4. Vedä tarvittaessa vihreä nuoli ajankohtaan, josta haluat aloittaa tallenteen tarkastelun. 

Voit myös napsauttaa suoraan harmaata aikaväliä tai aikajanaa, jolloin toisto käynnistyy 
näin valitsemastasi kohdasta. Palkin alla näkyy videon kuvausaika ja päivämäärä sekunnin 
tarkkuudella.

6.6.3 Painikkeet
Voit hallita toistoa videokuvan alla olevilla kuvakkeilla. Painikkeiden toiminnot:

Toiston aloittaminen ja keskeyttäminen

Siirtyminen aktiivisen videojakson alkuun tai 
luettelon edelliseen jaksoon

Siirtyminen luettelon seuraavan videojakson alkuun
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6.6.4 Liukuohjain
Liukuohjaimella voit säätää toistonopeutta ja kelata eteen- tai taaksepäin: keskiasennossa 
toistonopeus on sama kuin tallennusnopeus, vasemmalla käytössä on pikakelaus taakse ja 
oikealla pikakelaus eteen. Eteen- tai taaksepäin pikakelauksen nopeus määräytyy sen mukaan, 
kuinka nopeasti siirrät liukuohjainta juoksijakuvakkeisiin päin.

Voit valita jatkuvan toistonopeuden nopeussäätimellä:

Harmaissa jaksokentissä olevat punaiset palkit osoittavat aikoja, jolloin hälytys laukaistiin. Voit 
siirtyä näihin kohtiin nopeasti vetämällä vihreää nuolta.

6.6.5 Kirjanmerkit
Lisäksi voit määrittää jaksoihin merkkejä, eli kirjanmerkkejä, ja siirtyä niihin suoraan. 
Kirjanmerkit näkyvät pieninä keltaisina nuolina aikavälin yläpuolella. Käytä kirjanmerkkejä 
seuraavasti:

Poista kirjanmerkki napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella.

Siirry edelliseen kirjanmerkkiin

Aseta kirjanmerkki

Siirry seuraavaan kirjanmerkkiin

i
HUOMAUTUS! 
Kirjanmerkit ovat käytössä vain TALLENTEET-sivulla. Niitä ei tallenneta jaksoihin. Kirjanmerkit 
poistetaan, kun poistut sivulta.
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6.7 Varmuuskopio
Voit varmuuskopioida videojaksoja tai yksittäisiä VIP X1600 -moduulin tallennusvälineeseen 
tallennettuja kuvia tietokoneen kiintolevylle.
Valitse ensin videojakso edellisessä osassa kuvatulla tavalla. Varmuuskopioinnissa ovat 
käytettävissä seuraavat painikkeet:

1. Aloita sen jakson toistaminen, jonka haluat tallentaa joko kokonaan tai osittain 
tietokoneen kiintolevylle.

2. Napsauta jakson varmuuskopioinnin kuvaketta. Varmuuskopiointi käynnistyy välittömästi. 
Kun se on käynnissä, kuvakkeessa näkyy punainen piste.

3. Lopeta varmuuskopiointi napsauttamalla jakson varmuuskopiointikuvaketta uudelleen.
Voit toistaa nämä vaiheet useita kertoja yhden jakson aikana, kun haluat varmuuskopioida 
useita leikkeitä samasta jaksosta.

Napsauta yksittäisen kuvan varmuuskopiointipainiketta, kun haluat tallentaa snapshot-
kuvia toistettavasta jaksosta tietokoneen kiintolevylle.

Yksittäiset kuvat näkyvät heti napsauttamisen jälkeen Näyttökuvat-kentässä. Jaksojen ja 
yksittäisten kuvien tallennuspaikka voidaan määrittää VIP X1600 -moduulin määrityksissä 
(katso Kohta 5.32.17 JPEG- ja MPEG-tiedostojen polku, Sivu 86).

6.7.1 Näyttökuvan tulostaminen
Voit tarkastella ja tulostaa tallennettuja näyttökuvia yksitellen.
1. Napsauta esikatselukuvaa Näyttökuvat-alueella. Uusi ikkuna avautuu.
2. Aloita tulostus valitsemalla Tulosta-kuvake.
3. Sulje ikkuna napsauttamalla sulkemispainiketta X ikkunan otsikkopalkissa.

Jakson varmuuskopiointi tietokoneen kiintolevylle 

Yksittäisen kuvan varmuuskopiointi tietokoneen kiintolevylle 
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6.8 Player-sovelluksen asentaminen
Voit toistaa tallennettuja videojaksoja Bosch Security Systemsin Player-sovelluksella, joka 
voidaan asentaa tuotteen mukana toimitetulta CD-levyltä (katso Kohta 3.1 VIP X1600 -rungon 
toimitus, Sivu 11).

1. Aseta asennus-CD-levy tietokoneen CD-ROM-asemaan. Jos CD ei käynnisty 
automaattisesti, avaa CD-levy Windowsin Resurssienhallinnassa ja avaa valikko 
kaksoisnapsauttamalla tiedostoa index.html.

2. Valitse kieli yläreunassa olevasta luettelokentästä ja napsauta valikon Tools-vaihtoehtoa.
3. Valitse Archive Player. Asennus käynnistyy. Noudata asennusohjelman ohjeita. Archive 

Player -sovellus asennetaan samaan aikaan kuin Player.
4. Kun asennus on suoritettu, työpöydällä näkyy kaksi uutta kuvaketta: Player ja Archive 

Player.
5. Käynnistä Player-sovellus kaksoisnapsauttamalla Player-kuvaketta.

i
HUOMAUTUS! 
Tallennettujen jaksojen toistaminen Player-sovelluksella edellyttää asianmukaisen MPEG 
ActiveX -ohjelmiston asentamista tietokoneeseen.
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6.9 Videopalvelimien väliset laitteistoliitännät
Voit helposti yhdistää VIP X1600 -verkkovideopalvelimen Ethernet-verkossa lähettimenä 
liitettyihin kameroihin sekä vastaanottimen asianmukaiseen MPEG-4-yhteensopivaan 
vastaanottimeen (kuten VIP XD), johon on liitetty näyttö. Tällä tavalla laitteet voidaan sijoittaa 
laajalle alueelle ilman laajamittaisia asennus- tai kaapelointitöitä.

