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1 Előszó

1.1 A kézikönyv ismertetése
Ezt a kézikönyvet azoknak szánták, akik felelősek a VIP X1600 telepítéséért és 
működtetéséért. A nemzetközi, nemzeti és területi villamos műszaki szabályozásokat mindig 
be kell tartani. A megfelelő hálózati technológia ismeretére szükség van. A kézikönyv leírja az 
egység telepítését és működtetését.

1.2 A kézikönyvben alkalmazott jelölések
Ebben a kézikönyvben a következő szimbólumokat és jelöléseket használják arra, hogy 
felhívják a figyelmet a különleges helyzetekre:

1.3 Rendeltetés
A VIP X1600 hálózati videoszerver a CCTV-rendszerekkel együtt használatos, és video- valamint 
vezérlőjelek átvitelére szolgál adathálózatokon keresztül (Ethernet LAN és internet). A 
VIP X1600 modulok hangfrekvenciás változataival hangfrekvenciás jelek is továbbíthatók. 
Minden VIP X1600 modul RAM-memóriát tartalmaz a csatlakoztatott kamerák rövid távú 
felvételeihez. Külső érzékelők beépítésével különféle funkciók indíthatók el automatikusan. 
Más alkalmazási területen nem használható.
Ha az egység használatára vonatkozóan olyan kérdés merül fel, amelyre ez a kézikönyv nem ad 
választ, kérjük, lépjen kapcsolatba kereskedelmi partnerével, vagy érdeklődjön a következő 
címen:
Bosch Security Systems Llc
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Hungary
www.boschsecurity.hu

!
VIGYÁZAT! 
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a leírt biztonsági utasítások be nem tartása személyek 
veszélyeztetését és az egység vagy más berendezések károsodását okozhatja.
Ez a szimbólum azonnali, közvetlen veszélyt jelent.

i
FIGYELEM! 
Ez a szimbólum az egység funkcióinak egyszerűbb, kényelmesebb használatára vonatkozó 
tippeket és információkat jelöli.
Bosch Security Systems Telepítési és üzemeltetési kézikönyv  V3.5 | 2007.12
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1.4 EU-irányelvek
A VIP X1600hálózati videokiszolgáló megfelel a 89/336 EU irányelv (elektromágneses 
összeférhetőség) és a 93/68 EU irányelv által módosított 73/23 EU irányelv (kisfeszültségű 
irányelv) előírásainak.

1.5 Gyártmánytábla
A pontos azonosítás érdekében a típusnév és a sorozatszám fel van tüntetve a VIP X1600 
készülék alján, valamint a VIP X1600 modulok áramköri kártyáin elhelyezett 
gyártmánytáblákon. Kérjük, jegyezze fel ezt az információt a telepítés előtt (ha szükséges), 
hogy kérdés esetén, vagy tartalék alkatrészek rendelésekor kéznél legyen.
V3.5 | 2007.12 Telepítési és üzemeltetési kézikönyv Bosch Security Systems
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2 Biztonsági információk

2.1 Áramütésveszély
- Soha ne próbálja az egységet olyan táphálózathoz csatlakoztatni, amely nem egyezik meg 

azzal a típussal, amelyhez az egységet tervezték.
- Csak a Bosch Security Systems által jóváhagyott tápegységeket használjon.
- Ne nyissa ki a tápegység házát.
- A VIP X1600 modult kizárólag a megfelelő VIP X1600 alapkészülékre szabad telepíteni.
- Hiba esetén válassza le a VIP X1600 készüléket a tápegységről és a többi egységről.
- A tápellátást és az egységet kizárólag száraz, időjárástól védett helyre telepítse.
- Ha az egység biztonságos működése nem biztosítható, ne üzemeltesse tovább, hanem 

helyezze biztonságba, hogy megelőzze a jogosulatlan működtetést. Ilyen esetekben szük-
séges, hogy az egységet a Bosch Security Systems ellenőrizze.
A biztonságos működés nem garantálható a következő esetekben:

- ha az egységen vagy a hálózati kábeleken látható sérülés van,
- ha az egység már nem működik megfelelően,
- ha az egység esőnek vagy nedvességnek lett kitéve,
- ha idegen test került az egységbe,
- hosszú ideig, kedvezőtlen körülmények között történő tárolás után, vagy 
- átszállítás közbeni rendkívüli igénybevételt követően.

2.2 Telepítés és működtetés
- A vonatkozó villamos műszaki szabályozásokat és iránymutatásokat a telepítés során min-

dig be kell tartani.
- Az egység telepítéséhez szükség van a megfelelő hálózati technológia ismeretére.
- Az egység telepítése vagy működtetése előtt feltétlenül olvassa el a csatlakoztatott egyéb 

berendezések – például kamerák – dokumentációját. A dokumentáció a megengedett 
használatra vonatkozó fontos biztonsági utasításokat és információkat tartalmaz.

- Csak az ebben a kézikönyvben leírt telepítési és működtetési lépéseket hajtsa végre. 
Bármely egyéb művelet személyi sérüléshez, anyagi kárhoz vagy a berendezés 
károsodásához vezethet.

2.3 Karbantartás és javítás
- Ne nyissa ki a VIP X1600 alapkészülék házát. Az egység nem tartalmaz felhasználó által 

javítható részeket. A VIP X1600 modul telepítésekor csak a mellékelt fedelet távolítsa el. 
- Ne módosítsa a VIP X1600 alapkészülék vagy a VIP X1600 modul egyetlen összetevőjét 

sem. Az egységek nem tartalmaznak felhasználó által javítható részeket.
- Ne nyissa ki a tápegység házát. A tápegység nem tartalmaz felhasználó által javítható 

részeket.
- Gondoskodjon arról, hogy a karbantartási és javítási munkálatokat kizárólag szakképzett 

személyzet (villamosmérnökök vagy hálózattechnológiai szakemberek) végezzék.
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3 Termékleírás

3.1 A VIP X1600 alapkészülék alapkészletének tartalma
- VIP X1600 alapkészülék
- Szerelőkészlet a 19 hüvelykes műszerpolcokra való telepítéshez
- Öntapadó rugalmas ütközők
- Gyors telepítési útmutató
- A termék CD-lemeze, amely a következőket tartalmazza:

- Gyors telepítési útmutató
- Kézikönyv
- System Requirements dokumentum
- Kiegészítő dokumentáció a Bosch Security Systems termékeiről
- Configuration Manager
- MPEG ActiveX-vezérlő
- Player és Archive Player
- DirectX vezérlő
- Microsoft Internet Explorer
- Sun JVM
- Adobe Acrobat Reader

3.2 A VIP X1600 modul alapkészletének tartalma
- VIP X1600 modul
- Szerelőkészlet a VIP X1600 alapkészülékre való telepítéshez
- Terminálcsatlakozók
- Gyors telepítési útmutató

i
FIGYELEM! 
Ellenőrizze, hogy a szállítmány hiánytalan és tökéletes állapotban van-e. Ha sérülést észlel, 
ellenőriztesse a készüléket a Bosch Security Systems céggel.
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3.3 Rendszerkövetelmények

3.3.1 Általános követelmények
- Windows 2000 vagy Windows XP operációs rendszert használó számítógép
- Hálózati hozzáférés (intranet vagy internet)
- Képernyőfelbontás: 1024 × 768 képpont
- 16 vagy 32 bites színmélység
- Telepített Sun JVM alkalmazás

3.3.2 További konfigurációs követelmények
- Microsoft Internet Explorer (6.0 vagy annál újabb verzió)

vagy

- Telepített Configuration Manager program (1.60 vagy újabb verzió)

3.3.3 További működési követelmények
- Microsoft Internet Explorer (6.0 vagy annál újabb verzió)

vagy

- Vevőegység-szoftver, például VIDOS (3.11 vagy újabb verzió) vagy Bosch Video Manage-
ment System szoftver
vagy

- A Bosch Security Systems cég vevőként használt MPEG-4 kompatibilis hardverdekódere 
(például VIP XD) és a csatlakozó videomonitor

- A felvételek lejátszásához kapcsolatot kell létesíteni a tárolóeszközzel

i

FIGYELEM! 
Olvassa el a termékhez mellékelt CD-lemezen lévő System Requirements című 
dokumentumban található tájékoztatást is. Adott esetben a szükséges programokat és 
vezérlőket a termékhez mellékelt CD-lemezről is telepítheti (lásd: Bekezdés 3.2 A VIP X1600 
modul alapkészletének tartalma, Oldal 11).
A Microsoft Internet Explorer használatával kapcsolatos tudnivalókat az Internet Explorer 
online súgójában olvashatja.
V3.5 | 2007.12 Telepítési és üzemeltetési kézikönyv Bosch Security Systems



VIP X1600 Termékleírás | hu 13
3.4 A funkciók áttekintése

3.4.1 Hálózati videokiszolgáló
A VIP X1600 hálózati videoszerver négy VIP X1600 modullal legfeljebb 16 önálló videocsatorna 
kezelésére alkalmas. Elsődlegesen arra a célra tervezték, hogy videojeleket és vezérlési 
adatokat kódoljon IP-hálózaton való továbbítás céljából. A VIP X1600 modulok 
hangfrekvenciás változataival hangfrekvenciás jelek is átvihetők kompatibilis egységekre.
A meglévő hálózatok használata azt jelenti, hogy a CCTV rendszerekkel vagy helyi hálózatokkal 
való integráció gyorsan és könnyen elérhető.
A VIP X1600 2/3 D1 vagy 2CIF felbontást kínál 25 (PAL) vagy 30 (NTSC) kép/másodperc (IPS) 
képfrissítési gyakoriság mellett, akár 16 csatornán.
Két egység, például egy VIP X1600 mint adó és egy VIP XD mint vevő önálló, PC nélküli 
adatátviteli rendszert képes alkotni. Az egyetlen adóról jövő videoképek egyidejűleg több 
vevőn is vehetők.
A VIP X1600 modulok a VIP X1600 alapkészülékre történő telepítéshez vannak kialakítva. Az 
egységek telepítése gyors és egyszerű művelet, melyhez nincs szükség további eszközökre. A 
modulok bármikor cserélhetők, a rendszer működése közben is.

3.4.2 Vevő
VIP XDAz MPEG-4 kompatibilis hardverdekódolók, pl. a használhatók vevőegységként. A 
dekódoló szoftverrel (például VIDOS) telepített számítógépek, vagy az olyan számítógépek, 
amelyeken a Microsoft Internet Explorer webböngésző fut, ugyancsak használhatók vevőként.

3.4.3 Videokódolás
A VIP X1600 az MPEG-4 képtömörítési szabványt használja. A hatékony kódolásnak 
köszönhetően az adatsebesség még kiváló képminőség mellett is alacsony marad, és a helyi 
viszonyokhoz is széles határok között igazítható. Ezáltal a 16 videocsatorna egyidejű kódolása 
támogatott.

3.4.4 Kettős adatfolyam
A kettős adatfolyam lehetővé teszi a bejövő adatfolyam két különböző, egyénileg beállított 
profil szerinti, egyidejű kódolását. Ez a funkció kameránként két adatfolyamot hoz létre, 
melyek különböző célokat szolgálhatnak; például helyben történő rögzítés vagy továbbítás 
helyi hálózaton.

3.4.5 Csoportadás
Megfelelően konfigurált hálózatokban a Csoportadás funkció lehetővé teszi a több vevőhöz 
egyidejűleg történő, valós idejű videoátvitelt. Ehhez a funkcióhoz a hálózaton meg kell 
valósítani az UDP és az IGMP V2 protokollt.

3.4.6 Titkosítás
A VIP X1600 számos lehetőséget kínál a jogosulatlan hozzáférés megakadályozására. A 
webböngészőkkel történő hozzáférés HTTPS-protokollal védhető. A vezérlőcsatornák védelme 
az SSL titkosítási protokollon keresztül biztosítható. Egy további licenc megszerzésével maguk 
a felhasználói adatok is titkosíthatók.
Bosch Security Systems Telepítési és üzemeltetési kézikönyv  V3.5 | 2007.12
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3.4.7 Távvezérlés
A külső egységek távvezérléséhez (ilyenek például a kamerák forgatható és dönthető fejei vagy 
a motoros zoomobjektívek), a vezérlőadatok a VIP X1600 kétirányú, soros interfészén 
továbbíthatók. Ez az interfész transzparens adatok átvitelére is használható.

3.4.8 Szabotázsfelismerés és mozgásérzékelők
A VIP X1600 széleskörű beállításokat kínál a riasztásjelzéshez, amennyiben a csatlakoztatott 
kamerákat szabotázs éri. A videoképen történő mozgásérzékelés algoritmusa az 
alapkészlethez tartozik, és igény esetén speciális videoelemzési algoritmusokkal is 
kibővíthető.

3.4.9 Pillanatképek
A VIP X1600 egységről a számítógép merevlemezén tárolt, vagy a böngészőablakban JPEG-
formátumban megjelenített, különálló videoképek (pillanatfelvételek) is előhívhatók.

3.4.10 Biztonsági mentés
A videoképek tárolására szolgáló funkció a számítógép merevlemezén az ÉLŐKÉP és a 
FELVÉTELEK oldalról is elérhető. A videoképsorozatok egyetlen egérkattintással tárolhatók, és 
újra megjeleníthetők az alapkészlethez tartozó Player alkalmazás segítségével.
V3.5 | 2007.12 Telepítési és üzemeltetési kézikönyv Bosch Security Systems
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3.4.11 Összefoglalás
A VIP X1600 a következő főbb funkciókat nyújtja:
- Akár 16 önálló, analóg BNC kompozit videobemenet (PAL/NTSC)
- Video- és adatátvitel IP-adathálózatokon
- Kettős adatfolyam funkció minden videobemenethez két, egyedileg meghatározható profil 

szerinti, egyidejű kódoláshoz
- Csoportadás funkció több vevőhöz irányuló, egyidejű képátvitelhez
- Videokódolás az MPEG-4 nemzetközi szabvány szerint
- Két redundáns, beépített Ethernet-port (10/100/1000 Base-T)
- Transzparens, kétirányú adatcsatorna RS232/RS422/RS485 soros interfészen keresztül
- Konfigurálási és távvezérlési lehetőség minden belső funkcióhoz TCP/IP használatával és 

HTTPS biztonsági protokollal
- Jelszavas védelem a jogosulatlan csatlakoztatás és a konfiguráció megváltoztatásának 

megakadályozására
- Sokrétű és rugalmas tárolási lehetőségek
- Négy riasztási bemenet és négy relékimenet VIP X1600 modulonként
- Beépített videoérzékelő mozgás- és szabotázsriasztáshoz
- Automatikus eseményvezérelt csatlakozás
- Külön rendelhető teljesen redundáns tápegység
- Redundáns hálózati csatlakozási vagy iSCSI-rendszerhez való közvetlen csatlakozási 

lehetőség
- Megfelelő karbantartás feltöltéssel
- Vezérlő- és adatcsatornák rugalmas titkosítása
- A 802.1x nemzetközi szabványnak megfelelő hitelesítés

A VIP X1600 modulok hangfrekvenciás változatai biztosítják a következő funkciókat is:
- Hangfrekvenciás jelek átvitele IP-alapú adathálózatokon keresztül
- A G.711 nemzetközi szabványnak megfelelő hangfrekvencia-kódolás
Bosch Security Systems Telepítési és üzemeltetési kézikönyv  V3.5 | 2007.12
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3.5 Csatlakozások és kijelzők

1 Telepített VIP X1600 modul

2 Audio In 1/2 és Audio In 3/4 hangcsatorna-bemenetek (monó)
3,5 mm-es / 0,14 hüvelykes sztereó csatlakozóaljzatok vonalkimenet szinttel 
hangkábelek csatlakoztatásához (csak a VIP X1600 modulok hangfrekvenciás 
változatainál)

3 Csatlakozóblokk
a riasztási bemenetekhez, relékimenetekhez és soros interfészhez

4 Video In 1 – Video In 4 videobemenet
BNC-aljzatok videoforrások csatlakoztatásához

5 Üres csatlakozónyílás fedele

6 Aljzatok egy vagy két tápegység csatlakoztatásához

7 ETH 1 RJ45 aljzat
Ethernet LAN (helyi hálózat) csatlakoztatásához 10/100/1000 MBit Base-T aljzaton 
keresztül

8 ETH 2 RJ45 aljzat
a hálózathoz vagy egy iSCSI-rendszerhez történő redundáns csatlakoztatáshoz

9 LED-ek a VIP X1600 modulok és a VIP X1600 alapkészülék állapotkijelzésére

i
FIGYELEM! 
A LED-ekkel kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Bekezdés 8.4 LED-kijelzők, Oldal 115.
A csatlakozóblokk kiosztásával kapcsolatban lásd: Bekezdés 8.7 Csatlakozóblokk, Oldal 116.
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4 Telepítés

4.1 Előkészítés
A VIP X1600 modulok kizárólag a alapkészülékre VIP X1600telepíthetők. Az egységek 
telepítése gyors és egyszerű művelet, melyhez nincs szükség további eszközökre.
A VIP X1600 kapcsolószekrénybe telepíthető. A mellékelt telepítési útmutató segítségével az 
egység gyorsan és egyszerűen felszerelhető 19 hüvelykes műszerpolcra.
Asztali egységként is működtethető. Az alapkészletben található négy rugalmas ütköző 
biztosítja, hogy a készülék ne mozdulhasson el.

Kérjük, biztosítsa a következő telepítési feltételeket:
- Ne szerelje az egységet fűtőtest vagy hőforrás közelébe. Kerülje a közvetlen napfénynek 

kitett helyeket.
- Hagyjon elegendő helyet a kábelek vezetéséhez.
- Biztosítsa az egység megfelelő szellőzését. Ügyeljen a teljes hőkibocsátásra, különösen 

akkor, ha több egységet telepít egy kapcsolószekrénybe.
- Az összeköttetésekhez csak a mellékelt kábeleket használja, vagy olyan más, megfelelő 

kábeleket, amelyek érzéketlenek az elektromágneses zavarokkal szemben. 
- A kábeleket úgy helyezze el és úgy vezesse, hogy azok védve legyenek a sérüléstől, és ahol 

szükséges, használjon megfelelő kábelrögzítést.
- Kerülje az ütést, lökést és az erős rezgést, mivel ezek az egység javíthatatlan károsodását 

okozhatják.

4.2 A VIP X1600 modulok telepítése
A különböző VIP X1600 modulok VIP X1600 alapkészülékre történő telepítését a vonatkozó 
Gyors telepítési útmutató írja le. Az egység telepítésekor vegye figyelembe a következő 
alapvető szempontokat is.

!

VIGYÁZAT! 
A készüléket beltéri használatra tervezték.
A telepítéshez válasszon egy olyan helyet, amely megfelel az előírt környezeti feltételeknek. A 
környezeti hőmérsékletnek 0 és +50 °C (+32 és +122 °F) közé kell esnie. A relatív páratartalom 
20–80% (nem kondenzálódó) lehet.
A VIP X1600 működés közben hőt termel. Telepítés közben ügyeljen arra, hogy a hőkibocsátás 
értéke legfeljebb 205 BTU/h lehet. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről, valamint arról, 
hogy elegendő távolság legyen az egység és a hőre érzékeny tárgyak vagy berendezések 
között.

!
VIGYÁZAT! 
Ne telepítse a VIP X1600 modult más házba, és ne működtesse az egységet a VIP X1600 
alapkészüléktől függetlenül. A környezeti hőmérséklet telepítés közben 0 és +50 °C között 
legyen, a relatív páratartalom értéke pedig nem lépheti túl a 80%-ot (nem kondenzálódó).
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4.2.1 A VIP X1600 alapkészülék telepítési sorrendje és kapacitása

Legfeljebb négy VIP X1600 modul telepíthető egy VIP X1600 alapkészülékre. Mindig az 
1. csatlakozónyílást vegye igénybe elsőként. A többi csatlakozónyílást tetszőleges sorrendben 
használhatja. A modulok működés közben is behelyezhetők, illetve kivehetők.

4.2.2 Hűtés

A telepített VIP X1600 modulok működés közben nagy mennyiségű hőt termelnek. Ezért 
lényeges, hogy működőképes hőcsökkentő rendszer biztosítsa a VIP X1600 zavartalan 
üzemelését.

4.2.3 Gyártmánytáblák
MindenVIP X1600 modul áramköri kártyáján egy címke található, amelyen fel van tüntetve a 
modul egyértelmű azonosítására szolgáló MAC-cím. Telepítés előtt jegyezze fel a MAC-címet és 
a modul helyét a VIP X1600 alapkészüléken, mert így később, például hibaelemzés céljából 
könnyedén azonosíthatja a modult akkor is, ha azt már beillesztette.

4.2.4  VIP X1600 modulok eltávolítása és cseréje
A modulok működés közben is behelyezhetők, eltávolíthatók, illetve kicserélhetők.

1. A modul eltávolítása előtt szakítsa meg az adott modulon éppen futtatott felvételeket.
2. Modul telepítésekor a fedelet feltétlenül őrizze meg későbbi használatra.
3. Ha eltávolít egy modult, feltétlenül fedje le az adott csatlakozónyílást, amennyiben nem 

kíván behelyezni egy másik modult.

!
VIGYÁZAT! 
Ügyeljen arra, hogy az 1. csatlakozónyíláshoz mindig csatlakoztatva legyen egy modul, akkor is, 
ha csak megváltoztatja a telepítés módját. Működési hiba léphet fel, ha a VIP X1600 
bekapcsolásakor az 1. csatlakozónyílásban nincs működőképes modul.

!
VIGYÁZAT! 
Ha módosítja a telepítést, vagy kicseréli, illetve kiegészíti a modulokat, a VIP X1600 
alapkészülék hátulján feltétlenül fedje le az üres csatlakozónyílásokat.

!
VIGYÁZAT! 
Ügyeljen arra, hogy az 1. csatlakozónyíláshoz mindig csatlakoztatva legyen egy modul, akkor is, 
ha csak megváltoztatja a telepítés módját. Működési hiba léphet fel, ha a VIP X1600 
bekapcsolásakor az 1. csatlakozónyílásban nincs működőképes modul.
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4.3 Telepítés kapcsolószekrénybe

4.3.1 Előkészítés
A VIP X1600 készülék 19 hüvelykes műszerpolcra telepíthető. Az ehhez szükséges 
telepítőkészlet megtalálható az alapkészletben.

Kapcsolószekrénybe történő telepítés esetén ellenőrizze, hogy nem feszülnek-e a 
csavarkötések, és gondoskodjon arról, hogy minél kisebb mechanikus terhelésnek legyenek 
kitéve. Győződjön meg arról, hogy az egység és a tápegységek megfelelően földelve vannak.

4.3.2 A VIP X1600 telepítése és csatlakoztatása

1. A kapcsolószekrényt oly módon készítse elő, hogy a VIP X1600 készüléket könnyedén 
csatlakoztatni tudja a telepítés helyén.

2. Az önzáró anyacsavarokat helyezze bele a megfelelő furatokba, vagy a kapcsolószekrény 
keretén található nyílásokba.

3. Illessze a VIP X1600 egységet a kapcsolószekrény keretéhez, és erősítse fel a 
rögzítőcsavarokkal és alátétekkel.

4. A csavarokat sorban húzza meg, és még egyszer ellenőrizze, hogy elég szorosak-e.
5. Csatlakoztasson egy vagy két tápegységet a ház hátlapján található aljzatokhoz, és kézzel 

húzza meg a csatlakozó rögzítőanyáit.

!

VIGYÁZAT! 
Kapcsolószekrénybe történő telepítéskor győződjön meg arról, hogy megfelelő az egység 
szellőzése. Az egységtől balra és jobbra legalább 5 cm, hátul pedig legalább 10 cm maradjon 
szabadon.
A VIP X1600 működés közben hőt termel. Telepítés közben ügyeljen arra, hogy a hőkibocsátás 
értéke legfeljebb 205 BTU/h lehet.
További egységek felszerelésekor az egységek közvetlenül hozzáérhetnek a VIP X1600 
készülékhez, amennyiben a szomszédos egységek felületi hőmérséklete nem haladja meg a 
+50 °C értéket.

!
VIGYÁZAT! 
Csak a Bosch Security Systems által jóváhagyott tápegységeket használjon.
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4.4 Csatlakozások

4.4.1 Kamerák
Az egyes VIP X1600 modulokhoz legfeljebb négy szabványos videoforrás csatlakoztatható. 
Bármely kamera vagy egyéb videoforrás, amely szabványos PAL- vagy NTSC-jelet szolgáltat, 
alkalmas erre a célra.
1. Csatlakoztassa a kamerákat vagy az egyéb videoforrásokat videokábellel (75 ohmos, BNC-

csatlakozós) a Video In 1 – Video In 4 BNC-aljzatokhoz.
2. Ha a videojel nem hurkolt, a lezárás szükség esetén szoftverbeállítással történik (lásd: 

Bekezdés 5.13 Videobemenet, Oldal 42).

4.4.2 Hangfrekvenciás kapcsolatok
A VIP X1600 modulok hangfrekvenciás változatai két vonali bemenettel rendelkeznek összesen 
négy monobemenethez; ezeket a rendszer automatikusan hozzárendeli a négy 
kamerabemenethez.
A hangfrekvenciás jelek átvitele a videojelekkel egy időben történik. 
A sztereó csatlakozódugókat a következők szerint kell csatlakoztatni:

4.4.3 Hálózat
A VIP X1600 egység szabványos UTP 5 osztályú, RJ 45 csatlakozókkal ellátott kábel 
segítségével 10/100/1000 Base-T hálózathoz csatlakoztatható. A második Ethernet interfészen 
tartalék csatlakozás létesíthető a hálózathoz.

