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1 Güvenlik bilgileri
Bu cihazı kullanırken aşağıdaki güvenlik bilgilerine dikkat edin.

1.1 Kullanılan güvenlik sembolleri
Güvenlik bilgilerini içeren aşağıdaki grafiğe dikkat edin:

1.2 Kurulum/konfigürasyon

1.3 İmha Etme

NOT! 
Doğrudan veya dolaylı olarak personelin güvenliği veya malın korunması ile ilgili olan bilgilere 
işaret eder.

DİKKAT! 
Önlenmediği takdirde maddi hasara yol açabilen olası bir tehlikeli duruma işaret eder.

NOT! 
Bosch Recording Station'ın kurulum/konfigürasyonu sadece kalifiye müşteri hizmetleri 
personeli tarafından yapılmaldır.

İmha Etme
Sahip olduğunuz Bosch ürününüz, tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzemeler ve 
bileşenlerle geliştirilmiş ve üretilmiştir.
Bu sembol, elektrikli veya elektronik cihazların kullanım ömürleri sona erdiğinde ev çöpünden 
ayrı şekilde imha edileceklerini gösterir.
Avrupa Birliğinde kullanılmış elektrikli ve elektronik ürünler için ayrı toplama sistemi 
kurulmuştur. Lütfen bu cihazları yerel toplama merkezinizde veya geri dönüşüm merkezinde 
imha edin.
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2 Giriş

2.1 Sistem açıklaması
Bosch Recording Station, video resimlerinin mesafe ve bulunulan yere bağımsız olarak 
görebileceğiniz her yere aktarılması ve değerlendirilmesi için doğrudan IP kameraları 
tarafından yerinde kaydedildiği bir denetleme yazılımıdır. Bir kodlayıcı ile analog kameralar 
ekleyebilirsiniz.
Bosch Recording Station, bankalar, büyük perakende ticaret zincirleri, tren garları, 
havaalanları, şehir merkezleri, sanayi tesisleri, resmi daire ve ofis binaları gibi çok sayıda 
uygulama için kullanılabilir.
Sistem, gösterge için geliştirilmiş hizmet özellikleri, kayıt için yüksek esneklik ve video 
resimleri ve bilgilere hızlı ve rahat erişim sağlar. Gerektiğinde video resimlerine her an ve 
dünya çapında her yerde bakılabilir. Bosch Recording Station'e iletişim ve erişim özel veya 
kamu ağı üzerinden gerçekleşir.  Sistem, bu amaç için çok sayıda çevre cihazı ve sitemi ile 
bağlanabilir.
Kaydedilen resimler, arama ve navigasyon fonksiyonları ile ağaç yapısında zahmetsizce 
gösterilebilir. Resimlere erişim yerel şekilde veya bir şirket ağı veya internet üzerinden uzaktan 
erişim ile sağlanabilir. Birden fazla farklı kamera perspektifi seçilebilir. Hızlı ve güçlü 
performansta resim arama fonksiyonları, uzun süren manuel aramayı gereksiz kılar. 
Fonksiyonların arasında resim değişikliklerine göre arama yapılması (Smart Motion Search) 
veya kamera numarası, kayıt tarihi ve saati gibi kriterlere göre arama yapılması yer alır.
Erişim, yüksek güvenlik seviyesinin sağlanması için kullanıcı yetkileri tarafından kontrol edilir.  
Oturum açma, oturum kapama, durum değişiklikleri, resim aktarımları ve sistemin kapatılması 
gibi olaylar bir veritabanında kaydedilir. Dahili bir video onaylaması ile resimlerin manipüle 
edilebilmesi engellenir.
Resimlerin aktarılması ve kaydedilmesi için farklı bellek cihazları kullanılabilir, örneğin harici 
diskler, RAID ve NAS cihazları ve harici sabit diskler.
Konfigürasyon asistanı ile yeni kurulum hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilir. Seri 
bağlantılara Bosch alarm sistemleri, bankamatikler, bağıl çapraz kızakları ve giriş kartı 
okuyucuları bağlanabilir.

2.2 Desteklenen işletim sistemleri
Bosch Recording Station aşağıdaki işletim sistemleri için uygundur:
– Windows 7 (32 Bit/64 Bit)
– Windows Server 2008 R2 (64 Bit)
– Windows Server 2008 (32 Bit)
– Windows XP Professional SP 3 (32 Bit)
– Windows Server 2003 (32 Bit)

Uyarı:
Farklı işletim sistemlerinin kurulum şartlarını dikkate alın!
Hızlı başlama kılavuzu size, kurulum şartlarına dair ve konfigürasyon asistanı yardımı ile ilk 
kuruluma ilişkin ayrıntılı bir açıklama ile ilgili bilgiler sunar.
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2.3 Virüs tarama programı/Windows Güvenlik Duvarı

2.3.1 Virüs tarama programı
Daima en güncel virüs tarama programını kullanın.

Uyarı:
– Virüs tarama programı, sistemin performansını etkileyebilir.
– Virüslere karşı yeterli bir koruma sağlamak için gerçek zamanlı virüs tarama programı 

etkinleştirilmiş olmalıdır.
– Sabit diskteki kaydedilmiş resimleri içeren tüm bölümler, mümkün olduğu sürece tarama 

işleminin dışında tutulmalıdır.
– C diski tarama işlemi, mümkün olduğu sürece zaman ayarlı yapılmalıdır. Tarama işlemini 

haftada bir defa yapmanızı öneririz. C sürücüsünü tararken sistemin performansı ve 
dolayısıyla resim yenileme ve resim kayıt oranı hissedilir şekilde düşer.
Bazı resimlerin kaybolması önlenemeyebilir.

– Örn. USB kayıt fişleri, USB sürücüleri, CD-/DVD sürücüleri ve disket sürücüleri gibi 
değiştirilebilir sürücüler, yeterli korumayı sağlamak için takma işlemi sırasında manuel 
olarak kontrol edilmelidir.

2.3.2 Windows Güvenlik Duvarı'nın kurulması
Windows Güvenlik Duvarı'nı kapatmanızı tavsiye ederiz. Güvenlik duvarı etkinse, Güvenlik 
duvarı ayarlarında aşağıdaki istisnalar eklenmiş ve işaretlenmiş olmalıdır:

Uyarı:
– Bosch Recording Station prosedürleri, virüs tarayıcı programın güvenlik duvarında da 

etkinleştirilmiş olmalıdır.
– Güvenlik duvarından kaçınmaya ilişkin gerekli portlar yapılandırmada ayarlanabilir.

NOT! 
Bilgisayar virüsleri, bilgisayar solucanı ve Trojen'e karşı bir virüs tarama programı ve bir 
güvenlik duvarı kurmanızı öneririz.

Bosch Recording Station
Windows Güvenlik Duvarı ayarlarında istisnalar

ConnectionServer.exe

DBServer.exe

DiBosExplorer.exe

DomeCameraUnit.exe

DVRServiceShimWrapper.exe

JobServer.exe

Parametrierung.exe

VCSModule.exe

VSDKPluginModule.exe

DCOM (TCP) Port 135

DCOM (UDP) Port 135

Remote Configuration (TCP) Port 8080
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3 Konfigürasyın asistanı
Bosch Recording Station'ın kurulumu için birlikte verilen hızlı başlatma kılavuzunu kullanın.
Hızlı başlama kılavuzu size, kurulum şartlarına dair ve konfigürasyon asistanı yardımı ile ilk 
kuruluma ilişkin ayrıntılı bir açıklama ile ilgili bilgiler sunar.

3.1 Konfigürasyon asistanının başlatılması
Kurulumdan sonra Bosch Recording Station'ın ilk başlatılması için konfigürasyon asistanı 
gösterilir. 

Konfigürasyın asistanı, ağda IP kameralarının aranmasını ve kamera zaman planları ve kayıt 
ayarlarının atanmasını mümkün kılar.
Uyarı:
DiBos konfigürasyonlarının yüklenmesi mümkün değildir.

1 Yükle... Belli bir konfigürasyonu yükler (.prm dosyası).

2 İleri > Konfigürasyon asistanını başlatır. Konfigürasyın asistanı, ağda 
IP kameralarının aranmasını ve kamera zaman planları ve kayıt 
ayarlarının atanmasını mümkün kılar.
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3.2 Lisans etkinleştirilmesi
Konfigürasyon asistanı > Lisans etkinleştirme diyalog alanı

Bu diyalog alanında lisansları etkinleştirme imkanınız vardır.

1 Kayıt cihazı - Alıcı Bir kayıt cihazı veya bir alıcının mı kurulduğunu seçin.

2 Lisans: Etkinleştirilen lisans paketini gösterir.

3 Etkinleştir... Lisans paketinin etkinleştirilmesi için bir diyalog alanı açar 
(bkz. Bölüm 4.16.1 Lisansı etkin kılma diyalog alanı).

4 Etkinleştirilmiş 
paketler:

Etkinleştirilen lisans paketlerinin listesini gösterir.

5 İleri > Konfigürasyon asistanının bir sonraki diyalog alanını gösterir.
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3.3 Lisansı etkin kılma diyalog alanı
Yazılım Lisansları menüsü > Lisans etkinleştirme diyalog alanı > Lisans seçimi > Etkinleştir... 
düğmesi
veya
Konfigürasyon asistanı > Lisans etkinleştirme diyalog alanı > Lisans seçimi > Etkinleştir... 
düğmesi

Bu diyalog alanında, bir lisans paketini etkin kılmak için lisans etkinleştirme anahtarını 
girmelisiniz.

Uyarı:
Bilgisayar donanımınız net bir bilgisayar imzası sağlamıyorsa, sabit bir program kilidi kimliği 
bulunan bir program kilidi cihazı kullanabilirsiniz.
Halihazırda lisanslanmış paketlerin kullanılacak program kilidi kimliğinin üzerine aktarılması 
gereklidir. Bunun için Bosch Güvenlik Sistemleri'nin Teknik Müşteri Hizmetleri bölümü ile 
temasa geçin.
Program kilidi cihazı lisansın kendisini içinde barındırmaz. Dolayısıyla bir lisans aktivasyon 
anahtarı ile aktivasyon yapılması gereklidir.

Bunların bir otorizasyon numarası vardır ve bir lisans etkinleştirme anahtarını kullanırlar:
1. Elektronik imzayı not alın veya elektronik imzayı kopyalayın ve bunu bir metin dosyasına 

ekleyin.
2. İnternet erişimi içeren bir bilgisayarda aşağıdaki URL'yi tarayıcıda girin: 

https://activation.boschsecurity.com

Bosch License Manager'a geçiş yapın.

Lisans etkinleştirme anahtarını çağırmak için talimatlara uyun. Lisans etkinleştirme 
anahtarını not alın veya lisans etkinleştirme anahtarını kopyalayın ve bunu bir metin 
dosyasına ekleyin.
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3. Bosch Recording Station yapılandırma aşamasında, diyalog alanına Lisansı etkin kılma 
Bosch Lisans Yöneticisi tarafından verilen lisans aktivasyon anahtarını girin ve ardından 
Etkin kıl düğmesine tıklatın. Lisans paketi etkinleştirilir.

Uyarı:
Otorizasyon numarası, bilgisayar imzası ve etkinleştirme anahtarını olası teknik sorunlar için 
muhafaza edin.
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3.4 Uzaktan istasyonların konfigüre edilmesi
Konfigürasyon asistanı > Uzak İstasyonlar diyalog alanı

Bu diyalog alanında uzaktan istasyonları oluşturursunuz.

1 Yeni Yeni bir uzaktan istasyon oluşturur.

2 İsim: Uzaktan istasyon için bir isim girin.

3 Adres: Uzaktan istasyonun IP adresini veya bilgisayar ismini girin.

Gerekirse başka uzaktan istasyonlar da oluşturun.

4 İleri > Konfigürasyon asistanının bir sonraki diyalog alanını gösterir.
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3.5 Kullanıcının oluşturulması
Konfigürasyon asistanı > Kullanıcı diyalog alanı

Bir ilk kurulumda otomatik olarak 3 yetkilendirme kademesi ve 3 kullanıcı oluşturulur. Bunlar 
silinemez.

Yeni bir kullanıcı oluştururken aşağıdaki şekilde hareket edin:
1. Yeni bir kullanıcı oluşturun ve İsim: ve Parola: bölümlerinden ilgili hakkı atayın. İsmi ve 

parolayı not edin, daha sonra oturum açarken gerekli olacaktır.
2. Parolayı tekrarla: altında şifrenizi tekrar girin.
3. Asistanın bir sonraki sayfasına geçmek için İleri > seçeneğine tıklatın veya girdiğiniz 

bilgileri onaylamak ve asistanı kapatmak için Kapat'a tıklatın.

Uyarı:
Yetkilendirme kademelerine standart olarak parola verilmez.

1 Yönetici Sistemin kullanımı ve yapılandırması ile ilgili tüm haklara 
sahiptir.

2 Gelişmiş kullanıcı Sistemin kullanımı ile ilgili tüm haklara sahiptir. Sistemi 
yapılandırma hakkına sahip değildir. Kullanıcıya Normal 
kullanıcı hakkının verilmesi bu duruma istisnadır.

3 Normal kullanıcı Sistemin kullanımı ile ilgili tüm haklara sahiptir. Yapılandırma 
ile ilgili haklara sahip değildir.

4 İleri > Konfigürasyon asistanının bir sonraki diyalog alanını gösterir.
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3.6 Zaman planlarının oluşturulması
Konfigürasyon asistanı > Zaman planları diyalog alanı

Zaman planlarının atanması fare imleci ile grafiksel bir zaman planlayıcıda gerçekleşir. 3 zaman 
planı seçebilirsiniz. Bu zaman planları haftanın her gününe atanabilir. Zaman planları çeşitli 
renklerde gösterilir.

1 Zaman planları Gün atamak istediğiniz zaman planını seçin.

2 Pazartesi - Pazar Her gün için bireysel zamanlar mümkündür.

3 Grafik zaman 
planlayıcısı

Fare imlecini grafik zaman planlayıcısına hareket ettirin.
Farenin sol tuşuyla bir tık bir hücreyi işaretler. Farenin sol 
tuşu basılı haldeyken sürüklemek bir zaman aralığını işaretler. 
Seçilen tüm hücreler seçilen zaman planının rengini alır. 
Grafiksel zaman planlayıcısında işaretli hücreleri düzenlemek 
için başka bir zaman planı seçin ve mevcut işaretlenmiş 
hücrenin üstüne kaydedin.

4 İleri > Konfigürasyon asistanının bir sonraki diyalog alanını gösterir.
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3.7 MPEG4/H.264 IP kameralarının otomatik olarak gösterilmesi
IP Kameralar ve Encoder menüsü > Ağda ara...
veya
Konfigürasyon asistanı > IP kameraları ekle diyalog alanı

Bu diyalog alanında sistemde bulunan tüm MPEG4/H.264-IP kameraları gösterilir.

1 Bosch Recording Station'e eklemek istediğiniz kameraların 
kontrol kutucuklarını etkinleştirin.

2 Yeniden arayın Ağda MPEG4/H.264-IP kameralarını arar.

3 İleri > Girişleri alır ve bir sonraki diyalog alanını gösterir.
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3.8 MPEG4/H.264 IP kameralarının düzenlenmesi
IP Kameralar ve Encoder menüsü > Ağda ara... > İleri >
veya
Konfigürasyon asistanı > Kamera ayarları diyalog alanı

Bu diyalog alanlarında MPEG4/H.264-IP kameralarına belli özellikler atanır, örneğin hareket 
algılama ve referans resim kıyaslaması.

1 Bosch Recording 
Station tercüme 
edilmeyecek

Genel bakışta kamerayı seçin ve kameranımn ismini girin. Bu 
isim, Bosch Recording Station'da kamera ismi olarak 
gösterilir.
Uyarı:
Birden fazla kamera seçemezsiniz.

2 Açıklama: IP kamerasının tipini gösterir.

3 IP Adresi: IP kamerasının IP adresini gösterir.

4 Kanal: IP kamerasının kanalını gösterir.

5 Kullanıcı adı: Oturum açma esnasında ismi ve şifreyi gerektiren MPEG4/
H.264 cihazlarında kullanıcı ismini ve şifreyi girin (örn. 
kullanıcı ismi ve şifre MPEG4/H.264 cihazında 
yapılandırılmışsa).
Uyarı:
MPEG4/H.264 cihazı için bir servis şifresinin verilmiş olması 
halinde, kullanıcı adı servisini seçin. İlgili şifreyi girin.

6 Şifre:

7 Live-Stream: Canlı resim için kullanılacak MPEG4/H.264 cihazının akışını 
seçin (Akış 1 veya Akış 2).
Uyarı:
Kameranın sadece bir akış sunması durumunda, akış 2 
seçilemez.
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8 Sensörler: MPEG4/H.264 cihazının hareket algılaması ve/veya referans 
resim kıyaslamasını etkinleştirin.
Uyarı:
– Hareket algılaması ve referans resim kıyaslaması MPEG4/

H.264 cihazında da etkinleştirilmiş olmalıdır.
– Alarmı işleme alma menüsünde Tetikleme alanında 

MPEG4/H.264 cihazının ismi gösterilir. Tetikleme, örn. 
kaydı kumanda etmek için seçilebilir. Bunun için uygun 
bir görev seçmelisiniz.

9 Genel bakış ve konfigürasyon ve kullanıcı yüzeyindeki 
kameraların sırasını değiştirir.

10 İleri > Girişleri alır ve bir sonraki diyalog alanını gösterir.
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3.9 Kameraların kayıt ayarlarının konfigüre edilmesi
Konfigürasyon asistanı > Kayıt ayarları diyalog alanı

Bu diyalog alanında her kamera için sürekli kaydı belirleyebilirsiniz.

1 Bosch Recording Station'a atanan kameraları gösterir.
Genel görünümünde kamerayı seçin.
Uyarı:
Birden fazla kamera seçemezsiniz.

2 Gündüz:
Gece:
Hafta sonu:

Sürekli bir kayıt için kullanılan ayarı yapın. Bunun için her 
zaman planı için bir akış seçin.

3 Hazırla Ayarları kabul eder ve asistanı sona erdirir.
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4 Standart yapılandırma
Sistemi, standart yapılandırma ile konfigürasyon yardımcısı ile olduğu gibi karmaşık 
uygulamalara ve müşteri taleplerine uyarlayabilirsiniz.
Yapılandırma ağacında her bir menü maddesine tıklatarak ve ilgili girişleri yaparak yukarıdan 
aşağı doğru inin.
Standart konfigürasyondan konfigürasyon asistanına geçiş mümkün değildir.

4.1 Kayıt sürücülerinin konfigüre edilmesi
Kayıt sürücüleri menüsü

Bu diyalog alanında mevcut sabit diskler ve ağ sürücülerini genel olarak görebilirsiniz.

DİKKAT! 
Güvenlik nedenlerinden dolayı yapılandırmanın harici veri belleğine kaydedilmesi tavsiye edilir.

1 Liste alanı, sistemin tanıdığı tüm sabit disk ve ağ sürücülerini 
içerir. Toplam boyut, MByte olarak boş bellek alanı ve dolu 
bellek alanı gösterilir.
Gösterilen sürücüler etkinleştirilebilir ve devre dışı 
bırakılabilir. 
Kontrol kutusuna tıklatarak sürücüyü etkin kılın.

 Sürücü etkin

 Sürücü devrede değil.

2 Yeni sürücü Yeni bir ağ sürücüsü ekler.

3 Ağ sürücüsüyle 
bağlantıyı kes

Ağ sürücüsüne olan bağlantıyı keser. Bunun için sürücüyü 
seçin ve komut kutusuna tıklatın.