6.9.1 Asentaminen
Yhteensopivat videopalvelimet on suunniteltu muodostamaan yhteys toisiinsa automaattisesti, 
jos ne on määritetty oikein. Niiden on vain kuuluttava samaan suljettuun verkkoon. Asenna 
yksiköt seuraavasti:
1. Liitä yksiköt suljettuun verkkoon Ethernet-kaapeleilla.
2. Liitä yksiköt virtalähteeseen.

6.9.2 Yhdistetään
Lähettimen ja yhteensopivan vastaanottimen välinen yhteys suljetussa verkossa voidaan 
muodostaa kolmella tavalla:
– hälytyksen avulla
– pääteohjelman avulla
– Internet Explorerilla.

6.9.3 Yhteyden muodostus hälytystilanteessa
Kun sopivat määritykset on tehty, lähettimen ja vastaanottimen välinen yhteys muodostetaan 
automaattisesti hälytyksen lauetessa (katso Kohta 5.22 Hälytysliitännät, Sivu 60). 
Reaaliaikainen videokuva lähettimeltä tulee hetken kuluttua näkyviin liitettyyn monitoriin.
Tätä toimintoa voidaan käyttää myös lähettimen liittämisessä yhteensopivaan vastaanottimeen 
hälytystuloon liitetyn kytkimen avulla. Tässä tapauksessa yhteyden muodostamiseen ei tarvita 
tietokonetta.

i
HUOMAUTUS! 
Lähettimen ja vastaanottimen täytyy olla samassa aliverkossa, jotta niiden välillä voi olla 
laitteistoyhteys.

i
HUOMAUTUS! 
Varmista, että yksiköt on määritetty verkkoympäristöön ja että Hälytysliitännät-määrityssivulla 
on määritetty oikein sen etäsijainnin IP-osoite, johon otetaan yhteys hälytystilanteessa (katso 
Kohta 5.22 Hälytysliitännät, Sivu 60). 

i
HUOMAUTUS! 
Yhteyden muodostaminen Internet-selaimella on kuvattu vastaanottimena käytettävän yksikön 
(kuten VIP XD) käyttöoppaassa.
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6.9.4 Yhteyden muodostaminen pääteohjelman avulla
Järjestelmän käyttäminen pääteohjelmalla edellyttää useiden asetusten määrittämistä (katso 
Kohta 8.8 Tiedonsiirto pääteohjelmalla, Sivu 116).
1. Käynnistä pääteohjelma ja siirry IP-valikkoon syöttämällä päävalikossa komento 1.
2. Vaihda etälaitteen IP-osoite syöttämällä IP-valikossa komento 4, ja kirjoita sitten sen 

VIP X1600 -moduulin IP-osoite, johon haluat muodostaa yhteyden.
3. Palaa päävalikkoon komennolla 0 ja siirry Rcp+-valikkoon syöttämällä komento 4.
4. Ota automaattinen yhteys käyttöön syöttämällä Rcp+-valikossa komento 5.

6.9.5 Yhteyden sulkeminen pääteohjelman avulla
1. Käynnistä pääteohjelma ja siirry sitten Rcp+-valikkoon syöttämällä päävalikossa 

komento 4.
2. Poista automaattinen yhteys käytöstä syöttämällä Rcp+-valikossa komento 5.
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6.10 Käyttö purkuohjelmistoilla
VIP X1600 -videopalvelin ja VIDOS-järjestelmä muodostavat yhdessä erittäin suorituskykyisen 
järjestelmäratkaisun.
VIDOS on ohjelmistopaketti, jonka avulla CCTV-kokoonpanoja (kuten valvontajärjestelmiä) 
voidaan käyttää, ohjata ja hallita etäsijanneista. Se toimii Microsoft Windows -
käyttöjärjestelmissä. Se on suunniteltu ensisijaisesti etälähettimestä vastaanotettujen video-, 
ääni- ja ohjaussignaalien purkamiseen.
Kun VIP X1600 -verkkovideopalvelinta käytetään VIDOS-järjestelmällä, valittavissa on useita 
käyttö- ja määritysvaihtoehtoja. Lisätietoja on ohjelmiston dokumentaatiossa.

Myös Bosch Video Management System tukee VIP X1600 -verkkovideopalvelinta.
Bosch Video Management System -videonhallintajärjestelmä on ainutlaatuinen yritysten IP-
videoturvallisuusratkaisu, jonka avulla voit hallita digitaalista videokuvaa, ääntä ja tietoja 
kaikissa IP-verkoissa. Järjestelmä kehitettiin osaksi laajaa Boschin CCTV-
videoturvallisuushallintajärjestelmää. Voit nyt yhdistää aiemmin käyttämäsi komponentit 
helppokäyttöiseksi järjestelmäksi tai käyttää Boschin täydellistä valikoimaa ja hyötyä 
huipputekniikkaan ja vuosien kokemukseen perustuvasta kattavasta turvallisuusratkaisusta.