1. Csatlakoztassa a VIP X1600 egységet a hálózathoz az ETH 1 aljzaton keresztül.
2. Csatlakoztassa a VIP X1600 egységet az azonos hálózaton lévő redundáns kapcsolóhoz 

vagy hubhoz az ETH 2 aljzaton keresztül.

4.4.4 Közvetlen iSCSI-csatlakozás
A VIP X1600 egység közvetlenül csatlakoztatható az iSCSI-rendszerhez az ETH 2 interfészen 
keresztül. A másik lehetőség, hogy a második Ethernet interfészt használja redundáns hálózati 
csatlakozás létrehozásához. Az iSCSI-rendszerhez való csatlakozáshoz használjon RJ45 
csatlakozókkal ellátott UTP 5 kategóriájú hálózati kábelt.

Érintkező Audio In 1/2 Audio In 3/4

Hegy 1. vonalbemenet (1. kamera) 3. vonalbemenet (3. kamera)

Középső gyűrű 2. vonalbemenet (2. kamera) 4. vonalbemenet (4. kamera)

Alsó gyűrű Földelés Földelés

i
FIGYELEM! 
Második hálózattal nem létesíthető kapcsolat.

i
FIGYELEM! 
A kompatibilis iSCSI-rendszerek listáját a szállítótól vagy közvetlenül a Bosch Security Systems 
vállalattól kaphatja meg. A lista folyamatosan frissül és bővül.
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4.4.5 Adatinterfész
A modulokon található VIP X1600kétirányú adatinterfész a csatlakoztatott egységek 
vezérlésére szolgál, ilyen például a motoros objektívvel felszerelt dómkamera. A csatlakozó 
támogatja az RS232, RS422 és RS485 adatátviteli szabványok használatát.
A VIP X1600 modul a narancsszínű csatlakozóblokkon keresztül biztosítja a soros interfész 
használatát (lásd: Bekezdés 8.7 Csatlakozóblokk, Oldal 116).
A vezérelhető berendezések köre folyamatosan bővül. A telepítésre és vezérlésre vonatkozó 
speciális információkat az adott készülékek gyártói bocsátják rendelkezésre.

4.4.6 Riasztási bemenetek
Az egyes VIP X1600 modulok narancsszínű csatlakozóblokkján négy riasztási bemenet 
található (lásd: Bekezdés 8.7 Csatlakozóblokk, Oldal 116). A riasztási bemenetek külső 
riasztókészülékek, például ajtóérintkezők vagy érzékelők csatlakoztatására szolgálnak. Például 
a megfelelően beállított riasztókészülék indítójelére a VIP X1600 modul automatikusan 
csatlakozhat egy távoli állomáshoz.
Aktiváláshoz nulla feszültségű záróérintkező vagy kapcsoló használható.

Csatlakoztassa a vezetékeket a narancsszínű csatlakozóblokk csatlakozóihoz (IN1–IN4), 
és ellenőrizze, hogy megfelelő-e a csatlakozás.

4.4.7 Relékimenetek
Minden VIP X1600 modul négy relékimenettel rendelkezik külső egységek, például lámpa vagy 
sziréna kapcsolására. A relékimenetek kézzel működtethetők, ha aktív a VIP X1600 modullal 
létesített kapcsolat. A kimenetek úgy is konfigurálhatók, hogy automatikusan kapcsolják be a 
szirénát vagy egyéb riasztóegységet, válaszul az érkező riasztójelre. A relékimenetek a 
narancsszínű csatlakozóblokkon találhatók (lásd: Bekezdés 8.7 Csatlakozóblokk, Oldal 116).

Csatlakoztassa a vezetékeket a narancsszínű csatlakozóblokk csatlakozóihoz (R1–R4), és 
ellenőrizze, hogy megfelelő-e a csatlakozás.

!
VIGYÁZAT! 
A vezérelt egység telepítése és működtetése során kövesse a vonatkozó dokumentációt.
A dokumentáció a megengedett használatra vonatkozó fontos biztonsági utasításokat és 
információkat tartalmaz. 

i
FIGYELEM! 
Az átlátszó (transzparens) adatok átviteléhez videokapcsolat szükséges.

i
FIGYELEM! 
Ha lehetséges, pergésmentes érintkezőrendszert használjon a készülék aktiválásra.

!
VIGYÁZAT! 
A reléérintkezők maximális terhelése 30 V és 2 A.
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4.5 Bekapcsolás/kikapcsolás

4.5.1 Tápegység
A VIP X1600 egységen nincs tápellátás-kapcsoló. Az egység akkor kap tápellátást, ha egy vagy 
két külön tápegység van telepítve. Csatlakoztassa a VIP X1600 készüléket a tápegységhez, és a 
tápegység csatlakozóját dugja be a hálózati aljzatba. Az egység használatra kész. A VIP X1600 
készülék alapkészlete nem tartalmaz tápegységet. 

Az egység üzemkész, miután csatlakoztatta a VIP X1600 készüléket a tápegységhez, és 
inicializálta a behelyezett VIP X1600 modulokat.
Az egyes modulok üzemi állapotát a VIP X1600 előlapján található LED jelzi.
Ha a hálózati csatlakozás megfelelően van beállítva, az ETH 1 RJ45 aljzat zöld LED-jelzőfénye 
kigyullad. A narancssárgán villogó LED azt jelzi, hogy adatcsomagok átvitele zajlik a hálózaton. 
Redundáns hálózati csatlakozás vagy iSCSI-rendszerhez történő közvetlen csatlakozás esetén 
az ETH 2 RJ45 aljzat LED-jelzőfényei is ilyen jelzéseket adnak.

4.6 Beállítás a Configuration Manager szoftver segítségével
A Configuration Manager program a VIP X1600 alapkészülék alapkészletéhez tartozó CD-
lemezen található. A program segítségével gyorsan és kényelmesen telepítheti és beállíthatja 
az új videokiszolgálókat a hálózatban.

4.6.1 A program telepítése
1. Tegye be a CD-lemezt a számítógép CD-ROM meghajtójába. 
2. Ha a CD-lemez nem indul el automatikusan, nyissa meg a Configuration Manager 

könyvtárat a Windows Intézőben, és kattintson duplán a Setup.exe elemre.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

!

VIGYÁZAT! 
Csak a Bosch Security Systems által jóváhagyott tápegységeket használjon.
Szükség esetén a megfelelő berendezéssel ellenőrizze, hogy a tápellátásban nincs 
interferencia (nincs túlfeszültség, tüske vagy feszültségcsökkenés).
Ne csatlakoztassa a VIP X1600 készüléket a tápegységhez, amíg az összes többi csatlakozást 
létre nem hozta.

i
FIGYELEM! 
A VIP X1600 összes paraméterének beállítása a Configuration Manager programmal kiváltja a 
kézikönyv 5. részében ismertetett, webböngészővel történő konfigurációt.
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4.6.2 A VIP X1600 modul konfigurálása
Közvetlenül a telepítés után elindíthatja a Configuration Manager programot.
1. Kattintson duplán az asztalon található ikonra, vagy indítsa el a programot a Start 

menüből. Amikor a program elindul, a hálózat azonnal megkeresi a kompatibilis 
videokiszolgálókat.

2. Akkor kezdheti meg a konfigurációt, ha a VIP X1600 modul megjelenik az ablak bal oldalán 
látható listában. A művelet elvégzéséhez kattintson a modul bejegyzésére.

3. Kattintson a Hálózat fülre az ablak jobb oldali részében. Megjelennek az aktuális hálózati 
beállítások.

4. Az Egység IP-címe mezőbe írja be a megfelelő IP-címet (például 192.168.0.16), és 
kattintson az ablak jobb alsó sarkában látható Beállítás gombra. Az új IP-cím az egység 
újraindítását követően lép érvénybe.

5. Szükség esetén adja meg az új alhálózati maszkot, illetve egyéb hálózati adatokat.

4.6.3 Újraindítás
A alkalmazásból közvetlenül Configuration Managerújraindíthatja a készüléket.

A jobb gombbal kattintson az egység nevére a bal oldali listában, majd válassza a helyi 
menüben a Törlés parancsot.

4.6.4 További paraméterek
A program segítségével ellenőrizheti a meglévő beállításokat, és Configuration 
Managertovábbi paramétereket adhat meg. Erről bővebb tájékoztatást olvashat a program 
dokumentációjában.

i
FIGYELEM! 
Új IP-cím, új alhálózati maszk vagy átjárócím aktiválásához újra kell indítania a készüléket.
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5 Konfigurálás webböngésző használatával

5.1 Csatlakozás
A VIP X1600 modulba beépített HTTP-kiszolgáló lehetővé teszi az egység konfigurálását a 
hálózaton keresztül, webböngésző segítségével. A Configuration Manager program használata 
helyett ez a konfigurálási mód is alkalmazható, mely lényegesen több funkcióval rendelkezik, 
és jóval kényelmesebb, mint a terminálprogram segítségével végzett konfigurálás.

5.1.1 Rendszerkövetelmények
- Windows 2000 vagy Windows XP operációs rendszert használó számítógép
- Hálózati hozzáférés (intranet vagy internet)
- Microsoft Internet Explorer (6.0 vagy annál újabb verzió)
- Képernyőfelbontás: 1024 × 768 képpont
- 16 vagy 32 bites színmélység
- Telepített Sun JVM alkalmazás

5.1.2 Az MPEG ActiveX telepítése
Az élő videoképek lejátszásához megfelelő MPEG ActiveX szoftvert kell telepítenie a 
számítógépre. Szükség esetén a programot a termékhez mellékelt CD-lemezről is telepítheti.
1. Helyezze be a CD-lemezt a számítógép CD-ROM meghajtójába. Ha a CD-lemez nem indul 

el automatikusan, nyissa meg a CD gyökérkönyvtárát a Windows Intézőben, és kattintson 
duplán az MPEGAx.exe fájlra.

2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

i

FIGYELEM! 
Olvassa el a termékhez mellékelt CD-lemezen lévő System Requirements című 
dokumentumban található tájékoztatást is. Adott esetben a szükséges programokat és 
vezérlőket a termékhez mellékelt CD-lemezről is telepítheti (lásd: Bekezdés 3.2 A VIP X1600 
modul alapkészletének tartalma, Oldal 11).
A Microsoft Internet Explorer használatával kapcsolatos tudnivalókat az Internet Explorer 
online súgójában olvashatja.
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5.1.3 A kapcsolat létrehozása
A VIP X1600 hálózatban való üzemeltetéséhez legalább az 1. csatlakozónyílásban található 
VIP X1600 modulhoz érvényes IP-címet kell hozzárendelnie.
Gyárilag a következő alapértelmezett címet állítják be az összes modulhoz: 192.168.0.1
1. Indítsa el a webböngészőt.
2. URL-címként adja meg a VIP X1600 modul IP-címét. Ekkor létrejön a kapcsolat, és rövid 

idő múlva megjelenik az ÉLŐKÉP lap a videoképpel. 

5.1.4 Kapcsolatok maximális száma
Ha nem jön létre a kapcsolat, lehet, hogy az egység elérte a kapcsolatok maximálisan 
megengedett számát. Az egységtől és a hálózati konfigurációtól függően egy VIP X1600 
modulhoz legfeljebb 25 webböngésző csatlakoztatható, illetve maximum 50 kapcsolatot képes 
fogadni a VIDOS vagy a Bosch Video Management System rendszeren keresztül..
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5.1.5 Jelszóval védett VIP X1600 modul
Ha VIP X1600 a modult jelszó védi a jogosulatlan hozzáféréssel szemben, a webböngészőn egy 
erre vonatkozó üzenet jelenik meg, és a rendszer a jelszó megadását kéri, ha a felhasználó 
védett területhez próbál hozzáférni.

1. Adja meg a felhasználónevet és a hozzátartozó jelszót a megfelelő szövegmezőkben.
2. Kattintson az OK gombra. Ha a jelszó helyes, a webböngésző megjeleníti a kért oldalt.

5.1.6 Védett hálózat
Ha a hálózatban a hozzáférési jogosultságok kezelésére RADIUS kiszolgálót használ (802.1x 
hitelesítés), a VIP X1600 modult ennek megfelelően kell konfigurálnia, mert különben nem 
hozható létre a kapcsolat.
Az egység konfigurálásához hálózati kábellel közvetlenül egy számítógéphez kell 
csatlakoztatnia a VIP X1600 készüléket. Erre azért van szükség, mert a rendszer csak akkor 
engedélyezi a hálózati kommunikációt, ha az Identitás és a Jelszó beállítás értéke meg van 
adva, és a hitelesítés sikeres (lásd: Bekezdés 5.28.17 Hitelesítés, Oldal 78).

5.2 Konfigurációs menü
A Konfigurációs menüt a BEÁLLÍTÁSOK oldalon nyithatja meg. A menü az egység összes 
paraméterét tartalmazza, csoportokba rendezve.
A konfigurációs oldalak egyikének megnyitásával megtekintheti az aktuális beállításokat. A 
beállításokat módosíthatja új érték megadásával, illetve a listából egy előre meghatározott 
érték kiválasztásával.
Ez a fejezet a Konfigurációs menüvel megegyező sorrendben írja le az egyes 
paramétercsoportokat, a képernyő tetejétől lefelé haladva.

A VIP X1600 modul memóriája minden beállítást eltárol, így ezek a tápellátás megszakadása 
esetén sem vesznek el.

i
FIGYELEM! 
A VIP X1600 modulok segítségével a hozzáférést különböző jogosultsági szinteken 
szabályozhatja (lásd: Bekezdés 5.6 Jelszó, Oldal 32).

!
VIGYÁZAT! 
Ha a 802.1x alapú hitelesítést használják, a hálózathoz használt kapcsolónak támogatnia kell a 
többállomásos funkciót, és úgy kell konfigurálni, hogy a több modullal rendelkező VIP X1600 
készülék több állomással is kapcsolatot próbáljon létrehozni a hálózaton keresztül.

!
VIGYÁZAT! 
A Konfigurációs menü beállításait csak hozzáértő felhasználók vagy rendszergazdák adhatják 
meg, illetve módosíthatják.
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5.2.1 A konfiguráció megkezdése
Kattintson a BEÁLLÍTÁSOK hivatkozásra az ablak felső részén. A webböngésző megnyit 
egy új oldalt, amely a Konfigurációs menüt tartalmazza.

5.2.2 Navigáció
1. Kattintson az ablak bal oldali szélén megjelenő menüelemek egyikére. Megjelenik a 

megfelelő almenü.
2. Kattintson az almenü valamelyik elemére. A webböngésző megnyitja a hozzátartozó 

oldalt.

5.2.3 Módosítások végrehajtása
Minden egyes konfigurációs képernyőn az aktuális beállítások jelennek meg. A beállításokat 
módosíthatja új érték megadásával, illetve a listából egy előre meghatározott érték 
kiválasztásával.

Minden egyes módosítás után kattintson a Beállítás gombra az érték mentéséhez.

!
VIGYÁZAT! 
Minden egyes módosítást a hozzátartozó Beállítás gomb megnyomásával lehet menteni.
A Beállítás gombra történő kattintással a rendszer csak az éppen aktív mezőbe beírt értékeket 
menti, a többi mezőben végrehajtott módosításokat figyelmen kívül hagyja.
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5.3 Azonosítás

5.3.1 Egység neve
A VIP X1600 modulnak a könnyebb azonosítás érdekében nevet lehet adni. A név segítségével 
könnyebben kezelheti a nagyobb videofelügyeleti rendszerek multifunkciós egységeit, pl. a 
VIDOS vagy a Bosch Video Management System program használatával.
Az egység nevét távoli azonosítás esetében használják, például riasztás esetén. Olyan nevet 
adjon meg, amely alapján a hely a lehető leggyorsabban azonosítható.

5.3.2 Egységazonosító
Itt adható meg az egyes VIP X1600 modulok egyedi azonosítója, amely szintén lehetővé teszi 
az azonosítást.

5.4 Kameranevek

A kameranév megkönnyíti a távoli kamera helyének azonosítását, például riasztás esetén. 
Megfelelő konfigurálás esetén a kameranév megjelenik a videoképernyőn (lásd: 
Bekezdés 5.5.1 Kameranév-bélyegzés:, Oldal 30). A kameranév segítségével könnyebben 
kezelheti a nagyobb videofelügyeleti rendszerek kameráit, pl. a VIDOS vagy a Bosch Video 
Management System program használatával.

!
VIGYÁZAT! 
A névben ne használjon különleges karaktereket (például: &).
A rendszer belső felvételkezelési funkció nem támogatja a különleges karakterek használatát, 
ezért ilyen esetben előfordulhat, hogy a Player vagy az Archive Player alkalmazás nem tudja 
lejátszani a felvételt.
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5.4.1 Kamera 1 – Kamera 4
Ebben a mezőben adhatja meg a kamera egyedi nevét.

5.5 Képernyőbélyegzés

A videoképen megjelenített feliratok vagy „bélyegzők” fontos kiegészítő adatokat 
szolgáltatnak. Ezek a feliratok egyenként engedélyezhetők, és a képernyőn egyértelmű 
elrendezésben jeleníthetők meg.

5.5.1 Kameranév-bélyegzés:
Ebben a mezőben adhatja meg a kameranév helyzetét. Megjeleníthető Felső, Alsó vagy tetszés 
szerinti helyzetben, amelyet az Egyéni lehetőség kiválasztásával adhat meg. A felirat 
megjelenítését ki is kapcsolhatja a Ki lehetőség kiválasztásával.
1. Válassza ki a listából a kívánt beállítást.
2. Ha az Egyéni lehetőséget választja, további mezők jelennek meg, ahol megadhatja a 

felirat pontos helyzetét (Pozíció (XY)).
3. A Pozíció (XY) mezőkben adja meg a kívánt helyzetnek megfelelő értékeket.

5.5.2 Időbélyegzés
Ebben a mezőben beállíthatja az időkijelzés helyzetét. Megjeleníthető Felső, Alsó vagy tetszés 
szerinti helyzetben, amelyet az Egyéni lehetőség kiválasztásával adhat meg. A felirat 
megjelenítését ki is kapcsolhatja a Ki lehetőség kiválasztásával.
1. Válassza ki a listából a kívánt beállítást.
2. Ha az Egyéni lehetőséget választja, további mezők jelennek meg, ahol megadhatja a 

felirat pontos helyzetét (Pozíció (XY)).
3. A Pozíció (XY) mezőkben adja meg a kívánt helyzetnek megfelelő értékeket.

!
VIGYÁZAT! 
A névben ne használjon különleges karaktereket (például: &).
A rendszer belső felvételkezelési funkció nem támogatja a különleges karakterek használatát, 
ezért ilyen esetben előfordulhat, hogy a Player vagy az Archive Player alkalmazás nem tudja 
lejátszani a felvételt.

i
FIGYELEM! 
Az ezen az oldalon található beállítások a modul összes kamerabemenetére vonatkoznak.
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5.5.3 Riasztási mód bélyegzés
Válassza a Be lehetőséget, ha riasztás esetén szöveges üzenetet kíván megjeleníteni a képen. 
Az üzenetet tetszés szerinti helyzetben jelenítheti meg, és ezt az Egyéni lehetőség 
kiválasztásával adhatja meg. A felirat megjelenítését ki is kapcsolhatja a Ki lehetőség 
kiválasztásával.
1. Válassza ki a listából a kívánt beállítást.
2. Ha az Egyéni lehetőséget választja, további mezők jelennek meg, ahol megadhatja a 

felirat pontos helyzetét (Pozíció (XY)).
3. A Pozíció (XY) mezőkben adja meg a kívánt helyzetnek megfelelő értékeket.

5.5.4 Riasztási üzenet
Írja be a riasztás esetén a képen megjelenítendő üzenet szövegét. A szöveg legfeljebb 
31 karakter hosszú lehet.

5.5.5 Videó vízjele
Válassza a Be lehetőséget, ha azt kívánja, hogy az átvitt videoképeket a rendszer „vízjellel” 
lássa el. Aktiválás után a program valamennyi képet zöld W betűvel jelöli meg. A piros W betű 
azt jelzi, hogy a sorozatot (amely lehet élő vagy mentett) manipulálták.
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5.6 Jelszó

A VIP X1600 modulokat általában jelszó védi az egységhez való jogosulatlan hozzáférés 
megakadályozása érdekében. A hozzáférés szabályozására különböző jogosultsági szinteket 
(Felhasználónév) adhat meg.

5.6.1 Felhasználónév
A VIP X1600 modulok három felhasználónevet használnak: service, user és live, melyek 
különböző jogosultsági szinteknek felelnek meg.
A service felhasználónév a legmagasabb jogosultsági szintet képviseli. A helyes jelszó 
megadása után ezzel a felhasználónévvel a VIP X1600 modul valamennyi funkciója elérhető, és 
minden konfigurációs beállítása megváltoztatható.
A user felhasználónév a középső jogosultsági szintet képviseli. Használható például az egység 
működtetéséhez és a kamerák vezérléséhez, de a konfiguráció megváltoztatásához nem.
A live felhasználónév a legalacsonyabb jogosultsági szintet jelenti. Ezt csak az élő videokép 
megtekintésére és a különböző élőképek közötti átváltásra lehet használni.

5.6.2 Jelszó
Ha service felhasználónévvel jelentkezett be, vagy az egység nincs jelszóval védve, minden 
egyes felhasználónévhez külön jelszót adhat meg, és ezeket meg is változtathatja.
Itt kell megadni a kiválasztott felhasználónévhez tartozó jelszót.

5.6.3 Jelszó megerősítése
Adja meg másodszor is a jelszót a gépelési hibák elkerülése érdekében.

i
FIGYELEM! 
A megfelelő jelszavas védelem csak akkor biztosított, ha minden magasabb jogosultsági szint 
is jelszóval védett. live jelszó megadásakor például egy service és egy user jelszót is be kell 
állítani. A jelszavak hozzárendelését mindig a legmagasabb jogosultsági szinttől, tehát a 
service szinttől kell kezdeni, és különböző jelszavakat kell használni.

i
FIGYELEM! 
Az új jelszó mentése csak akkor történik meg, amikor a Beállítás gombra kattint. Ezért a jelszó 
megadása és megerősítése után azonnal a Beállítás gombra kell kattintania, akkor is, ha a 
másik felhasználónévhez is jelszót szeretne rendelni.
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5.7 Nyelv

5.7.1 Webhely nyelve:
Válassza ki a felhasználói felület nyelvét.

5.8 Dátum/Idő

5.8.1 Dátumformátum
Válassza ki a kívánt dátumformátumot.

5.8.2 Egység dátuma/Egység ideje
Ha a rendszerben vagy a hálózaton több egység működik, fontos. hogy a belső óráikat 
szinkronizálják. Például az egyidejű felvételek azonosítása és hiteles értékelése csak akkor 
lehetséges, ha minden egység azonos idő szerint működik.
1. Adja meg az aktuális dátumot. Mivel az egység idejét a belső óra vezérli, nincs szükség a 

hét napjának megadására – ezt a rendszer automatikusan hozzárendeli.
2. Adja meg a pontos időt, vagy kattintson a Szinkr. PC gombra, hogy a VIP X1600 modul 

átvegye a számítógép rendszeridejét.

i
FIGYELEM! 
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 Időszerver

A VIP X1600 modulok különböző időszerver-protokollok használatával képesek az időszerver 
időjelének vételére, melynek alapján beállítják belső órájukat. Az egység percenként 
automatikusan lekérdezi az időjelet.
Az 1. csatlakozónyílásban lévő VIP X1600 modul a 2.–4. csatlakozónyílás moduljainak 
alapértelmezett időkiszolgálója. Ilyenkor a 2.–4. csatlakozónyílásra vonatkozó Időszerver IP-
címe mező üres lehet (0.0.0.0).

5.9.1 Egységre érvényes időzóna
Válassza ki azt az időzónát, ahol a rendszer működik.

5.9.2 Nyári időszámítás
A belső óra automatikusan átválthat a nyári időszámításra. Az egység a nyári időszámításra 
történő átváltáshoz szükséges adatokat a 2015. évig tartalmazza. Felhasználhatja ezeket az 
adatokat, vagy létrehozhat alternatív időszámítási adatokat is, ha szükséges.

1. Először ellenőrizze, hogy a megfelelő időzóna van-e kiválasztva. Ha ez az adat nem helyes, 
válassza ki a megfelelő időzónát, majd kattintson a Beállítás gombra.

2. Kattintson a Részletek gombra. Megnyílik egy új ablak, amelyben egy üres táblázat 
látható.

3. A táblázat alatti listából válassza ki azt a várost vagy régiót, amelyik a rendszer működési 
helyéhez legközelebb esik.

4. A Generálás gombra kattintva a rendszer adatokkal tölti fel a táblázatot az egységben 
található adatbázisból.

5. A táblázatban megjelenő bejegyzésre kattintva elvégezheti a szükséges módosításokat. A 
program kiválasztja a bejegyzést.