Bosch Recording Station  Standart yapılandırma | tr 21

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Kurulum el kitabı - | V2 | 2011.07

4 Güncelleştir Konfigürasyon esnasında ek bir ağ sürücüsü çalıştırılırsa, bu 
sürücü Güncelleştir üzerine tıklanarak liste alanına dahil 
edilebilir. 

5 Seçilen sürücüler Etkinleştirilen ağ sürücüleri için MByte olarak bellek alanının 
toplam büyüklüğünü ve boş ve dolu bellek alanını gösterir.

6 Kaydet Girişleri alır.
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4.2 IP kameraları ve kodlayıcı
IP Kameralar ve Encoder menüsü

Bu diyalog alanında konfigüre edilen ağ bileşenlerinin (IP kameraları) genel bakışı sunulur.

Uyarı:
En fazla 64 IP kamerası yapılandırılabilir. Kameralar yazılım lisansları ile etkinleştirilmelidir 
(bkz. Bölüm 4.16.1 Lisansı etkin kılma diyalog alanı).

1

Ağda ara...

Sistem, bağlı olan MPEG4/H.264-IP kameralarını otomatik 
olarak tanır.
Ağ taramasında ağda mevcut olan IP kameraları aranır. 
IPkameralarının kendisi Bosch Recording Station'da 
konfigüre edilemez. IP kameraları daha önce, örneğin ilgili bir 
araç ile (örn. BVIP-Configuration Manager) konfigüre 
edilmelidir.

2 Ekle MPEG4/H.264-IP kameraları veya JPEG IPkameraları ekler.

3 Düzenle Mevcut olan IPkameralarının ayarlarını değiştirir.

4 Kaldır Konfigürasyondan IP kameralarını kaldırır.

5 Kaydet Tüm girişleri kaydeder. Menü açık kalır

6 İptal et Menüdeki tüm girişleri son kaydedilen duruma sıfırlar.

7 Çıkış Konfigürasyon sona erdirilir.
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4.2.1 MPEG4/H.264 IP kameralarının otomatik olarak gösterilmesi
IP Kameralar ve Encoder menüsü > Ağda ara...
veya
Konfigürasyon asistanı > IP kameraları ekle diyalog alanı

Bu diyalog alanında sistemde bulunan tüm MPEG4/H.264-IP kameraları gösterilir.

1 Bosch Recording Station'e eklemek istediğiniz kameraların 
kontrol kutucuklarını etkinleştirin.

2 Yeniden arayın Ağda MPEG4/H.264-IP kameralarını arar.

3 İleri > Girişleri alır ve bir sonraki diyalog alanını gösterir.
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4.2.2 MPEG4/H.264 IP kameralarını düzenleyin
IP Kameralar ve Encoder menüsü > Ağda ara... > İleri >
veya
Konfigürasyon asistanı > Kamera ayarları diyalog alanı

Bu diyalog alanlarında MPEG4/H.264-IP kameralarına belli özellikler atanır, örneğin hareket 
algılama ve referans resim kıyaslaması.

1 Bosch Recording 
Station tercüme 
edilmeyecek

Kamera ismini girin. Bu isim, Bosch Recording Station'da 
kamera ismi olarak gösterilir.

2 Açıklama: IP kamerasının tipini gösterir.

3 IP Adresi: IP kamerasının IP adresini gösterir.

4 Kanal: IP kamerasının kanalını gösterir.

5 Kullanıcı adı: Oturum açma esnasında ismi ve şifreyi gerektiren MPEG4/
H.264 cihazlarında kullanıcı ismini ve şifreyi girin (örn. 
kullanıcı ismi ve şifre MPEG4/H.264 cihazında 
yapılandırılmışsa).
Uyarı:
MPEG4/H.264 cihazı için bir servis şifresinin verilmiş olması 
halinde, kullanıcı adı servisini seçin. İlgili şifreyi girin.

6 Şifre:

7 Live-Stream: Canlı resim için kullanılacak MPEG4/H.264 cihazının akışını 
seçin (Akış 1 veya Akış 2).
Uyarı:
Kameranın sadece bir akış sunması durumunda, akış 2 
seçilemez.



Bosch Recording Station  Standart yapılandırma | tr 25

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Kurulum el kitabı - | V2 | 2011.07

8 Sensörler: MPEG4/H.264 cihazının hareket algılaması ve/veya referans 
resim kıyaslamasını etkinleştirin.
Uyarı:
– Hareket algılaması ve referans resim kıyaslaması MPEG4/

H.264 cihazında da etkinleştirilmiş olmalıdır.
– Alarmı işleme alma menüsünde Tetikleme alanında 

MPEG4/H.264 cihazının ismi gösterilir. Tetikleme, örn. 
kaydı kumanda etmek için seçilebilir. Bunun için uygun 
bir görev seçmelisiniz.

9 Genel bakıştaki kameraların sırasını değiştirir.

10 İleri > Girişleri alır ve bir sonraki diyalog alanını gösterir.
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4.2.3 MPEG4/H.264 IP kameraları ekleyin
IP Kameralar ve Encoder menüsü > MPEG4/H.264 IP Kameraları alanı > Düzenle düğmesi > 
Genel Ayarlar sekmesi

Bu menüde sadece MPEG4/H.264 resimlerinin çağrılmasını mümkün kılan MPEG4/H.264 
cihazları konfigüre edilebilir (örn.  Dinion IP, VIPX 1600). Modele göre en fazla 64 adet ağ 
cihazı (JPEG kameraları ve MPEG4/H.264 cihazları) bağlanabilir.

1 Kamera özellikleri

Cihaz tipi: Uygun MPEG4/H.264 cihazını seçin.

IP adresi: MPEG4/H.264 cihazının IP adresini girin.

Kanal: MPEG4/H.264 cihazının kanalını seçin.

İsim: MPEG4/H.264 cihazının ismini girin. Herhangi bir isim 
seçilebilir.

Canlı Akış: Canlı resim için kullanılacak MPEG4/H.264 cihazının akışını 
seçin (Akış 1 veya Akış 2).

Hareket: MPEG4/H.264 cihazının hareket algılaması ve/veya referans 
resim kıyaslamasını etkinleştirin.
Uyarı:
– Hareket algılaması ve referans resim kıyaslaması MPEG4/

H.264 cihazında da etkinleştirilmiş olmalıdır.
– Alarmı işleme alma menüsünde Tetikleme alanında 

MPEG4/H.264 cihazının ismi gösterilir. Tetikleme, örn. 
kaydı kumanda etmek için seçilebilir. Bunun için uygun 
bir görev seçmelisiniz.

Zaman planları Referans resim kıyaslamasının yapılacağı zaman planlarını 
seçin.
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Göster Ayarlar doğru yapıldığında seçilen MPEG4/H.264 cihazının 
canlı resmi gösterilir.

Yapılandır Seçilen MPEG4/H.264 cihazının konfigürasyonunu bir tarayıcı 
penceresinde gösterir.

2 Kameraya bağlan

Kullanıcı ismi: Oturum açma esnasında ismi ve şifreyi gerektiren MPEG4/
H.264 cihazlarında kullanıcı ismini ve şifreyi girin (örn. 
kullanıcı ismi ve şifre MPEG4/H.264 cihazında 
yapılandırılmışsa).
Uyarı:
MPEG4/H.264 cihazı için bir servis şifresinin verilmiş olması 
halinde, kullanıcı adı servisini seçin. İlgili şifreyi girin.

Parola:

3 Alarm girişini etkin kıl Bosch Recording Station'ın, MPEG4/H.264 cihazındaki girişin 
tetiklenmesi ile kumanda edileceği zaman kontrol kutucuğunu 
etkinleştirin.
Uyarı:
IP cihazının tipine bağlı olarak (örn. VIP X1600) 1'den fazla 
alarm girişi yapılandırılabilir. Bunun için No.: altındaki 
MPEG4/H.264 cihazının alarm girişini seçin ve bu alarm girişi 
için Alarm girişini etkin kıl onay kutusunu etkin hale getirin.

İsim: Alarm girişinin ismini girin. Herhangi bir isim seçilebilir.

No.: Seçilen MPEG4/H.264 cihazının alarm girişini seçin.

4 Röleyi etkinleştir MPEG4/H.264 cihazının röle çıkışı Bosch Recording Station 
tarafından kumanda edilecekse kontrol kutucuğunu 
etkinleştirin.
Uyarı:
IP cihazının tipine bağlı olarak (örn. VIP X1600) 1'den fazla 
röle girişi yapılandırılabilir. Bunun için No.: altındaki MPEG4/
H.264 cihazının röle çıkışını seçin ve bu röle çıkışı için Röleyi 
etkinleştir onay kutusunu etkin hale getirin.

İsim: Röle çıkışının ismini girin. Herhangi bir isim seçilebilir.

No.: Seçilen MPEG4/H.264 cihazının röle çıkışını seçin.

5 Ses girişini etkin kıl MPEG4/H.264 cihazının ses girişi kullanılacaksa, kontrol 
kutucuğunu etkin kılın.

İsim: Ses girişinin ismini girin.

No.: Seçilen MPEG4/H.264 cihazının ses girişini seçin.

6 Tamam Girişleri alır.
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4.2.4 Dome kameraları ve hareketli/eğimli kameraları konfigüre edin
IP Kameralar ve Encoder menüsü > MPEG4/H.264 IP Kameraları alanı > Düzenle düğmesi > 
Dome ayarları sekmesi

Gerekirse her kamera için ayar yapın.

Bağlantı yeri ayarları yap

1 Dome ayarları Kayıt kartına tıklayın.

2 Etkin kıl Eğer bir Dome kamera veya hareketli/eğimli kamera söz 
konusuysa, kontrol kutucuğunu seçin.

3 Bağlantı yeri Bağlantı yeri ayarları ilk başta yapılmalıdır. Ardından başka 
Dome ayarları yapılabilir

Bağlantı: Aşağıya bakan oka tıklayın ve arayüzü seçin (VCSCom = 
kodlayıcının seri RS232 portu).

Ayarlar... Komut kutusunu tıklayın. Bir diyalog alanı açılır.  VCSCom 
arayüzünün ayarlarını yapın (saniyede bit, veri biti, durdurma 
biti, parite vs.). 
Ayarlar kamera tipine bağlıdır.
JVC: 9600/8/1/even
Panasonic: 9600/8/1/none (Panasonic dome kısmında ayrıca 
bit oranı manuel ayarlanmalıdır)
Pelco: 2400/8/1/none
Bosch-Domes: Dome ayarları kaydedilmelidir.

Protokol: Bağlı olan kameraları göz önünde bulundurarak protokolü 
seçin.

Kamera adresi: Kameranın adresini girin. Adres kameraya ayarlanmıştır.
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Kamera konumlarını kaydet
Tekrar tekrar otomatik veya manuel olarak hareket ettirmek istediğiniz Dome kameraları ve 
hareketli/eğimli kameraların pozisyonlarını belirleyebilirsiniz. Kullanıcı, gerekli yetkilendirmeye 
sahip ise canlı resimde bu pozisyonları hızlıca seçebilir. Olayın meydana gelmesi ile otomatik 
kumanda da mümkündür.
Yeni bir konumu kaydetmek için aşağıdaki gibi hareket edin:
– İstediğiniz bir ID seçin.
– Kamerayı istediğiniz konuma hareket ettirin ve gerektiğinde resme zoomlayın.
– İşlemi kaydedin.

4 Kayıtlı pozisyonlar

ID   İsim Liste alanının yanında bulunan aşağı doğru oka tıklatın ve eğer 
bir konumu yeni kaydetmek istiyorsanız henüz dolu olmayan 
bir numara seçin veya düzenlemek amacıyla kayıtlı bir 
pozisyonu seçin.
Uyarı:
Kullanıcı tarafından bu ismin seçimi durumunda kamera 
otomatik olarak bu kamera pozisyonuna gelir.

Haret etme / Zumlama Kameraların hareket ettirilmesi:
Yön oku kamerayı hareket etmek istediğiniz yönü gösterene 
kadar farenin imlecini kamera resmine hareket ettirin. 
Ardından farenin sol tuşuna basın. Kamera ok yönünde 
hareket eder, oku ne kadar dışa hareket ettirirseniz (farenin 
tuşu basılı haldeyken) hız artar.
Kameraların zumlanması:
Fare imlecini, artı veya eksi işaretli bir mercek görünene kadar 
kamera resminin ortasına hareket ettirin. Farenin sol tuşuna 
bir kez tıklandığında kamera zoomlar.
Artı işaretli mercek: Kamera nesneye yaklaşır.
Eksi işaretli mercek: Kamera nesneden uzaklaşır.

Kaydet... Kaydetmek için butona tıklayın. Bir diyalog alanı açılır. 
Mantıklı bir isim girin ve girişi onaylayın.
Uyarı:
Kayıt esnasında bazı dom kameralarında diyafram ve mercek 
ayarlanmalıdır. Kayıt esnasında bunun sorgulaması yapılır.

Göster Kontrol etmek için kayıtlı bir konum seçin ve komut kutusuna 
tıklatın. Kamera kayıtlı konuma gider.

Sil Kayıtlı bir konum seçin ve komut kutusuna tıklatın.
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Komut satırı üzerinden makroları (kumanda emirleri) girme
Burada bir komut satırı üzerinden dom kameralarını, hareketli/eğimli kameraları veya kesişme 
kızağı emirlerini belirleyebilirsiniz. Bu makrolar manuel veya otomatik olarak çağrılabilir. Hangi 
makroların mümkün olduğunu ilgili kameranın veya kesişme kızağının kullanım kılavuzundan 
alabilirsiniz. Kullanıcı, gerekli yetkilendirmeye sahip ise canlı resimde bu makroları hızlıca 
seçebilir.

Kamera kontrolü
Her kamera için mercek ve diyafram ayarlanabilir

Girişleri kaydet

5 Kamera komut 
satırları

İlk satır:
Liste önceden ayarlanmış makrolar (kumanda emirleri) içerir. 
Makroyu seçin.
Ortadaki satır (komut satırı):
İlk satırda seçtiğiniz makroyu gösterir.
Buna alternatif olarak bu satırda, şayet bunu ilk satırın liste 
alanında bulamıyorsanız yeni bir makro oluşturma seçeneği 
de var.
Alt satır: 
 Makroya herhangi bir numara verin.

Kaydet... Kaydetmek için butona tıklayın. Bir diyalog alanı açılır. 
Mantıklı bir isim girin ve girişi onaylayın. Bir mesaj kaydı 
onaylar.
Uyarı:
Kullanıcı, kullanım yüzeyinde makroyu kullanabilir.

Aktar Makroyu kontrol etmek için butonun üzerine tıklayın.

Sil Kaydedilen makro silinir.

6 Diyafram ve mercek... Komut kutusunu tıklayın. Bir diyalog alanı açılır. Mercek ve 
diyaframı ayarlayın.

7 Tamam Girişleri alır.
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4.2.5 JPEG IP kameralarını yapılandır
IP Kameralar ve Encoder menüsü > JPEG IP kameralar alanı > Düzenle düğmesi

Bu menüde JPEG resimlerini HTTP veya TFTP protokolü üzerinden çağırabilen kameralar 
yapılandırılır. En fazla 64 ağ cihazı (JPEG kameraları ve MPEG4/H.264 cihazı) bağlanabilir.
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1 Adres: Kameranın adresini (URL) ve JPEG resimleri çağırma emrini 
girin.
Aşağıdaki sözdizimi seçilmelidir:
Bosch BVIP cihazları:
http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegSize=S (QCIF için)
http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegSize=M (CIF için)
http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegSize=L (2CIF için)
http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegSize=XL (4CIF için)
Çok kanal cihazlarında, kanal aşağıdaki gibi seçilmelidir:
http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegCam=2&JpegSize=XL 
(örn. Kanal 2 ve 4CIF için)
Bosch MegaPixel IP kamera:
http://IP-Adresse/image?res=full&x0=0&y0=0
&x1=100%&y1=100%&quality=12&doublescan=0
HTTP'de hareket algılaması bağlantı noktası [&mdn=bağlantı 
noktası numarası] üzerinden gerçekleşir.
tftp://IP-Adresse/
image?res=half&x0=0&y0=0&x1=1600&y1=1200&quality=15
TFTP'de hareket algılaması resim içindedir. Bir bağlantı 
noktasının kurulmasına gerek yoktur.
Axis: http://IP-Adresse/jpg/image.jpg
Mobotix: http://IP-Adresse/record/current.jpg
Uyarı:
Diğer bilgileri, ilgili kameranın kurulum belgelerinden 
edinebilirsiniz.

2 Göster Girilen URL ve emrin doğru olup olmadığını kontrol etmek için 
butona tıklayın. Doğru giriş yapılması durumunda kamera 
resmi çıkar.

3 Yapılandır Butona tıkladıktan sonra seçilen JPEG cihazının 
yapılandırması bir Browser penceresinde gösterilecek.

4 İsim: Kamera ismini girin.

5 Saniyedeki maksimum 
resim sayısı:

Gerektiğinde kontrol kutucuğunu etkin kılın ve saniyede 
gösterilecek olan resim sayısını seçin. Kameraların canlı resim 
görünümünde ağ yükünü bununla etkileyebilirsiniz.
Uyarı:
Gösterilen resimlerin azami sayısı kamera tipine ve kameranın 
ayarlanan parametrelerine bağlıdır (örn. : çözünürlük, 
sıkıştırma ayarı).

6 Kullanıcı ismi: Oturum açma için gerekli kameralarda kullanıcı ismini ve 
parolayı girin (örn. Mobotix banka kamerası).

Parola:

7 Hareketli kamera Eğer IP kamerada hareketi algılayabilen bir kamera söz 
konusuysa, Bosch Recording Station sensörlerin 
tetiklenmesinde kumanda edilebilir. Bunun için kontrol 
kutucuğunu etkin kılın.

Port: Kameranın hareket bilgilerini göndereceği portu seçin 
(kamera modeline bağlı).
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Uyarı:
JPEG IP kameralarının konfigürasyonunda aşağıdaki sınırlamalar dikkate alınmalıdır:
Resim ebadı ve çözünürlük için geçerli olan sınırlama:
– Tek bir JPEG resminin 100 kB'ı geçmemesi gerekir. Gösterilebilecek maksimum resim 

boyutu 1 MB'tır.
– Çözünürlüğün kenar oranı 4:3 olmalıdır (örn. 2048 x 1536).
– Gösterilen resimlerin azami çözünürlüğü 2048 x 1536 ölçüleri ile sınırlıdır.
Kayıt ayarları için sınırlamalar:
– IP kameralarında resim aktarımı, saniyede 900 resim ile sınırlıdır.
– Kaydetme oranı saniyede 50 Mbit (= 6,25 MByte/saniye) ile sınırlıdır.

Açık komutu: Hareket algılaması tetiklendiğinde kameranın gönderdiği emri 
girin (kamera modeline bağlı).
Uyarı:
Komut, kullanılan kameranın el kitabında mevcuttur.

Kapalı komutu: Hareket algılaması sonlandırıldığında kameranın gönderdiği 
emri girin (kamera modeline bağlı).

8 Tamam Girişleri alır.
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4.3 Zaman planlarının konfigüre edilmesi
Zaman planları menüsü

Zaman planlarının atanması fare imleci ile grafiksel bir zaman planlayıcıda gerçekleşir. 8 zaman 
planı seçebilirsiniz. Bu zaman planları haftanın her gününe, her bir tatil gününe ve özel günlere 
atanabilir. Zaman planları çeşitli renklerde gösterilir.

1 Hafta içi günler
Özel günler
Tatil günü

İlgili sekmeye tıklayın.
Uyarı:
– Özel günler sekmesinde yılın her günü seçilebilir.
– Tatil günü sekmesi yalnızca Holidays.xml tatil günleri 

dosyası yüklendikten sonra gösterilir.

