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1 Wstęp
Narzędzie konfiguracyjne to aplikacja, która ułatwia i przyspiesza instalowanie i 
konfigurowanie urządzenia. Narzędzie konfiguracyjne jest uruchamiane na komputerze PC 
dołączonym do urządzenia Divar za pośrednictwem sieci Ethernet.
Chociaż wszystkie ustawienia można skonfigurować również w menu ekranowym urządzenia 
Divar, Narzędzie konfiguracyjne jest łatwiejsze w obsłudze. Umożliwia także zapisywanie 
ustawień konfiguracyjnych na dysku twardym komputera PC. Można je później odczytać i 
wykorzystać do skonfigurowania innych urządzeń.

1.1 Rozpoczęcie pracy
Użycie Narzędzia konfiguracyjnego w celu zmiany ustawień wymaga połączenia sieciowego 
urządzenia z komputerem PC. Na komputerze PC musi być zainstalowana aplikacja Narzędzie 
konfiguracyjne.

1.1.1 Wymagania systemowe
Platforma operacyjna: komputer PC z systemem Windows XP lub Windows Vista.
W przypadku Narzędzia konfiguracyjnego zalecana jest następująca konfiguracja komputera 
PC:
– Procesor: Intel Pentium 4 lub jego odpowiednik
– Pamięć operacyjna: 512 MB
– Wolne miejsce na dysku twardym: 10 GB
– Karta graficzna: NVIDIA GeForce 6200 lub lepsza
– Interfejs sieciowy: 10/100-BaseT

1.1.2 Instalowanie Narzędzia konfiguracyjnego
Narzędzie konfiguracyjne może być opcjonalnie instalowane na komputerze PC wraz z 
aplikacją Divar Centrum Zarządzania. Aby zainstalować osobno Narzędzie konfiguracyjne:
1. Włóż dysk CD-ROM do napędu CD-ROM w komputerze PC.

– Program instalacyjny uruchomi się automatycznie.
2. Jeśli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, odszukaj plik Setup.exe na płycie CD i 

kliknij go dwukrotnie.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wybierz opcję instalacji 

Narzędzia konfiguracyjnego, gdy zostanie wyświetlone pytanie o zakończenie instalacji.

1.1.3 Uruchamianie Narzędzia konfiguracyjnego

Połączenie sieciowe
Aby uruchomić Narzędzie konfiguracyjne bez korzystania z aplikacji Divar Centrum 
Zarządzania, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzie konfiguracyjne na pulpicie systemu Windows. 
Program Narzędzie konfiguracyjne Divar można również uruchomić, naciskając przycisk Start 
na pasku zadań i wybierając z menu pozycję Programy. Wykonaj procedurę logowania.
Aby uruchomić Narzędzie konfiguracyjne z poziomu Centrum Zarządzania, kliknij przycisk 
Konfiguracja w oknie aplikacji Divar Centrum Zarządzania. Wyświetlone jest tam okno 
dialogowe logowania do Narzędzia konfiguracyjnego z wszystkimi znanymi urządzeniami Divar.

Konfiguracja offline
Aby zalogować się w konfiguracji offline, wybierz model i wersję urządzenia Divar, standard 
obrazu i dołączone kamery.
Można przygotować zestaw ustawień dla każdego urządzenia Divar, zapisać je w pliku i 
przesłać w tej postaci do zgodnego urządzenia Divar. 
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1.1.4 Zgodność

Pliki konfiguracyjne
Korzystając z plików ustawień konfiguracji, należy brać pod uwagę następujące kwestie:
– Pliki ustawień różnych wersji Narzędzia konfiguracyjnego nie są wzajemnie zgodne. 

Przykładowo, nie można zaimportować pliku ustawień Narzędzia konfiguracyjnego w 
wersji 1.0 do oprogramowania w wersji 2.5.

– Każda wersja Narzędzia konfiguracyjnego może łączyć się wyłącznie z urządzeniami Divar 
o tej samej wersji oprogramowania układowego. Na przykład Narzędzie konfiguracyjne w 
wersji 2.5 może łączyć się tyko z urządzeniami Divar z oprogramowaniem układowym w 
wersji 2.5.

– Pliki ustawień różnych wersji oprogramowania Divar nie są wzajemnie zgodne. 
Przykładowo, pliku ustawień programu Narzędzie konfiguracyjne 3.0 dla urządzenia Divar 
DHR-751 nie można zaimportować do programu Narzędzie konfiguracyjne 3.0 w celu 
użycia z urządzeniem Divar DNR-730
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2 Obsługa

2.1 Logowanie
Podczas uruchamiania Narzędzia konfiguracyjnego przez sieć wyświetla się okno Logowanie 
(kliknij przycisk Anuluj, aby zrezygnować z logowania i zamknąć aplikację).

Illustracja 2.1 Okno logowania przez sieć

Jeśli Narzędzie konfiguracyjne jest uruchamiane po raz pierwszy, lista urządzeń Divar jest 
pusta. Najpierw należy do niej dodać urządzenie Divar. Aby dodać urządzenie Divar do listy lub 
zmodyfikować wpis urządzenia Divar, kliknij przycisk Edycja >>.

Aby zmodyfikować listę urządzeń Divar
Okno Edit Divar list (Edytuj listę Divar) pozwala dodawać urządzenia Divar do listy i usuwać je 
z niej.

Illustracja 2.2 Okno Edit Divar list (Edytuj listę Divar)

Aby automatycznie wykryć wszystkie urządzenia Divar w sieci:
1. Kliknij przycisk Wykryj.

– Urządzenie Divar można wykryć tylko wtedy, gdy jest w nim uaktywniona opcja 
Wykrywanie.