6. Ha a Törlés gombra kattint, a program törli a bejegyzést a táblázatból.
7. A bejegyzés módosításához válassza ki a megfelelő értékeket a táblázat alatti 

listamezőkből. A program azonnal végrehajtja a módosításokat.
8. Ha a táblázat alján üres sorok jelennek meg, például törlés után, új adatokat vehet fel úgy, 

hogy kijelöli a sort, és a listamezőkből kiválasztja a szükséges értékeket.
9. A táblázat mentéséhez és érvénybe léptetéséhez kattintson az OK gombra.

i
FIGYELEM! 
Ha nem hoz létre ilyen táblázatot, a rendszer nem hajtja végre automatikusan az átváltást. Az 
egyes bejegyzések módosításakor és törlésekor ügyeljen arra, hogy két bejegyzés általában 
kapcsolódik egymáshoz és függ egymástól (ezek a bejegyzések szükségesek a nyári 
időszámításra történő átváltáshoz, illetve a normál időszámításra való visszatéréshez).
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5.9.3 Időszerver IP-címe
Adja meg az időszerver IP-címét.

5.9.4 Időszerver típusa
Adja meg a kiválasztott időszerver által támogatott protokollt. Célszerű az SNTP-kiszolgáló 
értéket kiválasztani protokollként. Ez a protokoll magas szintű pontosságot biztosít, és 
szükséges a speciális alkalmazások használatához, valamint a későbbi funkcióbővítésekhez is.
Az RFC 868 protokollt használó időkiszolgálóhoz válassza az Időszerver lehetőséget.

i
FIGYELEM! 
Ugyanazt az időszervertípust kell használnia a 2.–4. csatlakozónyílásban lévő modulokhoz, 
mint amit az 1. csatlakozónyílásban lévő modulhoz megadott.
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5.10 Képbeállítások

Mindegyik kamera videoképét igényeinek megfelelően állíthatja be. Az aktuális videoképet a 
kezelőcsúszkák melletti kis ablakban ellenőrizheti. A rendszer azonnal végrehajtja a 
változtatásokat.
1. Először kattintson egy fülre a megfelelő kamera kiválasztásához.
2. Tolja a kezelőcsúszkát a kívánt helyzetbe.
3. Kattintson az Alapértelmezett lehetőségre, ha az összes beállítást vissza kívánja állítani 

az alapértelmezés szerinti értékre.

5.10.1 Kontraszt (0–255)
A funkció segítségével a videokép kontrasztját a működési környezetnek megfelelően állíthatja 
be.

5.10.2 Telítettség (0–255)
A funkció használatával beállíthatja a színtelítettséget, és a lehető legélethűbb színeket 
jelenítheti meg a monitoron.

5.10.3 Fényerő (0–255)
Ebben a beállításban a videokép fényerejét a működési környezethez igazíthatja.

5.10.4 Alacsony áteng. szűrő (0–255)
Ezzel a funkcióval a képen jelentkező finomszemcsés zajokat szűrheti ki. Ezáltal csökkentheti, 
illetve optimalizálhatja a hálózaton keresztül képátvitelhez szükséges sávszélességet. 
Csökkenhet a kép felbontása.
Minél nagyobb a kezelőcsúszkával beállított érték, annál életlenebb lesz a kép. Ellenőrizze a 
megadott beállítás hatását a kezelőcsúszkák melletti képablakban.
Figyelje a processzor terhelését mutató kijelzést is, amely a gyártó logója melletti ablak felső 
részén jelenik meg (lásd: Bekezdés 8.5 Processzor terhelése, Oldal 115).
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5.11 Kódolóprofil

A videojel kódolásánál minden egyes kódolóhoz (videobemenethez) két profil választható, és a 
profilok előre megadott beállításai megváltoztathatók.
Az MPEG-4 adatátvitel a működési környezetnek megfelelően állítható be (például a hálózat 
felépítéséhez, a sávszélességhez vagy az adatterheléshez igazítható). Ennek érdekében a 
VIP X1600 modul egyidejűleg két adatfolyamot hoz létre (kettős adatfolyam) minden egyes 
videobemenethez. Egyedileg kiválaszthatja az adatfolyamok tömörítési beállításait, például 
megadhat egy értéket az internetes adatátvitelhez, egy másikat pedig a LAN-kapcsolatokhoz.

Előre programozott profilok is rendelkezésre állnak, ezek mindegyike különböző szempontokat 
helyez előtérbe.
- 1. profil: Alacsony sávszélesség (CIF)

Jó minőségű kis sávszélességű kapcsolatokhoz, 
felbontás: 352 × 288/240 képpont

- 2. profil: Kis késleltetés (2/3 D1)
Jó minőségű, kis késleltetéssel, felbontás: 464 × 576/480 képpont

- 3. profil: Nagy felbontás (4CIF/D1)
Nagy felbontás nagy sávszélességű kapcsolatokhoz, 
felbontás: 704 × 576/480 képpont

- 4. profil: DSL
500 kb/s DSL-kapcsolatokhoz, felbontás: 352 × 288/240 képpont

- 5. profil: ISDN (2B)
Két B-csatornás ISDN-kapcsolatokhoz, felbontás: 352 × 288/240 képpont

- 6. profil: ISDN (1B)
Egy B-csatornás ISDN-kapcsolatokhoz, felbontás: 352 × 288/240 képpont

- 7. profil: Modem
20 kb/s, analóg modemes kapcsolatokhoz, felbontás: 352 × 288/240 képpont

- 8. profil: GSM
9600 baud sebességű GSM-kapcsolatokhoz, felbontás: 176 × 144/120 képpont

i
FIGYELEM! 
Az egyes kamerabemenetek és az egyes adatfolyamok paramétereit külön kell beállítani. A 
Video 1–Video 4 elnevezés az adott modulon lévő videobemeneteket jelöli.
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5.11.1 Aktív profil
A két adatfolyamhoz itt választhatja ki a megfelelő profilt. Az adatfolyamok előnézete az ablak 
jobb oldalán látható. Az aktuálisan kiválasztott adatfolyam előnézetét a program zöld kerettel 
jelöli. A program az előnézet felett különböző, adatátvitellel kapcsolatos információkat jelenít 
meg, és ezeket folyamatosan frissíti.
1. Először kattintson fent egy fülre a megfelelő kamera kiválasztásához.
2. A megfelelő adatfolyam kiválasztásához kattintson az ablak alsó részén megjelenő fülre.
3. Válassza ki a listából a kívánt beállítást.

5.11.2 Előnézet a köv.-höz
Válassza ki, hogy a program melyik video-adatfolyamot jelenítse meg előnézetben. 
Kikapcsolhatja a videoképek megjelenítését, ha a számítógép teljesítményét hátrányosan 
befolyásolja az adatfolyamok dekódolása.
Jelölje be a kívánt adatfolyam jelölőnégyzetét.

i
FIGYELEM! 
A 2. adatfolyamot a rendszer riasztási és automatikus kapcsolatok esetén mindig továbbítja. 
Ezt figyelembe kell venni a profil hozzárendelésekor.
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5.12 Profilbeállítás

A profilon belül az egyes paraméterértékek, valamint a profil neve megváltoztatható. A 
megfelelő fülekre kattintva válthat a profilok között.

5.12.1 Profilnév
Új nevet adhat meg a profilhoz. Ezt követően a név a rendelkezésre álló profilok listájában 
található Aktív profil mezőben jelenik meg.

!
VIGYÁZAT! 
A profilok rendkívül összetettek. Nagyszámú, egymással kölcsönhatásban levő paramétert 
tartalmaznak, ezért ajánlatos az alapértelmezett profilokat alkalmazni.
Csak akkor változtassa meg a profilokat, ha már teljesen tisztában van a konfigurálási 
lehetőségekkel.

i
FIGYELEM! 
A profilt az összes, egymástól függő paraméter kombinációja alkotja. Ha olyan beállítást ad 
meg, amely egy bizonyos paraméter megengedett tartományán kívül esik, a beállítások 
mentésekor a rendszer az ehhez legközelebb eső megengedett értéket helyettesíti be.
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5.12.2 Cél adatátviteli sebesség
A hálózat sávszélességének optimális kihasználása érdekében a VIP X1600 modul adatátviteli 
sebessége korlátozható. Az adatátviteli célsebességet a túlzott mozgástól mentes, szokásos 
képek kívánt képminőségének megfelelően kell beállítani.
Összetett képek vagy a gyakori mozgások miatt bekövetkező gyakori képváltozások esetén a 
rendszer átmenetileg, legfeljebb a Maximális adatátviteli sebesség mezőben megadott 
értékig meghaladhatja a határértéket.

5.12.3 Kódolási intervallum
Az itt kiválasztott érték határozza meg azt az intervallumot, amely alatt a képek kódolása és 
továbbítása megtörténik. A 4 érték megadása pl. azt jelenti, hogy a program csak minden 
negyedik képet kódol, a következő három kimarad. Ez különösen kis sávszélességnél előnyös. 
A képátviteli sebesség a szövegmező mellett jelenik meg, mértékegysége az ips (kép per 
másodperc).

5.12.4 Képfelbontás
Itt lehet kiválasztani az MPEG-4 videokép kívánt felbontását. A rendelkezésre álló felbontások 
a következők:
- QCIF

176 × 144/120 képpont
- CIF

352 × 288/240 képpont
- 1/2 D1

352 × 576/480 képpont
- 2CIF

704 × 288/240 képpont
- 4CIF/D1

704 × 576/480 képpont
- 2/3 D1

464 × 576/480 képpont

5.12.5 Alapértelmezett
Kattintson az Alapértelmezett lehetőségre, ha a profilt vissza kívánja állítani a gyárilag 
beállított alapértékekre.

5.12.6 Részletek
A Részletek >> gombra kattintva további információkat jeleníthet meg a képminőségre és az 
adatátvitelre vonatkozóan. 
Ezekhez a beállításokhoz az MPEG szabvány és a képadatok tömörítésének alapos ismerete 
szükséges. Helytelen beállítások esetén használhatatlan minőségű képek jelenhetnek meg.

5.12.7 Maximális adatátviteli sebesség
A rendszer ezt a maximális adatátviteli sebességet semmilyen körülmények között nem haladja 
meg. Emiatt az I- és P-keretek videominőségének beállításától függően egyes képek 
kimaradhatnak.
Az itt megadott értéknek legalább 10%-kal nagyobbnak kell lennie a Cél adatátviteli sebesség 
mezőben megadott értéknél. Ha a megadott érték túl alacsony, a rendszer automatikusan 
beállítja.
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5.12.8 I-keret távolsága
Ezzel a paraméterrel az I-keretek kódolásának intervallumát állíthatja be. A 0 érték az 
automatikus módot jelenti, mely esetén a videokiszolgáló I-kereteket illeszt be, ha szükséges. 
Az 1 érték azt jelenti, hogy a program folyamatosan I-kereteket generál. A 2 érték azt mutatja, 
hogy csak minden második képen, a 3 érték esetén pedig csak minden harmadik képen van I-
keret, és így tovább. A közbenső keretek P-keretként vannak kódolva.

5.12.9 P-keret minősége
Ez a beállítás lehetővé teszi a P-keretek képminőségének szabályozását a képen belüli 
mozgástól függően. Az Automat. beállítás kiválasztása esetén a rendszer automatikusan 
beállítja a mozgás és a képdefiníció (fókusz) legkedvezőbb kombinációját. A Kézi lehetőség 
kiválasztásával 4 és 31 közötti értéket állíthat be a kezelőcsúszkán. A 4 érték a legjobb 
képminőséget jelenti, szükség esetén kisebb keretfrissítési sebesség mellett, a legnagyobb 
adatátviteli sebességtől függően. A 31 érték nagyon magas frissítési sebességet és gyengébb 
képminőséget eredményez.

5.12.10 I-keret minősége
Ez a beállítás lehetővé teszi az I-keretek képminőségének szabályozását. Az Automat. beállítás 
kiválasztása esetén a rendszer a minőséget a P-keret beállított videominőségéhez igazítja. A 
Kézi lehetőség kiválasztásával 4 és 31 közötti értéket állíthat be a kezelőcsúszkán. A 4 érték a 
legjobb képminőséget jelenti, szükség esetén kisebb keretfrissítési sebesség mellett, a 
legnagyobb adatátviteli sebességtől függően. A 31 érték nagyon magas frissítési sebességet és 
gyengébb képminőséget eredményez.
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5.13 Videobemenet

A VIP X1600 modul minden egyes videobemeneténél aktiválhatja a 75 ohmos lezáró ellenállást. 
Továbbadott videojelek esetén a lezáró ellenállást inaktívvá kell tenni. Szállításkor minden 
videobemenet zárva van.

5.13.1 75 ohmos lezárás
Válassza a Ki lehetőséget, ha továbbítani kívánja a videojelet.

5.13.2 Forrás típusa
Annak érdekében, hogy videomagnót is lehessen csatlakoztatni videoforrásként, a videoforrás 
jellemzőjét az alapértelmezett Kamera helyett VCR (videomagnó) beállításra változtathatja. 
Videomagnók esetén a belső PLL-hez toleránsabb beállítást kell megadni a videomagnók 
mechanikus alkatrészei által okozott dzsitterhatás miatt.

i
FIGYELEM! 
A számozás megegyezik a modulon található videobemenetek címkézésével.

i
FIGYELEM! 
Néhány esetben a VCR lehetőség kiválasztása még kamera csatlakoztatása esetén is a 
videokép javulásához vezethet.
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5.14 Audió (csak a hangfrekvenciás változatoknál)

Az audiojelek erősítését egyéni igényei szerint állíthatja be. A kiválasztott hangforrás 
ellenőrzése és a kiosztások javítása érdekében az aktuális videokép a kezelőcsúszkák melletti 
kis ablakban jelenik meg. A rendszer azonnal végrehajtja a változtatásokat.
Ha webböngészőn keresztül csatlakozik, aktiválnia kell az audioátvitelt az Élőkép 
konfigurálása oldalon (lásd: Bekezdés 5.32 Élőkép konfigurálása, Oldal 85). Más 
kapcsolatoknál az átvitel az adott rendszer audiobeállításaitól függ.

5.14.1 Vonalbemenet
Beállíthatja a vonalbemenetek hangfrekvenciás jelének erősítését. Győződjön meg arról, hogy 
moduláció közben a kijelzés nem lép túl a zöld mezőn.

5.14.2 Kiválaszt
Jelölje be a kívánt választógombot, majd kattintson a Beállítás gombra, ekkor megjelenik a 
megfelelő audiobemenet szintbeállítása, és beállíthatja az erősítést. 

i
FIGYELEM! 
Az audiobemenetek számozása a modul címkézésének és az adott videobemenetek 
kiosztásának felel meg. A kiosztás nem változtatható meg a webböngészős kapcsolatokhoz.
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5.15 JPEG küldés

Bizonyos időközönként egyedi JPEG-képeket menthet az FTP-kiszolgálóra. Később, ha 
szükséges, előhívhatja ezeket a képeket a riasztási események rekonstruálásához.

5.15.1 Képméret
Válassza ki a JPEG-képek kívánt felbontását:
- Alacsony

176 × 144/120 képpont (QCIF)
- Közepes

352 × 288/240 képpont (CIF)
- Magas

704 × 576/480 képpont (4CIF)

5.15.2 Fájlnév
Kiválaszthatja, hogy a program hogyan rendelje hozzá a fájlneveket a továbbított képekhez.
- Felülírás 

A program mindig ugyanazt a fájlnevet használja, és az aktuális fájllal felülírja a meglévő 
fájlt.

- Lépésköz 
Egy 000–255 közötti számot rendel a fájlnévhez, és automatikusan megnöveli eggyel. 
Amikor eléri a 255-öt, ismét 000-ról indul a számozás.

- Dátum / idő utótag 
A program automatikusan hozzáadja a fájlnévhez a dátumot és az időt. A paraméter 
beállításakor ügyeljen arra, hogy az egység dátum- és időbeállítása helyes legyen. Példa: A 
snap011005_114530.jpg nevű fájl mentésének ideje 2005. október 1., 11 óra 45 perc 
30 másodperc.
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5.15.3 Küldési időköz
Adja meg másodpercben azt az időközt, amely a képek FTP-kiszolgálóra történő küldése között 
eltelhet. Írja be a nulla értéket, ha egyáltalán nem szeretne képeket küldeni a kiszolgálóra.

5.15.4 FTP-kiszolgáló IP-címe
Adja meg annak az FTP-kiszolgálónak az IP-címét, amelyre a JPEG-képeket menteni szeretné

5.15.5 Bejelentkezés az FTP-kiszolgálóra
Adja meg az FTP-kiszolgálóhoz szükséges bejelentkezési nevét.

5.15.6 FTP-kiszolgáló jelszava
Adja meg azt a jelszót, amely hozzáférést biztosít az FTP-kiszolgálóhoz.

5.15.7 Elérési út az FTP-kiszolgálón
Adja meg a pontos elérési utat, amelyen képeket kíván küldeni az FTP-kiszolgálóra.

5.15.8 JPEG küldése kameráról
Kattintson a jelölőnégyzetre a JPEG-kép kamerabemenetének aktiválásához. Az engedélyezett 
kamerabemenetet pipa jelzi.

i
FIGYELEM! 
A számozás megegyezik a modulon található videobemenetek címkézésével.
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5.16 Tárolóeszköz

A VIP X1600 modulhoz csatlakoztatott kamerák segítségével készített képeket a modul RAM-
memóriájába vagy egy megfelelően konfigurált iSCSI-rendszerbe mentheti.
A belső RAM-memória rövid távú és gyűrűs módban, riasztás előtt készített felvételek 
rögzítésére használható.
A hosszú távú, hiteles képekhez rendkívül fontos a megfelelő méretű iSCSI-rendszer 
használata.
Arra is van lehetőség, hogy a Video Recording Manager (VRM) alkalmazás vezérelje az összes 
rögzítést egy iSCSI-rendszer elérésekor. A VRM olyan külső program, amely a videokiszolgálók 
rögzítési műveleteinek konfigurálására szolgál. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a 
Bosch Security Systems helyi ügyfélszolgálatával.

5.16.1 Típus
Válassza ki a megfelelő tárolóeszközt a rögzítési paraméterek konfigurálásához.
A VRM lehetőség kiválasztása esetén a Video Recording Manager kezel minden rögzítést, ezért 
nem adhat meg további beállításokat.

5.16.2 Tárolási adatok

A rendszer megjeleníti az aktuálisan alkalmazott tárolóeszköz állapotát és a továbbított 
adatokat. Ezeket a beállításokat nem módosíthatja.
1. Kattintson a Naplózás gombra a naplózott műveletek állapotjelentésének 

megtekintéséhez. Új ablak nyílik meg.
2. Az összes elem törléséhez kattintson a Törlés gombra. A bejegyzéseket a rendszer 

azonnal törli. Ez a művelet nem állítható vissza.
3. Az ablak bezáráshoz kattintson a Bezárás gombra.

!
VIGYÁZAT! 
Ha a tárolóeszközhöz az iSCSI-rendszer beállítás helyett egy másik lehetőséget választ ki, az 
iSCSI oldalon megadott értékek elvesznek, és ezeket újból konfigurálnia kell.
V3.5 | 2007.12 Telepítési és üzemeltetési kézikönyv Bosch Security Systems



VIP X1600 Konfigurálás webböngésző használatával | hu 47
5.17 iSCSI

Ha az iSCSI-rendszer típust választja tárolóeszközként, kapcsolatot kell létesítenie a 
megfelelő iSCSI-rendszerrel, és be kell állítania a konfigurációs paramétereket.

5.17.1 iSCSI IP-cím
1. Adja meg a kívánt iSCSI-kiszolgáló IP-címét.
2. Kattintson az Olvasás gombra. Létrejön a kapcsolat a megadott IP-címmel. Az iSCSI LUN-

helyszínrajz mező tartalmazza a megfelelő logikai meghajtókat.

i
FIGYELEM! 
A kiválasztott tárolórendszernek elérhetőnek kell lennie a hálózaton, és rendelkeznie kell a 
megfelelő beállításokkal. Többek között IP-címmel kell rendelkeznie, és logikai meghajtókra 
oszthatónak kell lennie (LUN).
Bosch Security Systems Telepítési és üzemeltetési kézikönyv  V3.5 | 2007.12



48 hu | Konfigurálás webböngésző használatával VIP X1600
5.17.2 iSCSI LUN-helyszínrajz
A LUN-helyszínrajzon az iSCSI-rendszerhez konfigurált logikai meghajtók szerepelnek. A 
program megjeleníti az egyes meghajtók aktuális felhasználóját.
1. Kattintson duplán egy szabad meghajtóra (LUN). A program lekérdezi a kívánt 

információt, és automatikusan a helyszínrajz alatti mezőben jeleníti meg.
2. Ha a logikai meghajtót jelszó védi, a Cél jelszava mezőbe be kell írni a jelszót, és meg kell 

nyomni a Beállítás gombot.

Ha az információ a hálózati topológia miatt nem olvasható, kézzel kell megadni az adatokat, 
hogy a VIP X1600 modul hozzáférjen a meghajtóhoz. Ebben az esetben feltétlenül ügyeljen 
arra, hogy az iSCSI-rendszer konfigurációja megegyezzen a megadott beállításokkal.
1. Írja be a szükséges adatokat a mezőkbe.
2. Kattintson a Beállítás gombra. A VIP X1600 modul a megadott adatok alapján megpróbál 

csatlakozni a kívánt meghajtóhoz.

Amint létrejön a kapcsolat, a kiválasztott meghajtó máris használható felvételek készítéséhez.

5.17.3 Cél IP-címe
Adja meg a kívánt iSCSI-kiszolgáló IP-címét.

5.17.4 Célcsomópont
Írja be az iSCSI-kiszolgáló célcsomópontjának a számát.

5.17.5 Cél LUN
Adja meg a kívánt meghajtó LUN-jellemzőjét.

5.17.6 Cél jelszava
Ha a meghajtót jelszó védi, adja meg a szükséges jelszót.

5.17.7 Kezdeményező neve
Miután létrejött a kapcsolat, a program automatikusan megjeleníti a kezdeményező nevét.

5.17.8 Kezdeményező kiterjesztése
Adja meg a kezdeményező kiterjesztését. Az áttekinthetőség érdekében egy nevet vagy a már 
létező kiterjesztést adhatja meg megjegyzéssel ellátva (pl. „2. kamera”).

i
FIGYELEM! 
Nem adhat meg új jelszót. Ez csak az iSCSI-rendszer konfigurálásával lehetséges.
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5.17.9 Használatban lévő meghajtó leválasztása
Minden meghajtóhoz csak egy felhasználó rendelhető hozzá. Ha a meghajtót már egy másik 
felhasználó használja, leválaszthatja ezt a felhasználót, és csatlakoztathatja a meghajtót a 
VIP X1600 modulhoz.

1. Kattintson duplán a LUN-helyszínrajzon már használatban lévő meghajtóra. A program 
figyelmeztető üzenetet jelenít meg.

2. Erősítse meg az aktuális felhasználó leválasztását. A meghajtó szabad, és már 
csatlakoztatható a VIP X1600 modulhoz.

5.17.10 Tárolási adatok

A rendszer megjeleníti az aktuálisan alkalmazott tárolóeszköz állapotát és a továbbított 
adatokat. Ezeket a beállításokat nem módosíthatja.
1. Kattintson a Naplózás gombra a naplózott műveletek állapotjelentésének 

megtekintéséhez. Új ablak nyílik meg.
2. Az összes elem törléséhez kattintson a Törlés gombra. A bejegyzéseket a rendszer 

azonnal törli. Ez a művelet nem állítható vissza.
3. Az ablak bezáráshoz kattintson a Bezárás gombra.

!
VIGYÁZAT! 
Leválasztás előtt győződjön meg arról, hogy az előző felhasználónak már nincs szüksége a 
meghajtóra.
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5.18 Particionálás

A VIP X1600 modulhoz csatlakoztatott kamerák felvételeihez négy partíciót kell beállítania, 
melyek hasonlítanak a számítógép merevlemezén gyakran található partíciókhoz. A partícióhoz 
különböző paraméterek is megadhatók, így például a videofelvétel mérete és típusa. A fenti 
paraméterek módosítása a rendszer átszervezéséhez vezet, melynek során tárolt adatok 
veszhetnek el.

A modulon valamennyi csatlakoztatott kamera által készített felvételhez dedikált partíciót kell 
megadni. Minden partíció a saját kódolójához és kamerabemenetéhez kapcsolódik, például a 
Video In 1 kamerabemenet a 01 sz. partícióhoz, a Video In 2 kamerabemenet pedig a 02 sz. 
partícióhoz tartozik. Ezt a kiosztást nem lehet módosítani. Ezért a listán mindig megjelenik az 
összes szám, függetlenül attól, hogy az adott partíció elérhető-e, vagy a program már törölte. 
Ahhoz, hogy felvételeket készíthessen a négy kamerával, mind a négy partíciót be kell állítani.

A Particionálás oldalon található táblázat felsorolja az összes partíciót a videobemenet 
(Kamera) számával, a partíciónévvel, a riasztási sávokkal, a típussal és a mérettel együtt.
Ez az oldal áttekintést nyújt a meghajtó adatairól is, megjeleníti például a teljes 
memóriaméretet, illetve a létrehozott partíciók számát. Egy kördiagram jelzi, hogy mennyi a 
felvételekhez particionált memória.
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5.18.1 Partíció létrehozása

Új partíció létrehozásakor külön ablakok jelennek meg, amelyek megjelenítik a fontos 
adatokat, és lépésről lépésre végigvezetik a felhasználót a szükséges beállításokon.
A folyamatot a merevlemezen létrehozandó minden egyes partíciónál végre kell hajtani. A 
folyamat elindítása után megadhatja a beállítandó partíciók számát. Ezután annyiszor kell 
elindítani a beállítási folyamatot, ahány alkalom szükséges az összes partíció konfigurálásához.
1. Kattintson a Partíció létrehozása gombra a partíció-létrehozási segéd elindításához. 