2 Zaman planları Gün atamak istediğiniz zaman planını seçin. Bir zaman 
aralığına sadece 1 zaman planı atanabilir.

3 Grafik zaman 
planlayıcısı

Farenin imlecini grafik zaman planlayıcısına hareket ettirin.
Farenin sol tuşuyla bir tık bir hücreyi işaretler. Farenin sağ 
tuşu basılı haldeyken sürüklemek bir zaman aralığını işaretler. 
Seçilen tüm hücreler seçilen zaman planının rengini alır. 
Grafiksel zaman planlayıcısında işaretli hücreleri düzenlemek 
için başka bir zaman planı seçin ve mevcut işaretlenmiş 
hücrenin üstüne kaydedin.

4 Zaman planını 
yeniden adlandır

İsmi değiştirmek için. Bir zaman planı seçin ve butona 
tıklayın. Yeni ismi girin ve girişi Enter tuşu ile onaylayın.
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5 Tatil günü dosyası - 
Yükle

 Holidays.xml. tatil dosyasını yükler. Tatil dosyası ülkelere 
has tatil günlerini içerir. Tatil dosyası düzenlenebilir ve 
ülkelere göre oluşturulmalıdır.
Ardından Tatil günü sekmesinden Ekle düğmesine tıklayın ve 
tatil günlerini seçin.

6 Kaydet Girişleri alır.
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4.4 Kayıt ayarlarını yapılandırma
Bu diyalog alanlarında MPEG4/H.264-IP kameraları ve JPEG-IP kameralarının kayıt ayarlarını 
konfigüre edebilirsiniz.

4.4.1 MPEG4/H.264 IP kameralarının kayıt ayarlarının konfigüre edilmesi
Kayıt ayarları menüsü > MPEG4/H.264 IP Kameraları sekmesi

Bu diyalog alanında MPEG4/H.264 IP kameralarının kayıt ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

1 Gün - Gece - Hafta sonu 
...

Yapılandırılan tüm zaman planları sekme olarak gösterilir.
Ayarların geçerli olacağı zaman planını seçin.
Uyarı:
Yalnızca Zaman planları menüsünde yapılandırılmış zaman 
çizelgeleri görüntülenir.

2 MPEG/H.264 IP 
Kameraları

Kayıt kartını seçin. Altında bulunan liste alanında tüm 
MPEG4/H.264-IP kameraları gösterilir.

3 Kameraların liste 
alanında

Ayarlarını yapmak istediğiniz kamerayı seçin.
Uyarı:
Birden fazla kamera seçilebilir.

4 Ön alarm tanımı Ön alarm tanımı için ayarlar yapın.

Akış: MPEG4/H.264 cihazının Akış’ını seçin (Akış 1 veya Akış 2).

Ses:: Ses birlikte kaydedilecekse, kontrol kutucuğunu etkin kılın.
Uyarı:
Ses yalnızca IP Kameralar ve Encoder > MPEG4/H.264 IP 
Kameraları > Düzenle > Genel Ayarlar altındaki Ses girişini 
etkin kıl onay kutusu seçildiği takdirde seçilebilir.
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Ön alarm süresi [Sn.]: Alarm aktarımı ve hareket kaydı devreye girene kadar 
geçecek olan süreyi seçin.
Uyarı:
En fazla ön alarm süresi 1800 saniyedir. Kayıt devreye 
girene kadar geçen süre, MPEG4/H.264 cihazının ön olay 
kaydının kayıt oranına bağlıdır. Kayıt yapılmadan önce, bir 
kayıt işlemi ve bir kamerada en fazla 3600 resim 
kaydedilebilir. 

5 Alarm kaydı Ayarları alarm kaydında yapın.

Akış: MPEG4/H.264 cihazının Akış’ını seçin (Akış 1 veya Akış 2).

Ses: Ses birlikte kaydedilecekse, kontrol kutucuğunu etkin kılın.

Ek alarm süresi [Sn.]: Ek alarm süresini girin.
Uyarı:
Maksimum ek alarm süresi 999 saniyedir. Standart ayar 
0 saniyedir.

6 Sürekli kayıt Ayarları sürekli kayıtta yapın.

Akış: MPEG4/H.264 cihazının Akış’ını seçin (Akış 1 veya Akış 2).

Ses: Ses birlikte kaydedilecekse, kontrol kutucuğunu etkin kılın.

7 Eski verileri sil Verileri belirli bir gün sayısına göre otomatik silmek için 
kontrol kutucuğunu etkinleştirin.

[Günden] eski: Gün sayısını girin, belirlenen günden itibaren veriler 
otomatik olarak silinir.
Örnek: 3, 3 günden eski olan verilerin otomatik olarak 
silineceği anlamına gelir.

Korunan verileri sil Kontrol kutucuğu etkinleştirildi: Korunan veriler, belirli 
sayıdaki günden sonra otomatik olarak silinir.
Kontrol kutucuğu etkinleştirilmedi: Korunan veriler, belirli 
sayıdaki günden sonra otomatik olarak silinmez.

8 Gelişmiş... Seçili kameranın alarm işlerini düzenlemek için düğmeye 
tıklatın.

9 Standart ayarlar Standart ayarları almak için komut kutusunun üzerine 
tıklatın.

10 Diğer zaman planlarına 
ayarları kopyala...

Seçilen zaman planının tüm sekmeleri içerisinde bulunan 
ayarlarla birlikte başka bir zaman planına kopyalar.
Komut kutusunu tıklayın. Zaman planını seçebileceğiniz bir 
diyalog alanı açılır.

11 Kaydet Girişleri alır.
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4.4.2 MPEG4/H.264 IP kameralarının gelişmiş ayarları
Kayıt ayarları menüsü > MPEG4/H.264 IP Kameraları sekmesi > Gelişmiş... düğmesi

Bu diyalog alanında alarm işlerinin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

1 Alarm görevleri Liste alanı, bu kameranın alarm kayıt listesinde (Alarmı 
işleme alma menüsünde) bulunduğu tüm görevleri gösterir.
Uyarı:
Alarm görevleri yapılandırma kaydedildikten sonra liste 
alanına gelir.

2 Ön alarm süresi [Sn.]: Alarm aktarımı ve hareket kaydı devreye girene kadar 
geçecek olan süreyi seçin.
Uyarı:
En fazla ön alarm süresi 1800 saniyedir. Kayıt devreye 
girene kadar geçen süre, ön alarm tanımı kayıt oranına 
bağlıdır. Kayıt yapılmadan önce, bir kayıt işlemi ve bir 
kamerada en fazla 3600 resim kaydedilebilir.Örnek: 
1 resim/saniye = 1800 saniye, 2 resim/saniye = 
1800 saniye, 4 resim/saniye = 900 saniye, 5 resim/saniye = 
720 saniye vs.

3 Ek alarm süresi [Sn.]: Ek alarm süresini girin.
Uyarı:
Hareket kaydı için ayarları yapın.

4 Ses: Ses de birlikte kaydedilecekse, kontrol kutucuğunu etkin 
kılın.
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4.4.3 JPEG IP kameraların kayıt ayarlarını yapılandır
Kayıt ayarları menüsü > JPEG IP kameralar sekmesi

Bu komut kutusunda JPEG IP kameralarının kayıt ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

1 Gün - Gece - Hafta 
sonu ...

Yapılandırılan tüm zaman planları sekme olarak gösterilir.
Ayarların geçerli olacağı sekmeyi seçin.
Uyarı:
Yalnızca Zaman planları menüsünde yapılandırılmış zaman 
çizelgeleri görüntülenir.

2 JPEG IP kameralar Kayıt kartını seçin. Bunun altında bulunan liste alanında tüm 
JPEG IP kameraları gösterilir.

3 Kameraların liste 
alanında

Ayarlarını yapmak istediğiniz kamerayı seçin.
Uyarı:
Birden fazla kamera seçilebilir.

4 Ön alarm tanımı Ön alarm tanımı için ayarlar yapın.

Oran: Kayıt oranını seçin.
Uyarı:
Gerçek kayıt oranı kamera tipine ve kameranın ayarlanan 
parametrelerine bağlıdır (örn. : çözünürlük, sıkıştırma ayarı). 
Ortalama ayar konumu seçildiğinde saniyedeki resim sayısı 4 - 
6'dır.
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Ön alarm süresi [Sn.]: Alarm aktarımı ve hareket kaydı devreye girene kadar geçecek 
olan süreyi seçin.
Uyarı:
En fazla ön alarm süresi 1800 saniyedir. Kayıt devreye girene 
kadar geçen süre, ön alarm tanımı kayıt oranına bağlıdır. Kayıt 
yapılmadan önce, bir kayıt işlemi ve bir kamerada en fazla 
3600 resim kaydedilebilir.
Örnek: 1 Resim/Saniye = 1800 Saniye, 2 Resim/Saniye = 
1800 Saniye, 4 Resim/Saniye = 900 Saniye, 5 Resim/Saniye = 
720 Saniye vs.

5 Alarm kaydı Ayarları alarm kaydında yapın.

Oran: Kayıt oranını seçin.
Uyarı:
Gerçek kayıt oranı kamera tipine ve kameranın ayarlanan 
parametrelerine bağlıdır (örn. : çözünürlük, sıkıştırma ayarı).

Ek alarm süresi [Sn.]: Ek alarm süresini girin.
Uyarı:
Maksimum ek alarm süresi 999 saniyedir. Standart ayar 
0 saniyedir.

6 Sürekli kayıt Ayarları sürekli kayıtta yapın.

Oran: Kayıt oranını seçin.
Uyarı:
Gerçek kayıt oranı kamera tipine ve kameranın ayarlanan 
parametrelerine bağlıdır (örn. : çözünürlük, sıkıştırma ayarı).

7 Eski verileri sil Verileri belirli bir gün sayısına göre otomatik silmek için 
kontrol kutucuğunu etkinleştirin.

[Günden] eski: Gün sayısını girin, belirlenen günden itibaren veriler otomatik 
olarak silinir.
Örnek: 3, 3 günden eski olan verilerin otomatik olarak 
silineceği anlamına gelir.

Korunan verileri sil Kontrol kutucuğu etkinleştirildi: Korunan veriler, belirli 
sayıdaki günden sonra otomatik olarak silinir.
Kontrol kutucuğu etkinleştirilmedi: Korunan veriler, belirli 
sayıdaki günden sonra otomatik olarak silinmez.

8 Standart ayarlar Standart ayarları almak için komut kutusunun üzerine tıklatın.

9 Diğer zaman 
planlarına ayarları 
kopyala...

Seçilen zaman planının tüm sekmeleri içerisinde bulunan 
ayarlarla birlikte başka bir zaman planına kopyalar.
Komut kutusunu tıklayın. Zaman planını seçebileceğiniz bir 
diyalog alanı açılır.

10 Kaydet Girişleri alır.
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4.5 Giriş ve çıkışları yapılandırma
Bu diyalog alanında giriş ve çıkışları yapılandırabilirsiniz.

4.5.1 Alarm simülasyonunu yapılandır
Girişler ve çıkışlar menüsü > Alarm simülasyonu sekmesi

Bu diyalog alanında kullanım yüzeyindeki kullanıcı alarmlarının tetiklenmesini için 4 giriş 
konfigüre edebilirsiniz.

1 Alarm simülasyonu Kayıt kartına tıklatın.

2 Tip Bir girişin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçin.

Giriş, alarm simülasyonu için kullanılacak.

Giriş, alarm simülasyonu için kullanılmayacak.

3 İsim İsmi girin.

4 Kaydet Girişleri alır.
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4.5.2 Görsel girişleri yapılandır
Girişler ve çıkışlar menüsü > Görsel girişler sekmesi

Sanal girişlerden tarayıcı arayüzü veya bir yazılım üzerinden kumanda edilebilen girişler söz 
konusudur. Sistemdeki diğer girişler gibi aynı işlevselliklere sahipler.
Görsel girişler video sisteminde görevlerin uygulanmasında kullanılabilir, örneğin alarm 
aktarımı veya videoyu aktarma. 32 adet sanal giriş sunulmuştur.

Uyarı:
Sanal girişlerin arayüzüne erişmek için oturum açmak gerekli değildir.

1 Görsel girişler Kayıt kartına tıklatın.

2 Tip Sanal bir girişin konfigüre edilip edilmeyeceğini seçin.

Giriş, sanal giriş olarak kullanılacak.

Giriş, sanal giriş olarak kullanılmayacak.

3 İsim İsmi girin.

4 Alan tanımlarını değiştir Komut kutusunu tıklayın. Bir diyalog alanı açılır. 
Gerektiğinde ek verilerin tanımını düzenleyin.

5 Kaydet Girişleri alır.
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4.5.3 Para otomatiklerini yapılandır
Girişler ve çıkışlar menüsü > Bankamatik sekmesi

Bosch Recording Station'a her birinde 2 giriş olmak üzere en fazla 4 paramatik bağlanabilir. 

1 Bankamatik Kayıt kartına tıklatın.

2 Bağlantı yeri: Bağlantı yerini seçin.

3 Durum sorgulama [h]: Bu sürenin bitiminde sistem, bağlanan 
bankamatiklerin bir transaksiyon yapıp yapmadığını 
tekrar tekrar kontrol eder. Süreyi saat olarak girin. 
Örneğin 2 rakamını girdiğinizde, her iki saatte bir 
kontrol işlemi gerçekleşecektir. 0 rakamını 
girdiğinizde hiçbir kontrol yapılmaz.
Uyarı:
Sisteme bir transaksiyon bildirilmemesi halinde, bir 
hata mesajı gösterilir. Bosch Recording Station 
sistemi ve bankamatik arasındaki bağlantıda bir arıza 
olması durumunda da bir hata mesajı gösterilir.

4 Tip Bir girişin konfigüre edilip edilmeyeceğini seçin.

Giriş değerlendirilir.

Giriş değerlendirilmez.
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Girişlerin tahsisi:
Giriş 1 + 2 = Bankamatik 1 
Giriş 3 + 4 = Bankamatik 2
Giriş 5 + 6 = Bankamatik 3
Giriş 7 + 8 = Bankamatik 4
1, 3, 5, 7 girişleri normalde portre kamerasını etkin 
kılar ve 2, 4, 6, 8 girişleri de para alma kamerasını 
etkinleştirirler.

5 İsim İsmi girin. İsim istenildiği gibi seçilebilir.

6 Kaydet Girişleri alır.
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4.5.4 Giriş kartı okuyucusunu yapılandır
Girişler ve çıkışlar menüsü > Giriş kartı okuyucu sekmesi

Bosch Recording Station'a en fazla 4 giriş kartı okuyucusu bağlanabilir. Her giriş kartı 
okuyucusu bir girişi işgal ediyor. Giriş kartı okuyucu için bir Anti-Skimming işlemi mümkündür.

Uyarı:
Bağlı olandan fazla giriş kartı okuyucusu yapılandırılmamalıdır.

1 Giriş kartı okuyucu Kayıt kartına tıklatın.

2 Bağlantı yeri: Bağlantı yerini seçin.

3 Tip Bir girişin konfigüre edilip edilmeyeceğini seçin.

Girişe bir giriş kartı okuyucusu bağlanır.

Girişe bir giriş kartı okuyucusu bağlanmaz.

4 İsim İsmi girin. İsim istenildiği gibi seçilebilir.
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5 Skimming koruması Bu fonksiyon, EC kartı verilerinin izin verilmeden 
okunmasını sağlayan yabancı parçaların, giriş kartına 
monte edilip, edilmediğini algılar.
Uyarı:
– Fonksiyon etkinleştirmede, Skimming girişi 

Tetikleme olarak kullanıma sunulur.
– Tetikleme sırasında, günlükte bir 

protokollendirme yapılır.
– Ek olarak Giriş kart okuyucusu arızasını açın 

fonksiyonu etkin hale getirilmişse, bu fonksiyon 
çalıştığında kullanıcı arayüzünde bir 
bilgilendirme göstergesi çıkar.

6 Zaman kontrolü - Kurulum Bir zaman kontrolü girmek için komut kutusunun 
üzerine tıklatın. Giriş kartı okuyucusunun (açık, 
otomatik, kapalı) temel ayarını ve zaman planını 
seçebileceğiniz bir diyalog alanı açılır (ayrıca bakınız 
Bölüm 4.5.5 Giriş kartı okuyucusunun zaman kontrolünü 
yapılandır).

7 Bloke edilmiş banka numarası Belirli banka numaralarını bloke etme şansına 
sahipsiniz, yani buraya kayıtlı olan EC kartlarına 
erişilemez. Giriş kartı okuyucusu erişimi engeller. 
Giriş alanındaki okuyucunun temel ayarı: Giriş kartı 
okuyucu otomatik:

Ekle Bloke edilen banka sınıf numarasını metin alanına 
girin komut kutusuna tıklatın. Girişten sonra banka 
sınıf numarası liste alanına alınır.
Uyarı:
Girişte Wildcart’lar (? veya *) istenildiği kadar 
kullanılabilir.  
?
anlamı: Soru işaretinin olduğu yerde herhangi bir 
karakter olabilir veya olmayabilir.
*: Yıldız işaretinin olduğu yerde herhangi bir karakter 
dizisi (bir karakter veya daha fazla) olabilir veya hiç 
olmayabilir (istisna: * tek başına olduğunda tüm 
banka numaraları kilitlidir).

Sil Liste alanında kaydı seçin ve komut kutusuna tıklatın. 
Banka sınıf numarası liste alanından silinir.

8 Giriş kart okuyucusu arızasını 
açın

Eğer bir giriş kartı arızası varsa, kullanıcı arayüzünde 
bir mesaj gösterilir. Ek olarak Skimming koruması 
fonksiyonu etkin hale getirilmişse, Skimming alarmı 
esnasında da bildirim çıkar.
Uyarı:
Tetikleme sırasında, günlükte bir protokollendirme 
yapılır.
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4.5.5 Giriş kartı okuyucusunun zaman kontrolünü yapılandır
Girişler ve çıkışlar menüsü > Giriş kartı okuyucu sekmesi > Kurulum düğmesi

Zaman kontrolü ile ilgili ayarları yapın.

EC kartlarda ülke kodunu yok 
sayın

Ülke karşılaştırması için kullanılan kredi kartı verileri 
değerlendirilmez. Farklı ülke kodları olan kartlar için 
giriş mümkündür.

9 Kaydet Girişleri alır.

1 Giriş kartı okuyucu 
zamanı ayarlandı

Kontrol kutucuğunu etkin kılın.

2 Temel ayar: Liste alanındaki aşağı doğru oka tıklatın ve giriş kartı 
okuyucusunun hangi temel ayara sahip olacağını seçin.

3 Önceki maddede giriş kartı okuyucusunun temel ayarını 
belirlediniz. Gerektiğinde temel ayar zaman bakımından 
sınırlandırılacaksa, aşağıdaki özelliklerin birini veya bir kaçını 
etkin kılın.

Giriş kartı okuyucu 
açık:

Giriş kartı her zaman açıktır.

Giriş kartı okuyucu 
otomatik:

Erişim yalnızca bir EC kartı veya kredi kartı ile mümkündür. 
Belirli bankaların EC kartları bloke edilebilir.

Giriş kartı okuyucu 
kapalı:

Giriş kartı her zaman kapalıdır.

4 Zaman planı: Zaman sınırlamasının geçerli olacağı zaman planını seçin 
(ayrıca bakınız Bölüm 4.3 Zaman planlarının konfigüre 
edilmesi).

