
DVR платки за видеонаблюдение с персонален компютър 
HICAP50 & HICAP100 
 
Инструкция за инсталиране 
 
1. Инсталиране на платката в компютъра 
Платката се инсталира на PCI слот в персонален компютър. При възможност за избор 
Hicap се инсталира максимално близо до видео-картата на компютъра. (Ако е 
необходимо използването на функция watchdog се свързва двупроводния червено- 
черен кабел към “ресет” конектора на дънната платка на РС.) 
Пълно описание на работата с Hicap на английски език 
се намира на инсталационния диск в директория MANUAL. 
 
2. Инсталиране на драйвъри 
Драйверите необходими за работа на Hicap се намират в следните директории на 
инсталационното CD: 
Drivers/WIN_2K_XP (драйвери за Windows 2000 и Windows XP) 
Drivers/WIN_98_SE_ME (драйвери за Windows 98 и Windows ME) 
За работата на Hicap 50 e необходимо инсталирането на следните драйвери: 
А) Windows 2000 и Windows XP 
� ComArt 2ND Master (ComArT2M) – инсталира се при разпознаване на платката от Windows 
� ComArt 2ND Device (ComArT2D) – инсталира се ръчно като мултимедийно устройство 
� ComArt 2ND Slave (ComArT2S) – инсталира се ръчно като мултимедийно устройство 
В) Windows 98 и Windows ME 
� Comart Digital Q (Digitalq.inf) – инсталира се при разпознаване на платката от Windows 
За работата на Hicap 100 e необходимо инсталирането на следните драйвери: 
А) Windows 2000 и Windows XP 
� ComArt 2ND Master (ComArT2M) – инсталира се при разпознаване на платката от Windows 
� ComArt 2ND Master (ComArT2M) – инсталира се при разпознаване на платката от Windows 
� ComArt 2ND Device (ComArT2D) – инсталира се ръчно като мултимедийно устройство 
� ComArt 2ND Slave (ComArT2S) – инсталира се ръчно като мултимедийно устройство 
В) Windows 98 и Windows ME 
� Comart Digital Q (Digitalq.inf) – инсталира се при разпознаване на платката от Windows 
Наличието на пълен комплект успешно инсталирани драйвери може да се провери от 
device manager. Там трябва да присъстват всички драйвери. Въпросителен или 
удивителен знак пред драйвера означава непълна или неправилна инсталация. В този 
случай повторете инсталацията като спазвате последователността. 
 
3. Настройки на Display Properties 
От контролния панел на Windows/Display направете следните настройки: 
а) поставете ехранната резолюция в режим 1024 х 768 
б) деактивирайте Screen Saver - (none) 
в) деактивирайте автоматичното изключване на монитор/твърд диск от Power Settings. 
 
4. Инсталиране на DirectX 
При използване на Windows 98 или Windows ME e необходимо инсталирането на DirectX 
от папка DirectX на инсталационното CD. 
 
5. Инсталиране на софтуер 
В папка Setup на инсталационното CD има следните папки: 
------ Main Program (основна програма) 
Mjpeg ---------------------- Remote Program (програма за преглед по мрежа) 



------ Viewer Program (програма за преглед на архив на други РС) 
Multi Client 
Multi Password 
За инсталиране на основната програма в папка Main Program се стартира програмата 
Setup.exe. 
 
6. Стартиране на програмата и конфигуриране 
При стартиране на инсталираната програма е необходимо въвеждането на 
потребителско име и парола. По подразбиране се въвеждат следните стойности 
(потребителското име и паролата могат да се променят в последствие): 
user name: super 
password: super 
ВАЖНО: При първо влизане в програмата е необходимо да се извършат следните 
операции: 
1. От меню Default Setup да се избере тип на камерите – PAL 
2. От меню File Management да се конфигурира място на дисковете за 
записване (необходимо е дефинирането на поне 1 imagebox. Докато не се 
дефинира такъв не е възможно излизането от основната програма) 
 
Следва кратко описание на основните менюта: 
 
6.1 Default Setup (Общи настройки) 
Start Mode определя състоянието на екрана при стартиране на програмата – 1, 
4, 9 или 16 камери) 
OSD Mode определят се индикациите на камерите при преглед на “живо, като 
номер на камера, местоположение на камера и статут на запис 
Restart Mode опция за автоматично рестартиране на компютъра в определени 
дни и часове от седмицата (при непрекъсната работа се 
препоръчва автоматично рестартиране 2-3 пъти седмично 
Watchdog Mode активиране и деактивиране на функция watchdog (при свързан 
watchdog конектор към reset конектор на дънната платка 
Security Check активиране на парола за ползване на опциите на софтуера и за 
изход от програмата 
Auto Switching Mode активира автоматично превключване на камерите и указва 
интервала за превключването им. 
M/D Beep Mode включва опцията за задействане на звуков сигнал при отчетено 
движение 
PANTILT Mode режим за контрол на панорамни глави 
Display Mode избор на режим ‘PAL’ или ‘NTSC’ (избира се PAL) 
Enable Overlay Scale избора на тази опция дава по-жива картина. За нея е необходимо 
видеокартата на РС да има инсталирана функция H/W overlay. Такива 
карти са видеокарти с ATI чипсет и минимално 32MB видеопамет. 
 