Megjelenik az első ablak.

2. Először mindig olvassa el az ablak felső részében található információs szöveget.
3. Érték megadásához kattintson a megfelelő szövegmezőre, vagy használja a rendelkezésre 

álló egyéb kezelőszerveket: a gombokat, jelölőnégyzeteket vagy listamezőket.
4. A folytatáshoz kattintson az ablak alsó részében található Tovább > gombra.
5. Az előző lépés megtekintéséhez kattintson az ablak alsó részében megjelenő < Vissza 

gombra.
6. A folyamat megszakításához és a varázsló bezárásához pedig kattintson a Mégse gombra.

i
FIGYELEM! 
A partíciók maximális száma előre meg van adva, és megfelel az adott modulon lévő 
videobemenetek számának.
Egy folyamaton belül több azonos típusú partíció is létrehozható. Ehhez jelölje be az 
Ugyanezen beállítások alkalmazása minden új partícióhoz jelölőnégyzetet az első ablakban.
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5.18.2 A változtatások mentése
Miután minden szükséges beállítást elvégzett, át kell vinnie a beállításokat az egységre, és 
mentenie kell azokat.

1. Lépjen az utolsó ablakhoz.
2. Kattintson a Befejezés gombra a konfiguráció befejezéséhez. A rendszer az egységhez 

továbbítja az összes értéket, és a megadott beállítások érvénybe lépnek.

5.18.3 Partíció állapota

A Partíció állapota ablakban megtekintheti a partíció aktuális beállításait. Módosítás itt nem 
végezhető.
1. Válassza ki a listán a módosítani kívánt partíciót.
2. Kattintson a Partíció állapota gombra. Megnyílik egy ablak, melyben a kiválasztott 

partíció elemei láthatók.
3. Az << és a >> gombra kattintva megtekinthető a többi partíció állapota.
4. Az ablak bezárásához kattintson az OK gombra.

!
VIGYÁZAT! 
A beállításokon végrehajtott módosítások csak akkor lépnek érvénybe, ha a konfiguráció 
befejezéséhez az utolsó ablakban a Befejezés gombra kattint.
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5.18.4 Partíció szerkesztése

A partíciók konfigurációját bármikor módosíthatja.

A szükséges módosításokat a Partíció jellemzői ablakban hajthatja végre.
1. Válassza ki a listán a módosítani kívánt partíciót.
2. Kattintson a Partíció szerkesztése gombra. Megnyílik egy ablak, melyben a kiválasztott 

partíció elemei láthatók.
3. Végezze el a kívánt módosításokat.
4. Az << és a >> gombra kattintva szerkesztheti a többi partíciót.
5. Kattintson a Beállítás gombra a módosítások mentéséhez.

5.18.5 Partíciónév
Új partíciónevet adhat meg.

5.18.6 Partíciószám
A program megjeleníti a partíciószámot (= videobemenetek száma).

5.18.7 Felvétel típusa
Adja meg a kívánt felvételtípust.
Gyűrűs mód esetén a rögzítés szünet nélkül folytatódik. Ha a merevlemez tárhelye megtelt, a 
rendszer automatikusan törli a legrégebbi felvételeket.
Lineáris mód esetén a rögzítés addig folytatódik, míg a merevlemez tárhelye meg nem telik. 
Ekkor a régi felvételek törléséig szünetel a rögzítés.

!
VIGYÁZAT! 
A módosítások a partíció átrendeződését eredményezik, ezért a partícióban tárolt összes 
sorozat elvész. 
Emiatt a partíció módosítása előtt feltétlenül biztonsági másolatot kell készítenie a fontos 
képsorozatokról a számítógép merevlemezén.
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5.18.8 Riasztási sávok száma

Az egység riasztásrögzítés közben, a tárolási kapacitás optimális kihasználása érdekében 
speciális rögzítési módot alkalmaz: amint elkezdődik a riasztásrögzítési szünet, a rendszer 
folyamatosan egy elemen készít egy teljes riasztási sorozat méretével megegyező felvételt 
(riasztás előtti és utáni időtartam).
A partícióelem gyűrűpufferhez hasonlóan viselkedik; a riasztás kiváltásáig felülírja a rendszer. 
Az elemen csak az előre megadott riasztás utáni időtartam alatt készül felvétel, majd a 
rendszer egy új elemre kezdi el rögzíteni az adatokat ugyanilyen módon.
Adja meg a partícióban használni kívánt riasztási sávok számát. A riasztási események bármely 
riasztási sávon rögzíthetők. Ennek megfelelően a megadott számú riasztás rögzíthető és 
archiválható. Egy partíció maximum 128 riasztásrögzítést tartalmazhat.
Ha a partícióhoz a Gyűrűs mód beállítás van megadva, a program a legutóbbi 
riasztásrögzítéseket mindig az előre megadott számon menti. Ha a Lineáris mód beállítás van 
kiválasztva a partícióhoz, a rögzítés azonnal leáll, amint az összes riasztási sáv rögzítése 
megtörténik.

5.18.9 Riasztási sáv mérete
A riasztási sávok mérete különböző paraméterek alapján számítható ki. A kiszámított méret az 
összes riasztási sávra érvényes.
1. Kattintson a Kiszámítás gombra. Új ablak nyílik meg.
2. A paramétereket tartalmazó listamezőkből válassza ki a szükséges beállításokat.
3. Kattintson a Beállítás gombra a kiszámított érték alkalmazásához.

5.18.10 Formázás
Bármikor törölheti a partíció összes felvételét.

Kattintson a Formázás gombra az aktuálisan kiválasztott partíció összes felvételének 
törléséhez.

5.18.11 Összes partíció törlése
Bármikor törölheti az összes partíciót. A partíciók külön-külön nem törölhetők.

Kattintson az Összes partíció törlése gombra. A kijelzőn továbbra is látható a számokat 
tartalmazó sor, a partíciónevek törlődnek, és a mérethez minden esetben a 0 érték van 
megadva.

!
VIGYÁZAT! 
A riasztásrögzítéshez a partícióban riasztási sávokat kell beállítani.

!
VIGYÁZAT! 
Törlés előtt ellenőrizze a felvételeket, és a fontos képsorozatokról készítsen biztonsági 
másolatot a számítógép merevlemezén.

!
VIGYÁZAT! 
A partíció törlése a teljes merevlemez átrendeződését eredményezi, ezért a merevlemezen 
tárolt összes sorozat elvész. 
Emiatt a partíciók törlése előtt fontos, hogy ellenőrizze a felvételeket, és a merevlemezen 
készítsen biztonsági másolatot a fontos képsorozatokról.
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5.19 Rögzítési profilok

Legfeljebb tíz különböző rögzítési profil definiálható. Ezeket a rögzítési profilokat 
alkalmazhatja a felvételidőzítőben, amelyben a profilok meghatározott napokhoz és 
időpontokhoz kapcsolódnak (lásd: Bekezdés 5.20 Felvételidőzítő, Oldal 57).
Az egyes profilokban minden kamerabemenethez külön beállítások adhatók meg.

1. Kattintson a módosítandó profilnak megfelelő lapfülre.
2. A listában kattintson annak a kamerabemenetnek a nevére, amelynek a beállításait 

módosítani szeretné. 
3. Több kamerabemenetet is kijelölhet a [Shift] vagy [Ctrl] billentyű lenyomva tartásával, a 

Windows alkalmazásokban megszokott módon. A következő beállítások az összes 
kiválasztott bejegyzésre vonatkoznak.

4. Szükség esetén az Alapértelmezett gombra kattintva állíthatja vissza a beállítások 
alapértékeit.

5. A Beállítások másolása gombra kattintva átmásolhatja az aktuálisan megjelenő 
beállításokat más profilokba. A megnyíló új ablakban kiválaszthatja azokat a profilokat, 
amelyekbe át szeretné másolni a beállításokat.

6. Minden egyes profil esetében kattintson a Beállítás gombra a beállítások készüléken 
történő mentéséhez.

i
FIGYELEM! 
A rögzítési profil adatait a Felvételidőzítő oldalról megnyitható lapokon módosíthatja, és itt 
egyéb adatokat is felvehet (lásd: Bekezdés 5.20.3 Időszakok, Oldal 58).
Bosch Security Systems Telepítési és üzemeltetési kézikönyv  V3.5 | 2007.12



56 hu | Konfigurálás webböngésző használatával VIP X1600
5.19.1 Normál profil
Ebben a mezőben kiválaszthatja a folyamatos rögzítéshez használni kívánt kódolóprofilt (lásd: 
Bekezdés 5.11 Kódolóprofil, Oldal 37).

5.19.2 Kódoló
Itt választhatja ki a rögzítéshez használandó adatfolyamot.

5.19.3 Riasztási sáv rögzítése

A riasztási sáv rögzítésének aktiválásához jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. Tájékoztatásul a 
rendszer megjeleníti a riasztás előtti időt.

5.19.4 Riasztás utáni idő
A listamezőből kiválaszthatja a megfelelő riasztás utáni időt.

5.19.5 Riasztás utáni profil
Kiválaszthatja a riasztás utáni időtartam alatti rögzítéshez használni kívánt kódolóprofilt (lásd: 
Bekezdés 5.11 Kódolóprofil, Oldal 37).
A Normál profil beállításban az oldal tetején a folyamatos rögzítéshez megadott érték jelenik 
meg.

5.19.6 Riasztási bemenet / Mozgásriasztás / Képvesztés miatti riasztás
Kiválaszthatja a rögzítést elindító riasztásérzékelőt. Az egyik kamera mozgás- és 
videoriasztását használhatja egy másik kamera riasztásrögzítésének elindítására.

i
FIGYELEM! 
A felvétel profilja eltérhet a videobemenetre vonatkozó Aktív profil szabványos beállításától, 
és csak aktív rögzítés közben használható.

i
FIGYELEM! 
Ez a paraméter csak akkor aktív, ha a megfelelő kamerabemenethez, vagyis a partícióhoz, 
riasztási sávokat konfiguráltak (lásd: Bekezdés 5.18.8 Riasztási sávok száma, Oldal 54).

i

FIGYELEM! 
Az egyes kamerák mozgásriasztásait a VCA oldalon állíthatja be és aktiválhatja (lásd: 
Bekezdés 5.23 VCA, Oldal 63).
A riasztási bemenetek konfigurálását és aktiválását a Riasztási források oldalon végezheti el 
(lásd: Bekezdés 5.21 Riasztási források, Oldal 59).
A riasztásbemenetek jelölőnégyzeteinek számozása a VIP X1600 modul riasztásbemeneteinek 
címkézésével egyezik meg. A mozgás- és videoriasztás számozása a videobemenetek 
címkézésével egyezik meg.
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5.20 Felvételidőzítő

A felvételidőzítőben a létrehozott rögzítési profilokat hozzárendelheti azokhoz a napokhoz és 
időpontokhoz, amikor azt szeretné, hogy riasztás esetén a készülék rögzítse a kiválasztott 
kamerák által készített képeket.
15 perces időszakokra felosztva bármilyen számot hozzárendelhet a rögzítési profilokhoz a hét 
bármelyik napján. Ha az egérmutatót a táblázat felett mozgatja, megjelenik az időpont, és ez 
segít az adatok közötti eligazodásban.
A normál munkanapok mellett olyan munkaszüneti napokat is megadhat, amelyek nem 
szerepelnek a felvételek rögzítésére érvényes normál heti ütemezésben. Ez lehetővé teszi, 
hogy a vasárnapi ütemezést más, különböző hétköznapokra eső dátumokra is alkalmazhassa.
1. Az Időszakok mezőben válassza ki a hozzárendelendő profilt.
2. Kattintson a táblázat egyik mezőjébe, és az egérgomb lenyomva tartása közben az egér 

húzásával jelölje ki a kiválasztott profilhoz hozzárendelni kívánt időszakokat.
3. Az intervallumok kijelölése a jobb egérgombbal szüntethető meg.
4. Ha az összes időintervallumot hozzá kívánja rendelni a kiválasztott profilhoz, kattintson az 

Összeset kijelöl gombra.
5. Kattintson az Összes törlése gombra az összes időintervallum kijelölésének 

megszüntetéséhez.
6. Ha kész, kattintson a Beállítás gombra a beállítások készüléken történő mentéséhez.
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5.20.1 Munkaszüneti napok
Olyan munkaszüneti napokat is megadhat, amelyek nem szerepelnek a felvételek rögzítésére 
érvényes normál heti ütemezésben. Ez lehetővé teszi, hogy a vasárnapi ütemezést más, 
különböző hétköznapokra eső dátumokra is alkalmazhassa.
1. Kattintson a Munkaszüneti napok fülre. A táblázatban a már kiválasztott napok láthatók.
2. Kattintson a Hozzáadás gombra. Új ablak nyílik meg.
3. Válassza ki a naptárból a kívánt dátumot. Az egérgomb lenyomva tartásával több egymást 

követő napot is kiválaszthat. Ezek a napok később egyetlen bejegyzésként szerepelnek a 
táblázatban.

4. A kiválasztás elfogadásához kattintson az OK gombra. Az ablak bezáródik.
5. A fentiekben leírtak szerint rendelje hozzá a munkaszüneti napokat a rögzítési 

profilokhoz.

5.20.2 Munkaszüneti napok törlése
A megadott munkaszüneti napokat bármikor törölheti.
1. Kattintson a Törlés gombra. Új ablak nyílik meg.
2. Kattintson a törölni kívánt dátumra.
3. Kattintson az OK gombra. A rendszer törli az elemet a táblázatból, és az ablak bezáródik.
4. Ha más napokat is szeretne törölni, ismételje meg a fenti műveleteket.

5.20.3 Időszakok
A rögzítési profilok neve megváltoztatható.
1. Kattintson a megfelelő profilra, majd nyomja meg az Átnevezés gombot.
2. Adja meg a kiválasztott nevet, és kattintson újból az Átnevezés gombra. 

5.20.4 A rögzítés aktiválása
A konfigurálás befejezése után aktiválnia kell a felvételidőzítőt, és el kell indítania a rögzítést. 
Amikor a rögzítés elindul, a Rögzítési profilok és a Felvételidőzítő oldal inaktívvá válik, és a 
konfiguráció már nem módosítható.
A rögzítést bármikor leállíthatja, és módosíthatja ezeket a beállításokat.
1. Kattintson az Indítás gombra a felvételidőzítő aktiválásához.
2. Kattintson a Leállítás gombra a felvételidőzítő leállításához. A program megszakítja a 

folyamatban lévő felvételeket, és ekkor módosítani lehet a konfigurációt.

5.20.5 Felvételi állapot
Az ábra a VIP X1600 modul rögzítési műveletét jelzi. A rögzítés folyamatát egy animált ábra 
jelzi.
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5.21 Riasztási források 

Itt konfigurálhatja a modul riasztási VIP X1600bemeneteit.

5.21.1 Riasztási bemenet
Válassza az Aktív magas lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a riasztást az érintkező zárása 
váltsa ki. Az Akt. alacsony lehetőség kiválasztása esetén a riasztást az érintkező nyitása váltja 
ki.

5.21.2 Név
Minden riasztási bemenethez nevet lehet rendelni. Helyes konfigurálás esetén ez a név jelenik 
meg az ÉLŐKÉP oldalon a riasztási bemenet ikonja alatt (lásd: Bekezdés 5.32 Élőkép 
konfigurálása, Oldal 85).
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5.22 Riasztási csatlakozások

Megadhatja, hogy a VIP X1600 modul hogyan reagáljon a riasztásra. Riasztás esetén az egység 
képes automatikusan csatlakozni egy előre megadott IP-címhez. Akár 10 olyan IP-címet adhat 
meg, melyekkel a VIP X1600 modul riasztás esetén sorban kapcsolatba lép, amíg létre nem jön 
a kapcsolat.

5.22.1 Csatlakozás riasztáskor
Válassza a Be lehetőséget, ha azt szeretné, hogy riasztás esetén a VIP X1600 modul 
automatikusan csatlakozzon az előre megadott IP-címhez.
Az 1. bemenetet követi lehetőség kiválasztásakor az egység addig tartja fenn az 
automatikusan létesített kapcsolatot, amíg az 1. riasztási bemenet riasztási állapotban van.

5.22.2 A rendeltetési IP-címek száma
Adja meg azoknak az IP-címeknek a számát, melyekkel riasztás esetén a készüléknek 
kapcsolatba kell lépnie. Az egység a számozási sorrendnek megfelelően lép kapcsolatba a 
távoli állomásokkal, amíg a kapcsolat létre nem jön.

5.22.3 Rendeltetési IP-cím
Minden egyes számhoz adja meg a megfelelő távoli állomás IP-címét.

i
FIGYELEM! 
A rendszer a 2. adatfolyamot riasztási csatlakozások esetén mindig továbbítja. Ezt figyelembe 
kell venni a profil hozzárendelésekor (lásd: Bekezdés 5.11 Kódolóprofil, Oldal 37).
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5.22.4 Rendeltetési jelszó
Ha a távoli állomás jelszóval védett, írja be ide a jelszót.
Ezen az oldalon legfeljebb tíz állomás IP-címét és így maximum tíz jelszót menthet a távoli 
állomásokhoz történő csatlakozáshoz. Ha tíznél több távoli állomáshoz is csatlakozhat a 
készülék, például akkor, ha magasabb rangsorolású rendszerek (pl. VIDOS vagy Bosch Video 
Management System) kezdeményezik a kapcsolatot, akkor egy általános jelszó is megadható. 
A VIP X1600 modul ezzel az általános jelszóval csatlakozik az ugyanazzal a jelszóval védett 
összes távoli állomáshoz. Ebben az esetben hajtsa végre a következő műveleteket:
1. Válassza ki a 10 értéket a Rendeltetési IP-címek száma listamezőből.
2. Írja be a 0.0.0.0 címet a Rendeltetési IP-cím mezőbe.
3. Írja be az Ön által kiválasztott jelszót a Rendeltetési jelszó mezőbe.
4. Adja meg ezt a jelszót user jelszóként az összes olyan távoli állomáshoz, amellyel a 

készülék kapcsolatot tud létesíteni.

5.22.5 Videoátvitel
Ha az egység tűzfal mögött működik, átviteli protokollként a TCP (HTTP-port) lehetőséget kell 
kiválasztani. Helyi hálózaton való használathoz válassza az UDP elemet.

5.22.6 Távoli port
A hálózati konfigurációtól függően válassza ki a megfelelő böngészőportot. A HTTPS-
kapcsolatok portjai csak akkor használhatók, ha az SSL-titkosítás beállításban a Be érték van 
kiválasztva.

5.22.7 Videokimenet
Ha tudja, hogy melyik készülék működik vevőként, kiválaszthatja, hogy a rendszer melyik 
analóg videokimenetre kapcsolja a jelet. Ha a célkészülék nem ismert, ajánlatos kiválasztani Az 
első elérhető lehetőséget. Ebben az esetben a készülék az első szabad videokimenetre küldi a 
képet. Ez egy olyan kimenet, amelyre nem érkezik jel. A csatlakoztatott képernyő csak a 
riasztás bekapcsolásakor jelenít meg képeket. Ha kiválaszt egy bizonyos videokimenetet, és 
megosztott kép van beállítva a vevőegység ezen kimenetéhez, a Dekódoló beállításban 
kiválaszthatja a vevőegységen azt a dekódolót, amelyet a riasztási kép megjelenítéséhez 
szeretne használni. 

i
FIGYELEM! 
Ha a 0.0.0.0 rendeltetési IP-címet adja meg 10 távoli állomáshoz, riasztás esetén a VIP X1600 
modul a tizedik automatikus kapcsolódási kísérlethez már nem használja ezt a címet. Ilyen 
esetben a beállítás csak az általános jelszó tárolására szolgál.

!
VIGYÁZAT! 
Vegye figyelembe, hogy bizonyos körülmények között, ha a csoportadási üzemmód használata 
nem lehetséges, riasztás esetén nagyobb sávszélességet kell választani a további videoképek 
rögzítéséhez. A csoportadási üzemmód engedélyezéséhez válassza ki a Videoátvitel paraméter 
UDP értékét itt és a Hálózat oldalon (lásd: Bekezdés 5.28.5 Videoátvitel, Oldal 76).

i
FIGYELEM! 
A célkészülék dokumentációjában további információkat olvashat a képmegjelenítési 
beállításokkal, valamint a választható videokimenetekkel kapcsolatban.
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5.22.8 Dekódoló
Válassza ki a vevőegység azon dekódolóját, amelyet a riasztási kép megjelenítéséhez használni 
kíván. A kiválasztott dekódoló befolyásolja a kép helyzetét a megosztott képernyőn. A VIP XD 
dekódolón keresztül például megadhatja, hogy a 2. dekódoló kiválasztásakor a készülék a jobb 
felső négyzetben jelenítse meg a riasztási képet. 

5.22.9 SSL-titkosítás
A csatlakozáshoz szükséges adatok, például a jelszó, biztonságosan továbbíthatók az SSL-
titkosítási funkció használatával. Ha a Be lehetőséget választja, a Távoli port paraméterhez a 
rendszer csak a titkosított portokat ajánlja fel.

A médiaadatok (videó, audió és metaadatok) titkosítását a Titkosítás oldalon aktiválhatja és 
konfigurálhatja (lásd: Bekezdés 5.30 Titkosítás, Oldal 82).

5.22.10 Automatikus csatlakozás
A Be lehetőség kiválasztása esetén, ha a kapcsolat megszakad, vagy hálózati hiba történik, az 
újraindítást követően a rendszer automatikusan helyreállítja a kapcsolatot az előzetesen 
megadott IP-címek egyikével.

5.22.11 Audió
Válassza a Be lehetőséget, ha a riasztási csatlakozások mellett önálló, G.711 szerint kódolt 
hangfrekvenciás adatfolyamot is továbbítani kíván.

5.22.12 Alapértelmezett kamera
Itt választhatja ki azt a kamerát, amelynek képe először jelenik meg automatikusan a vevőn a 
riasztási kapcsolat létrejöttekor. A rendszer konfigurációjától függően a vevő ezután más 
kamerákat is kiválaszthat.

i
FIGYELEM! 
Vegye figyelembe, hogy az SSL-titkosítás funkciót a kapcsolat mindkét végén aktiválni és 
konfigurálni kell. Ehhez fel kell tölteni a megfelelő tanúsítványokat a VIP X1600 modulra (lásd: 
Bekezdés 5.36.4 Karbantartási napló, Oldal 91).

i
FIGYELEM! 
A rendszer a 2. adatfolyamot automatikus csatlakozások esetén mindig továbbítja. Ezt 
figyelembe kell venni a profil hozzárendelésekor (lásd: Bekezdés 5.11 Kódolóprofil, Oldal 37).

i
FIGYELEM! 
A számozás megegyezik a modulon található videobemenetek címkézésével.
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5.23 VCA

A VIP X1600 modul olyan beépített videotartalom-elemzési funkcióval (VCA – Video Content 
Analysis) rendelkezik, amely képes felismerni és elemezni a jel változásait. Az ilyen típusú 
változások a kamerák látóterében történő mozgás hatására keletkeznek.

A videotartalom-elemzést minden egyes videobemenethez külön beállíthatja.
1. A videobemenetek konfigurációját a megfelelő fülre kattintva tekintheti meg.
2. Adja meg a kívánt beállításokat.
3. Szükség esetén az Alapértelmezett gombra kattintva állíthatja vissza a beállítások 

alapértékeit.

i
FIGYELEM! 
Ha csökken a számítógép teljesítménye, az élő képek és felvételek mindig elsőbbséget 
élveznek. Ez ronthatja a videotartalom-elemzési képességet. Ezért figyelembe kell vennie a 
processzor terhelését, és a lehető legoptimálisabb beállításokat kell megadnia a kódolóhoz 
vagy a videotartalom-elemzési funkcióhoz (lásd: Bekezdés 8.5 Processzor terhelése, Oldal 115).
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5.23.1 Elemzés
Válassza a Be lehetőséget a videotartalom-elemzés aktiválásához.
A videotartalom-elemzés aktiválása után metaadatok jönnek létre. A kiválasztott 
elemzéstípustól és a hozzátartozó konfigurációtól függően kiegészítő információk jelennek 
meg a paraméterbeállítások melletti előnézetablakban látható videoképen. A MOTION+ 
elemzéstípus kiválasztása esetén például a rendszer téglalappal jelöli azokat az 
érzékelőmezőket, amelyekben mozgást regisztrált.

5.23.2 Elemzés típusa
Válassza ki a kívánt elemzési algoritmust. Alapértelmezés szerint csak a MOTION+ lehetőség 
választható, amely mozgásérzékelőt és kiemelkedően fontos szabotázsvédelmet tartalmaz. 
Tájékoztatásul a program megjeleníti az aktuális riasztási állapotot.