5 Tamam Girişleri alır.
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4.5.6 Tehlike mesajlarının girişlerinin konfigüre edilmesi
Girişler ve çıkışlar menüsü > AP girişleri sekmesi

Bir tehlike mesajı sisteminin seri olarak bağlanmasında en fazla 32 giriş belirlenebilir, bunların 
tetiklenmesinde sistemde alarm verilir.
Her girişe standart olarak lineer durumlar atanmıştır, bunlar LSN merkezlerinde projeye özgü 
olarak uygulanabilir. Ayrıca her girişe tehlike bildirim sisteminin adresleri de atanabilir.

1 AP girişleri Kayıt kartına tıklatın.

2 Bağlantı ayarları

Bağlantı yeri: Bağlantı yerini seçin.

Bağlantı hızı: Bağlantı hızını seçin.

Tip: Tehlike bildirim sisteminin tipini seçin.

3 Tip Kolondaki aşağı doğru oka tıklatın ve giriş türünü 
seçin.

Giriş türü, örneğin saldırı, etkindir.

Giriş türü devrede değil.

Uyarı:
Her girişe standart olarak belirli çizgi durumları 
atanmıştır. LSN merkezlerinde bu atanma 
değiştirilebilir.

4 İsim İsmi girin.
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4.5.7 Çizgi durumlarının girişlere tahsis edilmesi (Bosch G serileri için değil)
Girişler ve çıkışlar menüsü > AP girişleri sekmesi > Çizgi durumu: alanı > Tahsis et düğmesi
(ayrıca bakınız Bölüm 4.5.6 Tehlike mesajlarının girişlerinin konfigüre edilmesi)

Bir tehlike bildirim sisteminin çizgi durumlarını girişlere atayın.

Çizgi durumlar ekle

Çizgi durumları kaldır:

5 Çizgi durumu: - Tahsis et Komut kutusunu tıklayın. Çizgi durumların standart 
atamasını değiştirebileceğiniz ve görebileceğiniz bir 
diyalog alanı açılır (ayrıca bakınız Bölüm 4.5.7 Çizgi 
durumlarının girişlere tahsis edilmesi (Bosch G serileri 
için değil)).
Uyarı:
Sadece LSN merkezlerinde mümkündür.

6 Adresler - Tahsis et Komut kutusunu tıklayın. Belirli AP adreslerinin 
girişini görebileceğiniz bir diyalog alanı açılır (ayrıca 
bakınız Bölüm 4.5.8 Adreslerin girişlere tahsis edilmesi 
(Bosch G serileri için değil) ve Bölüm 4.5.9 Adreslerin 
girişlere tahsis edilmesi (Bosch G serileri)).

7 Kaydet Girişleri alır.

1 seçilmeyen düzlem 
durumları:

Çizgi durumu seçin.

2 << Ekle Komut kutusunu tıklayın. Hat durumları Seçili bölge 
durumları: alanında listelenir.

5 Kapat İşlemi kapatır. Girişler kaydedilir.

3 Seçili bölge durumları: Çizgi durumu seçin.

4 >> Kaldır Komut kutusunu tıklayın. Hat durumları Seçili bölge 
durumları: liste alanından çıkartılır.

5 Kapat İşlemi kapatır. Girişler kaydedilir.



50 tr | Standart yapılandırma Bosch Recording Station

- | V2 | 2011.07 Kurulum el kitabı Bosch Sicherheitssysteme GmbH

4.5.8 Adreslerin girişlere tahsis edilmesi (Bosch G serileri için değil)
Girişler ve çıkışlar menüsü > AP girişleri sekmesi > Adresler alanı > Tahsis et düğmesi
(ayrıca bakınız Bölüm 4.5.6 Tehlike mesajlarının girişlerinin konfigüre edilmesi)

Bir tehlike bildirim sisteminin (Bosch G serisi değil) adreslerini girişlere atayın.

Adresleri ekle

Adresleri kaldır:

1 Grup:
Alarm girişleri:

Giriş alanlarına başlangıç adresini girin.

2 Grup:
Alarm girişleri:

Giriş alanlarına bitiş adresini girin.

3 << Ekle Komut kutusunu tıklayın. Adresler Seçilen adresler: liste 
alanında listelenir.

6 Kapat İşlemi kapatır. Girişler kaydedilir.

4 Seçilen adresler: Kaldırmak istediğiniz adresleri seçin. 

5 >> Kaldır Komut kutusunu tıklayın. Adresler Seçilen adresler: liste 
alanından çıkartılır.

6 Kapat İşlemi kapatır. Girişler kaydedilir.
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4.5.9 Adreslerin girişlere tahsis edilmesi (Bosch G serileri)
Girişler ve çıkışlar menüsü > AP girişleri sekmesi > Adresler alanı > Tahsis et  düğmesi
(ayrıca bakınız Bölüm 4.5.6 Tehlike mesajlarının girişlerinin konfigüre edilmesi)

Bosch G serisi bir tehlike bildirim sisteminin adreslerini girişlere atayın.

1 AP adresleri Girişe atamak istediğiniz AP adresinin kontrol kutucuğunu 
etkin kılın.

2 Tamam Girişleri alır.
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4.5.10 POS-Girişleri yapılandırın
Girişler ve çıkışlar menüsü > POS girişleri sekmesi

Bir POSsunucu (POS = point of sale) bağlantısı IP ağı üzerinden yapılır (LAN). Bunun için POS 
sunucusunda Bosch Recording Station'ın IP adresi konfigüre edilmiş olmalıdır. Bosch 
Recording Station'da POS en fazla 64 giriş mevcuttur. POS yerlerde belirlenen 
transaksiyonların etkinleştirilmesinde otomatik bir kayıt yapılır.

1 POS girişleri Kayıt kartına tıklatın.

2 Port numarası: Bosch Recording Station'ın IP sunucusunun verileri 
göndereceği port numarasını girin.
Uyarı:
Bosch Recording Station'daki port numarası POS 
sunucusunda kayıtlı olan port numarası ile aynı 
olmalıdır.

3 Veri yapısı  POS sunucusundan Bosch Recording Station'a 
gönderilen veri akımı yapısını gösterir. Maksimum 
10 veri alanı karşılaştırma kriteri olarak mümkün olur. 
Veri alanı başına maksimum 100 işaret mümkündür.

4 Düzenle... Komut kutusunu tıklayın. Veri alanı türünü ve buna ait 
başlangıç ve bitiş konumunu veri akışında 
yapılandırabileceğiniz bir iletişim kutusu açılır.
Uyarı:
Önce Veri yapısı altında düzenlenecek satırı 
işaretleyin.
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5 Girişi açın Oku tıklatın. Mevcut veri alanı listesi gösterilir. 
Listede Veri yapısı altında gösterilecek tüm veri 
alanları yer alır.
Veri alanı ismini seçin ve altında bulunan metin 
alanına POS sunucusunun veri akışındaki kaydını 
tetikleyen değeri girin.  Birden fazla değer bir sütunla 
birbirinden ayrılır.

6 Girişi kapatın Oku tıklatın. Mevcut veri alanı listesi gösterilir.
Veri alanı ismini seçin ve altında bulunan metin 
alanına POS sunucusunun veri akışındaki kaydını 
sonlandıran değeri girin.  Birden fazla değer bir 
sütunla birbirinden ayrılır.

7 Terminal numarası bilgisi 
içeren veri alanı:

Oku tıklatın. Mevcut veri alanı listesi gösterilir.
Terminal numarasını (örn. kasa numarası) tanımlayan 
veri alanı ismini girin.

8 Tip Bir girişin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçin.

Giriş, kaydı tetiklemek için kullanılmalıdır.

Giriş, kaydı tetiklemek için kullanılmamalıdır.

9 İsim İmleci kolona getirin ve girişin adını girin.

10 Terminal numarası Bosch Recording Station'daki POS girişine atanmış 
olan terminalin numarasını seçin.

11 Kaydet Girişleri alır.
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4.5.11 ATM/POS-Girişleri yapılandırın
Girişler ve çıkışlar menüsü > ATM/POS - Girişler sekmesi

 ATM/POS-Bridge , kasa sistemleri ve bankamatik bağlantısı için kullanılır. Bosch Recording 
Station'a her biri 4 bankamatikli olmak üzere 8 ATM/POS-Bridges bağlanabilir. Bağlantı, IP ağı 
(LAN) üzerinden yapılır.

1 ATM/POS - Girişler Kayıt kartına tıklatın.

2 Cihaz: Cihazı seçin.

3 IP adresi: IP adresini ATM/POS-Bridge kısmına girin.

4 Cihaz port numarası: Port numarasını ATM/POS-Bridge kısmına girin.

5 Port numarası: Bosch Recording Station'ın port numarasını girin.

6 Veri yapısı:  ATM/POS-Bridge 'den Bosch Recording Station'a 
gönderilen veri akımı yapısını gösterir. Maksimum 
10 veri alanı karşılaştırma kriteri olarak mümkün olur. 
Veri akışı büyüklüğü 7 kilobayt ile sınırlıdır.
Uyarı:
Onay kutusu her bir veri alanının etkinleştirmesini 
mümkün kılar. Herhangi bir onay kutusunun 
etkinleştirilmemiş olması durumunda veri akışı ilk veri 
alanına yazılır.

7 Düzenle... Komut kutusunu tıklayın. Veri alanı türünü ve buna ait 
başlangıç ve bitiş konumunu veri akışında 
yapılandırabileceğiniz bir iletişim kutusu açılır.
Uyarı:
Önce Veri yapısı: altında düzenlenecek satırı 
işaretleyin.
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8 Tip Bir girişin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçin.
Uyarı:
Giriş 1 = ATM/Pos cihazı 1
Giriş 2 = ATM/Pos cihazı 2
Giriş 3 = ATM/Pos cihazı 3
Giriş 4 = ATM/Pos cihazı 4

Giriş, kaydı tetiklemek için kullanılmalıdır.

Giriş, kaydı tetiklemek için kullanılmamalıdır.

9 İsim İmleci kolona getirin ve girişin adını girin.
Uyarı:

10 Kaydet Girişleri alır.
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4.5.12 I/O modülünü yapılandırma
Girişler ve çıkışlar menüsü > I/O Modülü sekmesi

Bir Bosch Recording Station'a en fazla 8 I/O modülü bağlanabilir. Aşağıdaki I/O modülleri 
bağlanabilir:
– ADAM-6017 (0 Giriş, 2 Röle)
– ADAM-6018 (0 Giriş, 8 Röle)
– ADAM-6022 (2 Giriş, 2 Röle)
– ADAM-6024 (2 Giriş, 2 Röle)
– ADAM-6050 (12 Giriş, 6 Röle)
– ADAM-6050-W (12 Giriş, 6 Röle)
– ADAM-6051 (12 Giriş, 2 Röle)
– ADAM-6051-W (12 Giriş, 2 Röle)
– ADAM-6052 (8 Giriş, 8 Röle)
– ADAM-6055 (18 Giriş, 0 Röle)
– ADAM-6060 (6 Giriş, 6 Röle)
– ADAM-6060-W (6 Giriş, 6 Röle)
– ADAM-6066 (6 Giriş, 6 Röle)

1 I/O modülleri Kayıt kartına tıklayın.

2 Cihaz: I/O modülünü seçin.

3 IP adresi: I/O modülünün IP adresini girin.

4 Cihaz tipi: Tipini seçin.

5 Tip Bir girişin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçin.

Giriş, görüntü kaydını başlatmak için kullanılmalıdır.

Giriş, görüntü kaydını başlatmak için 
kullanılmamalıdır.
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6 İsim Girişin ismini girin.

7 Tip Bir girişin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçin.

Röle, görüntü kaydını başlatmak için kullanılmalıdır.

Röle, görüntü kaydını başlatmak için 
kullanılmamalıdır.

8 İsim Rölenin ismini girin.

9 Kaydet Girişleri alır.
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4.6 Alarmı işleme almayı yapılandırın
Alarmı işleme alma menüsü

Bu diyalog alanında her zaman planı için görevleri belirleme seçeneğine sahipsiniz. Görevler 
ifadesinden, girişler ve hareket algılamalı veya referans resim kıyaslamalı kameralar tarafından 
başlatılan aksiyonlar anlaşılır.
Aşağıdaki aksiyonlar mümkündür:
– Bir alarm kaydının başlatılması
– Bir röle çıkışının kumandası
– En fazla dört Dome kamera ve hareketli/eğimli kamera kumandası
– E-posta bilgilendirme

1 Görev

Ekle Bir görev ekler. Yeni görevin ismi sürekli numaralandırılır ve 
ismi değiştirilebilir.

Kaldır Bir görevi çıkarır. Bunun için görev işaretlenmelidir.

Yeniden adlandır Görevin ismi değiştirilebilir. Bunun için görev işaretlenmelidir.

2 Tetikleme Liste alanından, tetiklendiklerinde görevi başlatan girişleri 
veya hareket algılamalı veya referans resim kıyaslamalı 
kameraları seçin.
Tetikleme olarak şunlar gösterilir:
– her tür giriş
– Hareket algılamalı ve referans resim kıyaslamalı JPEG-IP 

kameraları ve MPEG4/H.264-IP kameraları
– Giriş kart okuyucusunun Skimming koruması



Bosch Recording Station  Standart yapılandırma | tr 59

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Kurulum el kitabı - | V2 | 2011.07

Ve Görevi başlatmak için seçilen tüm girişler ve hareket 
algılamalı kameralar tetiklenmelidir.

Veya Görevi başlatmak için sadece bir giriş veya hareket algılamalı 
bir kamera tetiklenmelidir.

3 Gün - Gece - Hafta 
sonu

Zaman planını seçin. Görev bu zaman planına atanır.
Uyarı:
Yalnızca Zaman planları menüsünde yapılandırılmış zaman 
çizelgeleri görüntülenir.
Uyarı:
Diğer zaman planlarına ayarları kopyala... düğmesi 
kullanılarak işlerin başka bir zaman çizelgesine hızlıca 
kopyalanabilir.

4 Alarm kayıt listesi Tetikleme altında seçilmiş olan girişler veya kameralar listede 
yer alan kameraların alarm kayıt durumuna geçmelerini 
sağlarlar.

Düzenle... Komut kutusunu tıklayın. Bir diyalog alanı açılır. Alarm 
kaydının yapılacağı kameraları seçin.

Alarm kayıtlarını koru Kontrol kutucuğunu etkin kılın. Alarm kayıtları üstüne 
yazılmaya karşı korumalıdır (ön alarm resimleri dahil).
Uyarı:
Korumalı veriler ancak Kayıt ayarları menüsünde Eski verileri 
sil ve Korunan verileri sil seçenekleri işaretlenmişse belirli 
bir sayıda gün geçtikten sonra otomatik olarak silinirler. 
Kullanıcı arayüzünde manuel silme de mümkündür.

5 Röle kontrolü: Kumanda edilecek olan röleyi belirleyin.

Etkin kıl Komut eden röleyi etkinleştirir.

Röle: Komut edecek olan röleyi seçin.

Aksiyon: Röle işleyişini seçin.
Röle davranışı:
– Olay başlangıcı: Bir olayın başlangıcında röle 

1 saniyeliğine devreye girer.
– Olay sonu: Bir olayın sonunda röle 1 saniyeliğine devreye 

girer.
– Müteakip olay: Röle olayın başlangıcında devreye girer, 

bu durumu olay boyunca korur ve olayın sonunda 
başlangıç durumuna geri gelir.

– Müteakip kayıt: Röle olayın başlangıcında devreye girer 
ve alarm kaydının sonunda (ek alarm süresi dahil) 
başlangıç durumuna geri döner.
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6 Dome kamera 
kontrolü

Bir görevi en fazla 4 Dome kamera ve hareketli/eğimli kamera 
yönetebilir.
İlgili satırın kontrol kutucuğunu etkin kılın. Ardından liste 
alanında yönetilecek olan kamerayı ve kayıtlı bir pozisyonu 
veya bir komutu seçin.
Uyarı:
Sadece farklı Dome kameralar ve hareketli/eğimli kameralar 
kumanda edilebilir.
Saklanmış pozisyon ve komutlar IP Kameralar ve Encoder > 
Ekle / Düzenle kamerası > Dome ayarları altında 
yapılandırılmalıdır.

7 E-posta bilgilendirme Görev tetiklemesiyle birlikte bilgilendirme için e-posta da 
gönderilebilir.

Etkin kıl E-posta bilgilendirmeyi etkin kılın.

Alıcı: Alıcının e-posta adresini girin.
Uyarı:
Birden çok E-posta adresi, ayrı sütunlarda birbirinden 
ayrılmalıdır.

E-posta yapılandır... Komut kutusuna tıkladıktan sonra E-posta sunucusunun 
kurulum ekranı açılır. Kurulum ekranında gönderenin ismi, E-
posta adresi, kullanıcı ismi vs ile ilgili bilgilerde bulunun.

8 Diğer zaman 
planlarına ayarları 
kopyala...

Seçilen görev içerisinde bulunan ayarlarla birlikte başka 
zaman planlarına kopyalar.
Bir görev seçin ve komut kutusuna tıklatın. Zaman planını 
seçebileceğiniz bir diyalog alanı açılır.

9 Kaydet Girişleri alır.
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4.7 E-posta sunucusu ayarlarını yapılandır
Alarmı işleme alma menüsü > E-posta yapılandır... düğmesi
veya
Hata aktarma ve SNMP menüsü > e-posta sunucusu düğmesi

E-postaları gerek SMTP sunucusunda oturum açarak, gerekse açmayarak gönderebilirsiniz.

Uyarı:
– Alarmı işleme alma durumunda bir e-posta alıcısının eklenmesi için bkz.Bölüm 4.6 Alarmı 

işleme almayı yapılandırın
– Hata aktarma durumunda bir e-posta alıcısının eklenmesi için bkz. Bölüm 4.14.1 Bir alıcı 

ekle/Bir alıcının dosyalarını değiştir

1 Aktaranın ismi: Yollayanın ismini girin. İsim, e-posta alıcısında gönderenin 
ismi olarak belirir.

2 e-posta adresi: Yollayanın e-posta adresini girin.

3 SMTP sunucusu: SMTP sunucusunun (e-posta sunucusu) adını veya IP adresini 
girin.

4 SMTP Portu: SMTP portunun numarasını girin (standart değer = 25).

5 SMTP sunucusunda 
oturum açarak

Ancak gönderenin e-posta gönderme yetkisi olması halinde 
gönderilebilir. Bu durumda SMTP sunucusu gönderenin e-
posta gönderme yetkilendirmesine sahip olup olmadığını 
kontrol eder.

6 Kullanıcı ismi: SMTP sunucusuna oturum açma için kullanıcı ismini girin.

7 Parola: SMTP sunucusuna oturum açma için parolayı girin.

8 Kaydet Girişleri alır.
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4.8 Uzaktan istasyonları konfigüre edilmesi
Uzak İstasyonlar menüsü

Bu diyalog alanında kendi kumanda yeriniz için (yerel bilgisayar) uzaktan istasyonları 
belirleyin, böylece yapılandırmanın kalan kısmında bu uzaktan istasyon ile bağlantı 
kurabilirsiniz.

1 Yerel ayarlar Münferit komut kontrol yeri için, aşağıdaki ayarları 
biçimlendirin.

Modem/ISDN: Modemi veya ISDN kartını seçin.
Uyarı:
Bir modem bağlantısında bir yapılandırma yapabilmek için 
RAS uyumlu bir modem bağlanmış ve RAS hizmeti kurulmuş 
olmalıdır.

B kanal sayısı: B kanallarının sayısını girin.

Gelen aramaları kabul 
et (standart kullanıcı 
için)

Gelen çağrılar standart kullanıcılar tarafından alınabilir.

Parola ... Uzaktan istasyonların birbirlerini görmelerini sağlayan parola 
girişi.

Bilgi ... RAS uyumlu bir modem bağlı değilse veya RAS hizmeti 
kurulmamışsa, bir uyarı sembolü ve ek bilgilere sahip komut 
kutusu görünür.