2. Zaznacz urządzenie Divar i kliknij przycisk OK, aby dodać je do listy.
Aby dodać urządzenie Divar do listy:
1. Kliknij przycisk Dodaj.
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2. Wpisz adres IP lub nazwę DNS nowego urządzenia Divar.
– Adres IP, który należy wpisać, jest ustawiony w menu Konfiguracja/Sieci urządzenia 

Divar.
3. Wpisz nazwę w polu Nazwa lub pobierz ją z urządzenia Divar, zaznaczając pole wyboru 

Retrieve from Divar (Pobierz z Divar).
4. Kliknij przycisk Dodaj.
Aby usunąć urządzenie Divar z listy:
1. Zaznacz na liście urządzenie Divar, które chcesz usunąć.
2. Kliknij przycisk Usuń.

– Wybrane urządzenie Divar zostanie usunięte z listy.

Logowanie
Podczas uruchamiania Narzędzia konfiguracyjnego wyświetla się okno Logowanie (kliknij 
przycisk Anuluj, aby zrezygnować z logowania i zamknąć aplikację).

Illustracja 2.3 Okno Logowanie z listą wyboru urządzenia Divar

Aby sterować określonym urządzeniem Divar:
1. Wybierz je poprzez zaznaczenie lub podwójne kliknięcie.
2. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.

– Nazwa użytkownika i hasło, które należy wpisać, jest ustawione w menu 
Konfiguracja/Network access (Dostęp do sieci) urządzenia Divar. W przypadku 
odmowy dostępu do urządzenia uzyskaj wymagane uprawnienia od administratora.

– Aby nazwy i hasła zostały zapamiętane w systemie przy kolejnym logowaniu do 
Narzędzia konfiguracyjnego, zaznacz pole wyboru Save log on information (Zapisz 
informację o logowaniu).

3. Kliknij opcję Edycja... lub Logowanie.

Maksymalna liczba użytkowników
Jeśli została przekroczona maksymalna liczba użytkowników (ośmiu), zostanie wyświetlone 
okno.
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2.2 Opis okna głównego
Okno Narzędzia konfiguracyjnego dzieli się na 3 okienka. Przyciski w lewym okienku są zawsze 
dostępne. Kliknięcie jednego z tych przycisków powoduje zmianę zawartości środkowego 
okienka. Przyciski sterowania w górnym okienku umożliwiają uzyskanie bezpośredniego 
dostępu do różnych zadań.

Illustracja 2.4 Narzędzie konfiguracyjne - okno Ustawienia

2.2.1 Przycisk Przegląd

Kliknij przycisk Przegląd , aby uzyskać informacje ogólne o dołączonym urządzeniu Divar.

2.2.2 Przycisk dziennika

Kliknij przycisk Dziennik , aby wyświetlić listę zdarzeń w środkowym okienku. Listę 
można filtrować, aby wyświetlić tylko niektóre zdarzenia.
– Aby ograniczyć okres, z którego wyświetlane są zdarzenia, należy wprowadzić datę/

godzinę.
– Usuń zaznaczenie tych typów zdarzeń, które mają być filtrowane (niewidoczne).
Jako pierwsze na liście jest wyświetlone ostatnie zdarzenie.

2.2.3 Przycisk Ustawienia

Kliknij przycisk Ustawienia , aby wyświetlić stronę konfiguracji urządzenia Divar. W 
środkowym okienku zostanie wyświetlona struktura menu i wybrana podstrona.
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2.2.4 Przycisk Usługa

Kliknij przycisk Usługa , aby wyświetlić listę komunikatów diagnostycznych.
– Kliknij przycisk Reboot device... (Uruchom urządzenie ponownie...) aby uruchomić 

urządzenie ponownie. Połączenie z urządzeniem z Narzędzia konfiguracyjnego zostanie 
utracone.

– Kliknij Domyślne ustaw. fabryczne..., aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne 
urządzenia. Listę wartości domyślnych można znaleźć w rozdziale 7 Instrukcji instalacji i 
obsługi.

– Kliknij przycisk Force all users off... (Wyloguj wszystkich użytkowników...), aby 
wylogować wszystkich z wyjątkiem siebie.

2.2.5 Przycisk Pomoc

W każdej chwili można uzyskać pomoc, klikając przycisk Pomoc . Wyświetlane jest okno 
dialogowe pomocy.

2.2.6 Przycisk Wyloguj
Aby wrócić do aplikacji Divar Centrum Zarządzania lub zalogować się do innego urządzenia, 

kliknij przycisk Wyloguj .

2.2.7 Wskaźnik połączenia z siecią

Wskazuje, czy nawiązane jest połączenie  z siecią.

2.3 Korzystanie z przycisków sterujących
W górnej części okna głównego znajduje się kilka przycisków umożliwiających szybkie 
wykonywanie typowych czynności:

Import (Importuj) / Eksportuj
Wszystkie ustawienia rejestratora wybrane w Narzędziu konfiguracyjnym można zapisać w 
pliku na dysku twardym komputera PC. Podczas pracy z więcej niż jednym rejestratorem 
ustawienia każdego urządzenia należy zapisać w osobnym pliku o niepowtarzalnej nazwie. 
Ustawienia zapisane w tych plikach można wczytać ponownie do Narzędzia konfiguracyjnego 
w całości lub w podgrupach. Chociaż te pliki są przechowywane jako pliki tekstowe i można je 
wyświetlać w edytorze tekstów, nie należy ich zmieniać ani edytować.