5.23.3 Mozgásérzékelő (csak a MOTION+ esetén)
Az érzékelő működésének feltételei:
- Aktiválni kell az elemzési funkciót.
- Aktiválni kell legalább egy érzékelőmezőt.
- Az egyes paramétereket a működési környezetnek és a kívánt válaszoknak megfelelően 

kell konfigurálni.
- Az érzékenységet nullánál nagyobb értékre kell beállítani.

i
FIGYELEM! 
Az Élőkép konfigurálása oldalon engedélyezheti az ÉLŐKÉP képernyőn megjelenítendő 
kiegészítő feliratokat is (lásd: Bekezdés 5.32 Élőkép konfigurálása, Oldal 85).

i
FIGYELEM! 
A Bosch Security Systems vállalattól további, átfogó funkciókkal (például IVMD és IVA) 
rendelkező elemzési algoritmusokat is beszerezhet.
Ha kiválasztja az egyik ilyen algoritmust, itt közvetlenül beállíthatja a megfelelő paramétereket. 
Erről további tájékoztatást olvashat a termék CD-lemezén található dokumentációban (lásd: 
Bekezdés 3.2 A VIP X1600 modul alapkészletének tartalma, Oldal 11).

!

VIGYÁZAT! 
A fénytükröződés (pl. üvegfelületről), a világítás ki- vagy bekapcsolása, vagy napfényes időben 
a felhők átvonulása által előidézett fényváltozás a mozgásérzékelő nem tervezett válaszát 
válthatja ki, és hamis riasztást okozhat. Különböző, nappali és éjszakai időszakokban futtatott 
tesztsorozattal ellenőrizze a videoérzékelő megfelelő működését.
Beltéri felügyeletnél gondoskodjon a területek állandó, nappali és éjszakai megvilágításáról.
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5.23.4 Érzékenység (csak a MOTION+ esetén)
A mozgásérzékelő alapérzékenysége a kamera környezeti feltételeinek megfelelően 
változtatható. 
Az érzékelő reagál a videokép fényerejének változására. Minél sötétebb a megfigyelt terület, 
annál nagyobb értéket kell választani.

5.23.5 Minimális objektumméret (csak a MOTION+ esetén)
Meghatározhatja azon érzékelőmezők számát, amelyeket a mozgó tárgynak le kell fednie a 
riasztás kiváltásához. Ez a beállítás megakadályozza, hogy a túl kis méretű tárgyak riasztást 
okozzanak.
Minimum 4-es érték javasolt. Ez az érték négy érzékelőmezőnek felel meg.

5.23.6 Terület kijelölése (csak a MOTION+ esetén)
Megadhatja, hogy a mozgásérzékelő mely területeket felügyelje. A videokép 858 négyzetes 
mezőre van felosztva. E mezők mindegyikét külön aktiválhatja és deaktiválhatja. Deaktiválhatja 
a kamera látómezőjének azon részeit, melyeket folyamatos mozgás (szél miatt mozgó fa stb.) 
miatt ki akar zárni a felügyelt területből.
1. Az érzékelőmezők konfigurálásához kattintson a Terület kijelöl. gombra. Új ablak nyílik 

meg.
2. Szükség esetén kattintson az Összes törlése gombra az aktuális kijelölés (sárgával jelölt 

mezők) törléséhez.
3. Kattintson a bal egérgombbal az aktiválandó mezőkre. Az aktivált mezők sárga színnel 

vannak jelölve.
4. Szükség esetén kattintson az Összeset kijelöl gombra a teljes videokereten belüli terület 

megfigyeléséhez
5. A jobb egérgombbal deaktiválhatja a kívánt mezőket.
6. Kattintson az OK gombra a konfiguráció mentéséhez.
7. Kattintson az ablak címsorában levő X gombra, ha az ablakot a változtatások mentése 

nélkül kívánja bezárni.
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5.23.7 Szabotázsészlelés
Különböző funkciók biztosítanak védelmet a kamerák és videokábelek megrongálása ellen. 
Különböző, nappali és éjszakai időszakokban futtatott tesztsorozattal ellenőrizze a 
videoérzékelő megfelelő működését.

5.23.8 Érzékenység

A szabotázsvédelem alapérzékenysége a kamera környezeti feltételeinek megfelelően 
változtatható.
Az elemzési algoritmus a referenciakép és az aktuális videokép közötti különbségekre reagál. 
Minél sötétebb a megfigyelt terület, annál nagyobb értéket kell választani.

5.23.9 Indítójel késleltetése (mp)
Késleltetett riasztáskiváltást állíthat be. A rendszer csak abban az esetben riaszt, ha a 
másodpercben megadott időintervallum lejárt, és a riasztási feltétel továbbra is fennáll. Ha az 
időintervallum lejárta előtt helyreáll az eredeti állapot, a rendszer nem kapcsolja be a riasztást. 
Ily módon elkerülheti a rövid idejű változások (pl. takarítás a kamera közvetlen látószögében) 
miatt bekövetkező hamis riasztásokat.

5.23.10 Globális változás
Megadhatja, hogy milyen mértékű legyen a globális változás a videoképen ahhoz, hogy a 
riasztás bekapcsoljon. Ez a beállítás független a Terület kijelöl. beállításban kiválasztott 
érzékelőmezőktől. Állítson be magasabb értéket, ha azt szeretné, hogy kevesebb 
érzékelőmező változása esetén kapcsoljon be a riasztás. Amennyiben alacsony értéket ad meg, 
akkor a riasztás kiváltásához egyidejűleg nagy számú érzékelőmezőnél kell bekövetkeznie 
változásnak.
Ez a funkció a mozgásriasztástól, a kamera elhelyezésének vagy szögének megváltoztatásától 
(pl. a kamerakonzol átállítása miatt) függetlenül megbízható érzékelést biztosít.

5.23.11 A helyszín túl világos
Ezt a funkciót akkor aktiválja, ha a rendkívül erős fénnyel megkísérelt szabotázsnak (például 
elemlámpával világítanak közvetlenül az objektívbe) riasztást kell okoznia. A felismerés a 
terület átlagos fényviszonyain alapul.

5.23.12 A helyszín túl sötét
Kapcsolja be ezt a funkciót, ha az objektív eltakarásával megkísérelt szabotázsnak (például 
festékkel való befújás) riasztást kell okoznia. A felismerés a terület átlagos fényviszonyain 
alapul.

i
FIGYELEM! 
A szabotázsvédelem csak rögzített kamerákhoz állítható be. A dómkamerák vagy egyéb 
motoros kamerák nem védhetők ezzel a módszerrel, mert a kamera mozgása miatt is torzulhat 
a videokép, ha túl nagy méretű.

i
FIGYELEM! 
Ez és a következő paraméter kizárólag referencia-ellenőrzés esetén érhető el.
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5.23.13 A helyszín túl zajos
Aktiválja ezt a funkciót, ha EMC-zavarral megkísérelt szabotázs (zajos terület, mely a 
videovonalak közelében levő erős zavarójel következménye) veszélye fenyeget.

5.23.14 Globális változás
Kapcsolja be ezt a funkciót, ha azt szeretné, hogy a Globális változás kezelőcsúszkával 
beállított globális változás riasztást váltson ki.

5.23.15 Referencia-ellenőrzés
Egy referenciaképet menthet, melyet a rendszer folyamatosan összevet az aktuális 
videoképpel. Ha az aktuális videokép a megjelölt területeken eltér a referenciaképtől, a 
rendszer riasztást vált ki. Ezzel a funkcióval olyan szabotázs ellen is védekezhet, melyet 
másképp nem érzékelne a rendszer, mert pl. a kamera el van fordítva.
1. Kattintson a Referencia gombra az aktuálisan megjelenített videokép referenciaképként 

történő mentéséhez.
2. Kattintson a Terület kijelöl. gombra, és adja meg a referenciakép felügyelni kívánt 

területeit.
3. Az adategyeztetés elindításához jelölje be a Referencia-ellenőrzés jelölőnégyzetet. A 

mentett referenciakép fekete-fehér színben jelenik meg az aktuális videokép alatt, a 
kijelölt területek pedig sárga színnel vannak jelölve.

5.23.16 Terület kijelölése
A referenciaképen kiválaszthatja a felügyelni kívánt területeket. A videokép 858 négyzetes 
mezőre van felosztva. E mezők mindegyikét külön aktiválhatja és deaktiválhatja.

1. Az érzékelőmezők konfigurálásához kattintson a Terület kijelöl. gombra. Új ablak nyílik 
meg.

2. Szükség esetén kattintson az Összes törlése gombra az aktuális kijelölés (sárgával jelölt 
mezők) törléséhez.

3. Kattintson a bal egérgombbal az aktiválandó mezőkre. Az aktivált mezők sárga színnel 
vannak jelölve.

4. Szükség esetén kattintson az Összeset kijelöl gombra a teljes videokereten belüli terület 
megfigyeléséhez

5. A jobb egérgombbal deaktiválhatja a kívánt mezőket.
6. Kattintson az OK gombra a konfiguráció mentéséhez.
7. Kattintson az ablak címsorában levő X gombra, ha az ablakot a változtatások mentése 

nélkül kívánja bezárni.

i
FIGYELEM! 
Kizárólag olyan területeket adjon meg referenciafelügyelethez, melyeken nem tapasztalható 
zavaró mozgás, és fényviszonyaik változatlanok, különben a rendszer téves riasztást válthat ki.
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5.24 Riasztási e-mail

Az automatikus csatlakozás alternatívájaként a riasztási állapotok e-mailben is 
dokumentálhatók. Ily módon azt a címzettet is értesíteni lehet, aki nem rendelkezik 
videovevővel. Ebben az esetben a VIP X1600 modul automatikus e-mail üzenetet küld egy előre 
meghatározott címre.

5.24.1 Riasztási e-mail küldése
Válassza a Be lehetőséget, ha azt szeretné, hogy az egység riasztás esetén automatikusan e-
mail üzenetet küldjön.

5.24.2 Levelezőkiszolgáló IP-címe
Adja meg egy olyan levelezőkiszolgáló IP-címét, amely az SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, 
egyszerű levéltovábbító protokoll) szabvány szerint működik. A kimenő leveleket a megadott e-
mail címen keresztül továbbítja a készülék a levelezési rendszerhez. Ellenkező esetben hagyja 
üresen a mezőt (0.0.0.0).

5.24.3 SMTP-felhasználónév
Írja be a kiválasztott levelezőkiszolgálóhoz regisztrált felhasználónevet.

5.24.4 SMTP-jelszó
Itt kell megadni a regisztrált felhasználónévhez tartozó jelszót.

5.24.5 Elrendezés
Megadhatja a riasztási üzenet adatformátumát.
- Normál (JPEG-gel)

E-mail JPEG-képmelléklettel.
- SMS

E-mail SMS-formátumban e-mail–SMS átjáróra küldve (például riasztás küldése mobiltele-
fonnal), képmelléklet nélkül.

!
VIGYÁZAT! 
Ha mobiltelefont használ vevőként, győződjön meg arról, hogy az üzenetek fogadásához az e-
mail vagy SMS funkció (formátumtól függően) aktiválva van-e.
A mobiltelefon működéséről mobilszolgáltatójától kaphat bővebb tájékoztatást.
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5.24.6 JPEG csatolása kameráról
Kattintson a jelölőnégyzetre azon kamerák kiválasztásához, amelyekről JPEG-képeket szeretne 
küldeni. Az engedélyezett videobemenetet pipa jelzi.

5.24.7 Rendeltetési cím
Adja meg a riasztási e-mailekhez tartozó e-mail címet. A cím max. 49 karakter hosszú lehet.

5.24.8 Feladó neve
Adjon meg egy egyedi nevet az e-mail feladójához, pl. az egység helyét. Ez megkönnyíti az e-
mail eredetének azonosítását.

5.24.9 Próba e-mail
Az e-mail funkció kipróbálásához kattintson a Küldés most gombra. A rendszer azonnal 
riasztási e-mailt generál, és továbbítja azt.
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5.25 Alarm Task Editor

Ahelyett, hogy a riasztási beállításokat a különböző riasztási oldalakon adná meg, itt szkript 
formájában megadhatja a használni kívánt riasztási funkciókat. Az itt megadott szkriptek 
felülírják a többi riasztási oldalon megadott beállításokat és értékeket.
1. A Examples mező alatti Alarm Task Editor hivatkozásra kattintva szkriptekre vonatkozó 

példákat tekinthet meg. Új ablak nyílik meg.
2. Írja be az új szkripteket a Alarm Task Editor mezőbe, vagy az igényeinek megfelelően 

módosítsa a meglévő szkripteket.
3. Ha kész, kattintson a Beállítás gombra a szkriptek készülékre történő továbbításához. Ha 

az átvitel sikeresen megtörtént, a szövegmező felett megjelenik A parancs elemzése 
sikeres üzenet. Amennyiben nem sikerült átvinni az adatokat, további információkat 
tartalmazó hibaüzenet jelenik meg.

!

VIGYÁZAT! 
Az ezen az oldalon szerkesztett szkriptek felülírják a többi riasztási oldalon megadott 
beállításokat és értékeket. Ez a művelet nem állítható vissza.
Az oldal szerkesztéséhez programozói ismeretekkel kell rendelkeznie, és el kell olvasnia a 
Alarm Task Script Language dokumentációját. A dokumentáció a termékhez mellékelt CD-
lemezen található (lásd: Bekezdés 3.2 A VIP X1600 modul alapkészletének tartalma, Oldal 11).
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5.26 Relébeállítások

Konfigurálhatja a relékimenetek kapcsolási viselkedését. Minden reléhez megadhat egy 
nyitókapcsolós (alaphelyzetben zárt érintkezőjű) vagy zárókapcsolós (alaphelyzetben nyitott 
érintkezőjű) relét.
Azt is megadhatja, hogy a kimenet bistabil vagy monostabil reléként működjön. Bistabil 
módban a rendszer fenntartja a relé vezérelt állapotát. Monostabil módban beállíthatja azt az 
időintervallumot, melynek letelte után a relé visszatér nyugalmi állapotba. 
Különböző olyan eseményeket adhat meg, melyek automatikusan aktiválják a kimenetet. A 
rendszer lehetővé teszi, hogy a mozgásriasztás kiváltásakor egy reflektor kapcsolódjon be, 
majd a riasztás megszűntével ki is kapcsoljon.

5.26.1 Nyugalmi állapot
Válassza a Nyitott lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a relé alaphelyzetben nyitott érintkezővel 
működjön, vagy válassza a Zárt lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a relé alaphelyzetben zárt 
érintkezőkkel működjön.

5.26.2 Működési mód
Adja meg a relé üzemmódját.
Ha például azt szeretné, hogy a riasztáskor bekapcsolódó lámpa bekapcsolva maradjon a 
riasztás megszűnése után, válassza a Kétállapotú lehetőséget. Azt is megadhatja például, hogy 
a riasztáskor bekapcsolódó sziréna 10 másodpercig szóljon. Ehhez válassza a 10 mp 
lehetőséget.
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5.26.3 Relékövetés
Szükség esetén adja meg azt az eseményt, mely működésbe hozza a relét. A következő 
események válthatnak ki riasztást:
- Ki

A relét nem indítja esemény.
- Csatlakozás

Indítás a csatlakozás létrejöttekor.
- Videoriasztás

Indítás a megfelelő bemenet videojelének megszakadása esetén.
- Mozgásriasztás

Indítás a megfelelő bemenetnél található mozgásérzékelő hatására, a VCA oldalon mega-
dott beállítások szerint (lásd: Bekezdés 5.23 VCA, Oldal 63).

- Helyi bemenet
Indítás a megfelelő külső riasztási bemenet hatására.

- Távoli bemenet
Indítás a távoli állomás megfelelő érintkezőjének hatására (csak a kapcsolat létrejötte 
esetén).

5.26.4 Relénév
Nevet adhat meg a reléhez. A név a Reléindítás melletti gombon jelenik meg. Az Élőkép is 
konfigurálható úgy, hogy a relé ikonja alatt megjelenítse a nevet.

5.26.5 Reléindítás
Kattintson a gombra a relé kézi indításához (tesztelés céljából, vagy például a nyitásérzékelő 
működtetéséhez).

i
FIGYELEM! 
A kiválasztható események listájában szereplő számok a VIP X1600 modul megfelelő 
csatlakozóira vonatkoznak, például az 1. videoriasztás a Video In 1 csatlakozóhoz tartozik.
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5.27 COM1

Az igényeinek megfelelően beállíthatja a soros interfész paramétereit (narancsszínű 
csatlakozóblokk).

5.27.1 Soros port funkciója
Válasszon egy vezérelhető egységet a listáról. Ha azt kívánja, hogy a soros port átlátszó 
adatokat továbbítson, válassza az Átlátszó elemet. Válassza a Terminál lehetőséget, ha az 
egységet egy terminálról szeretné működtetni.

i
FIGYELEM! 
Ha a VIP X1600 modul csoportadási üzemmódban működik (lásd: Bekezdés 5.29 Csoportadás, 
Oldal 80), az első távoli hely, amellyel az egység videokapcsolatot létesít, átlátszó adatátviteli 
kapcsolatot is biztosít. Körülbelül 15 másodpercnyi tétlenség után azonban az adatkapcsolat 
automatikusan megszűnik, és egy másik távoli hely cserélhet átlátszó adatokat az egységgel.

i
FIGYELEM! 
Az egység kiválasztása után a rendszer automatikusan beállítja az ablakban látható 
paramétereket, és ezeket nem szabad megváltoztatni.
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5.27.2 Kamera-azonosító
Ha szükséges, adja meg annak a perifériának az azonosítóját, amelyet vezérelni szeretne 
(kiválaszthat például egy dómkamerát vagy egy forgató/dönthető fejet). A megadott azonosító 
az első videobemenethez csatlakozó perifériás eszközre vonatkozik. A készülék a további 
videobemenetekhez automatikusan kiszámítja az azonosítót, és hozzárendeli a 
videobemenethez csatlakoztatott perifériás eszközhöz.

5.27.3 Bitsebesség
Válassza ki a bit/s-ban kifejezett átviteli sebesség értékét.

5.27.4 Adatbitek
A karakterenkénti adatbitek száma, nem változtatható.

5.27.5 Tiltóbitek
Válassza ki a karakterenkénti tiltóbitek számát.

5.27.6 Paritásellenőrzés
Válassza ki a paritásellenőrzés típusát.

5.27.7 Interfész üzemmód
Válassza ki a soros interfészhez a megfelelő protokollt.
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5.28 Hálózat 

A képernyőn megadható beállítások segítségével integrálható a VIP X1600 modul egy már 
meglévő hálózatba.
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Ha az Újraindítás hivatkozásra kattintva módosítja a megjelenő mezők értékét, az adatokat a 
Beállítás gomb megnyomásával továbbíthatja a készülékre. Azonban ezek az értékek csak a 
készülék újraindítása után lépnek érvénybe.
1. Végezze el a kívánt módosításokat.
2. Kattintson a Beállítás gombra.
3. A készülék újraindításához kattintson az Újraindítás hivatkozásra. A VIP X1600 modul 

újraindul, és a módosított beállítások érvénybe lépnek.

5.28.1 IP-cím
Adja meg a VIP X1600 modul kívánt IP-címét. Az IP-címnek érvényesnek kell lennie a hálózaton.

5.28.2 Alhálózati maszk
Itt adja meg a kiválasztott IP-cím megfelelő alhálózati maszkját.

5.28.3 Átjárócím
Ha azt szeretné, hogy az egység egy másik alhálózaton elhelyezett távoli hellyel létesítsen 
kapcsolatot, adja meg az átjáró IP-címét. Ellenkező esetben hagyja üresen a mezőt (0.0.0.0).

5.28.4 DNS-kiszolgálócím
A VIP X1600 modul gyorsabban elérhető, ha az egység neve meg van adva egy DNS-
kiszolgálón. Ha például internetkapcsolatot szeretne létesíteni a VIP X1600 modullal, 
elegendő, ha a böngészőbe URL-címként beírja az egység DNS-kiszolgálón megadott nevét. 
Adja meg a DNS-kiszolgáló IP címét. A kiszolgálók támogatják a biztonságos és dinamikus DNS-
szolgáltatás használatát.

5.28.5 Videoátvitel
Ha az egység tűzfal mögött működik, átviteli protokollként a TCP (HTTP-port) lehetőséget kell 
kiválasztani. Helyi hálózaton való használathoz válassza az UDP elemet.

5.28.6 HTTP-böngészőport
Szükség esetén válasszon másik HTTP-böngészőportot a felsoroltak közül. Az alapértelmezett 
HTTP-port a 80. Ha kizárólag biztonságos kapcsolatokat szeretne engedélyezni a HTTPS-
porton keresztül, kapcsolja ki a HTTP-portot. Ebben az esetben válassza a Ki lehetőséget.

!
VIGYÁZAT! 
Az IP-cím, az alhálózati maszk vagy az átjárócím módosítása esetén a VIP X1600 modul 
újraindítás után csak az új címeken érhető el.

!
VIGYÁZAT! 
Csoportadási üzemmód csak az UDP-protokollal használható. A TCP-protokoll nem támogatja 
a csoportadási kapcsolatokat.
UDP-üzemmódban az MTU értéke 1514 bájt.
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5.28.7 HTTPS-böngészőport
Ha biztonságos kapcsolaton keresztül kívánja engedélyezni a böngésző hozzáférését a 
hálózathoz, válasszon ki egy HTTPS-böngészőportot a listából. A szabványos HTTPS-port a 
443-as. A HTTPS-portok kikapcsolásához válassza a Ki lehetőséget; ebben az esetben csak a 
nem biztonságos kapcsolatok használhatók.
A VIP X1600 modul a TLS 1.0 titkosítási protokollt használja. Lehet, hogy aktiválnia kell ezt a 
protokollt a böngésző beállításaiban. Szintén engedélyeznie kell a Java alkalmazások 
protokollját (a Windows vezérlőpultján található Java-beállítópanelen).

A médiaadatok (videó, audió és metaadatok) titkosítását a Titkosítás oldalon aktiválhatja és 
konfigurálhatja (lásd: Bekezdés 5.30 Titkosítás, Oldal 82).

5.28.8 RCP+ port 1756
A csatlakozási adatok cseréjéhez aktiválhatja a nem biztonságos 1765-ös RCP+ portot. Ha a 
csatlakozási adatokat kizárólag akkor kívánja továbbítani, ha azok titkosítva vannak, a Ki 
beállítás kiválasztásával tiltsa le a portot.

5.28.9 Telnet támogatás
Ha kizárólag biztonságos kapcsolatokat kíván engedélyezni titkosított adatátvitellel, válassza a 
Ki lehetőséget a Telnet támogatás letiltásához. Ekkor a modul már nem érhető el a Telnet 
protokoll használatával.

5.28.10 Ethernet kapcsolat típusa: 1
Ha szükséges, válassza ki az ETH 1 interfész Ethernet-kapcsolat típusát. A csatlakoztatott 
egységtől függően szükség lehet egy speciális működési mód kiválasztására.

5.28.11 Ethernet kapcsolat típusa: 2
Ha szükséges, válassza ki az ETH 2 interfész Ethernet-kapcsolat típusát. A csatlakoztatott 
egységtől függően szükség lehet egy speciális működési mód kiválasztására.

5.28.12 Hálózati MSS (Byte)
Megadhatja az IP-adatcsomag felhasználói adatainak maximális szegmensméretét. Ezáltal 
beállíthatja a hálózati környezetben továbbított adatcsomagok méretét, és optimalizálhatja az 
adatátvitelt. UDP módban az MTU értékének 1,514 bájtnak kell lennie.

5.28.13 iSCSI MSS (Byte)
Az iSCSI-rendszerrel létesítendő kapcsolathoz magasabb MSS-értéket adhat meg, mint a 
hálózaton keresztül zajló többi adatátviteli kapcsolathoz. A beállítható érték a hálózat 
struktúrájától függ. Magasabb értéket csak akkor célszerű megadni, ha az iSCSI-rendszer 
ugyanabban az alhálózatban található, mint a VIP X1600 készülék.

i
FIGYELEM! 
Ha csak a biztonságos kapcsolatokat kívánja engedélyezni SSL-titkosítással, a HTTP-
böngészőport, az RCP+ port 1756 és a Telnet támogatás paraméternél is a Ki lehetőséget kell 
kiválasztania. Ezáltal deaktiválja az összes nem biztonságos kapcsolatot. Ebben az esetben 
kizárólag a HTTPS-porton keresztül lehet kapcsolatokat létrehozni.
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5.28.14 SNMP
A VIP X1600 modulok támogatják a hálózati egységek kezeléséhez és felügyeletéhez az SNMP 
V2 (Simple Network Management Protocol) protokollt, és képesek IP-címekre SNMP-
üzeneteket (csapdák) küldeni. Az SNMP MIB II támogatása az egységesített kódban történik. 
Ha SNMP-csapdákat kíván küldeni, itt adhatja meg a használni kívánt egy vagy két célegység 
IP-címét.
Amennyiben az SNMP paraméternél a Be lehetőséget választja ki, és nem ad meg SNMP-
állomáscímet, a VIP X1600 modul nem küldi el automatikusan a csapdákat, hanem csak 
válaszjelet küld az SNMP-kérésekre. Egy vagy két SNMP-állomáscím megadása esetén a 
készülék automatikusan elküldi az SNMP-csapdákat. Az SNMP funkció kikapcsolásához 
válassza a Ki lehetőséget.

