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1 Giriş

1.1 Bu Kılavuz Hakkında
Bu kılavuz, VIP X1600 ünitesinin kurulumu ve işletiminden sorumlu kişilere yöneliktir. 
Uluslararası, ulusal ve bölgesel elektrik mühendisliği yönetmeliklerine mutlaka uyulmalıdır. 
Konu ile ilgili ağ teknolojisi bilgisi gereklidir. Kılavuzda ünitenin kurulumu ve işletimi 
anlatılmaktadır.

1.2 Bu Kılavuzun Kuralları
Bu kılavuzda aşağıdaki semboller ve işaretler, belirli özel durumlara dikkat çekmek amacıyla 
kullanılmıştır:

1.3 Kullanım Amacı
VIP X1600 ağ video sunucusu, veri ağları (Ethernet LAN ve Internet) üzerinden video aktarımı 
ve sinyal kontrolü sağlamak için CCTV sistemleri ve sunucuları ile birlikte kullanım amaçlıdır. 
VIP X1600 modüllerinin ses versiyonları ile ses sinyalleri de aktarılabilir. VIP X1600 
modüllerinde, bağlı kameralar ile kısa süreli kayıtlar için RAM bellekler bulunmaktadır. Harici 
alarm sensörleri takılarak çeşitli fonksiyonlar tetiklenebilir. Diğer uygulamalar kullanılamaz.
Ünitenin kullanımı ile ilgili, yanıtlarını bu kılavuzda bulamadığınız sorularınız varsa, lütfen satış 
mağazanız ile veya aşağıdaki adresle iletişim kurun:
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ. Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad. Ata Center K:1 34398
Maslak - Istanbul
Turkey
www.boschsecurity.com/tr

!
DİKKAT! 
Bu sembol, anlatılan güvenlik talimatlarına uyulmamasının personeli tehlikeye atacağı ve 
ünitenin veya diğer ekipmanların zarar görebileceği anlamına gelir.
Doğrudan tehlikelere ilişkindir.

i
NOT! 
Bu sembol özellikleri belirtir ve ünitenin daha kolay, daha rahat kullanımına yönelik ipuçlarını 
ve bilgileri gösterir.
Bosch Security Systems Kurulum ve İşletim Kılavuzu  V3.5 | 2007.12



8 tr | Giriş VIP X1600
1.4 AB Yönergeleri
VIP X1600 ağ video sunucusu 89/336 (Elektromanyetik Uyumluluk) ve 93/68 ile değiştirilen 
73/23 (Alçak Gerilim Yönergesi) numaralı AB Yönergelerine uygundur.

1.5 Sınıflandırma Etiketi
Tam tanımlama için, model adı ve seri numarası ana cihazın alt kısmına ve modüllerin devre 
kartları VIP X1600üzerindeki değer plakalarına VIP X1600 yazılmıştır . Sorularınız ya da yedek 
parça siparişleriniz için gerekli olabileceklerinden lütfen gerekiyorsa bu bilgileri kurulumdan 
önce not edin.
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2 Güvenlik Bilgileri

2.1 Elektrik Çarpması Tehlikesi
– Üniteyi, kesinlikle kullanılabileceği belirtilmiş olanın dışında bir enerji şebekesine 

bağlamayın.
– Yalnızca Bosch Security Systems tarafından onaylanmış güç kaynağı ünitelerini kullanın.
– Güç kaynağı ünitesi muhafazasını kesinlikle açmayın.
– VIP X1600 modülünü yalnızca uygun VIP X1600 kaide muhafazasına takın.
– Herhangi bir arıza durumunda, VIP X1600 cihazını güç kaynağından ve diğer tüm 

ünitelerden çıkarın.
– Güç kaynağını ve üniteyi kuru, hava şartlarından korunan bir yerde kurun.
– Güvenli işletiminin sağlanamaması halinde, üniteyi servisten kaldırın ve yetkisiz işletimini 

engelleyecek şekilde güvenceye alın. Böyle durumlarda üniteyi Bosch Security Systems 
tarafından kontrol ettirin.
Aşağıdaki durumlarda güvenli işletim sağlanamaz:

– ünitede veya enerji kablolarında gözle görülür hasar varsa,
– ünite uygun şekilde çalışmıyorsa,
– ünite yağmura veya neme maruz kalmışsa,
– ünitenin gövdesine yabancı cisimler girmişse,
– olumsuz koşullarda uzun süreli depolama sonrası veya 
– geçiş sırasında aşırı gerilime maruz kaldıktan sonra.

2.2 Kurulum ve İşletim
– Kurulum sırasında ilgili elektrik mühendisliği yönetmeliklerine ve kılavuzlarına mutlaka 

uyulmalıdır.
– Ünitenin kurulumu için yeterli ağ teknolojisi bilgisi gereklidir.
– Üniteyi kurmadan ve kullanmadan önce, kameralar gibi cihaza bağlı diğer ekipmanlar ile 

ilgili belgeleri okumuş ve anlamış olduğunuzdan emin olun. Belgeler önemli güvenlik 
talimatları ve cihazı kullanabilecek kullanıcılar hakkında bilgiler içermektedir.

– Yalnızca bu kılavuzda anlatılan kurulum ve işletim uygulamalarını gerçekleştirin. Farklı 
uygulamalar yaralanmalara, mülkün veya ekipmanların hasar görmesine neden olabilir.

2.3 Bakım ve Onarım
– VIP X1600 muhafazasını kesinlikle açmayın. Ünitede kullanıcı tarafından servisi 

yapılabilecek herhangi bir parça bulunmamaktadır. VIP X1600 modülü takarken yalnızca 
kapağı çıkarın. 

– VIP X1600 VIP X1600 modülü içindeki herhangi bir bileşeni değiştirmeyin. Ünitelerde 
kullanıcı tarafından servisi yapılabilecek parça bulunmamaktadır.

– Güç kaynağı ünitesi muhafazasını kesinlikle açmayın. Güç kaynağı ünitesinde kullanıcı 
tarafından servisi yapılabilecek herhangi bir parça bulunmamaktadır.

– Tüm bakım ve onarım işlerinin kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmesini sağlayın 
(elektrik mühendisleri veya ağ teknolojisi uzmanları).
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3 Ürün Tanımı

3.1 VIP X1600 Ana Cihazının Paket İçeriği
– VIP X1600 ana cihazı
– 19 inç rafların monte edilmesi için montaj seti
– Kendinden yapışkanlı elastik tamponlar
– Hızlı Kurulum Kılavuzu
– Aşağıdaki içeriğe sahip ürün CD'si:

– Hızlı Kurulum Kılavuzu
– Manuel
– System Requirements belgesi
– Bosch Security Systems ürünleri hakkında daha fazla belge
– Configuration Manager
– MPEG ActiveX kontrolü
– Player ve Archive Player
– DirectX kontrolü
– Microsoft Internet Explorer
– Sun JVM
– Adobe Acrobat Reader

3.2 VIP X1600 Modülünün Paket İçeriği
– VIP X1600 modülü
– VIP X1600 ana cihazının kurulumu için montaj seti
– Terminal fişleri
– Hızlı Kurulum Kılavuzu

i
NOT! 
Paketin eksiksiz ve iyi durumda olduğundan emin olun. Herhangi bir hasar tespit etmeniz 
halinde ünitenizin Bosch Security Systems tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
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3.3 Sistem Gereksinimleri

3.3.1 Genel Gereksinimler
– Windows 2000 veya Windows XP işletim sistemi kurulu bilgisayar
– Ağ erişimi (Intranet veya Internet)
– 1.024 × 768 piksel ekran çözünürlüğü
– 16 veya 32 bit renk derinliği
– Sun JVM