6.2 Camera Setup (настройки на камери) 
В това меню се извършва настройката на параметрите за запис на индивидуално за 
всяка камера. 
Enable camera активира дадена камера 
едновременна настройка на параметрите на всички камери 
(разпределя ресурсите поравно между камерите) 
Resolution избор между 3-те подържани резолюции 704х576, 704х288 или 
352х288 (резолюция 704х576 е подходяща за камери с 
прогресивно сканиране) 



Quality избор на качество в рамките на дадена резолюция (стандартно 
50~60) 
Capture frame определя броя на кадрите, които се “прихващат” от платката 
(общия брой на кадрите е 50 бр. за Hicap50 и 100 бр. за Hicap100) 
Continuous recording задава броят на кадри при непрекъснат запис 
frame 
Event Frame Setting определя броя на кадри записани преди, по време на и след 
свършване на събитието (движение) при режим на запис 
Motion Detection & Sensor Triggering 
Record Schedule определя режима на запис за всеки час от седмицата: 
* Stop не се провежда запис 
* Always непрекъснат запис 
* Sensor запис по сигнал от външни устройства (необходимо е 
закупуване на DIO платка) 
* Motion запис при детекция на движение 
* Sensor & Motion запис при отчетено движение или при външно устроство 
 
6.3 Digital I/O Setup (Настройка на входове от външни устройства) 
За използването на тези входове е необходимо закупуване на DIO платка. 
 
6.4 Motion Setup (Настройка на детекция на движение) 
Select Camera Number избор на камера за настройка 
Select Sensitivity Mode избор на ниво на чувствителност на детекцията 
(по-малък номер отговаря на по-висока чувствителност) 
Night Motion Setup възможност за указване на нощна чувствителност на 
детекцията на движение (използва се при “шум” в камерите) 
INSERT MD ZONE MODE опции за конфигуриране на до 16 зони за детекция 
* Test тестване на действието на конфигурираните зони 
* Insert Zone определяне на зона 
* Insert Entire Zone определяне на целия екран като зона 
* Clear Zone изтриване на зона 
* Clear Entire Zone изтриване на всички зони 
 
6.5 Color Setup (Настройка на цветността на камерите) 
Select color mode опции за индивидуална настройка на цветовете за всяка 
камера 
* Brightness настройка ____на яркост 
* Contrast настройка на контраст 
* Sharpness настройка на острота на изображението 
* Hue настройка на отсенки 
 
6.6 Auto Backup (Автоматично архивиране) 
Select Target Drive избор на физическо устройство за автоматично архивиране 
Select Time избор на време за автоматично архивиране 
 
6.7 File Management (управление на видео-архива) 
Видео-архива на Hicap e организиран в специализирани файлове, наречени Imagebox. 
Всеки imagebox има фиксиран размер 98MB (100MB заедно със служебните индексни 
файлове. По този начин 10 imagebox се равняват на 1GB архив, 100 imagebox се 
равняват на 10GB архив и т.н.). Hicap позволява точно предварително определяне на 
размера на видео-архива и дисковете, където този архив ще се съхранява. Задаването 
на imagebox се осъществява при конфигурацията с помощта на следните опции: 



Present Image-box показва количеството на дефинираните imagebox 
Max Image-box показва максималния възможен брой imagebox за 
конфигурацията 
Remain Image-box показва колко още imagebox могат да бъдат добавени 
Add Image-box избира броят на imagebox, които ще добавяме към системата 
След като изберем броят imagebox, които ще добавим се натиска бутона START. 
Imagebox могат да се добавят многократно, но не могат да се премахват от системата 
без загуба на информация. Препоръчително е на дисковете да се оставят свободни до 
1GB за употреба от други програми, Windows и при необходимост от backup. 
Когато е необходимо реорганизиране на видео-архива (напр. при необходимост от 
намаляване на броя на дефинираните imagebox) или при инсталиране на следваща 
версия на софтуера, следва да се използа програмата: 
Тя се намира в папка Setup инсталационното CD. При стартирането на тази програма се 
използват и трите опции в прозореца и: 
Delete Registry Key 
Delete MIG Key 
Delete Imagebox & Etc. 
 