Import (Importuj)

1. Kliknij przycisk Import (Importuj) , aby otworzyć plik ustawień.
2. W oknie dialogowym wybierz lokalizację i nazwę pliku, który chcesz otworzyć.
3. Wybierz grupy ustawień, które chcesz wczytać, i kliknij przycisk OK.
4. Wybrane ustawienia zostaną natychmiast pobrane do urządzenia.

Eksportuj

1. Kliknij przycisk Eksportuj , aby zapisać ustawienia bieżące w pliku na komputerze PC.
2. W oknie dialogowym wybierz lokalizację i wpisz nazwę zapisywanego pliku.
3. Wybierz grupy ustawień, które chcesz zapisać, i kliknij przycisk OK, aby je zapisać.
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Drukuj
Aby wydrukować całą zawartość strony lub listy do pliku, gdy jest aktywna strona Przegląd lub 
Usługa:

1. Kliknij przycisk Drukuj , aby wydrukować bieżące ustawienia.
2. Kliknij przycisk OK, aby wydrukować.

Zapisz
Aby wydrukować całą zawartość strony lub listy, gdy jest aktywna strona Przegląd lub Usługa, 

kliknij Zapisz .

Dostosowywanie ustawień
Jeśli została wybrana operacja importowania, eksportowania lub pobierania, wyświetlane jest 
okno dialogowe, w którym można wybrać trzy grupy ustawień. Wybierz opcję All settings 
(Wszystkie ustawienia), All settings except (Wszystkie ustawienia oprócz) lub Only (Tylko), 
aby określić sposób, w jaki lista zostanie skonstruowana.

Cofnij / Redo (Ponów)

Kliknij przycisk , aby cofnąć operację, lub przycisk , aby ponowić ostatnią operację. 
Maksymalnie można cofnąć 100 operacji.

Domyślne ustaw. fabryczne

Kliknij przycisk Domyślne ustaw. fabryczne , aby przywrócić wartości domyślne 
wszystkich ustawień na stronie aktywnej. Listę wartości domyślnych można znaleźć w 
rozdziale 7 Instrukcji instalacji i obsługi.

Refresh (Odśwież)

Kliknij przycisk Refresh (Odśwież) , aby odświeżyć zawartość tylko bieżącej strony 
ustawień.
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3 Konfiguracja
Korzystanie ze struktury menu

Po kliknięciu przycisku Ustawienia  z lewej strony środkowego okienka jest wyświetlana 
struktura menu. Za pomocą tej struktury można się poruszać po systemie menu.
– Kliknij znak +, aby rozwinąć gałąź drzewa struktury.
– Kliknij przycisk -, aby ją zwinąć.
– Kliknij dowolny wpis, aby wyświetlić parametry danej gałęzi.
– Wybierz lub wprowadź wartości tych parametrów.
– Zostaną one natychmiast zaktualizowane w urządzeniu.

W poniższych punktach opisano pozycje struktury menu.

3.1 Międzynarodowa

3.1.1 Język
– Wybierz z listy rozwijanej opcję Język.
– Wybierz preferowaną Jednostkę temperatury.

3.1.2 Godzina/data
– Wybierz z listy Strefę czasową (czas letni jest odpowiednio ustawiany).
– Wybierz Format godziny – zegar 12- lub 24-godzinny.
– W polu Godzina wpisz aktualną godzinę. (zobacz uwagę poniżej)
– Wybierz Format daty – jako pierwszy może być wyświetlany miesiąc (MM), dzień (DD) 

lub rok (RRRR).
– W polu Data wpisz bieżącą datę.
– W polu Zmiana czasu wybierz opcję Automatyczny, aby włączyć tę funkcję. Przestaw na 

tryb Ręczny i wypełnij pola dnia, miesiąca i godziny w obszarach Rozpocznij i Czas zak. 
oraz Przesunięcie w przypadku innej strefy czasowej.

Uwaga:
W przypadku gdy synchronizacja jest wykonywana ręcznie, a bieżąca godzina zostanie cofnięta 
o więcej niż 10 minut, cała zawartość dysku twardego zostanie usunięta (po potwierdzeniu). 
Przy cofnięciu mniejszym niż 10 minut rejestracja trwa dalej, ale zapisywane wraz z klatkami 
obrazu sygnatury czasowe są modyfikowane.

Dla każdej klatki są one zwiększane o 1/90 000 sekundy aż czas urządzenia DVR700 zrówna się 
z wartością sygnatury najbardziej aktualnej zapisanej klatki obrazu (z okresu przed cofnięciem 
czasu). Dzięki temu nadal możliwe jest odtwarzanie strumienia wizyjnego z zachowaniem 
kolejności.
Jeśli bieżąca data/godzina zostanie przesunięta do przodu, zegar przesunie się do podanej 
wartości bez żadnych innych konsekwencji.

3.1.3 Serwer czasu
– Funkcja Użyj serwera czasu synchronizuje godzinę w urządzeniu z godziną sieciowego 

serwera czasu lub innego urządzenia Divar. Wpisz adres IP sieciowego serwera czasu. 
Jeśli serwer czasu nie znajduje się w tej samej podsieci, urządzenie wyszuka odpowiedni 
serwer czasu poza własną siecią. Należy się upewnić, że brama urządzenia Divar jest 
poprawnie ustawiona, aby możliwe było wyszukanie serwera czasu. Zapory nie mogą 
blokować przesyłania danych NTP przez port 123.

– Kliknij przycisk Synchronizacja, aby zsynchronizować godzinę.
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Automatic time synchronization (Automatyczna synchronizacja czasu) (wykonywana co cztery 
dni) może przesunąć zegar maksymalnie o 10 minut (patrz uwaga w punkcie 4.1.2 Godzina/
data).