3.3.2 Ek Konfigürasyon Gereksinimleri
– Microsoft Internet Explorer (6.0 veya daha yeni bir sürüm)

veya

– Kurulu Configuration Manager program (sürüm 1.60 veya üzeri)

3.3.3 Ek İşletim Gereksinimleri
– Microsoft Internet Explorer (6.0 veya daha yeni bir sürüm)

veya

– Sinyal alma yazılımı, örneğin VIDOS (sürüm 3.11 veya üzeri) veya Bosch Video 
Management System
veya

– Bosch Security Systems şirketinden, alıcı olarak MPEG-4 uyumlu donanım dekoderi 
(örneğin VIP XD) ve bağlı video monitörü

– Kayıtların oynatılabilmesi için: depolama ortamı bağlantısı

i
NOT! 
Ürün ile birlikte verilen ürün CD'sinde bulunan System Requirements belgesindeki bilgiler de 
dikkate alınmalıdır. Gerekirse istenen programlar ve kontrolleri ürün ile birlikte verilen ürün 
CD'sini kullanarak kurabilirsiniz (bkz. Kısım 3.2 VIP X1600 Modülünün Paket İçeriği, Sayfa 11).
Microsoft Internet Explorer kullanımı ile ilgili bilgileri Internet Explorer çevrimiçi Yardım 
uygulamasında bulabilirsiniz.
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3.4 Fonksiyonlar Hakkında Genel Bilgiler

3.4.1 Ağ Video Sunucusu
VIP X1600 , dört modülünde 16 adete kadar bağımsız video kanalı için kullanılabilen bir 
VIP X1600ağ video sunucusudur. Temel olarak görüntü sıkıştırma ve IP ağı üzerinden veri 
aktarımı kontrolü için tasarlanmıştır. VIP X1600 modüllerinin ses versiyonları ile ses 
sinyallerinin uyumlu ünitelere aktarımı da mümkündür.
Mevcut ağların kullanılması, CCTV sistemleri veya yerel ağlar ile entegrasyonun kolayca 
sağlanabileceği anlamına gelir.
VIP X1600, 16 kanala kadar saniyede 25 (PAL) veya 30 (NTSC) görüntü ile 2/3 D1 veya 2CIF 
çözünürlük sunar.
Örneğin gönderici olarak VIP X1600 ve alıcı olarak VIP XD olmak üzere iki ünite PC olmadan 
veri aktarımı için bağımsız bir sistem oluşturabilir. Tek bir göndericiden gelen video görüntüleri 
birden fazla alıcıda aynı anda alınabilir.
VIP X1600 modülleri VIP X1600 ana cihazına kurulmak üzere tasarlanmıştır. ünitelerin 
kurulumu, herhangi bir araç gerektirmeyen hızlı ve kolay bir işlemdir. Tüm modüller hot 
swappable özelliklidir ve sistem çalışırken değiştirilebilirler

3.4.2 Alıcı
VIP XD gibi uyumlu MPEG-4 özellikli donanım dekoderleri alıcı olarak kullanılabilir. VIDOS gibi 
kodlama yazılımlarının kurulu olduğu bilgisayarlar veya Microsoft Internet Explorer Internet 
tarayıcının bulunduğu bilgisayarlar da alıcı olarak kullanılabilir.

3.4.3 Video Kodlama
VIP X1600, MPEG-4 video sıkıştırma standardını kullanır. Etkin kodlama sayesinde, yüksek 
görüntü kalitesi ile dahi veri boyutu düşük kalır ve geniş sınırlar arasında yerel koşullarınıza 
uyarlanabilir. Bu anlamda 16 video kanalının eşzamanlı olarak kodlanması desteklenir.

3.4.4 Çift Akış
Çift Akış sayesinde, gelen veri akışı eşzamanlı olarak iki farklı, özelleştirilmiş profile göre 
kodlanabilir. Bu özellik sayesinde her kamerada farklı amaçlara yönelik, örneğin biri kayıt 
diğeri ise aktarım içim optimum şekilde ayarlanmış iki veri akışı oluşturulabilir.