VIP X1600 -videopalvelin on suunniteltu myös käytettäväksi digitaalisen DiBos 8 -tallentimen 
kanssa.
DiBos 8 tallentaa jopa 32 video- ja äänikaistaa IP-ohjelmistona tai digitaalisena 
hybridivideotallentimena, jossa on käytössä myös analogisia kamera- ja äänituloja. DiBos tukee 
useita VIP X1600 -videopalvelimen toimintoja, kuten releiden ohjausta, oheislaitteiden kauko-
ohjausta ja etämääritystä. DiBos 8 voi käyttää hälytystuloja toimintojen käynnistämiseen, ja 
kun MOTION+-liiketunnistus on käytössä, se voi tallentaa videokuvaa asianmukaisista soluista 
ja mahdollistaa näin älykkään liiketunnistuksen.
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7 Kunnossapito ja päivitykset

7.1 Verkkoyhteyden testaaminen 
Voit tarkistaa kahden IP -osoitteen välisen yhteyden käyttämällä ping-komentoa. Näin voit 
testata, onko verkossa oleva yksikkö aktiivinen.
1. Avaa DOS-kehote.
2. Kirjoita ping ja yksikön IP-osoite.
Jos yksikkö löytyy, vastaus tulee näkyviin muodossa Reply from ..., ja sen perässä on 
lähetettyjen tavujen määrä sekä lähetysaika millisekunteina. Jos yksikköä ei löydy, sitä ei voi 
käyttää verkon välityksellä. Tämä voi johtua seuraavista syistä:
– VIP X1600 -moduulia ei ole liitetty verkkoon oikein. Tarkista kaapeliliitännät.
– VIP X1600 -moduulia ei ole integroitu verkkoon oikein. Tarkista IP-osoite, aliverkon peite 

ja yhdyskäytävän osoite.

7.2 Yksikön nollaus
Voit palauttaa VIP X1600 -moduulin alkuperäiset asetukset tehdasasetusten 
palautuspainikkeella. Tehdasasetukset korvaavat kaikki asetuksiin tehdyt muutokset. Nollaus 
voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, jos yksikössä on virheellisiä asetuksia, jotka estävät laitetta 
toimimasta halutulla tavalla.

1. Varmuuskopioi tarvittaessa nykyiset määritykset käyttämällä Kunnossapito-määrityssivun 
Lataus-painiketta (katso Kohta 5.36 Kunnossapito, Sivu 89).

2. Paina teräväkärkisellä esineellä oranssin riviliitännän alapuolella olevaa tehdasasetusten 
palautuspainiketta, kunnes yhteyden merkkivalo VIP X1600 -moduulin etupaneelissa 
vilkkuu punaisena (katso Kohta 3.5 Yhteydet ja näytöt, Sivu 16). Kaikki moduulin asetukset 
palaavat oletusarvoisiksi.

3. Muuta tarvittaessa VIP X1600 -moduulin IP-osoitetta.
4. Määritä moduuli tarpeidesi mukaan.

!
VAROITUS! 
Kaikki määritetyt asetukset korvataan nollauksen aikana.
Varmuuskopioi tarvittaessa nykyiset määritykset käyttämällä Kunnossapito-määrityssivun 
Lataus-painiketta (katso Kohta 5.36 Kunnossapito, Sivu 89).

i
HUOMAUTUS! 
VIP X1600 -moduuli käyttää nollauksen jälkeen oletus-IP-osoitetta. IP-osoitetta voi muuttaa 
luvussa Asentaminen kuvatulla tavalla (katso Kohta 4.6 Asennus Configuration Manager -
kokoonpanonhallinnan avulla, Sivu 23).
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7.3 Korjaukset

Ylläpito- ja huoltotöitä saa tehdä vain koulutettu henkilökunta (sähkömiehet tai 
verkkotekniikan ammattilaiset). Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys jälleenmyyjän tekniseen 
tukeen.

7.4 Kuljettaminen ja hävittäminen
VIP X1600 -laitteen, VIP X1600 -rungon ja VIP X1600 -moduulin mukana on aina toimitettava 
tämä asennus- ja käyttöopas.
Bosch-tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja osista, jotka voi 
kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tämä symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet on hävitettävä erillään 
talousjätteestä.
Euroopan unionin alueella on erilliset keräysjärjestelmät käytetyille sähkö- ja 
elektroniikkatuotteille. Hävitä tämä laite paikallisten jätteenkeräys- ja kierrätysmääräysten 
mukaisesti.

!
VAROITUS! 
Älä vaihda mitään VIP X1600 -moduulin tai VIP X1600 -rungon osia. Käyttäjä ei voi huoltaa 
mitään yksikön osia.
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8 Liite

8.1 Vianmääritys
Jos et osaa ratkaista ongelmaa, ota yhteys tavarantoimittajaan, järjestelmäintegraattoriin tai 
suoraan Bosch Security Systemsin asiakaspalveluun.
Voit tarkastella yksikön versiotietoja Version tiedot -sivulla (katso Kohta 5.31 Version tiedot, 
Sivu 83). Merkitse nämä tiedot muistiin, ennen kuin otat yhteyden asiakaspalvelukeskukseen. 
Voit ladata sisäisen kunnossapitosivun yksiköstä Kunnossapito-sivulta lähetettäväksi 
asiakaspalveluun sähköpostitse (katso Kohta 5.36.4 Kunnossapitoloki, Sivu 90).

Seuraavat taulukot auttavat toimintahäiriöiden syiden tunnistamisessa ja ongelmien 
ratkaisemisessa.
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8.2 Yleiset toimintahäiriöt

Toimintahäiriö Mahdolliset syyt Suositeltu ratkaisu

Moduulin ja 
pääteohjelman välillä ei 
ole yhteyttä.

Kaapeleita ei ole kytketty oikein. Tarkista kaikki kaapelit, liittimet, 
koskettimet, päätteet ja 
liitännät.

Tietokoneen sarjaliitäntää ei ole 
kytketty.

Tarkista toinen sarjaliitäntä.

Liitäntäparametrit eivät vastaa 
toisiaan.

Valitse tarvittaessa toinen 
liitäntä ja varmista, että 
tietokoneen liitäntäparametrit 
vastaavat moduulin parametreja. 
Kokeile seuraavia 
vakioparametreja: 19200 baudia, 
8 databittiä, ei pariteettia, 
1 lopetusbitti. Irrota yksikkö 
seuraavaksi virtalähteestä ja 
kytke se uudelleen muutaman 
sekunnin kuluttua.