5.28.15 1. SNMP-állomáscím / 2. SNMP-állomáscím
Ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan küldjön SNMP-csapdákat, itt adhatja meg a 
használni kívánt egy vagy két célegység IP-címét.

5.28.16 SNMP-csapdák
Kiválaszthatja, hogy mely csapdákat kívánja elküldeni.
1. Kattintson a Kijelölés feliratra. Új ablak nyílik meg.
2. A megfelelő csapdák kiválasztásához jelölje be a jelölőnégyzeteket. A rendszer az összes 

kiválasztott csapdát elküldi.
3. A kiválasztás megerősítéséhez kattintson az OK gombra.

5.28.17 Hitelesítés
Ha a hálózatban a hozzáférési jogosultságok kezelésére RADIUS kiszolgálót használ, a 
hitelesítést aktiválni kell, mert különben nem hozható létre a kapcsolat a modullal. A RADIUS 
kiszolgálónak is rendelkeznie kell a megfelelő adatokkal.

Hitelesítési beállításokra csak az 1. csatlakozónyílásban lévő modulnál van szükség. Ez 
automatikussá teszi a hitelesítést a többi modulnál.
Az egység konfigurálásához hálózati kábellel közvetlenül egy számítógéphez kell 
csatlakoztatnia a VIP X1600 készüléket. Erre azért van szükség, mert a rendszer csak akkor 
engedélyezi a hálózati kommunikációt, ha az Identitás és a Jelszó beállítás értéke meg van 
adva, és a hitelesítés sikeres.

5.28.18 Identitás
Írja be a VIP X1600 modul azonosítására használt RADIUS kiszolgáló nevét.

5.28.19 Jelszó
Írja be a RADIUS kiszolgálón tárolt jelszót.

!
VIGYÁZAT! 
Ha a 802.1x alapú hitelesítést használják, a hálózathoz használt kapcsolónak támogatnia kell a 
többállomásos funkciót, és úgy kell konfigurálni, hogy a több modullal rendelkező VIP X1600 
készülék több állomással is kapcsolatot próbáljon létrehozni a hálózaton keresztül.
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5.28.20 Automatikus IP-hozzárendelés
Ha a hálózaton a dinamikus IP-címek kiosztása DHCP-kiszolgálóval történik, aktiválhatja a 
VIP X1600 modulhoz automatikusan hozzárendelt IP-címek elfogadását.
Bizonyos alkalmazások (VIDOS, Bosch Video Management System, Archive Player, 
Configuration Manager) a készülékhez egyedileg hozzárendelt IP-címet használják. Ilyen 
alkalmazások használata esetén a DHCP-kiszolgálónak támogatni kell a MAC címek alapján 
történő statikus IP-címek kiosztását, és ennek megfelelően kell konfigurálni, hogy a készülék 
minden egyes újraindítás után ugyanazt az IP-címet kapja.
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5.29 Csoportadás

A kódoló és egyetlen vevő közötti 1:1 kapcsolaton túl (egyedi adás) a VIP X1600 modulok 
engedélyezhetik, hogy több vevő egyidejűleg vegye egy kódoló videojelét. A modul vagy 
megkétszerezi magát az adatfolyamot, és ezután továbbítja a többi vevő felé (többszörözött 
egyedi adás), vagy a hálózatnak küld egyetlen adatfolyamot, amelyet egyszerre továbbít egy 
meghatározott csoport több vevőjéhez (csoportadás). Minden kódolóhoz (videobemenethez) 
minden egyes folyamra vonatkozóan megadhat egy dedikált csoportadási címet és egy portot. 
A megfelelő fülekre kattintva válthat az adatfolyamok között.

Csoportadás üzemmódban való működtetéshez különleges (D-osztályú) IP-címet kell 
konfigurálni a csoportadásra engedélyezett hálózaton.
A hálózatnak támogatnia kell az IP-csoportcímeket és az internetes csoportkezelő protokollt 
(IGMP V2). A címtartomány 225.0.0.0-tól 239.255.255.255-ig terjed.
Többszörös adatfolyamok esetében a csoportadási cím ugyanaz lehet. Az azonban szükséges, 
hogy minden esetben más és más portot használjanak, hogy a többszörös adatfolyamokat ne 
küldjék egyidejűleg ugyanazon a porton ugyanarra a csoportadási címre.

i
FIGYELEM! 
A csoportadási működés csoportadásra engedélyezett hálózatot követel meg, amely UDP és 
internetes csoportkezelő (IGMP) protokollokat használ. Egyéb csoportkezelő protokollokat 
nem támogatnak. A TCP-protokoll nem támogatja a csoportadási kapcsolatokat.

i
FIGYELEM! 
Az egyes kódolók (videobemenetek) és az egyes adatfolyamok paramétereit egyedileg kell 
beállítani. A számozás megegyezik az adott modulon található videobemenetek címkézésével.
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5.29.1 Csoportadási cím, 1. videó – Csoportadási cím, 4. videó
Adjon meg egy érvényes csoportadási címet a csoportadási üzemmódban (adatfolyamok 
kettőzése a hálózatban) üzemeltetni kívánt kódolóból (videobemenetből) jövő minden egyes 
adatfolyamhoz.
A 0.0.0.0 beállítás esetén az adatfolyam kódolója többszörözött egyedi adási üzemmódban 
működik (adatfolyamok másolása az egységben). A VIP X1600 modul akár öt egyszerre 
csatlakoztatott vevő többszörözött egyedi adási kapcsolatait támogatja.

5.29.2 Port
Különböző portokat kell hozzárendelni minden egyes adatfolyamhoz, ha ugyanazon a 
csoportadási címen egyidejű adatfolyamok vannak.
Adja meg a kívánt adatfolyam portjának címét.

5.29.3 Adatfolyam
Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha aktiválni kívánja az adatfolyam csoportos adatfolyam 
üzemmódját. Az engedélyezett adatfolyamot pipa jelzi.

5.29.4 Csoportadási csomag TTL-je
Megadhat egy értéket annak meghatározására, milyen hosszú ideig legyenek aktívak a 
csoportadási adatcsomagok a hálózaton. Ennek az értéknek nagyobbnak kell lennie 1-nél, ha a 
csoportadást útválasztón keresztül kívánja működtetni.

i
FIGYELEM! 
Az adatok kettőzése súlyosan igénybe veszi az egységet, és bizonyos körülmények között a 
képminőség gyengüléséhez vezethet.
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5.30 Titkosítás

A felhasználói adatok titkosításához külön licencet kell beszereznie, amelyhez megkapja a 
megfelelő aktiválókulcsot. A funkció engedélyezéséhez adja meg az aktiválókulcsot a Licencek 
oldalon (lásd: Bekezdés 5.35 Licencek, Oldal 89).
Itt aktiválhatja a médiaadatok (videó, audió és metaadatok) titkosítását. Ha engedélyezi a 
titkosítást, a csatlakozási adatok cseréjét (RCP+) is automatikusan titkosítja a rendszer.

Egyes adatcsatornákat is kiválaszthat titkosításra. Amint létrejött a kulcs, a rendszer már csak 
a titkosított adatokat továbbítja az adott csatornán. Ha törli a kulcsot, az adatok átvitele 
titkosítás nélkül történik ezen a csatornán.

!

VIGYÁZAT! 
Amennyiben titkosított adatátvitelt kíván használni, akkor csak a biztonságos webböngészőn 
keresztüli, SSL-titkosítással rendelkező kapcsolatokat engedélyezze. A műveletet úgy 
végezheti el, hogy letiltja az összes nyitott portot és protokollt (lásd: Bekezdés 5.28 Hálózat, 
Oldal 75).
Ebben az esetben kizárólag a HTTPS-porton keresztül lehet kapcsolatokat létrehozni.

i
FIGYELEM! 
A videoadatok titkosításához nagy teljesítményű számítógép szükséges.
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5.30.1 Titkosítás
1. A titkosítás engedélyezéséhez válassza ki a Titkosítás listamezőből a Be lehetőséget. A 

rendszer kulcsokat hoz létre az összes adatcsatornához.
2. Kattintson a Kulcsok >> gombra. Megjelennek az egyes adatcsatornákhoz tartozó kulcsok.
3. Kattintással kiválaszthatja a lista egyik elemét.
4. Ha a [Ctrl] billentyűt lenyomva tartja, több bejegyzést is kijelölhet.
5. Kattintson a Kulcsok törlése gombra a kiválasztott kulcs törléséhez. Ekkor az adatok 

átvitele titkosítás nélkül történik ezen a csatornán.
6. Kattintson a Kulcsok generálása gombra, ha a kijelölt csatornához új kulcsot kíván 

létrehozni.
7. Ha kézzel szeretné megadni a kulcsot a kiválasztott csatornához, kattintson a 

Szerkesztés gombra.

5.30.2 Automatikus kulcsváltás
Az automatikus kulcsváltási funkciót két egység között (vagy egy egység és egy szoftveres 
dekódoló között) engedélyezheti biztonságos kapcsolaton keresztül. A jelölőnégyzet 
bejelölése esetén a rendszer automatikusan kicseréli az összes kulcsot.
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5.31 Verzióinformáció

Ezen az oldalon csak tájékoztatás céljából jelennek meg adatok, melyek nem módosíthatók. 
Jegyezze fel ezeket a számokat arra az esetre, ha műszaki segítségre lenne szüksége.

i
FIGYELEM! 
Ezen az oldalon az egérrel kijelölheti az összes szükséges adatot, és a [Ctrl]+[C] 
billentyűkombinációval a vágólapra másolhatja, ha például el szeretné küldeni e-mailben.
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5.32 Élőkép konfigurálása

Ebben az ablakban végezheti el az ÉLŐKÉP megjelenési formájának testreszabását az egyéni 
igényeinek megfelelően. Megadhatja, hogy a videokép mellett milyen információk és 
kezelőszervek jelenjenek meg
Szükség esetén a gyártó logóját (jobb felső sarok) és a terméknevet (bal felső sarok), amelyek 
az ablak felső részén jelennek meg, saját ábrákkal helyettesítheti.

i

FIGYELEM! 
GIF- vagy JPEG-képeket használhat. A fájlok elérési útvonalának meg kell felelnie a hozzáférési 
módnak (például C:\Images\Logo.gif helyi fájlokhoz való hozzáférésnél, vagy http://
www.mycompany.com/images/logo.gif az interneten/intraneten keresztül történő 
hozzáférésnél). 
Ha internetet/intranetet szeretne alkalmazni, mindig ellenőrizze a kép megjelenítéséhez 
szükséges folyamatos kapcsolatot. A képfájlt a VIP X1600 modul nem tárolja.
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1. Jelölje be azoknak az elemeknek a jelölőnégyzetét, amelyeket meg kíván jeleníteni az 
ÉLŐKÉP lapon. A kijelölt elemeket pipa jelzi.

2. Váltson át az ÉLŐKÉP lapra, és ellenőrizze, hogy a szükséges elemek a megfelelő módon 
jelennek-e meg.

5.32.1 Vállalati logó
1. Adja meg a kívánt ábra elérési útját, ha másik képpel szeretné helyettesíteni a gyártó 

logóját. A képfájlt a saját gépén, a helyi hálózatban vagy egy internetcímen mentheti.
2. Kattintson a Tallózás gombra, ha a helyi hálózatról szeretne megfelelő képet kiválasztani.

5.32.2 Eszközlogó
1. Adja meg a kívánt ábra elérési útját, ha másik képpel szeretné helyettesíteni a 

terméknevet. A képfájlt a saját gépén, a helyi hálózatban vagy egy internetcímen 
mentheti.

2. Kattintson a Tallózás gombra, ha a helyi hálózatról szeretne megfelelő képet kiválasztani.

5.32.3 Audioátvitel (csak a hangfrekvenciás változatoknál)
A rendszer a hangfrekvenciás jeleket külön adatfolyamban, a videoadatokkal párhuzamosan 
küldi, ami megnöveli a hálózat terhelését. A hangfrekvenciás adatokat a G.711 szerint 
kódolják, és ezek körülbelül 80 kBit/s többlet-sávszélességet igényelnek minden egyes 
kapcsolat esetében.

5.32.4 Riasztási bemenetek megjelenítése
A riasztási bemenetek ikonként jelennek meg a videokép mellett, a hozzájuk rendelt névvel 
együtt. Ha egy riasztás aktív, a megfelelő ikon színe megváltozik.

5.32.5 Relékimenetek megjelenítése
A relékimenetek ikonként jelennek meg a videokép mellett, a hozzájuk rendelt névvel együtt. 
Ha egy relé aktív, az ikon színe megváltozik.

5.32.6 VCA-pályák megtekintése
Az élő videoképen megjelennek a videotartalom-elemzés által generált pályák (az objektumok 
mozgásvonala), amennyiben ezt az elemzéstípust aktiválta (lásd: Bekezdés 5.23 VCA, 
Oldal 63).

5.32.7 VCA-metaadatok megjelenítése
Ha az elemzési funkció engedélyezve van, az élő videokép mellett a videotartalom-elemzésből 
(VCA) származó adatok is megjelennek (lásd: Bekezdés 5.23 VCA, Oldal 63). A MOTION+ 
elemzéstípus kiválasztása esetén például a rendszer téglalappal jelöli azokat az 
érzékelőmezőket, amelyekben mozgást regisztrált.

i
FIGYELEM! 
Ha ismét az eredeti ábrákat kívánja használni, törölje a Vállalati logó és az Eszközlogó mezők 
tartalmát.
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5.32.8 JPEG-méret
Két megadott képméret közül választhat az M-JPEG kép megjelenítéséhez.

5.32.9 JPEG-időköz
Megadhatja, hogy a rendszer milyen időközönként hozza létre az egyes képeket az M-JPEG 
képhez.

5.32.10 JPEG-minőség
Az M-JPEG kép megjelenítésére vonatkozó képminőséget az ÉLŐKÉP oldalon adhatja meg.

5.32.11 Eseménynapló megjelenítése
A program az eseményüzeneteket dátummal és az idővel együtt jeleníti meg a videokép 
melletti mezőben.

5.32.12 Rendszernapló megjelenítése
A program a rendszerüzeneteket dátummal és idővel együtt jeleníti meg a videokép melletti 
mezőben. Ezek az üzenetek például a kapcsolatok létrehozására és megszakítására vonatkozó 
információkat tartalmazzák.

5.32.13 Eseménynapló mentése
Válassza ki ezt a lehetőséget, ha az eseményüzeneteket szövegfájlba kívánja menteni a helyi 
számítógépen.
Ezt követően a fájlt bármilyen szövegszerkesztővel vagy a szokásos Office szoftverrel 
megtekintheti, szerkesztheti és kinyomtathatja.

5.32.14 Rendszernapló mentése
Ha ezt a lehetőséget választja, a rendszerüzeneteket a program szövegfájlba menti a helyi 
számítógépen.
Ezt követően a fájlt bármilyen szövegszerkesztővel vagy a szokásos Office szoftverrel 
megtekintheti, szerkesztheti és kinyomtathatja.

5.32.15 Eseménynapló fájlja
1. Adja meg az eseménynapló mentési útvonalát.
2. Ha szükséges, kattintson a Tallózás gombra a megfelelő mappa megkereséséhez.

5.32.16 Rendszernapló fájlja
1. Adja meg a rendszernapló mentési útvonalát.
2. Ha szükséges, kattintson a Tallózás gombra a megfelelő mappa megkereséséhez.

5.32.17 JPEG- és MPEG-fájlok elérési útja
1. Adja meg az ÉLŐKÉP lapról menthető egyedi képek és videosorozatok tárolási helyének 

útvonalát.
2. Ha szükséges, kattintson a Tallózás gombra a megfelelő mappa megkereséséhez.
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5.33 Rendszerállapot

A rendszer felügyeli a VIP X1600 modul által használt tárolóeszközöket. Ha egy tárolóeszközön 
már nem tárolhatók felvételek, például műszaki hiba miatt, ebben az ablakban megjelenik a 
Sikertelen üzenet. A hibaüzenet visszaállítható annak megállapítására, hogy a hiba létezik-e 
még.

5.34 Tápellátás/ventilátorok

A tápellátás és a ventilátorok állapotával kapcsolatos információ jeleníthető meg ebben az 
ablakban.

5.34.1 Ellenőrizze az áramtöbbletet
Kattintson a Be lehetőségre, ha a VIP X1600 modult két tápegység látja el árammal. Ez a 
beállítás rendkívül fontos a tápellátás állapotára vonatkozó üzenetek helyes megjelenítéséhez.

i
FIGYELEM! 
Ez az ablak csak 1. csatlakozónyílásban található VIP X1600 modulhoz érhető el.
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5.35 Licencek

Az aktiválókulccsal kiegészítő funkciókat vagy szoftvermodulokat engedélyezhet ebben az 
ablakban.

i
FIGYELEM! 
Az aktiválókulcsot nem lehet deaktiválni, és más egységeken alkalmazni.
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5.36 Karbantartás

5.36.1 Készülékszoftver
A VIP X1600 modulok felépítése lehetővé teszi, hogy a funkciói és a paraméterei 
készülékszoftverrel (firmware) frissíthetők legyenek. A művelet végrehajtásához vigye át az 
aktuális készülékszoftver-csomagot a kiválasztott hálózaton keresztül a modulra. A telepítés 
automatikusan történik.
Ennek köszönhetően a VIP X1600 modul távolról szervizelhető és frissíthető anélkül, hogy a 
telepítést a helyszínen kellene egy technikusnak módosítania.
Az aktuális készülékszoftvert a vevőszolgálattól szerezheti be, vagy letöltheti webhelyünkről.

1. Először mentse a készülékszoftvert a merevlemezre.
2. Adja meg a készülékszoftver-fájl teljes útvonalát a mezőben, vagy válassza ki a fájlt a 

Tallózás gomb segítségével.
3. Ezután kattintson a Feltöltés gombra, és megkezdődik a fájl átvitele a modulba. A 

folyamat állapotát jelző sávban figyelemmel kísérheti az átvitelt.

A program kicsomagolja az új készülékszoftvert, és újraprogramozza a Flash EPROM memóriát. 
A hátralévő időt a going to reset Reconnecting in ... seconds üzenet jelzi. A modul 
automatikusan újraindul, amint a feltöltés sikeresen befejeződött.
Ha a megfelelő modul LED-jelzőfénye a VIP X1600 előlapján pirosan világít, a feltöltés 
sikertelen volt, és meg kell ismételni a műveletet. A feltöltés elvégzéséhez meg kell nyitnia egy 
másik oldalt:
1. A böngésző címsorába, a VIP X1600 modul IP-címe után írja be a /main.htm szöveget (pl. 

192.168.0.16/main.htm).
2. Ismételje meg a feltöltést.

!

VIGYÁZAT! 
Mielőtt a készülékszoftver frissítését elindítaná, győződjön meg arról, hogy a megfelelő fájlt 
választotta ki a feltöltéshez. Helytelen fájlok feltöltése esetén előfordulhat, hogy a modul nem 
lesz többé címezhető, és ebben az esetben ki kell cserélnie a modult.
A készülékszoftver telepítését tilos megszakítani. A telepítés megszakítása miatt hibássá 
válhat a Flash EPROM memória programozása. Ez viszont azt eredményezheti, hogy a modul 
nem lesz többé címezhető, és ebben az esetben ki kell cserélni. A telepítés akkor is 
megszakadhat, ha átvált egy másik oldalra vagy bezárja a böngészőablakot.
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5.36.2 Konfiguráció
A VIP X1600 modulhoz tartozó konfigurációs adatokat a számítógépre mentheti, majd a 
mentett konfigurációs adatokat a számítógépből a modulba töltheti.

Feltöltés
1. Adja meg a feltöltendő fájl teljes elérési útvonalát, vagy kattintson a Tallózás gombra a 

szükséges fájl kiválasztásához.
2. Bizonyosodjon meg arról, hogy a betöltendő fájl ugyanolyan típusú egységről származik, 

mint az a modul, amelyet konfigurálni kíván.
3. Ezután kattintson a Feltöltés gombra, és megkezdődik a fájl átvitele a modulba. A 

folyamat állapotát jelző sávban figyelemmel kísérheti az átvitelt.
Amint a feltöltés befejeződött, az új konfiguráció aktiválódik. A hátralévő időt a going to reset 
Reconnecting in ... seconds üzenet jelzi. A modul automatikusan újraindul, amint a feltöltés 
sikeresen befejeződött.

Letöltés
1. Kattintson a Letöltés gombra. Ekkor megnyílik egy párbeszédpanel.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az aktuális beállítások mentéséhez.

5.36.3 SSL-tanúsítvány
Ha SSL titkosított adatkapcsolatot kíván használni, mindkét egymáshoz kapcsolódó egységnek 
rendelkeznie kell a megfelelő tanúsítvánnyal. Az egy vagy több fájlt tartalmazó SSL-
tanúsítványt feltöltheti a VIP X1600 modulra. 
Ha több fájlt szeretne feltölteni a VIP X1600 modulra, a fájlokat egymás után kell kiválasztania.
1. Adja meg a feltöltendő fájl teljes elérési útvonalát, vagy kattintson a Tallózás gombra a 

szükséges fájl kiválasztásához.
2. Ezután kattintson a Feltöltés gombra, és megkezdődik a fájl átvitele a modulba.
3. Az összes fájl sikeres feltöltését követően a modult újra kell indítani. A böngésző 

címsorába, a VIP X1600 modul IP-címe után írja be a /reset szöveget (pl. 192.168.0.16/
reset).

Az új SSL-tanúsítvány érvényes.

5.36.4 Karbantartási napló
A modulról letölthet egy belső karbantartási naplót, amelyet hibaelhárítás céljából elküldhet az 
ügyfélszolgálat részére. Kattintson a Letöltés gombra, és válassza ki a tárolóeszközt a fájl 
mentéséhez.
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5.37 Funkciók vizsgálata
A VIP X1600 számos konfigurációs lehetőséget kínál. Ezért ellenőriznie kell, hogy telepítés és 
konfigurálás után helyesen működik-e a készülék.
A funkciók vizsgálata az egyedüli mód arra, hogy meggyőződjön arról, hogy a VIP X1600 
riasztás esetén a tőle elvárt módon működik. 
Az ellenőrzésnek a következő funkciókra kell kiterjednie:
- Hívható-e a VIP X1600 készülék távolról?
- Küldi-e a VIP X1600 az összes szükséges adatot?
- Megfelelő módon válaszol-e a VIP X1600 készülék a riasztási eseményekre?
- A rögzítés megfelelő módon történik?
- Szükség esetén lehetséges a perifériák vezérlése?
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6 Működtetés

6.1 Működtetés a Microsoft Internet Explorer alkalmazás 
segítségével
A Microsoft Internet Explorer 6.0 vagy ennél újabb verziójú programmal rendelkező 
számítógép élő képeket tud fogadni a VIP X1600 modulról, kamerákat vagy egyéb 
perifériaeszközöket tud vezérelni, és le tudja játszani a mentett videokép-sorozatokat.

6.1.1 Rendszerkövetelmények
- Windows 2000 vagy Windows XP operációs rendszert használó számítógép
- Hálózati hozzáférés (intranet vagy internet)
- Microsoft Internet Explorer (6.0 vagy annál újabb verzió)
- Képernyőfelbontás: 1024 × 768 képpont
- 16 vagy 32 bites színmélység
- Telepített Sun JVM alkalmazás
- A felvételek lejátszásához kapcsolatot kell létesíteni a tárolóeszközzel

6.1.2 Az MPEG ActiveX telepítése
Az élő videoképek lejátszásához megfelelő MPEG ActiveX szoftvert kell telepítenie a 
számítógépre. Szükség esetén a programot a termékhez mellékelt CD-lemezről is telepítheti.
1. Helyezze be a CD-lemezt a számítógép CD-ROM meghajtójába. Ha a CD-lemez nem indul 

el automatikusan, nyissa meg a CD gyökérkönyvtárát a Windows Intézőben, és kattintson 
duplán az MPEGAx.exe fájlra.

2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

i

FIGYELEM! 
Olvassa el a termékhez mellékelt CD-lemezen lévő System Requirements című 
dokumentumban található tájékoztatást is. Adott esetben a szükséges programokat és 
vezérlőket a termékhez mellékelt CD-lemezről is telepítheti (lásd: Bekezdés 3.2 A VIP X1600 
modul alapkészletének tartalma, Oldal 11).
A Microsoft Internet Explorer használatával kapcsolatos tudnivalókat az Internet Explorer 
online súgójában olvashatja.
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6.1.3 A kapcsolat létrehozása
A VIP X1600 hálózatban való üzemeltetéséhez legalább az 1. csatlakozónyílásban található 
VIP X1600 modulhoz érvényes IP-címet kell hozzárendelnie.
Gyárilag a következő alapértelmezett címet állítják be: 192.168.0.1
1. Indítsa el a webböngészőt.
2. URL-címként adja meg a VIP X1600 modul IP-címét. Ekkor létrejön a kapcsolat, és rövid 

idő múlva megjelenik az ÉLŐKÉP lap a videoképpel.
V3.5 | 2007.12 Telepítési és üzemeltetési kézikönyv Bosch Security Systems



VIP X1600 Működtetés | hu 95
6.2 Az ÉLŐKÉP lap
Amint létrejött a kapcsolat, a webböngésző megjeleníti az ÉLŐKÉP lapot. Az élő videokép a 
böngészőablak jobb oldalán jelenik meg. A konfigurációtól függően az élő videoképen 
különböző feliratok jelenhetnek meg (lásd: Bekezdés 5.5 Képernyőbélyegzés, Oldal 30).
Az ÉLŐKÉP oldalon megjelenő élő videokép mellett egyéb információk is megjeleníthetők. A 
kijelzőn megjelenő adatok az Élőkép konfigurálása oldalon megadott beállításoktól függnek 
(lásd: Bekezdés 5.32 Élőkép konfigurálása, Oldal 85).