3.2 Obrazy i dźwięk
To menu pozwala skonfigurować wejścia wideo i dźwięku. Należy pamiętać, że w urządzeniach 
hybrydowych o 8 analogowych kanałach wejściowych kamery sieciowe posiadają numery od 9 
do 16, a w przypadku hybrydowych urządzeń 16-kanałowych numery od 17 do 32. W 
przypadku cyfrowych rejestratorów sieciowych bez wejść analogowych numery kamer 
sieciowych zaczynają się od 1.

3.3 Harmonogram

3.3.1 Ustawianie charakterystyk dynamicznych
Ustawienia w menu Harmonogram umożliwiają wykorzystanie zaawansowanych funkcji 
urządzenia. Poświęcając nieco czasu planowaniu i konfigurowaniu dostępnych profili, można 
zapewnić efektywne wykorzystanie zasobów, a zarazem uwzględnić większość sytuacji 
spotykanych w trakcie działania urządzenia.
Profile są planowane w kalendarzu tygodniowym i zmieniają sposób zapisu i reakcji na 
zdarzenia w zależności od daty lub godziny (na przykład noc lub wolne dni tygodnia).
Tutaj można zobaczyć sześć profili, ustawionych w menu Zapis.

3.3.2 Harmonogram

Konfiguracja
– Korzystanie z profili jest definiowane w kalendarzu obejmującym jeden tydzień. Kalendarz 

jest następnie powtarzany w kolejnych tygodniach.
– Profil jest definiowany w 15-minutowych okresach dla każdego dnia tygodnia.
– Można zaprogramować dni dolne od pracy, aby zmienić profile dla dni specjalnych i 

świąt.

1. Wybierz numer profilu. Wybrany profil zostanie podświetlony.
2. Aby edytować nazwę wybranego profilu, kliknij przycisk Edit selected profile name 

(Edytuj nazwę wybranego profilu).
3. Przejdź w dół do harmonogramu. Za pomocą przycisków strzałek i przycisku Enter lub 

myszy narysuj obszar aktywny.
4. Po narysowaniu obszaru kliknij przycisk Zapisz, aby uaktywnić zaktualizowany 

harmonogram.

3.3.3 Wyjątki
– W konfiguracji można ustawić maksymalnie 32 wyjątki, które mają pierwszeństwo przed 

harmonogramem.
– Aby dodać wyjątek, kliknij przycisk Dodaj. Wypełnij pola Data, Godzina, Czas trw. i 

Profil.
– Aby edytować wyjątek, wybierz go i kliknij Zmień....
– Aby usunąć wyjątek, wybierz go i kliknij Usuń.
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3.4 Zapis
Menu Zapis umożliwia skonfigurowanie zapisu w każdym z sześciu profili.

Uwaga:
Ustawienia audio/wideo w profilu mają również zastosowanie do strumienia, który służy do 
zdalnego przeglądania na żywo.

Sposób zapisu dla każdego z sześciu profili jest określony w trzech podmenu i dla każdego 
indywidualnego kanału.
1. Wybierz profil.
2. Wybierz podmenu zapisu dla trybów Normalne, Styk i Ruch.

– Zapis normalny – domyślny tryb zapisu
– Zapis - styk – uaktywniany po zdarzeniu zarejestrowanym przez wejście stykowe
– Zapis ruchu – uaktywniany po wykryciu ruchu

3. Wybierz indywidualny kanał wejściowy, aby skonfigurować ustawienia zapisu z wejścia 
wizyjnego i fonii.

3.4.1 Normalna
Ustaw wartości dla każdego z poniższych pól:
– Normalny tryb zapisu:

– Ciągły – ta opcja oznacza zapis ciągły
– Tylko zdarzenie – ta opcja oznacza, że nagrywane są tylko zdarzenia
– Bez zapisu – ta opcja powoduje wyłączenie zapisu

– Czas przed wyst. zdarz.
– ustaw wartość od 1 do 120 s (ma zastosowanie wyłącznie w trybie zapisu Tylko 

zdarzenie).
Rejestracja danego zdarzenia rozpocznie się na podany okres czasu przed jego 
wystąpieniem.

– Rozdz.:
– możliwe ustawienia rozdzielczości obrazu to 4CIF (704 x 576/480 (PAL/NTSC)), 

2CIF (704 x 288/240 (PAL/NTSC)) i CIF (352 x 288/240 (PAL/NTSC)).
– Jakość:

– możliwe ustawienia jakości obrazu to Wysoka, Średnia i Standard.
– Częstotliwość odświeżania:

– możliwe ustawienia częstotliwości odświeżania obrazu to 25/30, 12,5/15, 6,25/7,5, 
3,125/3,75 i 1/1 obrazów na sekundę w formacie PAL/NTSC.

– Zapisz dźwięk:
– zaznacz, aby włączyć zapis dźwięku.

– Jakość dźwięku:
– możliwe ustawienia jakości dźwięku to Wysoka, Średnia i Standard.

Uwaga:
W celu uzyskania optymalnej kompresji obrazu należy eliminować zakłócenia obrazu. W tym 
celu sprawdzić, czy kamera jest prawidłowo skonfigurowana oraz czy oświetlenie jest 
odpowiednie. Sprawdzić również, czy sposób zamontowania kamery zabezpiecza ją przed 
poruszeniem przez wiatr lub inne czynniki.
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3.4.2 Styk
Te pola mają takie same parametry, jak pola w karcie Normalne. Dostępne są dodatkowe pola 
do zapisu - styku.
– Zapis - styk:

– Stały czas trwania – zapis jest dokonywany przez ustawiony okres, począwszy od 
początku zdarzenia.