Ei kuvien siirtoa 
etäasemaan.

Kameravirhe. Kytke paikallinen monitori 
kameraan ja tarkista kameran 
toimivuus.

Kaapeleita ei ole kytketty oikein. Tarkista kaikki kaapelit, liittimet, 
koskettimet ja liitännät.

Yhteyttä ei ole 
muodostettu, kuvia ei 
siirretä.

Moduulin määritykset. Tarkista kaikki 
määritysparametrit.

Virheellinen asennus. Tarkista kaikki kaapelit, liittimet, 
koskettimet ja liitännät.

Väärä IP-osoite. Tarkista IP-osoitteet 
(pääteohjelma).

Häiriö LAN-tiedonsiirrossa. Tarkista tiedonsiirto ping-
komennolla.

Yhteyksien enimmäismäärä on 
saavutettu.

Odota, kunnes yhteys on 
vapaana ja soita sitten 
lähettäjälle uudelleen.

Ei audion siirtoa 
etäasemaan.

Laitevika. Tarkista, että kaikki liitetyt 
äänilaitteet toimivat oikein.

Kaapeleita ei ole kytketty oikein. Tarkista kaikki kaapelit, liittimet, 
koskettimet ja liitännät.

Virheellinen määritys. Tarkista ääniparametrit Ääni- ja 
Livepagen määritys -sivuilta.

Moduuli ei ilmoita 
hälytyksestä.

Hälytyslähdettä ei ole valittu. Valitse mahdolliset 
hälytyslähteet Hälytyksen 
lähteet -sivulta.

Hälytysvastetta ei ole määritetty. Määritä haluamasi hälytysvaste 
Hälytysliitännät-määrityssivulla 
ja vaihda IP-osoite tarvittaessa.
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8.3 iSCSI-yhteyksien toimintahäiriöt

Kameroiden tai muiden 
yksiköiden hallitseminen 
ei ole mahdollista.

Sarjaliitännän ja liitetyn yksikön 
välisiä kaapeleja ei ole kytketty 
oikein.

Tarkista kaikki kaapelit ja 
varmista, että kaikki liittimet 
ovat kunnolla paikoillaan.

Liitäntäparametrit eivät vastaa 
toisen liitetyn yksikön 
parametreja.

Tarkista, että kaikkien liitettyjen 
yksiköiden asetukset ovat 
keskenään yhteensopivia.

Moduuli ei toimi 
laiteohjelmiston 
lataamisen jälkeen.

Sähkökatkos 
laiteohjelmistotiedoston 
ohjelmoimisen aikana.

Anna moduuli asiakaspalvelun 
tarkistettavaksi ja vaihda se 
tarvittaessa.

Laiteohjelmistotiedosto on 
virheellinen.

Kirjoita Web-selaimeen moduulin 
IP-osoite ja /main.htm ja siirrä 
uudelleen.

Toimintahäiriö Mahdolliset syyt Suositeltu ratkaisu

Toimintahäiriö Mahdolliset syyt Suositeltu ratkaisu

LUN-karttoja ei näytetä 
iSCSI-palvelinyhteyden 
jälkeen.

Virheellinen LUN-kartoitus iSCSI-
palvelimen määrityksen aikana.

Tarkista iSCSI-palvelimen 
määritykset ja muodosta yhteys 
uudelleen.

LUN FAIL tulee näkyviin 
solmun alle, kun iSCSI-
palvelimeen on 
muodostettu yhteys.

LUN-kartta ei ollut luettavissa, 
koska se oli määritetty väärään 
verkkoliitäntään.

Tarkista iSCSI-palvelimen 
määritykset ja muodosta yhteys 
uudelleen.

LUN-kartoitus ei ole 
mahdollista.

Jotkut iSCSI-järjestelmät eivät 
tue lähettäjän laajennuksen 
käyttöä.

Poista lähettäjän laajennus 
iSCSI-asetussivulta.
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8.4 Merkkivalot
VIP X1600 -verkkovideopalvelimessa on merkkivaloja, jotka ilmaisevat toimintatilan ja 
ilmoittavat mahdollisista toimintahäiriöistä:

8.4.1 RJ45-liitännät, 10/100/1000 Base-T

8.4.2 Moduuli 1 / moduuli 2 / moduuli 3 / moduuli 4

8.4.3 Virransyöttö/katkos

8.5 Suorittimen kuormitus
Jos VIP X1600 -verkkovideopalvelinta käytetään Internet-selaimen kautta, ikkunan yläreunassa 
moduulin nimen vasemmalla puolella näkyvät suorittimen kuormituksen ilmaisimet.

Voit tarkistaa kummankin suorittimen tilan ja numeeriset arvot siirtämällä hiiriosoittimen 
vastaavan graafisen ilmaisimen kohdalle. Nämä tiedot voivat auttaa ongelman ratkaisemisessa 
tai laitteen hienosäädössä.

Vihreä merkkivalo ei syty: Ei verkkoyhteyttä.

Vihreä merkkivalo syttyy: Verkkoyhteys muodostettu.

Oranssi merkkivalo vilkkuu: Tietoja siirretään verkossa.

Ei syty: Paikka ei ole käytössä.

Syttyy vihreänä: VIP X1600 -moduuliin on kytketty virta.

Vilkkuu vihreänä: VIP X1600 -moduulia käytetään.

Vilkkuu punaisena: Verkkovideopalvelinta käynnistetään.

Syttyy punaisena: VIP X1600 -moduulissa on toimintahäiriö, esimerkiksi 
epäonnistuneen laiteohjelmiston siirron vuoksi.

Ei syty: VIP X1600 -verkkovideopalvelimeen ei ole kytketty virtaa.

Syttyy vihreänä: Käynnistys valmis, VIP X1600 on toimintavalmis.