6.2.1 Kapcsolatok maximális száma
Ha nem jön létre a kapcsolat, lehet, hogy az egység elérte a kapcsolatok maximálisan 
megengedett számát. Az egységtől és a hálózati konfigurációtól függően egy VIP X1600 
modulhoz legfeljebb 25 webböngésző csatlakoztatható, illetve maximum 50 kapcsolatot képes 
fogadni a VIDOS vagy a Bosch Video Management System rendszeren keresztül..

6.2.2 Jelszóval védett VIP X1600 modul
Ha VIP X1600 a modult jelszó védi a jogosulatlan hozzáféréssel szemben, a webböngészőn egy 
erre vonatkozó üzenet jelenik meg, és a rendszer a jelszó megadását kéri, ha a felhasználó 
védett területhez próbál hozzáférni.

1. Adja meg a felhasználónevet és a hozzátartozó jelszót a megfelelő szövegmezőkben.
2. Kattintson az OK gombra. Ha a jelszó helyes, a webböngésző megjeleníti a kért oldalt.

6.2.3 Védett hálózat
Ha a hálózatban a hozzáférési jogosultságok kezelésére RADIUS kiszolgálót használ (802.1x 
hitelesítés), a VIP X1600 egységet ennek megfelelően kell konfigurálni, mert különben nem 
hozható létre a kapcsolat (lásd: Bekezdés 5.28.17 Hitelesítés, Oldal 78).

i
FIGYELEM! 
A VIP X1600 modulok segítségével a hozzáférést különböző jogosultsági szinteken 
szabályozhatja (lásd: Bekezdés 5.6 Jelszó, Oldal 32).
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6.2.4 Váltás a VIP X1600 modulok között
Ha a VIP X1600 készülékbe több modul van telepítve, könnyen váltogathat az egység moduljai 
között.

Kattintson a felső ablakban található egyik hivatkozásra (1. modul–4. modul) a VIP X1600 
készülék megfelelő moduljához történő váltáshoz.

6.2.5 Képválasztás
Az egyes kameráktól származó képeket egyedileg, teljes képernyőn tekintheti meg. Lehetősége 
van arra is, hogy egyszerre jelenítse meg a négy videobemenethez tartozó kamerák képét 
(Négyképes videó).
1. Kattintson a videokép feletti fülek egyikére csak az egyik vagy az összes kamera képének 

megtekintéséhez.
2. Kattintson a videokép alatt az MPEG-4, 1. adatfoly., az MPEG-4, 2. adatfoly. vagy az M-

JPEG lapfülre a különböző kameraképek közötti váltáshoz. A kiválasztott érték az összes 
kamera képére vonatkozik.

i
FIGYELEM! 
Azt a VIP X1600 modult, amely egy másik VIP X1600 készülékbe van telepítve, az adott modul 
IP-címén keresztül kell kiválasztani.
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6.2.6 Nézetvezérlés
A perifériák (például a forgató/dönthető fej vagy a dómkamera) vezérlési lehetőségei a 
telepített egység típusától és a VIP X1600 modul konfigurációjától függnek.
Ha egy vezérelhető egységet konfiguráltak és csatlakoztattak a VIP X1600 modulhoz, a 
perifériaeszköz kezelőszervei megjelennek a videokép mellett.

1. A periféria vezérléséhez kattintson a megfelelő kezelőszervekre.
2. Mozgassa az egérmutatót a videoképen. Megjelennek a perifériák vezérléséhez 

használható további beállítások.

6.2.7 Digitális be-/kimenet

Az 1. bemenet – 4. bemenet riasztási ikonok hasznos információkkal szolgálnak, és jelzik a 
riasztási bemenet állapotát. Ha a riasztás bekapcsolt, a megfelelő ikon kéken világít. A modul 
konfigurációjától függ, hogy a rendszer kijelzi-e a riasztást és a kiegészítő információkat (lásd: 
Bekezdés 5.32 Élőkép konfigurálása, Oldal 85).

6.2.8 Reléindítás
A VIP X1600 modul reléi segítségével átkapcsolhatja a csatlakoztatott egységeket (pl. világítás 
vagy ajtónyitás).

A funkció aktiválásához kattintson a videokép melletti megfelelő relé ikonjára. Az ikon 
piros színre vált, ha a relé aktív.
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6.2.9 Rendszernapló / Eseménynapló

A Rendszernaplófájl mező a VIP X1600 modul és a csatlakozás üzemi állapotára vonatkozó 
információkat tartalmazza. Ezeket az üzeneteket automatikusan egy fájlba mentheti (lásd: 
Bekezdés 5.32 Élőkép konfigurálása, Oldal 85).
Az olyan események, mint például a riasztás bekapcsolása vagy leállása, az Eseménynapló 
mezőben jelennek meg. Ezeket az üzeneteket automatikusan egy fájlba mentheti (lásd: 
Bekezdés 5.32 Élőkép konfigurálása, Oldal 85).
A mezőkben szereplő bejegyzések törölhetők. Ehhez kattintson a megfelelő mező jobb felső 
sarkában látható ikonra.

6.2.10 Hangfrekvenciás funkció (csak a hangfrekvenciás változatoknál)
A konfigurációnak megfelelően hangfrekvenciás adatok továbbíthatók a modulról. Minden 
olyan felhasználó, aki böngészővel csatlakozik, veszi a modul által küldött hangfrekvenciás 
jeleket..

i
FIGYELEM! 
Az egységnek nem lehet hangfrekvenciás jeleket küldeni.
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6.3 Pillanatképek mentése
Az ÉLŐKÉP lapon megjelenő videokép-sorozat önálló képei JPEG-formátumban menthetők a 
számítógép merevlemezére.
A Négyképes videó nézetben mind a négy kamera pillanatképeit mentheti. A kameraképek 
alatti ikonok a négy kameraképre vonatkoznak a következő sorrendben: bal felső, jobb felső, 
bal alsó, jobb alsó.

Az egyes képek mentéséhez kattintson az ikonra. A kép mentése 704 × 576 képpontos 
(4CIF) felbontással történik. A tárolási hely a VIP X1600 modul konfigurációjától függ 
(lásd: Bekezdés 5.32.17 JPEG- és MPEG-fájlok elérési útja, Oldal 87).

6.4 Videokép-sorozatok rögzítése
Az ÉLŐKÉP oldalon aktuálisan megjelenő videokép-sorozat egyes részeit a számítógép 
merevlemezére mentheti.
A Négyképes videó nézetben mind a négy kamera videokép-sorozatait mentheti. A 
kameraképek alatti ikonok a négy kameraképre vonatkoznak a következő sorrendben: bal 
felső, jobb felső, bal alsó, jobb alsó.
1. A rögzítés megkezdéséhez kattintson a Videokép-sorozatok rögzítése ikonra. A tárolási 

hely a VIP X1600 modul konfigurációjától függ (lásd: Bekezdés 5.32.17 JPEG- és MPEG-
fájlok elérési útja, Oldal 87). Az ikonban villogó piros pont jelzi, hogy a rögzítés 
folyamatban van.

2. A rögzítés leállításához kattintson ismét az ikonra.

6.4.1 Képfelbontás
A program a képsorozatokat a kódoló konfigurációjában megadott felbontással menti (lásd: 
Bekezdés 5.11 Kódolóprofil, Oldal 37).

i
FIGYELEM! 
A mentett videokép-sorozatok a Bosch Security Systems rendszer Player programjával 
játszhatók le, amely a termék CD-lemezéről telepíthető (lásd: Bekezdés 3.1 A VIP X1600 
alapkészülék alapkészletének tartalma, Oldal 11).
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6.5 Rögzítőprogram futtatása
Az ÉLŐKÉP lapon a merevlemez ikonja, amely a kameraképek alatt jelenik meg, automatikus 
rögzítéskor megváltozik.

Egy mozgást ábrázoló grafikus ábra jelenik meg, amikor a rögzítés folyamatban van. Ha nincs 
rögzítés, akkor egy statikus ikon jelenik meg.

i
FIGYELEM! 
Ha Négyképes videó nézetben az egérmutatót az ikon fölé viszi, megállapíthatja, hogy melyik 
kamera készít felvételt. Az egérmutató alatt üzenet jelenik meg.
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6.6 A FELVÉTELEK lap
A felvett videokép-sorozatok lejátszására szolgáló FELVÉTELEK lap az ÉLŐKÉP lapról és a 
BEÁLLÍTÁSOK menüből nyitható meg.
A FELVÉTELEK hivatkozás csak akkor látható, ha a tárolóeszköz ki van jelölve (lásd: 
Bekezdés 5.16 Tárolóeszköz, Oldal 46).

Kattintson az ablak felső részén látható eszközsoron megjelenő FELVÉTELEK 
hivatkozásra. Megjelenik a lejátszási oldal.

6.6.1 Felvételek kiválasztása
Válassza ki először a bal oldalon azt a partíciót, melynek felvételeit meg kívánja tekinteni.
A partíció minden mentett képsorozata látható a listán. Minden képsorozathoz egy szám 
tartozik. A program megjeleníti a rögzítés kezdő és záró időpontját, a rögzítés időtartamát, a 
riasztások számát és a rögzítés típusát.
1. A listában kattintson a megfelelő partíciónévre a partíció felvételeinek megjelenítéséhez.
2. Kattintson egy listaelemre. A kiválasztott sorozat lejátszása rögtön megkezdődik a 

videoablakban.
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6.6.2 Lejátszás vezérlése

A gyors tájékozódás érdekében a videokép alatt egy idősáv látható. Ha kattintással kiválasztott 
egy megadott sorozatot, és kijelölte lejátszásra, a kiválasztott sorozatot a program megjelöli a 
listán. A sorozathoz tartozó időintervallum szürkén jelenik meg a sávban. A sáv feletti zöld nyíl 
jelzi az aktuálisan lejátszott kép helyzetét a sorozaton belül.
Az idősáv segítségével különböző lehetőségek közül választhat a sorozaton belüli és a 
sorozatok közötti navigáláskor.
1. A megjelenített időintervallumot úgy módosíthatja, hogy az egérgombot lenyomva tartva 

elhúzza a szürke területet balra vagy jobbra.
2. A megjelenített időintervallumot a zoom ikonokra (nagyítóüveget ábrázoló ikonok) 

kattintva változtathatja meg. A megjelenítés időtartama két hónapról akár néhány 
másodpercre módosítható.

3. A megfelelő szürke jelölésre kattintva újabb sorozatot jelölhet ki lejátszásra.
4. Szükség esetén húzza a zöld nyilat a lejátszás megfelelő kezdőpontjára. A másik 

lehetőség, hogy közvetlenül a szürke időintervallumba vagy idősávba kattintva az ily 
módon kiválasztott pozícióhoz ugrik. A sáv alatti dátum- és időkijelzés segíti a 
tájékozódást.

6.6.3 Gombok
A lejátszást a videokép alatti gombok segítségével vezérelheti. A gombokkal a következő 
funkciókat végezheti el:

Lejátszás indítása vagy szünet

Ugrás az aktív videokép-sorozathoz vagy a 
lista előző sorozatához

Ugrás a következő videokép-sorozathoz a listán.
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6.6.4 Kezelőcsúszka
A kezelőcsúszkával szabályozhatja a lejátszás sebességét és a gyors előre- és visszatekerést: a 
középső helyzet rögzítési sebességű lejátszást, a bal oldali helyzet visszatekerést, a jobb oldali 
helyzet pedig előretekerést jelez. Az előretekerés vagy visszatekerés annak megfelelően 
változik, hogy a kezelőcsúszkát milyen gyorsan tolja a folyamatikonok felé.

A sebességszabályzó segítségével folyamatosan megadhatja a lejátszási sebességet:

A képsorozat szürke részében piros vonalak jelzik a riasztások időpontját. Gyorsan húzza a 
zöld nyilat ezekre a pontokra.

6.6.5 Könyvjelzők
Jelölőket, ún. könyvjelzőket is elhelyezhet a sorozatokban, és közvetlenül ezekhez ugorhat. A 
program ezeket a könyvjelzőket az időintervallum feletti kis sárga nyíllal jelzi. A könyvjelzőket a 
következőképpen használhatja:

Törléshez kattintson a jobb gombbal a könyvjelzőre.

Ugrás az előző könyvjelzőre

Könyvjelző elhelyezése

Ugrás a következő könyvjelzőre

i
FIGYELEM! 
A könyvjelzőket csak a FELVÉTELEK oldalon használhatja; a program nem menti őket a 
sorozatokkal. Amint elhagyja az oldalt, a program törli az összes könyvjelzőt.
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6.7 Biztonsági mentés
A VIP X1600 modul tárolóeszközére mentett videokép-sorozatokról vagy önálló képekről 
biztonsági másolatot készíthet a számítógép merevlemezére.
Először válassza ki a megfelelő sorozatot az előző részben leírtak szerint. A biztonsági 
mentéshez a következő gombokat használhatja:

1. Indítsa el egy olyan sorozat lejátszását, melyet teljesen vagy részben menteni kíván a 
számítógép merevlemezére.

2. Kattintson a Sorozat biztonsági mentése ikonra. A biztonsági mentés azonnal elkezdődik, 
a folyamatot az ikonban megjelenő piros pont jelzi.

3. A biztonsági mentés befejezéséhez kattintson ismét a Sorozat biztonsági mentése ikonra.
A folyamat többször megismételhető egy sorozaton belül, ha egy hosszabb sorozat több 
részéről szeretne biztonsági másolatot készíteni.

Kattintson az önálló kép biztonsági mentésére szolgáló ikonra, ha csak pillanatképeket 
kíván menteni az adott sorozatból számítógépe merevlemezére.

Kattintás után az önálló képek azonnal megjelennek a Képernyőképek oldalon. A sorozatok és 
önálló képek tárolási helyét a VIP X1600 modul konfigurációjában határozhatja meg (lásd: 
Bekezdés 5.32.17 JPEG- és MPEG-fájlok elérési útja, Oldal 87).

6.7.1 Képernyőkép nyomtatása
A mentett képernyőképeket egyenként megtekintheti és kinyomtathatja.
1. Kattintson a Képernyőképek területen található egyik előnézetre. Új ablak nyílik meg.
2. A nyomtatás elindításához kattintson a Nyomtatás gombra.
3. Ha az ablakot be szeretné zárni, kattintson az ablak címsorában levő X gombra.

Sorozat biztonsági mentése a számítógép merevlemezére 

Önálló kép biztonsági mentése a számítógép merevlemezére 
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6.8 A Player program telepítése
A mentett videokép-sorozatok a rendszer Bosch Security SystemsPlayer programjával 
játszhatók le, amely a termék CD-lemezén található (lásd: Bekezdés 3.1 A VIP X1600 
alapkészülék alapkészletének tartalma, Oldal 11).

1. Tegye be a CD-lemezt a számítógép CD-ROM meghajtójába. Ha a CD-lemez nem indul el 
automatikusan, nyissa meg a CD gyökérkönyvtárát a Windows Intézővel, és a menü 
megnyitásához kattintson duplán az index.html fájlra.

2. A felső listamezőből válassza ki a használni kívánt nyelvet, majd kattintson a menü Tools 
parancsára.

3. Kattintson az Archive Player lehetőségre. A telepítés megkezdődik. Kövesse a 
telepítőprogram utasításait. Az Archive Player alkalmazást a rendszer a Player 
programmal együtt telepíti.

4. A sikeres telepítést követően az asztalon megjelenik a Player és az Archive Player ikonja.
5. A Player alkalmazás elindításához kattintson duplán a Player ikonra.

i
FIGYELEM! 
A mentett sorozatok Player programmal való lejátszásához megfelelő MPEG ActiveX szoftvert 
kell telepítenie a számítógépre.
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6.9 Videokiszolgálók közötti hardverkapcsolatok
Ethernet-hálózaton keresztül egyszerűen létesíthet kapcsolatot egy csatlakoztatott kamerákkal 
felszerelt VIP X1600 készülék, mint adó és megfelelő, MPEG-4 kompatibilis, csatlakoztatott 
monitorral rendelkező hardveres dekódoló (pl. VIP XD készülék), mint vevő között. Ily módon 
nagy távolság hidalható át jelentősebb telepítési vagy kábelezési munka nélkül.

6.9.1 Telepítés
Megfelelő konfiguráció esetén a kompatibilis videokiszolgálók automatikusan csatlakoznak 
egymáshoz. Ennek egyetlen feltétele, hogy zárt hálózat részei legyenek. Az egységek 
telepítéséhez végezze el a következőket:
1. Csatlakoztassa az egységeket a zárt hálózathoz Ethernet-kábelek segítségével.
2. Csatlakoztassa az egységeket a tápfeszültséghez..

6.9.2 Csatlakozás
Zárt hálózatban az adó és a kompatibilis vevő közötti kapcsolat létesítése háromféle módon 
történhet:
- riasztáskor,
- terminálprogramon keresztül, vagy
- az Internet Explorer használatával.

6.9.3 Csatlakozás riasztáskor
Megfelelő konfiguráció esetén, a riasztás bekapcsolásakor automatikusan létrejön az adó és a 
vevő közötti kapcsolat (lásd: Bekezdés 5.22 Riasztási csatlakozások, Oldal 60). Rövid idő 
elteltével az adótól származó videokép megjelenik a csatlakoztatott monitoron.
Ezt a lehetőséget arra is fel lehet használni, hogy egy adót és egy kompatibilis vevőt 
összekapcsoljanak egy, a riasztási bemenetre kötött kapcsoló segítségével. Ebben az esetben 
a kapcsolat létrehozásához nincs szükség számítógépre.

i
FIGYELEM! 
A hardveres kapcsolat létrehozásához az adónak és a vevőnek ugyanazon az alhálózaton kell 
elhelyezkednie.

i
FIGYELEM! 
Győződjön meg arról, hogy az egységeket a hálózati környezetnek megfelelően konfigurálták, 
és a pontos IP-cím, amellyel riasztás esetén a távoli állomásnak kapcsolatba kell lépnie, be van 
állítva a Riasztási csatlakozások konfigurációs oldalon (lásd: Bekezdés 5.22 Riasztási 
csatlakozások, Oldal 60). 

i
FIGYELEM! 
A webböngészőhöz történő csatlakozással kapcsolatos információkat a vevőként működő 
készülék, pl. a VIP XD használati útmutatójában találja.
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6.9.4 Csatlakozás terminálprogram segítségével
A terminálprogrammal való működtetéshez különböző követelményeket kell teljesíteni (lásd: 
Bekezdés 8.8 Kommunikáció a terminálprogrammal, Oldal 117).
1. Indítsa el a terminálprogramot, és a főmenüben az 1 parancs megadásával váltson át az IP 

menüre.
2. Az IP menüben írja be a 4 parancsot a távoli IP-cím megváltoztatásához, majd adja meg 

annak a VIP X1600 modulnak az IP-címét, melyhez csatlakozni szeretne.
3. Írja be a 0 parancsot a főmenübe való visszatéréshez, majd írja be a 4 parancsot az Rcp+ 

menüre történő átváltáshoz.
4. Az Rcp+ menüben az 5 parancs megadásával aktiválja az automatikus kapcsolatot.

6.9.5 A kapcsolat megszakítása terminálprogram segítségével
1. Indítsa el a terminálprogramot, és a főmenüben a 4 parancs megadásával váltson át az 

Rcp+ menüre.
2. Az Rcp+ menüben az 5 parancs beírásával tiltsa le az automatikus csatlakozást.
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6.10 Működtetés szoftveres dekódolókkal
A VIP X1600 videokiszolgáló és a VIDOS kombinációja kiváló teljesítményű rendszermegoldást 
nyújt.
A VIDOS távoli elhelyezésű, zártláncú televíziós (CCTV) berendezéseket (pl. felügyeleti 
rendszerek) működtető, vezérlő és kezelő szoftvercsomag. Ez a szoftver Microsoft Windows 
operációs rendszeren működik. Elsődlegesen távoli adóról érkező video-, hangfrekvenciás és 
vezérlési adatok dekódolására szolgál.
A VIP X1600 és a VIDOS együttes használata számos működtetési és konfigurálási lehetőséget 
nyújt. További tudnivalókat a szoftver dokumentációjában talál.

A VIP X1600 készülékhez a Bosch Video Management System alkalmazás is használható.
A Bosch Video Management System IP-alapú videofelügyeleti megoldás, amely digitális video-, 
audio- és adatkezelést tesz lehetővé IP-hálózaton keresztül. A Bosch CCTV termékekkel való 
együttműködésre fejlesztették ki, a teljes körű videofelügyeleti rendszer részeként. A meglévő 
összetevőket egyetlen, könnyen kezelhető rendszerbe, vagy a Bosch által kínált rendszerek 
bármelyikébe integrálhatja, és ezáltal a korszerű technológián és sokéves tapasztalaton 
alapuló, teljes körű biztonsági megoldás előnyeit élvezheti.

A VIP X1600 videokiszolgáló a DiBos 8 digitális videofelvevővel is használható.
A DiBos 8 legfeljebb 32 video- és audioadatfolyam rögzítésére képes, és használható IP-alapú 
szoftverként vagy kiegészítő analóg kamerákkal és hangfrekvenciás bemenetekkel rendelkező 
hibrid digitális videorögzítőként (DVR). A DiBos támogatja a VIP X1600 videokiszolgáló 
legkülönbözőbb funkcióit, így például a relék aktiválását, a perifériák távoli vezérlését, 
valamint a távoli konfigurációt. A DiBos 8 a riasztási bemeneteket használja a műveletek 
elindítására, és ha a MOTION+ mozgásérzékelési funkció aktív, rögzíteni tudja az aktivált 
cellákat, és így intelligens mozgásérzékelést tud végezni.
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7 Karbantartás és frissítés

7.1 A hálózati kapcsolat vizsgálata 
Két IP-cím közötti kapcsolat ellenőrzéséhez a ping parancsot használhatja. Ezáltal 
ellenőrizheti, hogy egy bizonyos egység aktív-e a hálózaton.
1. Nyissa meg a DOS parancssort.
2. Írja be a ping parancsot, ezt követően pedig az egység IP-címét.
Ha az egység megtalálható, a válasz a következő formában jelenik meg: Reply from ..., ezt 
követi a küldött bájtok száma és az átviteli idő ezredmásodpercben kifejezve. Ha az egység 
nem található, akkor nem érhető el a hálózaton. Ennek a következő okai lehetnek:
- A VIP X1600 modul nincs megfelelően csatlakoztatva a hálózathoz. Ebben az esetben 

ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat.
- A VIP X1600 modul nincs megfelelően a hálózatba integrálva. Ellenőrizze az IP-címet, az 

alhálózati maszkot és az átjáró címét.

7.2 Az egység alaphelyzetbe állítása
A VIP X1600 modul eredeti beállításait a Gyári alapbeállítás gombbal állíthatja vissza. A gyári 
alapértékek felülírják a beállításokban módosított értékeket. Alaphelyzetbe állításra akkor 
lehet szükség, ha az egység érvénytelen beállításai megakadályozzák a rendeltetésszerű 
működést.

1. Ha szükséges, készítsen biztonsági másolatot az aktuális konfigurációról a Karbantartás 
konfigurációs oldal Letöltés gombjának megnyomásával (lásd: 
Bekezdés 5.36 Karbantartás, Oldal 90).

2. Egy hegyes tárggyal nyomja be a Gyári alapbeállítás gombot, amely a narancsszínű 
csatlakozóblokk alatt található, amíg a modul LED-jelzőfénye a VIP X1600 előlapján 
pirosan nem villog (lásd: Bekezdés 3.5 Csatlakozások és kijelzők, Oldal 16). A rendszer a 
modul összes beállítását visszaállítja az alapértelmezett értékekre.

3. Változtassa meg a VIP X1600 modul IP-címét, ha szükséges.
4. Egyéni igényei szerint végezze el a modul konfigurálását.

!
VIGYÁZAT! 
Alaphelyzetbe állításnál minden konfigurált beállítás elvész.
Ha szükséges, készítsen biztonsági másolatot az aktuális konfigurációról a Karbantartás 
konfigurációs oldal Letöltés gombjának megnyomásával (lásd: Bekezdés 5.36 Karbantartás, 
Oldal 90).

i
FIGYELEM! 
Alaphelyzetbe állítás után a VIP X1600 modul csak a gyárilag beállított IP-címen címezhető. Az 
IP-cím a Telepítés fejezetben leírtak szerint módosítható (lásd: Bekezdés 4.6 Beállítás a 
Configuration Manager szoftver segítségével, Oldal 23).
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7.3 Javítás

Gondoskodjon arról, hogy a karbantartási és javítási munkálatokat kizárólag szakképzett 
személyzet (villamosmérnökök vagy hálózattechnológiai szakemberek) végezzék. Kétség 
esetén forduljon a kereskedő szervizszolgálatához.

7.4 Átruházás és selejtezés
A VIP X1600, a VIP X1600 alapkészülék és a VIP X1600 modul csak ezzel a telepítési és 
üzemeltetési kézikönyvvel együtt adható át.
Ezt a Bosch termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, melyek 
újrahasznosíthatók és ismételten felhasználhatók.