2 Uzak İstasyonlar Burada yeni uzaktan istasyonlar oluşturulabilir. Mevcut olan 
uzaktan istasyonlar liste alanında gösterilir.
Uyarı: Uzaktan istasyonlarda yapılandırılmışsa liste alanında 
ek olarak Düşük bant genişliği sütunu da gösterilir.
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Yeni Yeni bir uzaktan istasyon oluşturur. Açılan komut kutusunda 
girilmesi gereken bilgileri girin.

Düzenle Mevcut uzaktan istasyonlar ile ilgili bilgiler değiştirilebilir.
Diyalog alanının alt kısmında bulunan genel görünümden 
uzaktan istasyonu seçin ve butona tıklayın.

Sil Bir uzaktan istasyonuna olan bağlantıyı siler.
Diyalog alanının alt kısmında bulunan genel görünümden 
silmek istediğiniz uzaktan istasyonu seçin ve butona tıklayın.

3 Kaydet Girişleri alır.
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4.9 Alarm aktarımını yapılandır
Alarm aktarımı menüsü

Bu diyalog alanında alarm aktarımları için Görevleri belirleme seçeneğine sahipsiniz. Görevler 
ifadesinden, girişler ve hareket algılamalı veya referans resim kıyaslamalı kameralar tarafından 
başlatılan aksiyonlar anlaşılır.
Alarm durumunda alarmı veren yerden yapılandırılmış bir uzaktan istasyona bağlantı kurulur.

1 Görev

Ekle Bir görev ekler. Yeni görevin ismi sürekli numaralandırılır ve 
ismi değiştirilebilir.

Kaldır Bir görevi çıkarır. Bunun için görev işaretlenmelidir.

Yeniden adlandır Görevin ismi değiştirilebilir. Bunun için görev işaretlenmelidir.

2 Tetikleme Liste alanından, tetiklendiklerinde görevi başlatan girişleri 
veya hareket algılamalı veya referans resim kıyaslamalı 
kameraları seçin.
Tetikleme olarak şunlar gösterilir:
– her tür giriş
– Hareket algılamalı ve referans resim kıyaslamalı JPEG-IP 

kameraları ve MPEG4/H.264-IP kameraları
– Giriş kart okuyucusunun Skimming koruması
Uyarı:
Hareket algılamasına sahip kameralar için olan tetikleme, 
ancak kamera yapılandırmasından sonra gösterilir (bkz. 
Bölüm 4.2.5 JPEG IP kameralarını yapılandır, 
Bölüm 4.2.3 MPEG4/H.264 IP kameraları ekleyin ve
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Uyarı:
Bir olayda birçok uzaktan istasyon aynı zamanda çağrılabilir. Bunun için birçok görev 
oluşturulmalıdır.

Ve Görevi başlatmak için seçilen tüm girişler ve hareket 
algılamalı kameralar tetiklenmelidir.

Veya Görevi başlatmak için sadece bir giriş veya hareket algılamalı 
bir kamera tetiklenmelidir.

3 Gün - Gece - Hafta 
sonu

Zaman planını seçin. Görev bu zaman planına atanır.
Uyarı:
Yalnızca Zaman planları menüsünde yapılandırılmış zaman 
çizelgeleri görüntülenir.

4 Yetkilendirme 
kademesi

Yetkilendirme kademesini seçin.
Uyarı:
Yetkilendirme kademesinin ismi ve yetkilendirme 
kademesinin bağlantı parolası yerel merkezde ve alarm 
aktarımının yapıldığı uzaktan istasyonda aynı olmalıdır. 
Yetkilendirme kademesinin her bir onayı, örneğin onaylanan 
kameralar, röleler vs. farklı olabilir. Uzaktan istasyona 
erişimde, uzaktan istasyondaki yetki kademesinin onayı alınır.
Yetkilendirme kademeleri menüsünde alarm aktarım 
yetkisini etkin hale getirin.

5 Kameralar Resimleri uzaktan istasyona aktarılacak olan kameraları seçin.

6 Uzak İstasyonlar: Liste alanı, sistemde bilinen tüm uzaktan istasyonları içerir.
Alarm aktarımı yapılacak uzaktan istasyonları ve gerekirse bir 

ya da iki yedek uzaktan istasyon seçin ve  tıklatın. Uzaktan 
İstasyon Alarm alıcısı liste alanına eklenir.

7 Alarm alıcısı Liste alanında, alarm aktarımının yapılacak uzaktan 
istasyonlar içerir.
Uyarı:
Çağrılacak olan uzaktan istasyonlar sistem tarafından 
yukarıdan aşağı doğru ele alınır. Yani önce seçilmesi gereken 
uzaktan istasyon listede en üstte olmalıdır. İlk uzaktan 
istasyona bir bağlantı kurulamadığında seçilen yedek uzaktan 

istasyonlar bunların altında yer alır. Sırayı  ve  komut 
kutuları ile belirlersiniz.

8 Bağlantı sadece alıcı 
sistemin kullanıcısı 
tarafından sona 
erdirilebilir

Sadece alıcı sistemin kullanıcısı bağlantıyı sona 
erdirebiliyorsa, kontrol kutucuğunu etkin kılın.
Aksi takdirde olay sürdüğü kadar bağlantı mevcut olur.

9 Diğer zaman 
planlarına ayarları 
kopyala...

Seçilen görev içerisinde bulunan ayarlarla birlikte başka 
zaman planlarına kopyalar.
Bir görev seçin ve komut kutusuna tıklatın. Zaman planını 
seçebileceğiniz bir diyalog alanı açılır.

10 Kaydet Girişleri alır.
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4.10 Video aktarım zamanlayıcısını aktarmasını yapılandır
Video aktarım zamanlayıcısını aktar menüsü

Bu diyalog alanında video aktarım zamanlayıcısını aktarma için Görevleri belirleme seçeneğine 
sahipsiniz.

1 Görev

Ekle Bir görev ekler. Yeni görevin ismi sürekli numaralandırılır ve 
ismi değiştirilebilir.

Kopyala Mevcut bir görev kopyalanır. Bunun için görev 
işaretlenmelidir.

Kaldır Bir görevi çıkarır. Bunun için görev işaretlenmelidir.

Yeniden adlandır Görevin ismi değiştirilebilir. Bunun için görev işaretlenmelidir. 
İsimde özel karakterler olmamalıdır.

2 Kameralar Resimleri depolanacak olan kameraları seçin.

3 Videoyu aktar Her gün maksimum 160 GB, 1 Gigabit ağ üzerinden 
aktarılabilir.
Aşağıdaki ön koşullara aktarım sırasında dikkat edilmelidir:
– Canlı moddayken 16 kameradan fazlası gösterilmez.
– Veritabanında arama yok.
– Kaydedilen görüntülerde oynatma yok.

Aktarılacak gün sayısı: Aktarılacak olan geçmiş günlerin sayısını girin.
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Zaman kontrollü bir videoyu aktarma örnekleri
Örneklerde resimlerin videoyu aktarma zaman aralığını gösterir.

Örnek 1:

Buna ait videoyu aktarma zaman aralığı:

Örnek 2:

Buna ait videoyu aktarma zaman aralığı:

Güncel günü aktar Güncel gün aktarılacaksa, kontrol kutucuğunu etkin kılın.
Uyarı:
Güncel günün resimleri, görevin uygulanacağı zamana kadar 
aktarılır. Bu güne ait henüz kaydedilmemiş resimler 
aktarılmaz.

4 Gün ve zaman Videoyu aktarmanın yapılacağı günleri seçin.

Saat: Videoyu aktarım saatini girin.

5 Hedef sürücü Hedef sürücüyü seçin.

Güncelleştir Hedef konumun seçimi için bir diyalog alanı açılır.

Yeni sürücü Yeni bir ağ sürücüsü ekler.

Ağ ile bağlantıyı kes Bir ağ sürücüsünü çıkarır.

6 Kaydet Girişleri alır.

Aktarılacak gün sayısı:
Güncel günü aktar
Pazar

Saat: 11:00:00 (= Videoyu aktarma başlangıcı)

Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
00:00:00 11:00:00 videoyu aktarma işleminin başlangıcı

Videoyu aktarma süresi

Resimlerin videoyu aktarma zaman 
aralığı

Videoyu aktarma işleminin sonu 
ve depolanan verilerin sonu

Aktarılacak gün sayısı:
Güncel günü aktar
Pazar

Saat: 11:00:00 (= Videoyu aktarma başlangıcı)

Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
00:00:00 11:00:00 videoyu aktarma işleminin başlangıcı

Videoyu aktarma süresi

Videoyu aktarma işleminin sonu

Resimlerin videoyu aktarma zaman aralığı Depolanan verilerin sonu
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4.11 Yetkilendirme kademelerini oluştur
Yetkilendirme kademeleri menüsü

Bu menüde yönetici haklarına sahipseniz çeşitli gruplara yetkilendirme verebilirsiniz. Bu tip 
yetkilendirme kademelerinde kullanıcının sistemde ne yapabileceğini belirlersiniz.

1 Yeni Yeni bir yetkilendirme kademesi oluşturur.
Yeni butonuna tıklatın ve giriş alanına ismi girin.
Uyarı:
– Yönetici yetki seviyesi her türlü yetkilendirmeye sahiptir.
– Gelişmiş yetki seviyesine sahip bir kullanıcı yalnızca 

Normal yetki seviyesine sahip bir kullanıcının sahip 
olduğu yetkilere eşit veya düşük yetki seviyesinde 
kullanıcılar yaratabilir.

2 Sil Mevcut bir yetkilendirme kademesini siler.

3 Bağlantı parolası Komut kutusuna tıkladıktan sonra bir diyalog alanı açılır. 
Bağlantı şifresini girin.
Uyarı:
Bir bağlantı kurabilmek için bağlantı parolası uzaktan 
istasyondaki parolayla aynı olmalıdır.

4 Kullanıcı gruplarını 
seç...

Bir diyalog alanı açılır. LDAP sunucusunun bir kullanıcı 
grubunu seçin.
Seçimin onaylanmasından sonra bu kullanıcı grubu (LDAP 
sunucusunda) Bosch Recording Station'daki yetkilendirme 
kademesine atanır.
Ayrıca bakınız Bölüm 4.11.1 Bir LDAP sunucusunun kullanıcı 
gruplarını seçmek.
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5 Bu yetkilendirme kademesine sahip kullanıcıya sunulmuş olan 
elemanların (kameralar, röleler) kontrol kutucuklarını etkin 
kılın. Dome kameralar ve hareketli/eğimli kameralarda bir 2. 
sütun kontrol kutucuğu ile birlikte gösterilir.
Uyarı:
Birden fazla seçenek belirlenebilir. Son olarak onay kutusuna 
tıklatın. İlgili sütunun tüm onay kutuları etkin veya devre dışı 
hale gelecektir.
Elemanların önündeki kontrol kutucuklarının anlamı şudur:

: Canlı modda kullanıcıya, yalnızca kontrol kutucuğu etkin 
olan kameralar ve röleler gösterilir.

: Canlı modda kullanıcı yalnızca, kontrol kutucuğu etkin 
olan kubbe kameraları ve hareketli/eğimli kameraları 
kullanabilir.
Uyarı:
Bosch Recording Station sadece zaten konfigüre edilmiş 
kameraları sunar. Yeni kameralar oluşturulmuşsa, bunlara 
erişim, erişim hakkına sahip tüm kullanıcılarda sonradan 
yapılandırılmalıdır.

6 Kontrol kutucuklarını etkinleştirerek yetkilendirme 
kademesinin erişim haklarını seçin.
Uyarı:
Birden fazla seçenek belirlenebilir. Son olarak onay kutusuna 
tıklatın. İlgili sütunun tüm onay kutuları etkin veya devre dışı 
hale gelecektir.
Bu esnada elemanların önündeki etkin kontrol kutucuklarının 
anlamı şudur:

: Oynatma modunda kullanıcıya, yalnızca onay kutucuğu 
etkin olan kameralar gösterilir.

: Ek verilerle birlikte kaydedilen resimler (örneğin tarih, 
saat, KBA verileri) aranabilir, bakılabilir, değerlendirilebilir, 
kopyalanabilir ve yazdırılabilir.

:İlgili kameraların kayıtlı resimleri silinebilir.

7 Konfigürasyon Bosch Recording Station'ın konfigürasyonunda hangi 
fonksiyonun bu yetkinlendirme kademesi kullanıcısı 
tarafından gerçekleştirilebileceğini belirler. Bunun için ilgili 
fonksiyonun kontrol kutucuğunu etkinleştirin.

8 Video aktar Bu yetkilendirme kademesine sahip kullanıcılar video 
resimlerin aktarımına izin verir.
Uyarı:
Önceden tanımlı üç yetkilendirme kademesindeki video resmi 
aktarımı devre dışı bırakılamaz.

9 Kaydet Girişleri alır.
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4.11.1 Bir LDAP sunucusunun kullanıcı gruplarını seçmek
Yetkilendirme kademeleri menüsü > Kullanıcı gruplarını seç... düğmesi
LDAP kullanımı (LDAP = Lightweight Directory Access Protocol) ağlı Bosch Recording 
Station'larda kullanıcı grupları, kullanıcı, şifre vs. gibi merkezi bilgilerin Bosch Recording 
Station'larda kullanılmak üzere bir sunucu tarafından çağrılabilmesini mümkün kılar.
Bunun avantajı:
– Ağında mevcut kullanıcıların her Bosch Recording Station'da yapılandırılmasına gerek 

yoktur, sadece bir kez LDAP sunucusunda yapılandırılması yeterlidir.
– Kullanıcının üye olduğu grubu değiştirerek bir kullanıcının yetkilendirme kademesinde 

kolay değişim. Grup üyeliğindeki değişiklik sadece LDAP sunucusundan gerçekleşir
– Yeni bir kullanıcı ekleme ve mevcut olmayan bir kullanıcıyı silme sadece LDAP 

sunucusunda uygulanır.
– Yerel kullanıcılar ayrıca mevcuttur. Her sistemde oluşturulmaya devam edilir.
Aşağıdaki ayarları yapmadan önce, her bir grup ve grup üyeleri LDAP sunucusuna kurulmalıdır. 
Ardından bu gruplar Bosch Recording Station'da yetkilendirme kademelerine atanır. LDAP 
sunucusunun yapılandırılması Bosch Recording Station yöneticisi tarafından değil, IT 
yöneticisi tarafından yapılır.
Aşağıdaki kayıtları yapabilmek için, IT yöneticisinin yardımına ihtiyacınız var.

Uyarı:
Tüm yolları mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde girin. Böylece LDAP sunucusundaki aramayı 
kısaltırsınız. Arama süresi veritabanının büyüklüğüne bağlıdır ve birkaç dakika sürebilir.
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LDAP sunucusu 
ayarları

1 LDAP sunucusu*: LDAP sunucusunun ismi ve IP adresi.

2 Port*: LDAP sunucusunun port numarası (Standart: kodlanmamış = 
389; kodlanmış = 636)

3 Şifrelemeyi etkinleştir Şifreli veri aktarımı için.

4 Kullanıcı için LDAP 
esası*:

Kullanıcıya göre aramanın yapılacağı net LDAP yolu ismi (DN = 
distinguished name).
Örnek: 
IT yöneticinizden tam LDAP-Basis ismini (DN) öğrenin.
Aşağıdaki gibi DN'ler söz konusudur:
CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

5 Kullanıcı* için filtre: Kullanıcının açık ismini aramak için filtre.
IT yöneticisine filtreyi sorun, böylece kullanıcı ID'si xy olan 
kullanıcı LDAP sunucusunda bulunur.
Kullanıcı  xy için örneğin aşağıdaki filtre olabilir:
(|(sAMAccountName=xy)(userPrincipleName=xy))
xy yerine %username% girin ve filtreyi girin.

6 Gruplar için LDAP 
esası*:

Gruba göre aramanın yapılacağı net LDAP yolu ismi.

7 Grup üyelerine göre 
arama filtresi*:

Bir grubun grup üyelerini aramak için filtre.
Örnek:
IT yöneticisine filtreyi sorun, böylece kullanıcı xy DN (örn. 
CN=xy,CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com) 
LDAP sunucusunda bulunabilir. 
Aşağıdaki gibi bir yol söz konusudur:
(&(objectclass=group)(member=DN).
DN yerine %usernameDN% girin ve yolu girin.

Proxy kullanıcısı

8 Kullanıcı ismi (DN)*: Proxy kullanıcısının açık ismi.

9 Parola*: Proxy kullanıcısının parolası.

10 Test ediyor Proxy kullanıcısının LDAP sunucusuna erişim hakkına sahip 
olup olmadığını test eder.

Kullanıcıların 
yetkilendirme ve 
gruba aitlik testi

11 Kullanıcı ismi: Kullanıcı oturum ID’si, örn. userB. Buraya DN girilmemelidir.

12 Parola: Kullanıcı parolası.

13 Test ediyor Kullanıcı ID’sinin ve parolanın doğru olup olmadığını test 
eder.

14 Grup (DN): Grubun açık ismi. Kullanıcıların grup üyeliklerini kontrol 
etmek için gereklidir.

15 Test ediyor Kullanıcının grup üyeliğini test eder.

Kullanıcı grubu seçimi
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16 Gruplar için filtre: Kullanıcı gruplarını bulmak için filtre.
Kullanıcı grubunu LDAP sunucusunda bulmak için IT 
yöneticisine filtreyi sorun.
Aşağıdaki gibi bir filtre söz konusudur:
(|(objectclass=group)(objectclass=groupofuniquenames))
Filtreyi girin.

17 Kullanıcı gruplarını 
ara

Tıkladıktan sonra LDAP sunucusunda, kullanıcının üye olduğu 
kullanıcı grupları aranır.

18 mevcut kullanıcı 
grubu:

Liste alanında kullanıcı grupları gösterilir. İlgili kullanıcı 
grubunu seçin.

19 Tamam Kullanıcı grupları Yetkilendirme kademeleri menüsüne alınır.
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4.12 Kullanıcı yapılandır
Kullanıcı menüsü

Sistem bileşenlerine ve verilere erişimi korumak için, kumanda işlemleri yalnızca oturum açmış 
kullanıcılar tarafından yapılabilir. Bunun için her kullanıcıya bir yetkilendirme kademesi 
uygulayacak çalışmalar için atanır (ayrıca bakınız Bölüm 4.11 Yetkilendirme kademelerini 
oluştur).
Unutmayın:
– Oluşturulabilecek kullanıcı sayısı sınırlı değildir.
– Kullanıcı parolası sadece yerel bir kullanıcının oturum açması için geçerlidir.
– Yönetici yetkisi yalnızca sistem yöneticileri tarafından verilebilir.

NOT! 
Yönetici yetki seviyesine sahip kullanıcıları mutlaka şifre ile koruma altına alın. Bu parolanın 
yalnızca bu sisteminden sorumlu kişi tarafından bilinmesini sağlayın.

1 Yeni Yeni bir kullanıcı oluşturur.
Yeni üzerine tıklatın ve İsim: veri giriş alanına bir kullanıcı ismi 
girin.

2 Sil Mevcut bir kullanıcı ismini siler.
Diyalog alanının alt tarafındaki genel görünümden silmek 
istediğiniz kullanıcı ismini seçin ve Sil üzerine tıklatın.

3 İsim: Kullanıcı ismi. Buraya yeni kullanıcı ismi girebilir veya mevcut 
olanı değiştirebilirsiniz.

4 Parola Komut kutusuna tıklatın ve kullanıcı parolasını girin. 
Girişlerinizi onaylayın.
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5 Yetkilendirme 
kademesi:

Liste alanındaki aşağı doğru oka tıklatın ve kullanıcı için bir 
yetkilendirme kademesi seçin.