Vilkkuu punaisena: Tuulettimissa tai kahdennetussa virtalähdeyksikössä on 
vikaa.
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8.6 Sarjaliitäntä
Sarjaliitännän toimintoja ovat tallennustietojen siirtäminen, liitettyjen laitteiden ohjaaminen 
tai yksikön käyttäminen pääteohjelmalla. 
Sarjaliitäntä tukee tiedonsiirtostandardeja RS232, RS422 ja RS485. Käytetty standardi 
määräytyy nykyisen kokoonpanon mukaan (katso Kohta 5.27 COM1, Sivu 73). Yhteys 
muodostetaan liitännän avulla.

8.7 Riviliitäntä
Riviliitännässä on useita koskettimia
– 4 hälytystulolle
– 4 relelähdölle
– sarjatiedonsiirtoon.
Liittimet on jaettu kolmeen liitinlohkoon käytön helpottamista varten.

8.7.1 Nastojen järjestys
Sarjaliitännän nastojen järjestys määräytyy käytetyn liitäntätilan mukaan (katso 
Kohta 5.27 COM1, Sivu 73):

Kun liität hälytystuloja, liitä kukin niistä maadoitusliitäntään (GND).

Kosketin RS232-tila RS422-tila RS485-tila

CTS CTS (valmis 
lähetettäväksi)

RxD- (tietojen vastaanotto, 
miinus)

Data-

TXD TxD (tiedonsiirto) TxD- (tiedonsiirto, miinus)

RXD RxD (tietojen vastaanotto) RxD+ (tietojen vastaanotto, 
plus)

Data+

RTS RTS (valmis lähettämään) TxD+ (tiedonsiirto, plus)

GND GND (maadoitus) — —

Kosketin Toiminto

IN1 Hälytystulo 1

IN2 Hälytystulo 2

IN3 Hälytystulo 3

IN4 Hälytystulo 4

GND Maadoitus

R1 Relelähtö 1

R2 Relelähtö 2

R3 Relelähtö 3

R4 Relelähtö 4
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8.8 Tiedonsiirto pääteohjelmalla

8.8.1 Tietopääte
Jos VIP X1600 -moduulia ei löydy verkosta tai verkkoyhteys katkeaa, voit liittää VIP X1600 -
moduuliin tietopäätteen tärkeiden parametrien asennusta ja määrittämistä varten. Tietopääte 
tarkoittaa tietokonetta, jossa on pääteohjelma.
Tietokoneeseen kytkemiseen tarvitaan sarjakaapeli, jossa on 9-nastainen Sub-D-liitin, ja 
VIP X1600 -moduulin liitäntöihin tarvitaan vapaat kaapelin päät (katso Kohta 8.7.1 Nastojen 
järjestys, Sivu 115).
Microsoft Windowsiin sisältyvää HyperTerminal-tiedonsiirto-ohjelmaa voi käyttää 
pääteohjelmana.

1. Irrota VIP X1600 Ethernet-verkosta ennen pääteohjelman käyttämistä.
2. Kytke VIP X1600 -moduulin sarjaliitäntä mihin tahansa tietokoneen vapaaseen 

sarjaliitäntään.

8.8.2 Päätteen määrittäminen
Ennen kuin pääteohjelma voi muodostaa yhteyden VIP X1600 -moduuliin, niiden 
tiedonsiirtoparametrit on määritettävä yhteensopiviksi. Määritä seuraavat asetukset 
pääteohjelmassa:
– 19200 bps
– 8 databittiä
– Ei pariteettitarkistusta
– 1 lopetusbitti
– Ei protokollaa

8.8.3 Komentotulot
Kun yhteys on muodostettu, sinun on kirjauduttava VIP X1600 -moduuliin, jotta voit avata 
päävalikon. Muita alivalikoita ja toimintoja voi käyttää näyttökomennoilla.
1. Poista paikallinen kaiutus tarvittaessa käytöstä, jotta syötettyjä arvoja ei toisteta 

näytössä.
2. Syötä yksi komento kerrallaan.
3. Kun olet syöttänyt arvon, kuten IP-osoitteen, tarkista syöttämäsi arvo uudelleen, ennen 

kuin siirrät arvot VIP X1600 -moduuliin painamalla Enter-näppäintä.

i
HUOMAUTUS! 
Ohjeita HyperTerminal-ohjelman asentamiseen ja käyttämiseen on käyttöoppaissa tai 
MS Windowsin käytönaikaisessa ohjeessa. 
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8.8.4 IP-osoitteen määrittäminen
Ennen kuin voit käyttää VIP X1600 -moduulia verkossa, sille on määritettävä IP-osoite, joka 
toimii kyseisessä verkossa.
Oletusosoite on 192.168.0.1
1. Käynnistä pääteohjelma, kuten HyperTerminal.
2. Anna käyttäjätunnus service. Pääteohjelma avaa päävalikon.
3. Avaa IP-valikko antamalla komento 1.

4. Valitse 1 uudelleen. Pääteohjelma näyttää nykyisen IP-osoitteen ja pyytää sinua antamaan 
uuden IP-osoitteen.

5. Anna haluamasi IP-osoite ja valitse Enter. Pääteohjelma näyttää uuden IP-osoitteen.
6. Käytä näytössä olevia komentoja muiden mahdollisten asetusten määrittämiseen.

8.8.5 Käynnistä uudelleen
Käynnistä VIP X1600 -moduuli uudelleen katkaisemalla virransyöttö hetkeksi (irrota 
virtalähdeyksikkö päävirtalähteestä ja kytke se siihen uudelleen muutaman sekunnin kuluttua).