A szimbólum azt jelöli, hogy az elektromos és elektronikus termékeket az élettartamuk lejárta 
után a háztartási szeméttől elkülönítve kell kezelni.
Az Európai Unióban külön hulladékgyűjtő rendszerek léteznek a használt elektromos és 
elektronikus termékek számára. Kérjük, hogy ártalmatlanítás céljából a készüléket a helyi 
hulladékgyűjtő, illetve újrahasznosító központba vigye.

!
VIGYÁZAT! 
Ne módosítsa a VIP X1600 modul vagy a VIP X1600 alapkészülék egyetlen összetevőjét sem. Az 
egység nem tartalmaz felhasználó által javítható részeket.
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8 Melléklet

8.1 Hibajavítás
Ha valamilyen hibát nem tud elhárítani, forduljon a szállítóhoz, a rendszerintegrátorhoz vagy 
közvetlenül a Bosch Security Systems ügyfélszolgálatához.
A készülék verziójára vonatkozó adatokat a Verzióinformáció oldalon tekintheti meg (lásd: 
Bekezdés 5.31 Verzióinformáció, Oldal 84). Jegyezze fel ezt az információt, mielőtt az 
ügyfélszolgálattal felvenné a kapcsolatot. A Karbantartás oldalon letölthet a készülékről egy 
belső karbantartási naplót, amelyet szükség esetén e-mailben elküldhet az ügyfélszolgálat 
részére (lásd: Bekezdés 5.36.4 Karbantartási napló, Oldal 91).

A következő táblázatok segítséget nyújtanak a működési hibák okának kiderítésében, és ahol 
lehetséges, javításában.
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8.2 Általános hibák

Hiba Lehetséges okok Javasolt megoldás

Nincs kapcsolat a modul 
és a terminálprogram 
között.

Hibás a kábelcsatlakozás. Ellenőrizzen minden kábelt, 
dugaszt, érintkezőt, csatlakozót 
és kapcsolatot.

A számítógép soros interfésze 
nincs csatlakoztatva.

Ellenőrizze a másik soros 
interfészt.

Az interfészek paraméterei nem 
egyeznek.

Szükség esetén válasszon másik 
interfészt, és győződjön meg 
arról, hogy a számítógép 
interfészének paraméterei 
megfelelnek a modul 
paramétereinek. Próbálja meg 
beírni a következő szabványos 
paramétereket: 19 200 baud, 8 
adatbit, nincs paritás, 1 tiltóbit. 
Ezt követően válassza le a 
készüléket a tápegységről, majd 
néhány másodperc múlva 
csatlakoztassa újból.

Nincs képátvitel a távoli 
állomásra.

Kamerahiba. Csatlakoztasson egy helyi 
monitort a kamerához, és 
ellenőrizze a kamera működését.

Hibás kábelcsatlakozás. Ellenőrizzen minden kábelt, 
dugaszt, érintkezőt és 
kapcsolatot.

Nem jön létre kapcsolat, 
nincs képátvitel.

A modul konfigurációja Ellenőrizze a konfigurációs 
paramétereket.

Hibás telepítés. Ellenőrizzen minden kábelt, 
dugaszt, érintkezőt és 
kapcsolatot.

Helytelen IP-cím. Ellenőrizze az IP-címeket 
(terminálprogram).

Hibás adatátvitel a helyi 
hálózaton belül.

Ellenőrizze az adatátvitelt a ping 
parancs segítségével.

A rendszer elérte a kapcsolatok 
megengedett számát.

Várjon, amíg felszabadul egy 
kapcsolat, majd hívja újból az 
adót.
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Nincs hangfrekvenciás 
átvitel a távoli állomásra.

Hardverhiba. Ellenőrizze, hogy minden 
csatlakoztatott hangfrekvenciás 
egység helyesen működik-e.

Hibás kábelcsatlakozás. Ellenőrizzen minden kábelt, 
dugaszt, érintkezőt és 
kapcsolatot.

Téves konfiguráció. Ellenőrizze a hangparamétereket 
az Audió konfigurációs oldalon 
és az Élőkép konfigurálása 
oldalon.

A modul nem jelent 
riasztást.

Nincs kiválasztva riasztási forrás. Válasszon ki lehetséges riasztási 
forrásokat a Riasztási források 
konfigurációs oldalon.

Nincs riasztási válasz megadva. Adja meg a kívánt riasztási 
választ a Riasztási 
csatlakozások konfigurációs 
oldalon, és változtassa meg az 
IP-címet, ha szükséges.

Kamerák vagy egyéb 
egységek vezérlése nem 
lehetséges.

A soros interfész és a 
csatlakoztatott egység közötti 
kábelcsatlakozás nem megfelelő.

Ellenőrizze a 
kábelcsatlakozásokat, és nézze 
meg, hogy minden dugasz 
megfelelően illeszkedik-e.

Az interfész paraméterei nem 
egyeznek meg a másik 
csatlakoztatott egység 
paramétereivel.

Győződjön meg arról, hogy 
minden érintett egység 
beállításai kompatibilisek.

A modul nem 
működőképes a 
készülékszoftver 
feltöltése után.

Áramszünet lépett fel a 
készülékszoftverfájllal való 
programozás során.

Ellenőriztesse a modult az 
ügyfélszolgálattal, és szükség 
esetén cseréltesse ki.

Hibás készülékszoftver-fájl. Írja be a modul IP-címét, utána 
pedig a /main.htm parancsot a 
webböngészőbe, és ismételje 
meg a feltöltést.

Hiba Lehetséges okok Javasolt megoldás
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8.3 Hibák az iSCSI-csatlakozásoknál

Hiba Lehetséges okok Javasolt megoldás

Az iSCSI-célhely 
csatlakoztatását követően 
nem jelennek meg LUN-
elemek.

A LUN-elemek kiosztása nem 
megfelelően történt az iSCSI-
rendszer konfigurálásakor.

Ellenőrizze az iSCSI-rendszer 
konfigurációját, és csatlakozzon 
újból.

Az iSCSI-célhelyhez való 
kapcsolódást követően a 
„LUN FAIL” üzenet jelenik 
meg az egyik csomópont 
alatt.

Nem olvasható a LUN-lista, mert 
helytelen hálózati csatlakozóhoz 
van hozzárendelve.

Ellenőrizze az iSCSI-rendszer 
konfigurációját, és csatlakozzon 
újból.

Nem lehetséges a LUN 
hozzárendelése.

Bizonyos iSCSI-rendszerek nem 
támogatják a kezdeményező 
kiterjesztését.

Törölje a kezdeményező 
kiterjesztését az iSCSI 
konfigurációs oldalon.
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8.4 LED-kijelzők
A VIP X1600 hálózati videokiszolgáló számos LED-kijelzővel rendelkezik, melyek a működési 
állapotot jelzik, és a lehetséges működési hibákkal kapcsolatban szolgálhatnak információval:

8.4.1 10/100/1000 Base-T RJ45 aljzatok

8.4.2 1. modul / 2. modul / 3. modul / 4. modul

8.4.3 Áramellátás / áramkimaradás

8.5 Processzor terhelése
Ha a VIP X1600 készüléket webböngészőn keresztül éri el, az ablak bal felső részén a gyártó 
logója mellett megjelennek a modul processzorának terhelését jelző ikonok.

Ha az egérmutatót valamelyik ikon fölé viszi, megjelenik a megfelelő processzor állapota, 
valamint az ehhez kapcsolódó numerikus értékek. Ezek az adatok segítséget nyújtanak a 
hibakereséshez, valamint az egység finomhangolásához.

A zöld LED nem világít: Nincs hálózati kapcsolat.

A zöld LED világít: Létrejött a hálózati kapcsolat.

A narancssárga LED villog: Adatátvitel van folyamatban a hálózaton keresztül.

Nem világít: A csatlakozóhely már foglalt.

Zölden világít: A VIP X1600 modul be van kapcsolva.

Zölden villog: A VIP X1600 modulhoz hozzáférés történik.

Pirosan villog: Indítás folyamatban.

Pirosan világít: A VIP X1600 modul hibát jelez, például a készülékszoftver 
sikertelen feltöltése után.

Nem világít: A VIP X1600 ki van kapcsolva

Zölden világít: Indítás befejeződött, a VIP X1600 üzemkész.

Pirosan villog: Hiba a ventilátorokban vagy a redundáns tápegységben.
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8.6 Soros interfész
A soros interfész többek között átlátszó adatok továbbítására, csatlakoztatott egységek 
vezérlésére, valamint az egység terminálprogrammal való működtetésére használható. 
A soros interfész támogatja az RS232, RS422 és RS485 adatátviteli szabványokat. A használt 
üzemmód az aktuális konfigurációtól függ (lásd: Bekezdés 5.27 COM1, Oldal 73). A kapcsolat a 
csatlakozóblokkon keresztül jön létre.

8.7 Csatlakozóblokk
A csatlakozóblokk különböző érintkezőkkel rendelkezik a következő elemek 
csatlakoztatásához:
- 4 riasztási bemenet
- 4 relékimenet
- Soros adatátvitel
A könnyebb használat érdekében az érintkezők három csatlakozóblokkba vannak osztva.

8.7.1 Érintkezők kiosztása
A soros interfész érintkezőinek kiosztása az alkalmazott interfész üzemmódtól függ (lásd: 
Bekezdés 5.27 COM1, Oldal 73).

A riasztási bemenetek csatlakoztatásakor minden egyes riasztási bemenetet csatlakoztasson 
egy földérintkezőhöz (GND).

Érintkező RS232 mód RS422 mód RS485 mód

CTS CTS (küldés 
engedélyezése)

RxD- (vett adat -) Adat-

TXD TxD (küldött adat) TxD- (küldött adat -)

RXD RxD (vett adat) RxD+ (vett adat +) Adat+

RTS RTS (küldésre kész) TxD+ (küldött adat +)

GND GND (föld) — —

Érintkező Funkció

IN1 1. riasztási bemenet

IN2 2. riasztási bemenet

IN3 3. riasztási bemenet

IN4 4. riasztási bemenet

GND Földelés

R1 1. relékimenet

R2 2. relékimenet

R3 3. relékimenet

R4 4. relékimenet
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8.8 Kommunikáció a terminálprogrammal

8.8.1 Adatterminál
Ha a VIP X1600 modul nem található a hálózatban, vagy a hálózati kapcsolatot valami zavarja, a 
kezdeti beállításhoz és más fontos paraméterek beállításához egy adatterminált 
csatlakoztathat a VIP X1600 modulhoz. Az adatterminál egy számítógépből és annak 
terminálprogramjából áll.
Kilenc érintkezős soros adatátviteli kábelre van szükség, amely az egyik végén Sub-D 
csatlakozóval csatlakoztatható a számítógéphez, a másik végén pedig nincs csatlakozó a 
VIP X1600 modul csatlakozóblokkjához való csatlakoztatáshoz (lásd: Bekezdés 8.7.1 Érintkezők 
kiosztása, Oldal 116).
A HyperTerminal, a Microsoft Windows kommunikációs segédprogramja használható 
terminálprogramként.

1. Mielőtt elkezdené futtatni a terminálprogramot, válassza le a VIP X1600 készüléket az 
Ethernet hálózatról.

2. Csatlakoztassa a VIP X1600 modul soros interfészét a számítógép bármelyik elérhető 
soros interfészéhez.

8.8.2 A terminál konfigurálása
Be kell állítani az átviteli paramétereket, mielőtt a terminálprogram kommunikálni tud a 
VIP X1600 modullal. Végezze el a következő beállításokat a terminálprogramban:
- 19 200 b/s
- 8 adatbit
- Paritásellenőrzés nincs
- 1 tiltóbit
- Nincs protokoll

8.8.3 Parancsok beírása
A kapcsolat létrejötte után, a főmenühöz való hozzáféréshez be kell jelentkezni a VIP X1600 
modulba. Az egyéb almenük és funkciók a képernyőn megjelenő parancsokkal érhetők el.
1. Szükség esetén kapcsolja ki a helyi visszajelzést, hogy a beírt értékek ne ismétlődjenek 

meg a kijelzőn.
2. Egyszerre csak egy parancsot adjon meg.
3. Miután megadott egy értéket (például egy IP-címet), ellenőrizze a beírt karaktereket, 

mielőtt az [ENTER] gomb megnyomásával továbbítja az értékeket a VIP X1600 modulhoz.

i
FIGYELEM! 
A HyperTerminal telepítéséről és használatáról az MS Windows felhasználói útmutatójában 
vagy súgójában talál bővebb tájékoztatást. 
Bosch Security Systems Telepítési és üzemeltetési kézikönyv  V3.5 | 2007.12



118 hu | Melléklet VIP X1600
8.8.4 IP-cím hozzárendelése
Ahhoz, hogy a VIP X1600 modult hálózatban használhassa, az adott hálózatban érvényes IP-
címet kell hozzárendelnie.
Gyárilag a következő alapértelmezett címet állítják be: 192.168.0.1
1. Indítson el egy terminálprogramot, pl. a HyperTerminal alkalmazást.
2. Írja be a service felhasználónevet. A terminálprogram megjeleníti a főmenüt.
3. Írja be az 1 parancsot az IP menü megnyitásához.

4. Írja be ismét az 1 értéket. A terminálprogram megjeleníti az aktuális IP-címet, és kéri az új 
IP-cím megadását.

5. Adja meg a megfelelő IP-címet, és nyomja meg az Enter billentyűt. A terminálprogram 
megjeleníti az új IP-címet.

6. A további beállításokat a megjelenített parancsok segítségével adhatja meg.

8.8.5 Újraindítás
A VIP X1600 készülék újraindításához válassza le rövid időre a tápegységet (válassza le a 
tápegységet a hálózati tápellátásról, és néhány másodperc múlva csatlakoztassa újra).

8.8.6 További paraméterek
A terminálprogramot más alapvető paraméterek ellenőrzésére és módosítására is 
használhatja, ha szükséges. Ezeket a műveleteket az almenükben található parancsok 
használatával végezheti el.

i
FIGYELEM! 
Új IP-cím, új alhálózati maszk vagy átjárócím aktiválásához újra kell indítania a készüléket.
V3.5 | 2007.12 Telepítési és üzemeltetési kézikönyv Bosch Security Systems



VIP X1600 Szószedet | hu 119
9 Szószedet

Szimbólumok

10/100/1000 Base-T IEEE-802.3 szabvány a 10, 100 vagy 1000 Mbit/s Ethernet-csatlakozáshoz

802.1x Az IEEE 802.1x szabvány az IEEE-802 alapú hálózatok hozzáférés-korlátozásának és 
hitelesítésének általános módszerét határozza meg. A hitelesítést a hitelesítő hajtja végre, 
amely egy hitelesítéskiszolgáló segítségével ellenőrzi az átadott hitelesítési adatokat (lásd: 
RADIUS kiszolgáló), és az adatok alapján jóváhagyja vagy elutasítja a különböző 
szolgáltatásokhoz (LAN, VLAN vagy WLAN) való hozzáférést.

A

ARP Address Resolution Protocol (címfeloldó protokoll): a MAC- és az IP-címek megfeleltetésére 
szolgáló protokoll.

B

Baud Az adatátviteli sebesség mértékegysége.

b/s Bitek száma másodpercenként, a tényleges adatsebesség.

C

CIF Common Intermediate Format (közös közbenső formátum), 352 × 288/240 képpontos 
videoformátum.

D

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (dinamikus állomáskiszolgáló protokoll): lehetővé teszi 
IP-cím és egyéb konfigurációs paraméterek dinamikus hozzárendelését a hálózathoz (internet 
vagy helyi hálózat) csatlakozó számítógépekhez.

DNS Domain Name Service (tartománynév-szolgáltató)

F

FTP File Transfer Protocol (fájlátviteli protokoll)

Teljes duplex Egyidejű adatátvitel mindkét irányban (adás és vétel)

G

GoP Group of Pictures (képcsoport)

H

HTTP Hypertext Transfer Protocol (hipertext-átviteli protokoll): az adatok hálózati átvitelére használt 
protokoll.

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure (biztonságos hipertext-átviteli protokoll): titkosítja és 
hitelesíti a webkiszolgáló és a böngésző közötti kapcsolatot.
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I

ICMP Internet Control Message Protocol (Internetes ellenőrző üzenet protokollja)

ID Azonosító: géppel olvasható karakterlánc

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers (Villamos- és Elektronikai Mérnökök 
Egyesülete)

IGMP Internet Group Management Protocol (Internetes csoportkezelő protokoll)

Internetprotokoll Az internet főprotokollja, általában az átvitelvezérlő protokollal (TCP) együtt használatos: 
TCP/IP

IP Lásd az Internetprotokollnál

IP-cím Négy bájtból álló szám, amely egyedileg azonosít minden egyes, interneten található egységet. 
Rendszerint tízes számrendszerben, pontozott jelöléssel adják meg, például „209.130.2.193”.

iSCSI IP-folyamaton keresztüli adattárolás hálózati tárolók számára, mely meghatározza a 
tárolóprotokollok működését az IP-n keresztül.

ISDN Integrated Services Digital Network (Integrált szolgáltatású digitális hálózat)

J

JPEG Állóképek kódolási eljárása (Joint Photographic Experts Group, Fényképészeti Szakértők 
Egyesített Csoportja)

K

kb/s Kilobitek száma másodpercenként, a tényleges adatsebesség

L

LAN Lásd Helyi hálózat

Helyi hálózat Egy földrajzilag meghatározott területen – például egy épületben vagy az egyetem területén – 
tartózkodó felhasználókat kiszolgáló kommunikációs hálózat. A hálózatműködtető rendszer 
vezérli, és átviteli protokollt használ.

LUN Logical Unit Number (logikai meghajtó iSCSI-tárolórendszerekben)

M

MAC Media Access Control (közeghozzáférés-vezérlés)

MIB Management Information Base (kezelési információbázis), a távszervizelés 
információgyűjteménye, SNMP-protokollt használ

MPEG-4 Az MPEG-2 továbbfejlesztése, audiovizuális adatok igen kis átviteli sebességű (például 
interneten történő) adására tervezték

MSS Maximális szegmensméret; az adatcsomagban található felhasználói adatok maximális 
bájtszáma
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N

Hálózati maszk Maszk, amely megmagyarázza, hogy az IP-cím melyik része a hálózati cím, és melyik része az 
állomáscím. Rendszerint tízes számrendszerben, pontozott jelöléssel írják, például 
„255.255.255.192”.

NTP Network Time Protocol (hálózati óraegyeztető protokoll): a számítógépek rendszerórájának 
szinkronizálására használt protokoll csomagkapcsolt hálózatokban. Az NTP a kapcsolatállapot 
nélküli UDP-protokollt használja. Kifejezetten arra fejlesztették ki, hogy az időadatokat 
megbízhatóan lehessen továbbítani a különböző csomagátviteli idővel (ping) rendelkező 
hálózatokon.

P

Paraméterek Konfiguráláshoz használt értékek

Q

QCIF Negyed CIF, 176 × 144/120 képpontos videoformátum

R

RADIUS kiszolgáló Remote Authentication Dial-In User Service (távoli kapcsolódású felhasználóhitelesítési 
szolgáltatás): a számítógépes hálózatba külső csatlakozáson keresztül bejelentkező 
felhasználók hitelesítésére, jogosultság- és felhasználónév-kezelésére szolgáló ügyfél/
kiszolgáló jellegű protokoll. A RADIUS a külső csatlakozások, modem, ISDN, VPN, WLAN (lásd 
802.1x) és DSL központosított hitelesítésének de-facto szabványa

RFC 868 Protokoll a számítógép órájának interneten keresztül történő szinkronizálására

RS232/RS422/RS485 Soros adatátviteli szabványok

RTP Realtime Transport Protocol (valós idejű átviteli protokoll): valós idejű video- és 
hangfrekvenciás átvitelhez

S

SNIA Storage Networking Industry Association („Hálózati Tároló Szövetség”): azon vállalatok 
szövetsége, amelyek az iSCSI szabványt meghatározzák.

SNMP Simple Network Management Protocol (egyszerű hálózatvezérlő protokoll): a hálózati elemek 
kezelését és felügyeletét szolgáló hálózati kezelőprotokoll.

SNTP Simple Network Time Protocol (egyszerű hálózati időegyeztető protokoll): az NTP 
egyszerűsített változata (lásd: NTP).

SSL Secure Sockets Layer (utasításcsoportokat tartalmazó könyvtár): az egyik adatátviteli 
titkosítási protokoll IP-alapú hálózatokban.

Alhálózati maszk Lásd: Hálózati maszk

T

TCP Transfer Control Protocol (átvitelvezérlő protokoll)
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Telnet Bejelentkezési protokoll, mellyel a felhasználók távoli számítógépeket (gazdagépeket) 
érhetnek el az interneten.

TLS Transport Layer Security: a TLS 1.0 és 1.1 verziója az SSL 3.0 protokoll szabványosított 
továbbfejlesztése (lásd: SSL).

TTL Time-To-Live (élettartam): adatcsomagok életciklusa állomások közötti átvitelnél.

U

UDP User Datagram Protocol (felhasználói datagramprotokoll)

URL Uniform Resource Locator (egységes erőforrás-helymeghatározó)

UTP Unshielded Twisted Pair (árnyékolás nélküli, csavart érpár)

W

WAN Lásd: Nagy kiterjedésű hálózat

Nagy kiterjedésű hálózatEgymástól távoli helyi hálózatok kiterjesztéséhez vagy összekapcsolásához használt 
kapcsolat.
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10 Műszaki adatok

10.1 VIP X1600 alapkészülék

Üzemi feszültség 12 V DC, redundáns

Teljesítményfelvétel Max. 60 W 4 VIP X1600 modul esetén

LAN-interfészek 2 × Ethernet 10/100/1000 Base-T, automatikus adaptálás,
fél/teljes duplex, RJ45

Kijelzők 5 × LED (állapotmodulok, működés/hibal), 
2 x LED (hálózati kapcsolat, adatátvitel)
minden LAN-interfészen

Hőérték Max. 205 BTU/h

Működési feltételek Hőmérséklet: 0 és +50 °C / +32 és +122 °F között
relatív páratartalom: 20–80%, nem kondenzálódó, 
emelés: 0–3000 m 

Engedélyek 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 1. fejezet, 15. rész

Méretek (mag. x szél. x mélys.) 44 × 440 × 210 mm / 1,73 × 17,32 × 8,27 hüvelyk, 
BNC-modulcsatlakozókkal együtt

Súly Kb. 4 kg / 8,82 font 4 VIP X1600 modulllal
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10.2 VIP X1600 modul

Üzemi feszültség Tápellátás a VIP X1600 alapkészülék házán keresztül

Teljesítményfelvétel Max. 12 W

Adatinterfészek 1 × RS232/RS422/RS485, kétirányú, rugós csatlakozó

RAM memória 8 MB csatornánként

Riasztási bemenetek 4 × rugós csatlakozó (nem szigetelt vezetékre záródó 
érintkező), legnagyobb kioldási ellenállás 10 ohm

Relékimenetek 4 × rugós csatlakozó, 30 Vcs-cs, 2 A, 8 érintkező

Videobemenetek 4 × BNC-aljzat 0,7–1,2 Vcs-cs, 75 ohm, PAL/NTSC

Audiobemenet (vonalbemenet) Csak hangfrekvenciás változatoknál:
2 × 3,5 mm / 0,14 hüvelyk sztereó csatlakozóaljzat, monó
max. 5,5 Vcs-cs, impedancia: 9 kOhm (jellemzően)

Hőérték 41 BTU/h

Működési feltételek Hőmérséklet: 0 és +50 °C / +32 és +122 °F között
relatív páratartalom: 20–80%, nem kondenzálódó, 
emelés: 0–3000 m 

Engedélyek 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 1. fejezet, 15. rész

Súly Kb. 120 g / 0,27 font
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10.3 Protokollok/szabványok

10.4 Kép frissítési sebessége

Videojel-szabványok PAL/NTSC

Videokódoló protokollok MPEG-4, M-JPEG

Videojel-adatsebesség 9,6 kb/s – 6 mb/s

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

Teljes késleltetés 120 ms (PAL/NTSC, MPEG-4, hálózati késleltetés nincs)

Kép frissítési sebessége Max. 25/30 IPS

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

Csak hangfrekvenciás változatok:

Hangfrekvenciás kódoló protokoll G.711, 300 Hz és 3,4 kHz között

Audio-mintavételi sebesség 8 kHz

Audioadat-sebesség 80 kb/s

4 kamera 2 kamera 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 Index
A
A funkciók áttekintése 13
A kapcsolat létrehozása 26, 94
A rögzítés aktiválása 58
Adatbitek 74
Adatfolyam 81
Adatinterfész 22
Adatterminál 117
Aktiválás 22
Aktiválókulcs 89
Alacsony átengedésű szűrő 36
Alapértékek 55, 63
Alapértelmezett 40
Alapértelmezett kamera 62
Alapértelmezett profil 40
Alhálózati maszk 76
Alkalmazott jelölések 7
Általános jelszó 61
Átjáró 76
Átlátszó 73
Átviteli paraméterek 117
Átviteli protokoll 61, 76
Átviteli sebesség 74
Átviteli szabványok 22, 116
Audioátvitel 86
Audiobeállítások 43
Audiobemenet 16
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