6 Tekrar yetkilendirme Kullanıcı yalnızca, başka bir kullanıcıyla birlikte oturum 
açacaksa bu fonksiyonu seçin.

7 Kaydet Girişleri alır.
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4.13 Güvenlik ve ağ ayarlarının konfigüre edilmesi
Güvenlik ve ağ menüsü

Bu diyalog alanında örneğin  tarayıcı girişi ve ağ bağlantılarında şifreleme gibi güvenlik ayarları 
yapabilirsiniz.

1 Güvenlik ayarları

Oturumsuz tarayıcı 
erişimine izin 
verilmiştir

Tarayıcı üzerinden sisteme erişime izin verilecekse (oturum 
açmadan), kontrol kutucuğunu etkin kılın.
Uyarı:
Fonksiyon standart oturum açmalar için mümkün değildir, 
sadece kendinizin oluşturduğu http oturumlar içindir.

Yetkili kullanıcı: Liste alanında, yetkilendirmesi erişim için kullanılacak olan 
kullanıcıyı seçin.

Tüm onaylama 
kademeleri Video 
sistemini sona 
erdirebilir

Her kullanıcı sistemi kapatma yetkilendirmesine sahip 
olacaksa, kontrol kutucuğunu etkinleştirin.
Uyarı: Standart ayarda sadece yönetici sistemi kapatma 
yetkisine sahiptir.

Uzaktan 
konfigürasyona izin 
verin

Bosch Recording Station'ın uzaktan konfigüre edilmesi Bunun 
için kontrol kutucuğunu etkin kılın.

2 Ağ adaptörü: Ağ adaptörünü seçin.

3 Aktarma oranı

Aktarma oranını 
sınırlandır

Aktarma oranını sınırlandırmak istiyorsanız, kontrol 
kutucuğunu etkin kılın.

Aktarım oranı: Bosch Recording Station ve Bosch Recording Station ve 
tarayıcı arasındaki bağlantılar için aktarım oranını seçin.
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Kabul oranı: Kabul oranını seçin.

4 UDP tünelleme 
(güvenlik duvarı için)

Bosch Recording Station'a sahip bilgisayarlar arasında tek bir 
port üzerinden bir ağ bağlantısını mümkün kılar.

UDP tünellemeyi 
etkinleştir

Eğer Bosch Recording Station bilgisayarları arasında bir ağ 
bağlantısının sabit bir port üzerinden yapılmasını etkin kılmak 
istiyorsanız, kontrol kutucuğunu etkin kılın.

Port numarası: Henüz ağda kullanılmayan bir port numarası girin. Bosch 
Recording Station kayıt cihazı ve Bosch Recording Station 
alıcısındaki port numarası aynı olmalıdır.
Uyarı:
Bu port ağda etkin olmalıdır. Bilgisayarın Windows güvenlik 
duvarı devre dışı olmalıdır.

Şifrelemeyi etkinleştir Şifreli bir veri aktarımı yapılacaksa, kontrol kutucuğunu etkin 
kılın. 

Gizli kayıt: En az 10 haneden oluşan gizli kayıt girin. Gizli kayıt her iki 
bilgisayarda aynı olmalıdır.

5 Kaydet Girişleri alır.
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4.14 Hata aktarmayı yapılandır
Hata aktarma ve SNMP menüsü

Arıza durumunda, örneğin harici yerler, ağ (= net send), SMS, e-posta veya Batch dosyası 
üzerinden haber verilebilir. Hata aktarımı arıza rölesi için de geçerlidir.

1 Bilgilendirme Buraya haber verilecek yeri belirtin.

Ekle Bir diyalog alanı açar. Bir arıza durumunda bilgilendirilmek 
üzere yeni bir alıcı eklenebilir.
Uyarı: Bilgisayar isminde özel karakterler olmamalıdır. 
Alıcıdaki Messenger hizmeti başlatılmış olmalıdır.

Düzenle Bir diyalog alanı açar. Mevcut alıcılarla ilgili bilgiler 
değiştirilebilir.
Genel görünümden alıcıyı seçin ve komut kutusuna tıklatın.

Kaldır Mevcut bir alıcı haber verme listesinden çıkarılabilir.
Genel görünümden alıcıyı seçin ve komut kutusuna tıklatın.

Test ediyor Alıcıyla olan bağlantıyı test eder.
Genel görünümden alıcıyı seçin ve komut kutusuna tıklatın.

2 Ayarlar Burada E-posta sunucusunun ve SMS hizmetinin ayarlarını 
yapın.

e-posta sunucusu Komut kutusuna tıkladıktan sonra E-posta sunucusunun 
kurulum ekranı açılır. Kurulum ekranında gönderenin ismi, E-
posta adresi, kullanıcı ismi vs ile ilgili bilgilerde bulunun.

SMS hizmeti Komut kutusuna tıkladıktan sonra SMS hizmetinin 
yapılandırması açılır. SMS yapılandırmasında seçim 
parametreleri, modemler, yollama seçenekler vs ile ilgili 
bilgilerde bulunun.
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Aşağıdaki olaylar hata aktarmasına neden olur:
– Kamera video sinyali yollamıyor
– günlük oluşturulamıyor veya yazılamıyor
– resimler veritabanı sunucusu tarafından kaydedilemedi
– Veritabanı sunucusu başlatılamadı
– Sabit disk arızaları: Z sürücüsü devre dışı, tüm X sürücüsü devre dışı
– Sabit disk dolu (korunmuş veriler)
– Dahili veritabanı hatası
– Cihaz başlatılamadı
– Zaman kumandalı videoyu aktarmada hata
– Referans resmin karşılaştırılması

4.14.1 Bir alıcı ekle/Bir alıcının dosyalarını değiştir
Hata aktarma ve SNMP menüsü > Ekle düğmesi veya Düzenle düğmesi
Arıza durumunda haber verilecek olan alıcıyı buraya giriyorsunuz.

Ağ üzerinden bilgilendirme:

E-posta üzerinden bilgilendirme:

3 Arıza rölesi Arızanın aktarılmasını tetikleyen röleyi seçin.

4 SNMP Bosch Recording Station sistemi SNMP (Simple Network 
Management Protocol) üzerinden kameraların, rölelerin, 
girişlerin ve veritabanının durumu hakkında bir SNMP alıcısı 
mesaj iletir.
Ayrıca bakınız Bölüm 4.15.1 SNMP için MIB Listesi ve 
Bölüm 4.15.2 SNMP üzerinden bilgilendirme
Uyarı:
Röleler, girişler ve veritabanı üzerinden mesajların 
gönderilmesi açılabilir ve kapanabilir. Kamera mesajları 
kapatılamaz.

Alıcı 1: 1. alıcının IP adresi veya bilgisayar ismi

Alıcı 2: 2. alıcının IP adresi veya bilgisayar ismi

SNMP GET Port: Üzerinden giriş, röle ve kameraların durumu hakkında bilgi 
edinilebilecek portun numarası.

Konum mesajı: Bir SNMP mesajının belirmesine neden olan durumları 
gösterir. Etkinleştirilmesi için ilgili kontrol kutusunun 
seçilmesi gerekir.

5 Kaydet Girişleri alır.

Aktarma türü: Aktarım türü olarakAğ (= net send) seçeneğini belirleyin.

Bilgisayar ismi/IP 
adresi

Bilgisayar ismini veya alıcının IP adresini girin.
Uyarı:
Bilgisayar isminde özel karakterler olmamalıdır. Alıcıdaki Messenger 
hizmeti başlatılmış olmalıdır.

Tamam Girişleri alır.

Aktarma türü: Aktarım türü olarak e-posta seçeneğini belirleyin.

e-posta adresi Alıcının e-posta adresini girin.

Tamam Girişleri alır.
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SMS üzerinden bilgilendirme:

Toplu dosya üzerinden bilgilendirme:

Aktarma türü: Aktarım türü olarak SMS seçeneğini belirleyin.

Telefon numarası Alıcının telefon numarasını girin.

Tamam Girişleri alır.

Aktarma türü: Aktarım türü olarak Toplu dosya seçeneğini belirleyin.

Toplu dosya Dosya ismini girin veya yanında bulunan komut kutusuna tıklatın ve 
dosyayı seçin.

Tamam Girişleri alır.
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4.15 Seçenekleri yapılandır
Seçenekler menüsü

Bu diyalog alanında örneğin otomatik bağlantıyı kesme, Instant Playback, sesli sinyaller gibi 
opsiyonel ayarlar yapabilirsiniz.

1 Konfigürasyon verileri

Yükle Yeni bir yapılandırma yüklenebilir. Yeni yapılandırma 
öncekinin üzerine kaydedilir.

Kaydet Yapılandırma ağ sürücüsü veya veri belleği üzerine 
kaydedilebilir.
Uyarı:
Güvenlik nedenlerinden dolayı yapılandırma her zaman harici 
bir veri belleği üzerine kaydedilmelidir.

2 Dil Bosch Recording Station'ın dilini seçin. Değişiklikler ancak 
Bosch Recording Station'ın yeniden başlatılmasından sonra 
kaydedilir.

3 9’dan fazla resim 
penceresine sahip 
olan tüm 
görünümlerin devre 
dışı bırakılması

Bosch Recording Station kumanda yüzeyinde 9'dan fazla 
resim gösteren tüm butonları devre dışı bırakır.

4’ten fazla resim 
penceresine sahip 
olan tüm 
görünümlerin devre 
dışı bırakılması

Bosch Recording Station kumanda yüzeyinde 4'ten fazla 
resim gösteren tüm butonları devre dışı bırakır.
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4 Resim penceresini 
16:9 en/boy oranında 
gösterin

Kumanda yüzeyindeki resim penceresini bu kenar oranında 
gösterir.

5 Uzak İstasyonun adını 
resim penceresinin 
başlık satırında 
gösterin

Kumanda alanında uzaktan istasyonun ismini başlık satırında 
gösterir.

6 Tam ekran modunu 
devre dışı bırakın

Bosch Recording Station'ın kumanda alanında tam ekran 
butonunu devre dışı bırakır. Modele bağlı olarak tam ekran 
moduna geri dönüşün mümkün olmamasından dolayı bu 
ayarın dokunmatik bir ekranda yapılması faydalıdır.

7 Recording Station 
uygulamasının 
penceresi 
küçültülebilir

Kumanda yüzeyinin küçültülebilir olup olmamasını seçin. 
Değişiklikler ancak Bosch Recording Station'ın yeniden 
başlatılmasından sonra kaydedilir.

8 Görsel girişi gizle Bundan sonra kullanıcı arayüzünde görsel alarm gösterilmez.

9 Gecikmeli oynatma 
için geri sarma zamanı 
(Instant Playback) 
[saniye]

Buraya süreyi girin. 2 saniye ile 300 saniye arasında bir süre 
seçilebilir.
Ani oynatmada (Instant Playback) seçilen kameranın 
kaydedilen resimleri, canlı resim süresi kaydırılmış olarak 
oynatılır. Böylece kameranın canlı resmini ve bu kameranın 
örneğin 30 saniye önceki resmini görürsünüz. Gerçek zamanlı 
oynatma yapılır.

10 Sistem 
kullanılmadığında 
otomatik oturum 
kapamaya kadar 
geçecek zaman 
[saniye]

Sistem üzerinde herhangi bir eylem yapılmadığı durumlarda 
sistem oturumunun otomatik olarak kapanmasına kadar 
geçecek süreyi buraya girin.

11 Recording Station 
uygulamasını 
Windows oturumu ile 
başlatın

Windows başlatıldığında otomatik olarak uygulamayı başlatır.

12 Otomatik bağlantıyı 
kesme

Bu fonksiyon, daha öncesinden Bosch Recording Station 
tarafından oluşturulmuş yerel canlı resmin ve tüm ISDN ve ağ 
bağlantılarının belirli bir süre sonra otomatik olarak yok 
olmasını sağlar.

Uyarı diyalogunun 
gösterilişine kadar 
olan süre [Saniye]

Bitiminden sonra bir uyarının gösterileceği süreyi buraya 
girin.
Uyarı:
Uyarı diyalogu size bağlantıyı kesmeme veya hemen kesme 
şansını verir.

Uyarı diyalogu cevap 
verilmediğinde 
bağlantı kesilene 
kadar olan süre 
[Saniye] 

Şayet uyarı diyaloguna cevap verilmezse, bitiminden sonra 
iptal işleminin başlatılacağı süreyi buraya girin (0 değeri iptal 
işlemi yapılmayacak anlamına gelir).
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13 Giren alarm 
aktarımında alarm 
uygulaması

Canlı veya oynatma modunda alarmların nasıl gösterileceğini 
tespit eder.

Alarm kameraları canlı 
modda otomatik 
olarak gösterilir.

Canlı modda alarm girişi olduğunda cihaz listesindeki alarmda 
bulunan kamera veya uzaktan istasyonları listeler. Resimler 
otomatik olarak gösterilir.

Ek Oynatma modu Oynatma modundayken alarm girişi yapılırsa Canlı moda 
döner. Alarm konumunda bulunan kameralar veya uzaktan 
istasyonlar cihaz listesinde sıralanır. Resimler otomatik olarak 
gösterilir.

Sesli Sinyal Giren video sinyallerine bir akustik sinya atayın (wav dosyası). 
Yolu ve dosya ismini girin veya Ara... üzerine tıklaytn.

Oynat Akustik sinyali oynatır.

Durdur Akustik sinyalin çalınmasını sonlandırır.

Otomatik alarm kaydı Bosch Recording Station alıcısında giren tüm alarmları 
otomatik olarak kaydeder.
Uyarı:
Otomatik alarm kaydı, kullanıcı arayüzünde gösterilir.

Ayarlar... Bir diyalog alanı açar. Otomatik alarm kaydına dair ayrıntılı 
bilgi verin.
Ayrıca bakınız Bölüm 4.15.3 Otomatik alarm kaydını 
yapılandırın

13 Kaydet Girişleri alır.
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4.15.1 SNMP için MIB Listesi
MIB listesi (MIB = Management Information Base) münferit nesneleri açıkça tanımlamak için 
kullanılan obje tanımlayıcısının hiyerarşik yapısını (OID = Object IdentifierI) gösterir.
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4.15.2 SNMP üzerinden bilgilendirme
Aşağıdaki olaylar bilgilendirmeye neden olur:
– Kamera video sinyali yollamıyor
– günlük oluşturulamıyor veya yazılamıyor
– Veritabanı sunucusu başlatılamadı
– Sabit disk arızaları: Z sürücüsü devre dışı, X sürücüsü devre dışı değil
– Sabit disk dolu (korunmuş veriler)
– Dahili veritabanı hatası
– Canlı resim ve referans resmin arasında fark var
– Resim puslu
– Resim çok karanlık
– Resim çok açık
– Röleler etkin
– Röle devrede değil
– Dahili bir arıza veya harici sabit disklerde bir arıza var (örn. arıza rölesi tetiklendi, sabit 

disk dolu
– Girişler etkin (tüm Bosch Recording Station girişleri)
– Girişler devre dışı (tüm girişler)
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4.15.3 Otomatik alarm kaydını yapılandırın
Seçenekler menüsü > Ayarlar... düğmesi

Bu diyalog alanında bir uzaktan istasyon alarmının otomatik olarak kaydedilmesini konfigüre 
edebilirsiniz.

1 Hedef dizin:
 tıklatın ve verilerin kaydedildiği dizini seçin.

2 Kayıt etmeyi otomatik 
başlatın

Alarm girişindeki verileri otomatik kaydetmek için 
kontrol kutucuğunu etkinleştirin.

3 Hedef dizindeki veri 
büyüklüğünü denetleyin

Kaydedilen verilerin büyüklüğünü denetlemek için 
kontrol kutucuğunu etkinleştirin.

4 [MB]'dan büyükse uyarı: Hedef dizindeki veri büyüklüğü için değer girin. Değer 
aşılırsa bir uyarı gösterilir.

5 Hedef sürücüdeki boş hafıza 
alanını denetleyin

Hedef sürücüdeki boş hafıza alanını denetlemek için 
kontrol kutucuğunu etkinleştirin.

6 [MB]'dan azsa hata mesajı: Boş hafıza alanı için değer girin, bu aşılırsa bir hata 
mesajı gösterilir.

7 Eski verileri sil Verileri silmek istiyorsanız, kontrol kutucuğunu etkin 
kılın.

8 [Günden] eski: Gün sayısını girin, belirlenen günden itibaren veriler 
otomatik olarak silinir.
Örnek: 3, 3 günden eski olan verilerin otomatik olarak 
silineceği anlamına gelir.

9 Tamam Girişleri alır.
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4.16 Yazılım lisanslarının etkinleştirilmesi
Yazılım Lisansları menüsü

Bu diyalog alanında lisans paketlerini etkinleştirme imkanınız vardır. Etkinleştirilme bir lisans 
etkinleştirme anahtarı ile yapılır.

Uyarı:
Bosch Recording Station lisans paketleri bir yetkilendirme yazısı veya bir yetkilendirme e-
postası ve bunların içerdiği bir yetkilendirme numarası ile gönderilir. Bunların, yazılım 
yüklendikten sonra bir lisans etkinleştirme anahtarı ile etkinleştirilmesi gerekir. Eğer bu lisans 
etkinleştirme anahtarını alırsanız bakınız Bölüm 4.16.1 Lisansı etkin kılma diyalog alanı.

1 Etkinleştirilebilir 
lisans paketi

Etkinleştirmek istediğiniz lisans paketini seçin.

2 Etkin kıl... Bir diyalog alanı açar. Seçilen lisans paketi için lisans 
etkinleştirme anahtarını girin.

3 Etkinleştirilmiş 
paketler

Etkinleştirilen lisans paketlerini gösterir.

4 Onaylı performans 
özellikleri

Etkin olan hizmet özelliklerini gösterir.

5 Kaydet Girişleri alır.
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4.16.1 Lisansı etkin kılma diyalog alanı
Yazılım Lisansları menüsü > Lisans etkinleştirme diyalog alanı > Lisans seçimi > Etkinleştir... 
düğmesi
veya
Konfigürasyon asistanı > Lisans etkinleştirme diyalog alanı > Lisans seçimi > Etkinleştir... 
düğmesi

Bu diyalog alanında, bir lisans paketini etkin kılmak için lisans etkinleştirme anahtarını 
girmelisiniz.

Uyarı:
Bilgisayar donanımınız net bir bilgisayar imzası sağlamıyorsa, sabit bir program kilidi kimliği 
bulunan bir program kilidi cihazı kullanabilirsiniz.
Halihazırda lisanslanmış paketlerin kullanılacak program kilidi kimliğinin üzerine aktarılması 
gereklidir. Bunun için Bosch Güvenlik Sistemleri'nin Teknik Müşteri Hizmetleri bölümü ile 
temasa geçin.
Program kilidi cihazı lisansın kendisini içinde barındırmaz. Dolayısıyla bir lisans aktivasyon 
anahtarı ile aktivasyon yapılması gereklidir.

Bunların bir otorizasyon numarası vardır ve bir lisans etkinleştirme anahtarını kullanırlar:
1. Elektronik imzayı not alın veya elektronik imzayı kopyalayın ve bunu bir metin dosyasına 

ekleyin.
2. İnternet erişimi içeren bir bilgisayarda aşağıdaki URL'yi tarayıcıda girin: 

https://activation.boschsecurity.com

Bosch License Manager'a geçiş yapın.

Lisans etkinleştirme anahtarını çağırmak için talimatlara uyun. Lisans etkinleştirme 
anahtarını not alın veya lisans etkinleştirme anahtarını kopyalayın ve bunu bir metin 
dosyasına ekleyin.
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3. Bosch Recording Station yapılandırma aşamasında, diyalog alanına Lisansı etkin kılma 
Bosch Lisans Yöneticisi tarafından verilen lisans aktivasyon anahtarını girin ve ardından 
Etkin kıl düğmesine tıklatın. Lisans paketi etkinleştirildi.