8.8.6 Muut parametrit
Pääteohjelmalla voit tarkistaa muut perusparametrit ja muokata niitä tarvittaessa. Tämä 
tehdään alivalikoiden näyttökomennoilla.

i
HUOMAUTUS! 
Uuden IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän osoitteen käyttöönotto edellyttää 
uudelleenkäynnistystä.
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9 Sanasto

Symbolit

10/100/1000 Base-T IEEE-802.3-määritys 10, 100 tai 1000 Mb/s Ethernet -verkolle

802.1x IEEE 802.1x-standardi on yleinen IEEE-802-verkkojen todennus- ja tunnistusmenetelmä. 
Todennuksen suorittaa tukiasema, joka tarkistaa lähetetyt todennustiedot 
todennuspalvelimella (katso RADIUS-palvelin) ja hyväksyy tai hylkää pääsyn pyydettyihin 
palveluihin (LAN, VLAN tai WLAN).

A

Aliverkon peite Katso Verkon peite

ARP Address Resolution Protocol: protokolla MAC- ja IP-osoitteiden kartoittamiseen

B

Baudi Tiedonsiirtonopeuden mittayksikkö

bps Bittiä sekunnissa, todellinen tiedonsiirtonopeus

C

CIF Common Intermediate Format: videomuoto, jossa on 352 x 288/240 pikseliä

D

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol: jakaa käytössä olevalla palvelimella IP-osoitteita ja 
muita määritysparametreja uusille lähiverkkoon kytkeytyville laitteille (Internet tai LAN).

DNS Domain Name Service: nimipalvelujärjestelmä

F

FTP File Transfer Protocol: tiedonsiirtoprotokolla

G

GoP Group of Pictures: kuvaryhmä

H

HTTP Hypertext Transfer Protocol: protokolla tiedonsiirtoon verkossa

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure: salaa ja todentaa Internetin ja selaimen välisen 
tiedonsiirron

I

ICMP Internet Control Message Protocol: Internet-viestien valvontaprotokolla

ID Identification: laitteella luettava merkkijono
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IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers: sähkö- ja elektroniikka-alan insinöörien 
järjestö

IGMP Internet Group Management Protocol: ryhmälähetysten valvontaprotokolla

Internet-protokolla Internetissä käytetty pääprotokolla, jota käytetään yleensä TCP (Transfer Control Protocol) -
protokollan kanssa: TCP/IP

IP Katso Internet-protokolla

IP-osoite Nelitavuinen numero, joka erittelee jokaisen Internetissä olevan yksikön. Se kirjoitetaan 
yleensä pisteillä erotettuna, esimerkiksi 209.130.2.193

iSCSI Tallennusverkkojen Storage over IP -prosessi. Määrittää, kuinka tallennusprotokollia käytetään 
IP-verkoissa.

ISDN Digitaalinen monipalveluverkko

J

JPEG Joint Photographic Experts Group: still-kuvien lähetysmuoto

K

kb/s Kilobittiä sekunnissa, todellinen tiedonsiirtonopeus

L

Laaja-alueverkko Laajan alueen linkki, jolla laajennetaan tai liitetään etäsijainnissa olevia lähiverkkoja

LAN Katso Lähiverkko

Lähiverkko Tiedonsiirtoverkko, joka palvelee käyttäjiä rajoitetulla maantieteellisellä alueella, kuten 
rakennuksessa tai yliopiston kampusalueella. Sitä säätelee verkon käyttöjärjestelmä ja se 
käyttää tiedonsiirtoprotokollaa.

LUN Logical Unit Number: yksikäsitteinen laitenumero (looginen asema iSCSI-
tallennusjärjestelmissä)

M

MAC Media Access Control: verkkolaitteen osoite

MIB Management Information Base: tietokokoelma SNMP-protokollan kautta tapahtuvaa 
etähuoltoa varten

MPEG-4 MPEG-2-pakkausmuodon kehittyneempi muoto, suunniteltu audiovisuaalisen tiedon siirtoon 
erittäin alhaisilla siirtonopeuksilla (esimerkiksi Internetissä)

MSS Segmentin enimmäiskoko, datapaketin käyttäjätietojen tavujen enimmäismäärä

N

NTP Network Time Protocol: standardi usean palvelimen kellojen keskinäiseen tahdistamiseen 
pakettiperusteisessa tiedonsiirtoverkossa. NTP käyttää UPD-protokollaa ilman verkkoyhteyttä. 
Protokolla on suunniteltu ottamaan huomioon verkon vaihtuvat viiveet (Ping).
V3.5 | 2007.12 Asennus- ja käyttöopas Bosch Security Systems



VIP X1600 Sanasto | fi 121
P

Parametrit Määrityksessä käytetyt arvot

Q

QCIF Quarter CIF, 176 × 144/120 pikselin kuvamuoto

R

RADIUS-palvelin Remote Authentication Dial-In User Service: asiakas- ja palvelinprotokolla käyttäjien 
todentamiseen ja tunnistamiseen sekä modeemia käyttävien käyttäjien käyttäjätilien 
luomiseen tietokoneverkossa. RADIUS on puhelinverkkomodeemien, ISDN-, VPN-, 
langattomien LAN- (katso 802.1x) ja DSL-yhteyksien keskitetyn todennuksen tosiasiallinen 
standardi.

RFC 868 Protokolla tietokoneiden kellojen tahdistamiseen Internetissä

RS232/RS422/RS485 Sarjatiedonsiirtostandardeja

RTP Realtime Transport Protocol: tosiaikaisen kuvan ja äänen siirtomenettely

S

SNIA Storage Networking Industry Association: iSCSI-standardin määrittelystä vastaavien yritysten 
järjestö

SNMP Simple Network Management Protocol: verkkokomponenttien hallintakäytäntö

SNTP Simple Network Time Protocol: NTP:n yksinkertaistettu versio (katso NTP)

SSL Secure Sockets Layer: salauskäytäntö tietojen lähetykseen IP-pohjaisissa verkoissa

T

TCP Transfer Control Protocol: tiedonsiirtoprotokolla

Telnet Sisäänkirjautumisprotokolla, jonka avulla käyttäjät voivat käyttää etäkonetta (isäntä) 
Internetissä

TLS Transport Layer Security: TLS 1.0 ja 1.1 ovat SSL 3.0:n standardoidut versiot (katso SSL)