– Śledzenie + po alarmie – zapis jest dokonywany przez cały czas trwania zdarzenia, a 
po zakończeniu zdarzenia jest kontynuowany przez okres ustawiony w polu Czas trw.

– Następ. przy – zapis jest dokonywany tylko podczas trwania zdarzenia.
– Brak zapisu

– Ustaw czas trwania w minutach i sekundach.

3.4.3 Ruch
Te pola mają takie same parametry, jak pola w karcie Normalne. Dostępne są dodatkowe pola 
do zapisu ruchu.
– Zapis ruchu:

– Stały czas trwania – zapis jest dokonywany przez ustawiony okres, począwszy od 
początku zdarzenia.

– Brak zapisu
– Ustaw czas trwania w minutach i sekundach.

Uwaga:
Jeśli zostanie wybrana opcja rejestracji Tylko zdarzenie dostępna w karcie Normalne, 
ustawienie czasu przed wystąpieniem zdarzenia będzie mieć też zastosowanie dla nagrań 
związanych ze stykami i ruchem.

3.5 Styki
Menu Styki służy do konfiguracji wejść alarmowych i wyjść przekaźnikowych.

3.5.1 Wejścia stykowe
Domyślnie wszystkie wejścia stykowe są normalnie otwarte (NO). W razie potrzeby zaznacz 
wejścia stykowe, które mają działać jako normalnie zamknięte (NC) (zaznacz pole wyboru bez 
numeru, aby wybrać wszystkie).

3.5.2 Wyjścia przekaźnikowe
Domyślnie wszystkie styki wyjściowe przekaźników są normalnie otwarte (NO). W razie 
potrzeby zaznacz wyjścia przekaźnikowe, które mają działać jako normalnie zamknięte (NC).

3.5.3 Właściwości wejścia stykowego
Do każdego z 16 wejść stykowych może zostać przypisana nazwa i tryb obejścia profilu.

Tryby obejścia profilu
Wejście alarmowe może włączyć tryb obejścia profilu. Dostępne są trzy tryby:
– Bez obejścia (domyślnie)
– Następ. przy: tryb obejścia profilu jest aktywny tak długo, jak długo jest aktywne wejście 

(nie można ustawić czasu trwania obejścia).
– Stały czas trwania: tryb obejścia profilu włącza się, gdy wejście staje się aktywne, i jest 

kontynuowany przez okres ustawiony w polu Czas trwania obejścia.
Po wybraniu trybu obejścia profilu można wybrać, który z sześciu profili będzie używany i 
ustawić czas trwania obejścia.
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3.6 Ruch
Dla każdego analogowego wejścia wizyjnego można skonfigurować na jego karcie funkcję 
wykrywania ruchu. Dostępna jest funkcja wykrywania ruchu w kanałach sieciowych, ale 
najpierw przy użyciu odpowiedniego narzędzia należy skonfigurować kamerę sieciową lub 
nadajnik (z detekcją ruchu) tak, aby objęty został cały widoczny obszar obrazu.
1. Określ obszar czuły na ruch w oknie podglądu Motion area (Obszar detekcji ruchu) przy 

użyciu przycisków radiowych. Kliknij:
– Dodaj w celu narysowania lub zwiększenia obszaru detekcji ruchu w scenie z 

ruchem.
– Usuń w celu usunięcia lub zmniejszenia obszaru detekcji ruchu w scenie z ruchem.
– Przełącz w celu przełączenia obszaru narysowanego w oknie podglądu do 

przeciwnego trybu (z aktywnego do nieaktywnego i na odwrót).
2. Aby aktywować lub wyczyścić cały obszar, wybierz jedną z poniższych opcji:

– Select all (Zaznacz wszystko) w celu aktywowania całego obszaru wykrywania 
ruchu.

– Select all (Wyczyść wszystko) w celu wyczyszczenia całego obszaru wykrywania 
ruchu.

– Zaznacz pole Pokaż siatkę, aby wyświetlić obramowanie stref siatki.
3. Skoryguj ustawienie suwaka Czułość, aby ustawić poziom wykrywanego ruchu. 

Przesunięcie go w prawo zwiększa czułość, a w lewo zmniejsza. Przy najwyższej wartości 
wykrywany jest nawet najmniejszy ruch.

4. Funkcja Wskaźnik ruchu zapewnia wizualne wskazania wykrytej aktywności.
5. Kliknij przycisk Wyczyść wskaźnik, aby zresetować poziom szczytowy.

Uwaga:
Porady dotyczące bezproblemowego korzystania z funkcji detekcji ruchu: 
– Wielkość obszaru detekcji ruchu ma wpływ na czułość wykrywania ruchu w tym obszarze. 

Do wykrywania niewielkich obiektów powinien być wykorzystywany mały obszar detekcji 
ruchu (wysoka czułość), a do wykrywania dużych obiektów powinien być wykorzystywany 
duży obszar detekcji ruchu (niska czułość). 

– Zakłócenia w obrazie z kamery mogą powodować generowanie fałszywych zdarzeń ruchu, 
szczególnie podczas wykrywania małych obiektów. Sprawdź, czy kamera została 
prawidłowo skonfigurowana oraz czy oświetlenie jest wystarczające, aby obraz był 
pozbawiony zakłóceń. 

– Sprawdź, czy sposób zamontowania kamery zabezpiecza ją przed poruszeniem przez 
wiatr lub inne czynniki.