3.4.5 Çoklu Yayın
Uygun şekilde konfigüre edilmiş ağlarda çoklu yayın fonksiyonu, birden fazla alıcıya eş zamanlı 
olarak gerçek zamanlı video aktarımını mümkün kılar. Bu fonksiyonun kullanılabilmesi için UDP 
ve IGMP V2 protokollerinin ağa uygulanmış olması gerekmektedir.

3.4.6 Şifreleme
VIP X1600 ürünü, yetkisiz okumaya karşı koruma için bir dizi seçenek sağlamaktadır. Internet 
tarayıcı bağlantıları HTTPS kullanılarak korunabilir. SSl şifreleme protokolü üzerinden kontrol 
kanallarını koruyabilirsiniz. Ek bir lisans sayesinde kullanıcı verileri de şifrelenebilir.
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3.4.7 Uzaktan Kumanda
Kameraların pan/tilt ve zoom lens gibi harici ünitelerin uzaktan yönetimi için kontrol verileri iki 
yönlü VIP X1600seri arayüzü aracılığıyla aktarılır. Bu arayüz aynı zamanda şeffaf verilerin 
aktarımı için kullanılabilir.

3.4.8 Dış Müdahale Algılama ve Hareket Dedektörleri
VIP X1600, dışarıdan müdahale durumunda bağlı kameralarla alarm sinyali verilmesi için 
kapsamlı konfigürasyon seçenekleri sunmaktadır. Video görüntüsünde hareket algılama 
algoritması da teslim edilecek ürünler kapsamındadır ve isteğe bağlı olarak özel video analiz 
algoritmalarını içerecek şekilde genişletilebilir.

3.4.9 Enstantaneler
Tek karelik video görüntüleri (enstantaneler), VIP X1600 ünitesinden alınabilir, bilgisayarın 
sabit diskinde saklanabilir veya JPEG formatında ayrı bir tarayıcıda görüntülenebilir.

3.4.10 Yedekleme
Bilgisayarın sabit diskinde görüntülenen video görüntülerinin saklanması için bir fonksiyon, 
LIVEPAGE sayfasının yanı sıra KAYITLAR sayfasında da bulunmaktadır. Görüntüler fare ile 
tıklatılarak saklanabilir ve teslim edilen ürünler arasında bulunan Player kullanılarak tekrar 
görüntülenebilir.
V3.5 | 2007.12 Kurulum ve İşletim Kılavuzu Bosch Security Systems
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3.4.11 Özet
VIP X1600 aşağıdaki temel fonksiyonları sunar:
– 16 adete kadar bağımsız analog BNC kompozit video girişi (PAL/NTSC)
– IP veri ağları üzerinden video ve veri aktarımı
– Ayrı tanımlanabilir iki profille eşzamanlı kodlama amacıyla her bir video girişi için Çift Akış 

fonksiyonu
– Çoklu yayın fonksiyonu ile birden fazla alıcıya eşzamanlı görüntü aktarımı
– Uluslararası MPEG-4 standardı ile video kodlama
– İki kesintisiz entegre Ethernet portu (10/100/1000 Base-T)
– RS232/RS422/RS485 seri arayüz üzerinden şeffaf, çift yönlü veri kanalı
– TCP/IP ve HTTPS üzerinden tüm dahili fonksiyonlar için güvenli konfigürasyon ve uzaktan 

kumanda
– Yetkisiz bağlantı veya konfigürasyon değişikliklerinin engellenmesi için parola koruması
– Kapsamlı, esnek depolama seçenekleri
– Her VIP X1600 modülünde dört alarm girişi ve dört röle çıkışı
– Hareket ve dış müdahale alarmları için dahili video sensörü
– Olay denetimli otomatik bağlantı
– İsteğe bağlı tam kesintisiz güç kaynağı
– Kesintisiz ağ bağlantısı ve iSCSI sistemine doğrudan bağlantı seçenekleri
– Yüklemeler aracılığıyla kolay bakım
– Kontrol ve veri kanallarının esnek şifrelenmesi
– Uluslararası 802.1x standardına göre kimlik denetimi