TTL Time-To-Live: siirrettävän tietopaketin elinikä

Täysi kaksisuuntaisuusSamanaikainen tiedonsiirto kumpaakin suuntaan (lähetys ja vastaanotto)

U

UDP User Datagram Protocol: tiedonsiirtoprotokolla

URL Uniform Resource Locator: URL-osoite

UTP Suojaamaton ja kierretty ristiinkytketty kaapeli
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V

Verkon peite Peite, joka ilmoittaa, mikä IP-osoitteen osa on verkon osoite ja mikä isäntäkoneen osoite. Se 
kirjoitetaan yleensä seuraavasti pisteillä erotettuna: 255.255.255.192

W

WAN Katso Laaja-alueverkko
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10 Tekniset tiedot

10.1 VIP X1600 -runko

Käyttöjännite 12 V DC, kahdennettu

Virrankulutus Enint. 60 W, kun käytössä on 4 VIP X1600 -moduulia

LAN-liittymät 2 × Ethernet 10/100/1000 Base-T, automaattinen mukautus,
vuorotteleva/samanaikainen, RJ45

Näytöt 5 × LED (moduulien tila, toiminta/virhe), 
2 × LED (verkkoyhteys, tiedonsiirto) 
jokaisessa LAN-liitännässä

Lämpöarvo Enint. 205 BTU/h

Käyttöolosuhteet Lämpötila: 0...+50 °C / +32...+122 °F,
suhteellinen kosteus: 20 %...80 % (tiivistymätön),
korkeus 0...3 000 m / 1,86 mailia

Hyväksynnät 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 Chapter 1 Part 15

Mitat (K × L × S) 44 × 440 × 210 mm / 1,73 × 17,32 × 8,27 tuumaa, 
mukaan lukien moduulien BNC-liitännät

Paino Noin 4 kg / 8,82 lb, kun asennettuna on 4 VIP X1600 -
moduulia
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10.2 VIP X1600 -moduuli

Käyttöjännite Syöttö VIP X1600 -rungon kautta

Virrankulutus Enint. 12 W

Dataliitännät 1 × RS232/RS422/RS485, kaksisuuntainen, push-in-liitäntä

RAM-muisti 8 Mt/kanava

Hälytystulot 4 push-in-liitäntää (eristämätön sulkukosketin), 
enimmäisaktivointiresistanssi 10 ohmia

Relelähdöt 4 push-in-liitäntää, 30 Vp-p, 2 A, 8 kosketinta

Videotulot: 4 BNC-pistoketta, 0,7–1,2 Vp-p, 75 ohmia, PAL/NTSC

Äänen tuloliitännät (tulo) Vain audioversiot:
2 × 3,5 mm:n / 0,14 tuuman stereopistoke, mono
Enint. 5,5 Vp-p, tyyp. impedanssi 9 kohmia

Lämpöarvo 41 BTU/h

Käyttöolosuhteet Lämpötila: 0...+50 °C / +32...+122 °F,
suhteellinen kosteus: 20 %...80 % (tiivistymätön),
korkeus 0...3 000 m / 1,86 mailia

Hyväksynnät 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 Chapter 1 Part 15

Paino Noin 120 g / 0,27 lb
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10.3 Yhteyskäytännöt/standardit

10.4 Kuvan virkistystaajuus

Videostandardit PAL, NTSC

Videolähetysprotokolla MPEG-4, M-JPEG, JPEG

Videosiirtonopeus 9,6 kb/s–6 Mb/s

Kuvatarkkuudet (PAL/NTSC) 704 × 576/480 pikseliä (4CIF/D1)
704 × 288/240 pikseliä (2CIF)
464 × 576/480 pikseliä (2/3 D1)
352 × 576/480 pikseliä (1/2 D1)
352 × 288/240 pikseliä (CIF)
176 × 144/120 pikseliä (QCIF)

Kokonaisviive 120 ms (PAL/NTSC, MPEG-4, ei verkkoviivettä)

Kuvan virkistystaajuus Enintään 25/30 kuvaa/s

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

Vain audiomallit:

Äänenlähetysprotokolla G.711, 300 Hz - 3,4 kHz

Äänen näytteenottotaajuus 8 kHz

Äänensiirtonopeus 80 kb/s

4 kameraa 2 kameraa 1 kamera

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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11 Hakemisto
A
Äänen siirto 85
Äänentoisto hälytystilanteessa 62
Ääniasetukset 43
Äänilähteen valinta 43
Ääniliitännät 16
Äänitulo 16
Aika 30, 33
Aikapalvelimen IP-osoite 35
Aikapalvelimen protokolla 34
Aikapalvelin 34
Aikasignaali 34
Aikavyöhyke 34
Aktivointiavain 88
Alipäästösuodatin 36
Aliverkon peite 76
Anturikentät 65, 67
Asennuspaikka 17
Asennusta koskevat tiedot 17
Asennustarvikkeet 19
Asentaminen 9, 17
Asentaminen kytkinkoteloon 17, 19
Asetuksen lataaminen 90
Asetukset 25
Audiotulot 21
Automaattinen avaimen vaihto 82
C
COM1 73
D
Databittiä 74
Dataliitäntä 22
Domekamera 22
E
EPROM 89
F
FTP-palvelin 44, 45
H
Hälytyksen jälkeinen aika 56
Hälytyksen jälkeinen profiili 56
Hälytyksen lähteet 59
Hälytys 16, 31, 97
Hälytysraidan koko 54
Hälytysraidan tallennus 56
Hälytysraidat 54
Hälytyssähköposti 68
Hälytystulo 22
Hälytystunnistimet 56
Hälytysviesti 31
HTTP-portti 76
HTTPS-portti 77
Huolto 9, 110
I
IEEE 802.1x 78
IGMP 79
IP-osoite 76, 117
iSCSI-asetukset 47