3.7 Dane tekstowe
W tym miejscu konfiguruje się pomosty i terminale dostarczające danych tekstowych.
– Port: wprowadź port dla urządzenia mostu.
– Add bridge (Dodaj pomost): kliknij w celu wprowadzenia adresu IP pomostu.
– Ustawienia: kliknij w celu zmiany ustawień wybranego urządzenia.
– Usuń: w celu usunięcia urządzenia z listy zaznacz je i kliknij opcję Usuń.

Uwaga:
Do aktywacji tej opcjonalnej funkcji wymagane jest uprzednie uzyskanie licencji na 
oprogramowanie. Patrz punkt 4.12.2 Licencje, str. 25.



Narzędzie konfiguracyjne  Konfiguracja | pl 17

Bosch Security Systems Instrukcja obsługi AR18-09-B015 | v3.0 | 2009.11

3.8 Zdarzenie
W menu Zdarzenie określ wymaganą reakcję na aktywne wejście stykowe, wykrycie ruchu lub 
utrata sygnału wideo. Można tutaj również skonfigurować zachowanie ogólne w przypadku 
wykrycia zdarzeń. W każdym z sześciu profili dostępna jest karta Ogólne, Styk, Ruch i Utrata 
Sygnału Wideo.

3.8.1 Ogólne

Automat. potw. alarmów
– Włącz tę opcję, jeśli alarmy mają być potwierdzane automatycznie. Domyślnie każdy 

alarm musi zostać potwierdzony ręcznie.

Czas trwania alarmu
– Ustaw okres wynoszący od 1 do 59 sekund, w którym przekaźnik wyjściowy i brzęczyk 

pozostają aktywne po uaktywnieniu alarmu.

Sygnał dźwiękowy przy alarmie
– Włącz uruchamianie ostrzeżenia akustycznego po wystąpieniu alarmu.

Sygnał dźwiękowy przy utracie sygnału wideo
– Włącz uruchamianie ostrzeżenia akustycznego po utracie sygnału wideo.

Działania podczas wprowadzania tego profilu
Kliknij przycisk Edycja..., aby określić położenia zaprogramowane kamer PTZ, gdy 
uruchomiony zostanie ten profil. 
– Wprowadź numer zaprogramowanego położenia z przedziału 1-1023 dla każdej kamery 

PTZ, która powinna zostać przestawiona (dla odpowiedniego wejścia kamery musi być 
włączona funkcja PTZ).

Wszystkie skonfigurowane działania są podane na liście.

3.8.2 Styk
Reakcja na zdarzenie może zostać skonfigurowana kolejno dla każdego z 16 wejść stykowych.
– Zaznacz pole Włączony, jeśli styk wejściowy powinien aktywować zdarzenie.
– Zaznacz pole Alarm, jeśli styk wejściowy powinien aktywować alarm.

Działania
Kliknij przycisk Edycja..., aby dokonać konfiguracji parametrów Zapis, Monitor i PTZ, które 
powinny zostać użyte po uaktywnieniu tego styku. 
– Zapis: wybierz kanały wizyjne, które mają być zapisywane zgodnie z ustawieniami Zapis - 

styk, gdy dany styk wejściowy jest aktywny (zaznacz pole wyboru bez numeru, aby 
wybrać wszystkie). Pokazana zostanie lista zawierająca wybrane kanały i ich właściwości.

– Monitor: wybierz kanały wizyjne, które mają zostać wyświetlone na monitorach A i B, gdy 
ten styk wejściowy jest aktywny (zaznacz pole wyboru bez numeru, aby wybrać 
wszystkie).

– PTZ: wprowadź numer zaprogramowanego położenia z przedziału 1-1023 dla każdej 
kamery PTZ, która powinna zostać przestawiona (dla odpowiedniego wejścia kamery 
musi być włączona funkcja PTZ).

Wszystkie skonfigurowane działania są podane na liście.
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3.8.3 Ruch
Reakcję na zdarzenie wykrycia ruchu można kolejno skonfigurować dla każdego kanału 
wizyjnego.
– Zaznacz pole Włączony, jeśli wykrycie ruchu powinno aktywować zdarzenie.
– Zaznacz pole Alarm, jeśli wykrycie ruchu powinno aktywować alarm.

Działania
Kliknij przycisk Edycja..., aby dokonać konfiguracji parametrów Zapis, Monitor i PTZ, które 
powinny zostać użyte po wykryciu ruchu. 
– Zapis: wybierz kanały wizyjne, które mają być zapisywane zgodnie z ustawieniami Zapis 

ruchu, gdy zostanie wykryty ruch (zaznacz pole wyboru bez numeru, aby wybrać 
wszystkie). Pokazana zostanie lista zawierająca wybrane kanały i ich właściwości.

– Monitor: wybierz kanały wizyjne, które mają zostać wyświetlone na monitorach A i B, gdy 
zostanie wykryty ruch (zaznacz pole wyboru bez numeru, aby wybrać wszystkie).

– PTZ: wprowadź numer zaprogramowanego położenia z przedziału 1-1023 dla każdej 
kamery PTZ, która powinna zostać przestawiona (dla odpowiedniego wejścia kamery 
musi być włączona funkcja PTZ).

Wszystkie skonfigurowane działania są podane na liście. 

3.8.4 Utrata Sygnału Wideo
Reakcję na zdarzenie utraty sygnału wideo można kolejno skonfigurować dla każdego kanału 
wizyjnego.
– Zaznacz pole Włączony dla każdego kanału wizyjnego, jeśli utrata sygnału wideo powinna 

aktywować zdarzenie.
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3.9 Sieci

3.9.1 Konfiguracja – Ogólne
– Wpisz niepowtarzalną Nazwę DVR, która ma być używana w sieci.
– W przypadku włączenia opcji Wykrywanie urządzenie może zostać wykryte 

automatycznie i może zostać odczytany jego adres IP.
– Jeśli funkcja DHCP for DNS (DHCP dla DNS) jest wyłączona, wpisz adres serwera DNS.
– Jeśli to konieczne, zmień domyślną wartość w polu Port HTTP (80).