Uyarı:
Otorizasyon numarası, bilgisayar imzası ve etkinleştirme anahtarını olası teknik sorunlar için 
muhafaza edin.
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5 Uzaktan kumanda konfigürasyonu
Bir uzaktan istasyonun yerel Bosch Recording Station cihaz listesinde olması durumunda 
uzaktan istasyon kumanda yüzeyi üzerinden uzaktan konfigüre edilebilir.
Standart konfigürasyonun tam aksine uzaktan konfigürasyonda aşağıdaki kısıtlamalar 
mevcuttur:
– Kayıt sürücüleri, Güvenlik ve ağ ve Yazılım Lisansları menülerinin yapılandırılması 

mümkün değildir.
– Video aktarım zamanlayıcısını aktar menüsünde ağ sürücüleri bağlanamaz. Bir hedef 

konum seçilebilir.
– Seçenekler menüsünde alarm düzenlemesi yapılandırılamaz.
– BVIP cihazlarının konfigürasyon sayfasında canlı resim gösterimi mümkün değildir.

Uyarı:
DiBos uzaktan istasyonlarının uzaktan konfigürasyonu mümkün değildir.

DİKKAT! 
Yerel yapılandırma açık olduğunda aynı zamanda bir Bosch Recording Station cihazının da 
uzaktan yapılandırılmamasını sağlayın. Bu işlem veri kaybına yol açabilir.
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6 Bağlantılar

6.1 DSL üzerinden ağ bağlantısı

Bağlantı detayları aşağıdaki örnekte açıklanmıştır:

Bosch Recording Station kayıt cihazı ile Bosch Recording Station alıcısı ile DSL üzerinden 
ağ bağlantısı

Bosch Recording Station kayıt cihazında
Kayıt cihazının konfigürasyonunda:
1. Yapılandırmada Uzak İstasyonlar menüsünü seçin.
2. Yeni üzerine tıklatın ve Uzaktan İstasyon'un (Bosch Recording Station alıcısı) ismini girin.
3. Uzaktan istasyon (Bosch Recording Station alıcısı) routerinin açık adresini (internet 

adresi) girin, örneğin  193.252.10.5.
4. Gerektiğinde Düşük bant genişliği (Canlı mod) seçeneğini belirleyin.
5. Tamam düğmesine tıklatın.
6. Yapılandırmada Güvenlik ve ağ menüsünü seçin.
7. UDP tünellemeyi etkinleştir seçeneğini belirleyin.
8. Port numarası: altına kullanılmayan bir numara girin (örn. 1750).

Uyarı:

netstat -a komutu ile portun boş olup olmadığını kontrol edin.

9. Tamam'ın üzerine tıklatın.
IP adresi ve bilgisayar isminin yolunu belirtin:
1. Notepad programını açın.

Sadece yetkili personel tarafından uygulanabilir!

1 Bosch Recording Station kayıt cihazı 4 Bosch Recording Station alıcısı

Computername: BRS1 Computername: Receiver1

IP adresi: 192.168.1.10 IP adresi: 192.168.0.2

Subnetmaske: 255.255.255.0 Subnetmaske: 255.255.255.0

2 UDP-Port: 1750 5 UDP-Port: 1750

3 DSL-Router 6 DSL-Router

Gateway:
(Intranet adresi 
Router'da LAN 
içindedir)

192.168.1.1 Gateway:
(Intranet adresi 
Router'da LAN 
içindedir)

192.168.0.254

Router'ın açık adresi 
(Internet adresi):

193.251.9.31 Router'ın açık adresi 
(Internet adresi):

193.252.10.5
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2. Uzaktan istasyon routerinin açık adresini (internet adresi) ve uzaktan istasyonun 
bilgisayar adını (Bosch Recording Station alıcısı) girin. Adres ve bilgisayarın adı en az bir 
boş işaretle birbirinden ayrılmış veya tabülatör ile ayrılmış olmalıdır.

3. Dosyayı lmhosts dosya ismiyle C:\WINDOWS\system32\drivers\etc dizinine kaydedin.
4. .txt Windows Explorer dosya uzantısını kaldırın. Dosya uzantısı sonlanmamış olmalıdır.
5. Bilgisayarı yeniden başlatın.
Router konfigürasyonun içinde:
1. Ağ sağlayıcısının standart konfigürasyonunu kullanın.
2. Router'ın Firewall'unu etkin kılın.
3. Port aktarımını etkinleştirin ve Bosch Recording Station'da konfigüre edilmiş olan UDP 

portunu (örneğin 1750) Bosch Recording Station kayıt cihazının IP adresine (örneğin  
192.168.1.10) aktarın. Bunun için Router üretici belgelerinden yararlanın.

Uyarı:
DSL routeri ve Bosch Recording Station kayıt cihazı aynı ağda olmalıdır.

Bosch Recording Station alıcısında
Alıcı konfigürasyonunda:
1. Yapılandırmada Uzak İstasyonlar menüsünü seçin.
2. Yeni üzerine tıklatın ve Uzaktan İstasyon'un (Bosch Recording Station-Kayıt Cihazı) ismini 

girin.
3. Uzaktan istasyon (Bosch Recording Station kayıt cihazı) routerinin açık adresini (internet 

adresi) girin, örneğin  193.251.9.31.
4. Gerektiğinde Düşük bant genişliği (Canlı mod) seçeneğini belirleyin.
5. Tamam düğmesine tıklatın.
6. Yapılandırmada Güvenlik ve ağ menüsünü seçin.
7. UDP tünellemeyi etkinleştir seçeneğini belirleyin.
8. Port numarası: altındaki port numarası alanına halihazırda Bosch Recording Station-Kayıt 

Cihazı'nda kullandığınız numarayı girin (örn. 1750).
Uyarı:

netstat -a komutu ile portun boş olup olmadığını kontrol edin.

9. Tamam'ın üzerine tıklatın.
IP adresi ve bilgisayar isminin yolunu belirtin:
1. Notepad programını açın.
2. Uzaktan istasyon routerinin açık adresini (internet adresi) ve uzaktan istasyonun 

bilgisayar adını (Bosch Recording Station kayıt cihazı) girin. Adres ve bilgisayarın adı en 
az bir boş işaretle birbirinden ayrılmış veya tabülatör ile ayrılmış olmalıdır.

3. Dosyayı, lmhosts dosya ismiyle C:\WINDOWS\system32\drivers\etc dizinine 
kaydedin.

4. .txt Windows Explorer dosya uzantısını kaldırın. Dosya uzantısı sonlanmamış olmalıdır.
5. Bilgisayarı yeniden başlatın.
Router konfigürasyonun içinde:
1. Ağ sağlayıcısının standart konfigürasyonunu kullanın.
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2. Router'ın Firewall'unu etkin kılın.
3. Port aktarımını etkinleştirin ve Bosch Recording Station'da konfigüre edilmiş olan UDP 

portunu (örneğin 1750) Bosch Recording Station kayıt cihazının IP adresine (örneğin 
192.168.0.2) aktarın. Bunun için Router üretici belgelerinden yararlanın.

Uyarı:
DSL routeri ve Bosch Recording Station alıcısı aynı ağda olmalıdır.

DSL routerinin arkasında birkaç Bosch Recording Station kayıt cihazlarında

Uyarı:
Birden çok Bosch Recording Station kayıt cihazı, DSL routeri arkasına yerleştirilmiş ise VPN 
(Virtual Private Network) kullanılması tavsiye edilir. VPN ayarları ile ilgili açıklayıcı bilgileri 
Bosch güvenlik sistemlerinde bulabilirsiniz.

6.2 Harici sabit disklerinin bağlantısı 
Harici sabit disk muhafazalarını bağlayabilmek için bir SCSI Controller takılmalıdır.
Harici sabit diskler PC açılmadan önce açılmalıdır. 

DİKKAT! 
SCSI kablosunu bir elektrik kablosunun yakınına döşemeyin. Bu durum aktarım oranını etkiler 
ve bağlantının kesilmesine neden olabilir.
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6.3 Bankamatik devresi (seri)
Bosch Recording Station'a bir bağlantı yeri işlemcisi üzerinden maks. 4  adet müşteri 
kumandalı bankamatik KBA veya 3  adet müşteri kumandalı bankamatik ve 1  erişim kontrol 
sistemi bağlanabilir. 
KBA’nın bağlantı türleri şöyledir: 

Varyant 1: 
Müşterilerin kullandığı bankamatikler KBA Bosch Recording Station'dan fazla uzakta 
bulunmuyorlar. Bosch Recording Station ile bağlantı yeri işlemcisi ve bağlantı yeri işlemcisi ile 
KBA uzaklığın 15 metrenin altında kalacağı şekilde birbiri ile bağlı kalabilir.
Çözüm: 
Her bir KBA doğrudan bağlantı yeri işlemcisine bağlanır ve KBA'ya özgü şekilde yapılır. Bosch 
Recording Station ile bağlantı yeri işlemcisi ve bağlantı yeri işlemcisi ile KBA arasındaki mesafe 
maks. 15  metredir.
Bağlanma prensibi:

Bağlantı detayları:

Varyant 2: 
Müşterilerin kullandığı bankamatikler KBA Bosch Recording Station'dan uzakta bulunuyor. 
Bosch Recording Station ile bağlantı yeri işlemcisi ve bağlantı yeri işlemcisi ile KBA uzaklığın 
15 metrenin altında kalacağı şekilde birbiri ile bağlanamaz. KBA’lar birbirlerine çok yakınlar ve 
hepsi bağlantı yeri işlemcisi ile, her bir KBA ile bağlantı yeri işlemcisi arasındaki mesafe 15  
metreden daha az olacak şekilde bağlanabilir. 
Çözüm:
Her bir KBA doğrudan bağlantı yeri işlemcisine bağlanır ve KBA'ya özgü şekilde yapılır. Erişim 

1 Bosch Recording Station 3 Bağlantı yeri işlemcisi

2 maks. 15 m 4 KBA1 - KBA4

1 Bosch Recording Station 4 Bağlantı yeri işlemcisi 

2 COM x 5 KBA1 - KBA4 

3 Bağlantı kablosu 9 pinli 

1

2

3

2

4

E4E3 PCE2E1

5

3 4

1

2
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mesafesinin büyütülmesi için Bosch Recording Station ve arayüz işlemcisi arasına iki OVS 
gerekir.
Bağlanma prensibi:

Bağlantı detayları: 

Varyant 3:
Müşterilerin kullandığı bankamatikler KBA Bosch Recording Station'dan uzakta bulunuyor. 
Bosch Recording Station ile bağlantı yeri işlemcisi ve bağlantı yeri işlemcisi ile KBA uzaklığın 
15 metrenin altında kalacağı şekilde birbiri ile bağlanamaz. KBA’lar birbirlerine, hepsi bağlantı 
yeri işlemcisi ile her bir KBA ile bağlantı yeri işlemcisi arasındaki mesafenin 15  metreden daha 
az olacağı şekilde bağlanacak kadar çok yakın değiller.
Çözüm yolu:
Arayüz işlemcisinin eklenmesi doğrudan Bosch Recording Station'da gerçekleşir.  Kapsama 
alanını yükseltmek için bağlantı yeri işlemcisi ile KBA arasına iki OVS gereklidir.

1 Bosch Recording Station 4 maks. 1000 m

2 maks. 15 m 5 Bağlantı yeri işlemcisi

3 OVS 6 KBA1 - KBA4 

1 Bosch Recording Station 6 maks. 1000 m

2 COM x 7 OVS 2
BR1 ve BR2: Konum 2/3
ST3: Pin 2 = alma hattı, pin 3 = yollama 
hattı

3 9 pinli 8 Bağlantı yeri işlemcisi

4 Bağlantı kablosu 9 pinli, konu no. 
4.998.079.686 (bağlantı 1:1)

9 KBA1 - KBA4'e

5 OVS 1
BR1 ve BR2: Konum 1/2
ST3: Pin 2 = yollama hattı, pin 3 = alma 
hattı
(OVS’deki BR1 ve BR2 köprülerinin 
değiştirilmesi ile yollama ve alma 
hattının karıştırılması mümkündür.)

1 5

2

3

4 2

2

3 6

V24
(ST3)

OPTO

1

5

9

6

OPTO

9

6

1

5

V24
(ST3)

E4E3 PCE2E1

1
5

9

2

6

3

7

4

8

3

4
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Bağlanma prensibi:

Bağlantı detayları:

1 Bosch Recording Station 4 OVS

2 maks. 15 m 5 maks. 1000 m

3 Bağlantı yeri işlemcisi 6 KBA1-KBA4

1 Bağlantı yeri işlemcisi 7 OVS 1
BR1: Konum 1/2
BR2: Konum 1/2
ST3: Pin 2 = yollama hattı, pin 3 = alma 
hattı

2 Bosch Recording Station'a bağlantı 
kablosu (COM x)

8 Kapsama alanı maks. 1000 m

3 KBA1 gibi 9 OVS 2 (köprü ayarı KBA’ya benzer)

4 KBA2 - KBA4'e 10 KBA özgü kablo bağlantısı veya 
adaptör

5 Bağlantı kablosu 9 pinli, konu no. 
4.998.079.686 (bağlantı 1:1) 

11 KBA1

6 9 pinli

Uyarı:
OVS’deki BR1 ve BR2 köprülerinin değiştirilmesi ile yollama ve alma hattının karıştırılması 
mümkündür.

1

5

5

2

3

4

4

2

2

4

4

2

2

6

V24
(ST3)

OPTO

1

5

9

6

OPTO

9

6

1

5

V24
(ST3)

E4E3 PCE2E1

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

6



96 tr | Bağlantılar Bosch Recording Station

- | V2 | 2011.07 Kurulum el kitabı Bosch Sicherheitssysteme GmbH

6.4 Bir tehlike bildirim düzeneğinin bağlanması

6.4.1 Genel hususlar
Bosch Recording Station'ın bir tehlike mesajı sistemine (GMA) bağlanması bir RS 232 bağlantı 
noktası vasıtasıyla COM portuna yapılır (örn. araya OVS bağlantı yeri dönüştürücüsü 
bağlayarak). 

Bosch Recording Station'ın bağlanmasında ilgili GMA'da alarma has spedifikasyonların 
yapılması gerekmiyor (gerekli olan arayüz modülü mevcut olmalıdır). Tüm ayarlar, Bosch 
Recording Station'ın kumanda yüzeyi üzerinden yapılır. 
AP veri aktarımını etkinleştirmiş ve uygun bir bağlantı yeri modülü ile donatılmış olmalıdır (ilgili 
bağlantıya bakınız).
OVS grubuyla, cihazların V.24 bağlantısı tarafında farklı yollama ve alma yerleşimleri 
dengelenebilir. BR1 ve BR2 köprüleri yer değiştirilmelidir.

1 Bosch Recording Station 

2 COM x 

3 RS 232- bağlantı yeri 

4 Bağlantı yeri dönüştürücüsü OVS

5 Bosch AP

OPTOST3

1

52

3

4
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Bağlantı yeri dönüştürücüsü OVS köprü yerleşimi

Yollama ve alma hattının değişimi 
– Varyant 1:

BR2, BR1: Konum 1/2

ST3: Pin 2 = yollama hattı, pin 3 = alma hattı

– Varyant 2:
BR2, BR1: Konum 2/3

ST3: Pin 2 = alma hattı, pin 3 = yollama hattı

Uyarı:
Kablo tesisatı için J-Y(St)Y 2x2x0,6 tipi uzak bildirim kablosu tavsiye edilir. Toprak akımlarını 
önlemek için kablo izolasyonu merkezi şekilde topraklanmalıdır.

1 OVS

2 Bağlantı 12 V/24 V

Dikkat:
OVS’yi açmadan önce elektrik kablosunu 
çıkarın!

12 V/24 V gerilim beslemesinde 

BR4: Konum 1/2

BR5: Konum 1/2

BR6: Konum 1/2

230 V gerilim beslemesinde 

BR4: Konum 2/3

BR5: Konum 2/3

BR6: açık

OPTO soket yerleşimi V.24 (ST3) soket yerleşimi

Yön Bağlantı Yön Bağlantı

Giriş - 1 Verici/alıcı * 2

Giriş + 6 Alıcı/verici * 3

Çıkış + 5 0 V 5

Çıkış - 9

* BR1/BR2’ye bağlı

OPTO V.24

ST3

BR2 BR1
1
2
3

1
2
3

BR6
1

BR5
3
2
1

BR4

ST11

2

3
2
1

−
+

1

2
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6.4.2 NZ 500’e (20 mA) bağlantı

6.4.3 BZ 500’e (20 mA) bağlantı

İzolasyon telini sadece NZ 500’e bağlayın.
Bağlantı kablosu J-Y (St) Y 2x2x0,6

1 Bosch Recording Station 4 Kapsama alanı maks. 1000 m

2 COM x 5 NZ 500

3 OVS 6 SU 500: (BR1 takılı = 1200 bit/s)

İzolasyon telini sadece NZ 500’e bağlayın.
Bağlantı kablosu J-Y (St) Y 2x2x0,6

COM 2 ve COM 3 sadece ERSE 10 bağlantı 
yeri grubuyla

1 Bosch Recording Station 5 BZ 500 LSN

2 COM x 6 SM 20

3 OVS 7 ANNE 10

4 Kapsama alanı maks. 1000 m 8 COM 1 - COM 3
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6.4.4 AZ 1010/NZ 1008’e bağlantı 

AZ 1010/NZ 1008’e V.24 bağlantı

AZ 1010/NZ 1008’e 20 mA bağlantı

SMA üstünde köprü yerleşimi (V)
V1 soket köprüsü poz. 2/3’de
V.24 bağlantı yeri seviyesi

AZ 1010/NZ 1008'in bağlantısı merkez 
tarafından programlanmalıdır.

1 Bosch Recording Station 4 AZ 1010/NZ 1008 (bağlantı merkez 
tarafından programlanmalıdır)

2 COM x 5 SMA

3 maks. 25 m 6 SMA (V1 soket köprüsü pozisyon 2/
3’de, V.24-bağlantı yeri için kademe)

SMA üstünde köprü yerleşimi (V)
V1 soket köprüsü poz. 1/2’de
V.24 bağlantı yeri seviyesi

İzolasyon telini sadece AZ 1010/NZ 1008’e 
bağlayın. Kablo J-Y (St) Y 2x2x0,6

1 Bosch Recording Station 4 Kapsama alanı maks. 1000 m

2 COM x 6 GOM

3 OVS 7 LNA

5 AZ 1010/NZ 1008

SDI

0 V

SDO

2

3

5

S  3A S  3B

B2

B1 V1

1
2
3

1

5

2

6

3

4

SDI

SDO

+12V

SDI

SDO

ST3 OPTO

9

5

6

1

SDI

SDI+

SDO+

SDO

+UV

1 5

2

6

3 4
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6.4.5 NZ 1012’ye bağlantı

NZ 1012’ye V.24 bağlantısı

NZ 1012’ye 20 mA bağlantısı

1 Bosch Recording Station 5 EAN

2 COM x 6 SSM

3 maks. 25 m 7 ZSN SW-versiyonları: 18508.0 A8.1, 
18508.1 A8.1 4 NZ 1012

SSM üzerinden Dip-Fix yerleşimi (S) ve köprüler (V)

Bağlantı yeri 1: Bağlantı yeri 2: 

S0 açık: 1200 Baud S4 açık: 1200 Baud

S1 kapalı: Bosch Recording 
Station

S5 kapalı: Bosch Recording 
Station

S2 açık: NZ 1012’de yollama 
önceliği

S6 açık: Cihaz bağlı

S3 açık: Cihaz bağlı S7 açık: NZ 1012’de 
yollama önceliği

V2, V4 takılı: V.24 bağlantı yeri V12, V14 takılı: V.24 bağlantı yeri 

Uyarı:
2. bağlantı yerine bağlantı mümkündür.