J
Järjestelmäloki 86, 98
Järjestelmälokin tallennus 86
Järjestelmävaatimukset 12, 25, 93
Jatkuva tallennus 56
JPEG-muoto 44
JPEG-postituksen aikaväli 45
JPEG-postitus 44
Juhlapyhät 58
K
Kaiutus 116
Kaksikaistainen suoratoisto 13, 37
Kamera 74
Kameran nimi 30
Kameran valitseminen 96
Kamerat 21
Kauko-ohjain 14
Käynnistä uudelleen 24, 117
Käytännöt 7
Käyttäjänimi 32
Käyttöoikeudet 88
Kesäaika 34
Kieli 33
Kierrättävä tila 53, 54
Kirjanmerkit 103
Kirkkaus 36
Kohdesiirtonopeus 40
Kontrasti 36
Koodaus 13
Kunnossapito 9
Kuvan asetukset 36
Kuvan laatu 80
Kuvan tarkkuus 99
Kuvan valinta 96
Kylläisyys 36
L
Lähdetyyppi 42
Lähetin 56
Laiteohjelmiston siirto 89
Lämpöarvo 19
Läpinäkyvä 73
Laukaise rele 72
Liiketunnistimen herkkyys 65, 66
Liiketunnistimen kohteen koko 65
Liiketunnistimen oletusarvot 63
Liiketunnistin 63
Liikkuminen valikoissa 28
Liitäntä 115
Liitäntätila 74
Lineaarinen tila 53, 54
Livepage 84
M
Määritys 90
Määritystila 27
Monilähetys 79
Monilähetysliitäntä 76, 79
Monilähetysosoite 80
Monilähetystoiminto 13
Moni-yksittäislähetys 79
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MPEG-4-lähetin 37
MPEG-ActiveX 25, 93, 105
MTU-arvo 76, 77
Muodosta yhteys automaattisesti 62
Muoto 54
Muutokset 28, 52
N
Nastojen järjestys 115
Näytön leimaus 30
Näytön tarkkuus 12, 25, 93
Nollaa 109
O
Oheislaitteiden ohjaus 97
Ohjain 22
Ohjaustoiminnot 97
Ohjelmistovastaanotin 108
Oletus 40
Oletusarvot 55, 63
Oletuskamera 62
Oletusprofiili 40
Osio 50
Osion luonti 51
Osion muokkaus 53
Osion tila 52
Ositus 50
Ota yhteys hälytyksen sattuessa 60
P
Pääte 42, 73
Päätoiminnot 15
Päivämäärä 33
Päiväyksen muoto 33
Palomuuri 61, 76
Parametrit 24, 117
Pariteettitarkistus 74
Pienjännitedirektiivi 8
Player 105
Portti 76, 80
Profiilin määritys 39
Profiilin valinta 37
Profiilit 37
Protokolla 74
R
RADIUS 78
Reaaliaikainen videokuva 25, 93
Reititin 80
Rele 16, 22
Relelähdöt 22
Relelähtö 71
S
Säädökset 7
Säätö 73
Sähkömagneettinen yhteensopivuus 8
Sähköposti 68
Salasana 27, 32, 95
Salaus 81
Salauskäytäntö 77
Sam.aik.t. 80
Sarjaliitäntä 16
Sarjanumero 8
Sarjaporttitoiminto 73

Selainikkuna 95
Signaalilähde 22
Siirtonopeus 74
Siirtoparametrit 116
Siirtostandardit 22, 115
Sisäinen kello 33
Snapshot-kuvat 14, 99
SNMP 78
SNTP-palvelin 35
SSL-salaus 62
SSL-sertifikaatti 90
Stop-bittiä 74
Sulkukosketin 22
Suorittimen kuormitus 114
Suorittimen kuormitusilmaisin 114
Symbolit 7
Synkronoi 33
T
Takapaneelin liitännät 16
Tallennuksen ajoitustoiminto 57
Tallennuksen ottaminen käyttöön 58
Tallennuksen vakioprofiilin arvot 55
Tallennusohjelma 100
Tallennusprofiilit 55
Tallennustiedot 46, 49
Tallennustila 58
Tallennusväline 46
Tallenteen toisto 101
Tallenteiden poistaminen 54
Tapahtumaloki 86, 98
Tapahtumalokin tallennus 86
TCP 61, 76
Tekstiviestit 68
Testi 91
Tiedonsiirtonopeus 74
Tiedonsiirtoprotokolla 61, 76
Tietopääte 116
TLS 77
Toiminta 9, 93
Toimintojen yleiskuvaus 13
Toimintotesti 91
Toimitus 11
Toisto 101
Toiston hallinta 102
Toistopainike 102
Traps 78
TTL 80
Tunnistus 8, 29
Tuotenimi 84
Turvallisuus 9
Tuuletus 19
U
UDP 61, 76
URL 26, 94
V
Vaara 9
Väärät hälytykset 64
Väärinkäytösten havaitseminen 66
Vakioprofiili 56
Valaistuksen muutokset 64
Valitse alue 65, 67
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Valmistajan logo 84
Valon heijastukset 64
Varmuuskopio 104
Vastaanotin 13
Vastaanottimen salasana 61
VCR 42
Verkko 21, 75
Verkkoliitäntä 16
Verkkoyhteyden tarkistaminen 109
Vesileimatekniikka 31
Videoanturi 63
Videojaksojen tallentaminen 99
Videon sisältöanalyysi 63
Videotulo 42
Virta ei kytketty 23
Virta kytketty 23
Virtakytkin 23
Virtalähde 9, 23
Y
Yhdistetään 25, 106
Yhdyskäytävä 76
Yhteyden muodostaminen 26, 94
Yhteyksien määrä 26, 95
Yksikön aika 33
Yksikön nimi 29
Yksikön nollaus 109
Yksikön päivämäärä 33
Yksikön tunnistus 29
Yksikön tunnus 29
Yksittäislähetys 79
Yleinen salasana 61
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