3.9.2 Konfiguracja – Connections (Połączenia)
W przypadku urządzeń wyposażonych w dodatkowe złącze Ethernet wyświetlane są pola 
służące do konfiguracji tego portu, jak również portu podstawowego.
– Włącz opcję DHCP, aby adres IP, maska podsieci i brama domyślna zostały 

automatycznie przypisane przez sieciowy serwer DHCP. Wyświetlane są faktyczne 
wartości.

– Jeśli opcja DHCP jest wyłączona, wypełnij pola Adres IP, Maska podsieci i Brama 
domyślna dla rejestratora.

– Pole Adres MAC jest polem tylko do odczytu i wskazuje adres MAC karty sieci Ethernet.
– Connection (Połączenie) pokazuje stan fizycznego połączenia sieciowego. 
– Ogranicz szerokość pasma sieci, wpisując w polu Limit szerokości pasma dowolną 

wartość między 0,1 a 100 Mb/s.

3.9.3 Zakres adresów IP
– W konfiguracji można wprowadzić osiem zakresów adresów IP, aby zezwolić na dostęp.
– Wpisz ten sam adres początkowy i końcowy, aby określić pojedynczy adres IP. Wpisz 

różne adresy początkowe i końcowe, aby określić zakres adresów IP.
Dostęp do urządzenia mogą uzyskać tylko stacje robocze (z programem Divar Centrum 
Zarządzania lub Narzędzie konfiguracyjne), których adres IP należy do jednego z 
wyznaczonych zakresów.

3.9.4 Przes. str. monitora
Funkcja zdalnego przesyłania strumieni wizyjnych z monitora umożliwia przesłanie sygnału z 
wyjścia A i/lub B przez jedno lub więcej analogowych wejść wizyjnych. Główną zaletą tej 
funkcji jest możliwość zdalnego podglądu obrazów wieloekranowych przy korzystaniu 
wyłącznie z jednego strumienia wizyjnego. Pozwala to na wykorzystanie mniejszej szerokości 
pasma i zasobów komputera.
Każde analogowe wejście wizyjne może zostać skonfigurowane jako:
– Wejście kamery (domyślne)
– Wyjście strumienia A (wejście służy do przesyłania strumienia z wyjścia A monitora).
– Wyjście strumienia B (wejście służy do przesyłania strumienia z wyjścia B monitora).

Uwaga:
W karcie Zapis należy wyłączyć zapis lub kanał wykorzystywany do przesyłania strumieni 
wizyjnych z monitora.
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3.10 Przechowywanie
Menu Przechowywanie umożliwia dostęp do informacji o dyskach twardych.

3.10.1 Zestaw dysków
Właściwości aktywnego zestawu dysków dotyczą całej grupy aktywnych dysków twardych:
– Pozycja Dyski w zestawie pokazuje dyski twarde, którą są używane.
– Pozycja Zestaw dysków chroniony przed zapisem wskazuje, czy zestaw dysków jest 

wykorzystywany do odczytu i/lub zapisu. Kliknij Zmień, aby ustawić tryb inny niż 
wyświetlany.

– Opcja Wewn. RAID (Redundant Array of Independent Disks – Nadmiarowa macierz 
niezależnych dysków) aktywuje nadmiarowy system przechowywania danych (RAID 4) 
zapewniający wyższą niezawodność zapisu. Aby móc korzystać z funkcji RAID, konieczne 
jest zamontowanie czterech dysków i uaktywnienie licencji RAID. Gdy system RAID 4 jest 
aktywny, rozmiar pamięci masowej dostępnej do zapisu wideo równa się trzykrotności 
pojemności najmniejszego dysku z zestawu. Na czwartym dysku zapisywane są 
informacje o parzystości. 
Awaria pojedynczego dysku nie powoduje utraty żadnych danych. Zapis będzie 
dokonywany na trzech dyskach, bez zabezpieczenia RAID 4. Po wymianie niesprawnego 
dysku dane zostają odbudowane na nowym dysku (proces ten trwa zazwyczaj około 24 
godzin), bez zakłócania zwykłego trybu pracy.

– Nadpisz po – gdy grupa dysków jest zapełniona, najstarszy zapis wizyjny jest 
automatycznie nadpisywany. W razie potrzeby można wymusić krótszy czas 
nadpisywania, np. z przyczyn prawnych.

– Całkowita pojemność zestawu dysków jest wyświetlana w gigabajtach.

3.10.2 Dyski

Używane
Umożliwia wyświetlenie właściwości używanych dysków z aktywnego zestawu dysków.
– Pojemność każdego z dysków jest podawana w gigabajtach.
– Dyski można usuwać z aktywnego zestawu, klikając opcję Usuń.
– Kliknij, aby wybrać pojedynczy dysk twardy z listy.

– Kliknij opcję Właściwości, aby wyświetlić status wybranego dysku.

All disks (Wszystkie dyski)
Na liście wyświetlane są wszystkie dostępne dyski. 
– Wybierz opcję Dyski wewnętrzne, aby wyświetlić listę zainstalowanych dysków 

wewnętrznych wraz z ich pojemnością w gigabajtach.
– Widoczne są także lokalizacje dysków iSCSI. Lokalizacje można dodawać do listy i 

usuwać z niej, klikając opcję Dodaj lokalizację lub Usuń lokalizację.
– Po wybraniu opcji Dodaj lokalizację wyświetlane jest okno podręczne, w którym 

należy podać adres IP oraz port macierzy iSCSI, która ma być dodana.
– Wybierz z listy pojedynczy dysk twardy i kliknij Właściwości, aby wyświetlić jego status.