1 Bosch Recording Station 5 NZ 1012 (SSM’in köprülerini 20 mA 
getirin.)

2 COM x 6 GOM

3 OVS 7 EAN

4 Kapsama alanı maks. 1000 m

S3
S2

S0

V4

V2

SDI

0 V

SDO

3

2

5

1

5

2

6

3

7

4

ST3 OPTO

9

5

6

1

1

2

3 4

SDI

SDO

+U1

SDI

SDOSDI

SDI+

SDO+

SDO

+UV

5

6
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6.4.6 NZ 1060’a bağlantı 

NZ 1060’a V.24 bağlantısı 

Tercihen 6’dan 9’a kadar olan bağlantı yerleri kullanılmalıdır, projeye özgü olarak 2’den 5’e 
kadar olan bağlantı yerlerine bir bağlantı da mümkündür.
İlgili bağlantı yerini AUX olarak programlayın (1200 Baud), SIE üzerindeki köprüleri (V1, V3) 
V.24 bağlantı yeri için yerleştirin.

NZ 1060’a 20 mA bağlantısı

Tercihen 6’dan 9’a kadar olan bağlantı yerleri kullanılmalıdır, projeye özgü olarak 2’den 5’e 
kadar olan bağlantı yerlerine bir bağlantı da mümkündür. İlgili bağlantı yerini AUX olarak 
programlayın (1200 Baud), SIE üzerindeki köprüleri (V2, V4) 20 mA bağlantı yeri için 
yerleştirin.

1 Bosch Recording Station 5 ZAN

2 COM x 6 SIE

3 maks. 25 m 7 ZVE (SW-versiyonları: 18033.0 A6.2, 
18033.2 A6.2, 18033.3 A6.2)4 NZ 1060

1 Bosch Recording Station 5 NZ 1060 

2 COM x 6 GOM

3 OVS 7 ZAN

4 Kapsama alanı maks. 1000 m
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6.4.7 UEZ 1000’e (20 mA) bağlantı

6.4.8 UEZ 2000’e (20 mA) bağlantı

İzolasyon telini sadece UEZ 1000'e bağlayın. Bağlantı kablosu J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6

1 Bosch Recording Station 5 UEZ 1000

2 COM x 6 AVK

3 OVS 7 20 mA-1 - 20 mA-3

4 Kapsama alanı maks. 1000 m

İzolasyon telini sadece UEZ 2000'e bağlayın.
Bağlantı kablosu J-Y (St) Y 2x2x0,6

COM 4 ve COM 5 sadece SEMO1 
bağlantı yeri grubuyla

1 Bosch Recording Station 5 UEZ 2000 LSN

2 COM x 6 SM 20

3 OVS 7 AVM 100

4 Kapsama alanı maks. 1000 m 8 COM 1 - COM 5
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6.4.9 UGM 2020’ye bağlantı

TESP üzerinden UGM 2020’ye 20 mA bağlantı (telefonda)

UESS üzerinden UGM 2020’ye 20 mA bağlantı

1 Bosch Recording Station 5 UGM 2020

2 COM x 6 TESP (Br. 1-4 açık)

3 OVS 7 SGK (SW-versiyonları: SGKUGM)

4 Kapsama alanı maks. 1000 m 8 EPC/EPC2 (EAPS-4, EAPS-5'den sonra)

1 Bosch Recording Station 5 UGM 2020

2 COM x 6 ÜSS (Aşırı gerilim koruması)

3 OVS 7 SGK (SW-versiyonları: SGKUGM)

4 Kapsama alanı maks. 1000 m 8 EPC/EPC2 (EAPS-4, EAPS-5'den sonra)
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7 Arızanın giderilmesi ve kontrol
Bu bölümde ilk çalıştırmada veya çalıştırma esnasında olabilecek arıza nedenlerine ilişkin 
uyarılar mevcuttur. Arızanın nedenini ortadan kaldıramıyorsanız, lütfen üreticinin ürün servis 
videosuna başvurun.

7.1 Arızanın giderilmesi

Arıza Olası nedenler Yardım

Cihaz işlemcinin Boot 
safhasındayken duruyor.

Bosch Recording Station'ı 
devre dışı bırakın ve yazılımı 
ardından tekrar kurun.Bosch Recording Station 

uygulaması durur.

Sürücüde dosyaların 
bulunduğu, ancak bu bilgilere 
ulaşılamadığı mesajı belirir.

Sürücü üzerinde kopmuş 
sektörler veya arızalı dosyalar 
var.

 Chkdsk programı ile işletim 
sisteminin bulunduğu 
sürücüyü kontrol edin. 
Resim verileri içeren 
sürücüleri kontrol etmek için 
AnalyzeDatabase.exe 
programını başlatın.
Her iki durumda da ilgili 
dosyaları silin. Arızalı 
dosyaların bulunduğu klasörü 
de silin.
Uyarı:
Bosch Recording Station'ın 
her başlatılmasında arızalı 
dosyaların listesi DB 
sunucusunun Log dosyasına 
yazılır.

Tüm kameraların işaretleri 
kaldırılmış.

Video sinyali yok. Ağ bağlantısını kontrol edin.

Lisans yok. Lisans alın.

Ağ bağlantısı oluşturulamıyor 
ve kameraların üst 
işaretlenmiş.

Birden fazla bilgisayar ismi 
verilmiş.

Birden fazla bilgisayar ismi 
verilmemiş.

IP adresi doğru değil. Doğru IP adresini girin.

Firewall etkin. Firewall devre dışı bırakın 
veya mümkünse UDP 
tünellemesi kullanın.

AP’nin tüm girişleri alarmda 
10 saniyeden daha uzundur.

AP ile ilgili bağlantı yeri 
parazit giderme. 

Bağlantı yeri parazit giderme.

Lisans yok. Lisans alın.

Bir kameranın video sinyali 
eksik.

Video sinyali yok. Video sinyalini kontrol et.

Resimler yazılamadı. Resimler çok fazla arşivlere 
yazılıyor.

Kayıtları uyarla.

Yazılım güç özelliği 
çalışmıyor.

Lisans yok. Lisans alın.
Lisans konfigürasyonda 
görünür.
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7.2 Ağ bağlantılarını kontrol edin 
Ağla bilgili bilgiler 
Ağı çalıştırmak ve kontrol etmek için aşağıdaki bilgiler ağ operatörü tarafından alınmalıdır:
– IP adresi
– Subnet Maske
– (Gateway)

Ağın kontrolü ile ilgili uyarılar
Ağın çalıştırılması ve kontrolü için aşağıdaki test programları kullanın:
1. Başlat > Tüm programlar > Donatılar > Command Prompt kısmını seçin.
2. Aşağıdaki komutlar sunulmuştur:

ping

TCP/IP protokolü kurulmuşsa bu komut mevcuttur. 

ping localhost

Program kendi bilgisayarınızla olan iletişimi kontrol eder.

ping <uzaktan istasyonun ismi> veya 
ping <uzaktan istasyonun TCP/IP adresi>

Program uzaktan istasyona olan iletişimi kontrol eder.

arp -a 

Program sizinle iletişim kurmuş olan diğer bilgisayarları gösterir. 

ipconfig

Güncel TCP/IP ağ yapılandırma değerlerini gösterir (IP adresi, Ağ maskesi, Standart 
Gateway) 

tracert <uzaktan istasyonun ismi>

Bu program bir hedefe olan rotayı belirler. 

net view 

Mevcut olan tüm uzaktan istasyonlarını gösterir. 

Uyarı:
Yapılandırmada UDP tüneli etkinse ping çalışmaz.

Harici sabit diskler sistem 
tarafından algılanmıyor.

Terminatör eksik. Terminatörü tak.

Sabit disklerin çift yerleşimli 
ID’si.

Sabit disklerdeki ID’yi artarak 
ayarlayın.

Diskler formatlanmamış. Sabit diskleri sabit disk 
yöneticisinde NTFS olarak 
formatlayın.

ISDN bağlantısı mevcut değil. Alıcı ve vericinin bağlantı 
parolası aynı değil.

Bağlantı parolasını kontrol 
edin.

Hatalı protokol ayarlanmış. Bir ISDN-PCI-Setup üzerinden 
uygun protokolü (EURO-
ISDN) seçin.

Arıza Olası nedenler Yardım
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7.3 Opsiyonel KBA bağlantısının kontrolü
Bosch Recording Station ile KBA arasındaki veri telegramının kontrolü Windows® XP’nin Hyper 
Terminal programı ile yapılabilir.
– Programı Başlat > Tüm programlar > Donatılar > İletişim > HyperTerminal menüsü ile 

başlatın.
– Başladıktan sonra diyalog alanına bir isim (test adı) girin ve girişi onaylayın.
– Sonraki diyalog alanında, bağlantı yeri işlemcisinin bağlı olduğu bağlantı yerini seçin (giriş 

alanı Connect using).  Tamam ile onaylayın.
– Aşağıdaki parametreleri girin: 

- Saniyedeki bit sayısı: 9600 
- Veri bitleri: 8 
- Parite: Yok 
- Durdurma bitleri: 1 
- Akış yönetimi: Yok
   Girişleri Tamam ile onaylayın.

– File > Properties > Settings > ASCII-Setup menüsünde Append line feeds to incoming 
line ends kontrol kutucuğunu etkin kılın.  Tamam ile onaylayın.

Hyper Terminal yapılandırması tamamlanmıştır. Veriler değerlendirilebilir.

Bosch Recording Station ve arayüz işlemcisi arasında veri telegramı: 

Uyarı:
Aksiyon 1 = Kart KBA’da mesajı
Aksiyon 2 = El paraya mesajı
Bazı KBA’larda kart takılır takılmaz bir mesaj görünür, ancak banka kodu ve hesap numarası 
yoktur. Başka KBA’larda banka kodu ve hesap numarası okunduktan ve pin girişi doğru 
yapıldıktan sonra görünür.

1 Kart KBA’da 8 Tarih

2 Kart KBA tarafından 
tanındı

9 Saat

3 Tutarı girin 10 İlem numarası (KBA ve bilgisayar 
merkezine bağlı, (her zaman 
mevcut değil)

4 El paraya 11 Bankamatik numarası

5 Para alışı 12 Banka sınıf numarası

6 Transaksiyon sonu 13 Hesap numarası

7 Bağlantı yeri numarası 
(KBA1 - KBA4 için 0 - 3)

14 Tutar

15 Kamera numarası/aksiyon

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

82054135 0532037398 220

82054135 0532037398 220

82054135 0532037398 220 2

82054135 0532037398

 1

82054135 0532037398 220

1

5

9 13

2

6

10 14

3

7 11 15

4

8 12
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7.4 Web Sunucusu kurulumu
Web sunucusu kurulması hakkında bilgileri Kurulum El Kitabı I nstallation of Web Server veya 
aşağıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz der Security Knowledge Base-veritabanında 
bulabilirsiniz:
http://knowledge.boschsecurity.com/.

7.5 Web bağlantısının kontrolü 
Web uygulamasını etkinleştirdikten sonra gerçekten bir erişimin yapılıp yapılamadığını kontrol 
edin. 
Bu esnada aşağıdaki gibi hareket edin: 
1. Web tarayıcısını başlatın (Internet Explorer 6.x ve daha yüksek). 
2. Tarayıcıda http://<hostname> adresini girin. <hostname> olarak ya Web sunucusunun 

kurulu olduğu bilgisayarın IP adresi ya da ismi girilebilir.  
Bosch Recording Station'ın Web uygulamasının oturum maskesi bağlantı kurulduğunda 
gösterilir. Şimdi oturum açmak mümkündür.
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8 Bakım ve servisle ilgili uyarılar

8.1 Uygulanacak bakım çalışmaları
Aşağıdaki bakım çalışmalarını uygulayın:
– Sistemin kendisinde:

– tüm kablo bağlantılarının sıkı oturmasını kontrol edin
– Fanı kontrol edin ve gerekirse temizleyin
– Ekran kirlenmişse temizleyin
– Sistem zamanını kontrol edin ve gerekirse ayarlayın

– Kamera başına kaydedilen son beş resmin kalitesi (örn.  resim netliği, açıklık, kontrast) 
kontrol edilecek.

– Arşivlerde kayıtlı resimler rasgele kontrol edilecek (buna göre: resim kalitesi ve ek 
veriler).

– Bağlı herhangi bir AP veya doğrudan bağlı bir kontakla en az bir tetikleme yapılacak. Bu 
esnada arşivlere kaydedilen resimler kontrol edilecek ardından tekrar silinecek.

– Sabit disk hafızasının kapasitesi kontrol edilecek. Gerekirse müşteri ile mutabık kalınarak 
resimler silinecek.

– Serbestçe erişilebilen tüm kameraların ve nesnelerin ve dome kameraların ve dış 
kameralara ait ön camların temizliği yapılacak. Bu esnada bağlantı kabloları ve soketleri 
kontrol edilecek.

– Sistemin kurulmasında yazdırılan veya kaydedilen referans resimleri ilgili kameranın canlı 
resimleri ile karşılaştırılacak. Müşteri ayarlanan resim kesiti için yönetim meslek 
derneğine karşı sorumludur.

– Ayda en az bir kez UVV kasa kontrolü yapılacak. SP 9.7/7, Optik mekan denetleme 
sistemlerinin kontrolüne ilişkin talepler dikkate alınacak.

– Müşteriye ait yazıcının kontrolü (1 çıktı).
– ISDN bağlantısında bir test bağlantı kurulmalıdır. 
– KBA bağlantısında:

– Bağlantı yeri işlemcisindeki ve OVS’deki bağlantı kablosunu kontrol edin
– Transaksiyon veri aktarımının kontrol edilmesi
– Zuko veri gösterme (Zuko’ya olan bağlantı kablosunu kontrol edin)

– Uygulanan çalışmalarla ilgili işletme kitabında dokümantasyon tutulacak.

İşletmeciye kalan bakım çalışmaları 
İşletmeciye şunlar kalıyor:
– Lazer yazıcıda toner kartuşun değişimi,
– Yazıcıya kağıt eklenmesi veya video yazıcı için kağıt kartuşu eklenmesi ve
– Püskürtmeli yazıcıda renk tonerinin değişimi. 

NOT! 
Sistem üzerinde kayıt modunu etkileyen tüm çalışmalar müşteri ile önceden mutabık kalınarak 
yapılabilir. UVV benzeri cihazlarda banko açılış sürelerinin dışında tercihen yanınızda biri 
olmalıdır. 
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8.2 Yazılım Güncelleme
Yazılım her zaman Windows yöneticisi oturumunda yüklenir.

8.3 Arızanın giderilmesi 
Gerekirse aşağıdaki arızalar giderilmelidir:
– Karşı ışık:

Kayıtlarda ışıktan kaynaklanan olumsuzluklar belirlenirse, o zaman ışık kaynağı, örneğin; 
pencerelerdeki perdeler veya lambalardaki siperlerle örtülmeli veya kameranın yeri 
değiştirilmelidir.

– Yansımalar:
Optik mekan denetleme sistemi bir kurşun geçirmez camın içine kurulmuşsa, aydınlatma 
durumuna göre yansımalar olabilir. Cam içindeki aydınlatma şiddeti ne kadar yoğunsa, 
yansımalar o kadar kuvvetlidir. Bu tip yansımalar, camın dışında bölgenin daha fazla 
aydınlatılmasıyla ve kameraların camlara daha yakın konulması ile azaltılır. Yansımalar 
çoğu zaman kameranın arkasındaki veya yanındaki ışık kaynaklarının karartılmasıyla 
önlenir. Şayet bu önlemler yardımcı olmazsa, objektifin önüne bir polarizasyon filtresi 
takılabilir. 

– Netlik:
Kayıtları kontrol ederken belirlenen kayıt bölgesinde kişilerin ve nesnelerin net şekilde 
görünmesine dikkat edilmelidir. Resim netliğinin daha iyi ayarlanabilmesi için objektifin 
önünde gri veya ND filtreleri kullanılabilir. 

– Kirlenmeler:
Kayıtların kalitesi genellikle objektifin veya emniyet muhafazasına ait camın 
kirlenmesinden kaynaklanmaktadır. 

Çalışma veya arıza gidermesi şöyle yapılabilir 
1. yerel veya uzak bağlantının yeniden silinmesi veya oluşturulması ile
2. programdan çıkılması ve sistemin yeniden başlatılması veya 
3. sıcak çalıştırma veya sistemin kapatılıp açılması (bunlar arasında yakl. 20 saniye 

bekleyin), 
Bunların faydasını göremezseniz, yapılandırma kontrol edilmelidir. 
Arıza giderilemezse, sistem değiştirilir. 
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9 Teknik veriler
Teknik veriler için teknik özellikler belgesine bakın.
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Dizin
A
Ağda arama yapın 23
Ağın aranması 16
Alarm aktarımını yapılandır 64
Alarm dizilimini yapılandır 58
Alarm kameralarını göster 80
Alarm simülasyonunu yapılandır 41
Alarmı işleme almayı yapılandırın 58
AP girişlerini yapılandır 48
ATM/POS girişlerini yapılandırın 54
B
Bağlantı kesilmesi - otomatik 80
Bir AP’nin adreslerini (Bosch G serisi) girişlere tahsis et 
51
Bir AP’nin adreslerini girişlere tahsis etmek 50
Bir AP’nin çizgi durumlarını girişlere tahsis etmek 49
Bir uzaktan istasyon alarmının otomatik olarak 
kaydedilmesini konfigüre et 85
D
Dome kameraları ve hareketli/eğimli kameraları 
konfigüre edin 28
E
E-posta sunucusu ayarlarını yapılandır 61
G
Giriş kartı okuyucusunu yapılandır 45
Giriş kartı okuyucusunun zaman kontrolünü yapılandır 
47
Görsel girişleri yapılandır 42
H
Hata aktarmayı yapılandır 77
I
I/O modüllerini yapılandırın 56
Instant Playback 80
IP kameraları ara 22
IP kameraları ekle/değiştir 22
IP kameraları ve kodlayıcı 22
J
JPEG IP kameraların kayıt ayarlarını yapılandır 39
JPEG IP kameralarını yapılandır 31
K
Kayıt sürücülerinin konfigüre edilmesi 20
Kullanıcı yapılandır 73
L
LDAP sunucusu - kullanıcı gruplarını seç 70
Lisansları etkinleştirin 86
M
MIB listesi 83
MPEG4/H.264 IP kameraları ekle 26
MPEG4/H.264 IP kameralarını düzenleyin 24
MPEG4/H.264 IP kameralarını otomatik olarak ekleyin 23
MPEG4/H.264 IP kameralarının kayıt ayarlarını konfigüre 
et 36
MPEG4/H.264 IP kameralarının otomatik olarak 
eklenmesi 16
O
Otomatik alarm kaydı 80

Otomatik bağlantıyı kesme 80
P
Para otomatiklerini yapılandır 43
POS girişlerini yapılındırın 52
S
Seçenekleri yapılandır 80
Skimming koruması 45
SNMP yapılandır 80
Standart konfigürasyon

genel 20
T
Tarayıcı girişini yapılandır 75
Tatil günü dosyasını yükleyin 34
Tatil günü ekleyin 34
U
UDP tünel yapısı 75
Uzaktan istasyonları konfigüre edin 62
V
Video aktarım zamanlayıcısını aktarmasını yapılandır 66
Y
Yetkilendirme kademelerini oluştur 68
Z
Zaman planlarını konfigüre edin 34
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