3.10.3 Usługa
– Usuń aż do... – otwierane jest podmenu, za pomocą którego można usunąć sekwencje 

wizyjne starsze niż podana data.
– Usuń wszystkie nagrania – zostaną usunięte wszystkie sekwencje wizyjne ze wszystkich 

dysków twardych aktywnego zestawu (dotyczy także nagrań z dysków chronionych).
– Wstrzymaj zapis... – wszystkie nagrania są wstrzymywane na podany czas.
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3.11 Użytkownicy

3.11.1 Ogólne
– Ustaw domyślnego użytkownika. Ten użytkownik jest domyślnie logowany w urządzeniu 

podczas jego włączenia.

3.11.2 Administrator
– W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika o długości maksymalnie 16 

znaków.
– W polu Hasło wpisz hasło o długości maksymalnie 12 znaków.
– Zaznacz Pozwól na lokalne logowanie, aby umożliwić dostęp lokalny (zawsze włączone).
– Zaznacz Pozwól na zdalne logowanie, aby uaktywnić możliwość zdalnego dostępu.
– Zaznacz Automatyczne wylogowanie, aby uaktywnić automatyczne wylogowanie po 

upływie 3 minut nieaktywności.

3.11.3 Użytkownicy 1–7
Na siedmiu kartach można zdefiniować maksymalnie siedmiu użytkowników.
– W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika o długości maksymalnie 16 

znaków.
– W polu Hasło wpisz hasło o długości maksymalnie 12 znaków.
– Zaznaczając różne pola wyboru można ustawić różne uprawnienia użytkowników.
– Na karcie Prawa sterowania można ustawić uprawnienia do wyświetlania obrazu kamery, 

sterowania kamerą, ustawiania położeń zaprogramowanych kamery i sterowania 
przekaźnikowego.

3.12 System

3.12.1 Porty szeregowe

KBD
KBD służy do: 
– nadawania unikatowego numeru identyfkacyjnego od 1 do 16, gdy wiele urządzeń Divar 

jest obsługiwanych z poziomu jednej klawiatury;
– nadawania numeru pierwszej kamery przy tworzeniu systemu wielu urządzeń Divar (na 

przykład w systemie Divar 1 znajdują się kamery 1-16, a w Divar 2 kamery 17-32);
– nadawania uprawnień dostępu dla każdej klawiatury, gdy do sterowania urządzeniem 

Divar stosowanych jest wiele klawiatur przy użyciu rozszerzenia klawiatury.

Port COM
Port COM jest wykorzystywany do integracji lub w celach serwisowych.
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3.12.2 Licencje
Korzystanie z niektórych funkcji opcjonalnych wymaga zakupu licencji na oprogramowanie 
przed ich uaktywnieniem.
– Adres MAC pokazuje adres MAC urządzenia. Adres MAC, wraz z ważnym numerem 

licencji, jest wymagany do uzyskania klucza uaktywniającego ze strony:
https://activation.boschsecurity.com

Numer licencji i instrukcja pozyskiwania klucza uaktywniającego znajdują się w liście 
załączonym do każdej kupowanej licencji Divar.

– Zainstalowane klucze to opcja umożliwiająca wgląd we wszystkie klucze licencyjne 
zainstalowane w systemie.

– Kliknij Klucz instalacji, aby wprowadzić nowy klucz uaktywniający licencji.
– Dostępne funkcje to opcja pokazująca wszystkie zainstalowane funkcje opcjonalne.

3.12.3 Logowanie
Wybierz pozycje, które mają być zarejestrowane.
– Rejestruj styki 
– Log motion (Rejestracja ruchu) 
– Rejestracja zdalnego dostępu 

3.13 Konfiguracja monitorów
W podmenu ustawień monitora można skonfigurować ustawienia monitorów A i B.

Configure Monitor A (Konfiguracja monitora A)
(lub)
Configure Monitor B (Konfiguracja monitora B)
Wybierz ustawienie Przezroczyste tło, aby przez menu był widoczny obraz z kamery. 
Wybierz kolor krawędzi okienka obrazu (czarny, biały lub szary).

Multimodes (Tryby wielokrotne)
Wybierz widoki wieloekranowe, które chcesz wyświetlić.

Wyśw. zdarzeń
Zaznacz pola wyboru Contact inputs events (Zdarzenia wejść stykowych), Zdarzenia 
wykrycia ruchu lub Video loss alarms (Alarmy utraty sygnału wideo) aby wyświetlać te 
zdarzenia na ekranie.
W polu Czas wyświetlania ustaw długość okresu, przez który informacje o tych zdarzeniach 
mają być wyświetlane na ekranie (tylko zdarzenia niealarmowe), i podaj liczbę wierszy, jaka 
ma być wyświetlana na liście zdarzeń.

Lista sekwencji
Przy użyciu suwaka Czas prezentowania sekwencji ustaw długość czasu, przez który obraz z 
kamery jest prezentowany na ekranie (1–60 s).
Przy pomocy przycisku + przenieś wejścia kamery na listę sekwencji. Przy pomocy przycisków 
strzałek Przesuń w górę i Przesuń w dół ustaw je w żądanej kolejności. Przycisk - służy do 
usunięcia pojedynczej pozycji z listy sekwencji.
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