VIP X1600 modüllerinin sesli versiyonları aşağıdakileri sağlamaktadır:
– IP veri ağları ses sinyali aktarımı
– Uluslararası G-711 standardı ile ses kodlama
Bosch Security Systems Kurulum ve İşletim Kılavuzu  V3.5 | 2007.12
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3.5 Bağlantılar ve Ekranlar

1 Kurulu VIP X1600 modülü

2 Audio In 1/2 ve Audio In 3/4 ses hattı girişleri (mono)
Ses kablolarını bağlamak için stereo soketli 3,5 mm / 0,14 hat çıkışı
(VIP X1600 modüllerinin sadece sesli versiyonları için)

3 Terminal bloğu
alarm girişleri, röle çıkışları ve seri arayüz için

4 Video In 1 - Video In 4 video girişleri
Video kaynakları bağlamak için BNC soketleri

5 Boş yuva kapağı

6 Bir ya da iki güç kaynağı ünitesi bağlamak için soketler

7 ETH 1 RJ45 soketi
Ethernet LAN (yerel ağ), 10/100/1000 MBit Base-T'ye bağlanmak için

8 ETH 2 RJ45 soketi
ağa veya iSCSI sunucusuna kesintisiz bağlantı için

9 VIP X1600 modülleri ve VIP X1600 ana cihazı için LED'ler, durum bilgileri

i
NOT! 
LED'ler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için bkz. Kısım 8.4 LED'ler, Sayfa 114.
Terminal bloğu ataması için, bkz. Kısım 8.7 Terminal Bloğu, Sayfa 115.
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4 Kurulum

4.1 Hazırlıklar
 VIP X1600 modülleri yalnızca VIP X1600 ana cihazına kurulum için tasarlanmıştır. ünitelerin 
kurulumu, herhangi bir araç gerektirmeyen hızlı ve kolay bir işlemdir.
VIP X1600, bir kabinete kurulacak şekilde tasarlanmıştır. Ünitenin, birlikte verilen montaj 
malzemesi kullanılarak 19 inç rafa monte edilmesi oldukça kolay ve çabuk bir işlemdir.
Ünite ayrıca masaüstü ünitesi olarak da kullanılabilir. Teslimat paketinde sağlanan dört elastik 
tampon, ünitenin kaymamasını sağlar.

Lütfen aşağıdaki kurulum koşullarını sağlayın:
– Üniteyi ısıtıcıların ya da diğer ısı kaynaklarının yakınında kurmayın. Doğrudan güneş ışığına 

maruz kalan yerlerden kaçının.
– Kablolar için yeterli alan bırakın.
– Ünite için yeterli havalandırma sağlayın. Özellikle tek bir kabinet içine birden fazla ünite 

kurarken toplam ısı çıktısını dikkate alın.
– Bağlantıları yaparken yalnızca cihazla birlikte verilen kabloları veya elektromanyetik 

parazite dayanıklı uygun kabloları kullanın. 
– Kabloları hasar görmeye karşı korunmalı ve gerekli gerilme payının kalacağı şekilde 

yerleştirin.
– Üniteye hasar verebileceği için darbeler ve sert sallantılara karşı önem alın.

4.2 VIP X1600 Modüllerinin Kurulması
VIP X1600 ana sistemindeki çeşitli VIP X1600 modüllerinin kurulumu, ilgili Hızlı Kurulum 
Kılavuzunda anlatılmıştır. Lütfen ünitenin kurulumu sırasında aşağıdaki temel hususlara dikkat 
edin.

!

DİKKAT! 
Ünite iç mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır.
Kurulum için çevresel koşulları karşılayacak uygun bir konum seçin. Ortam sıcaklığı 0 - +50 °C 
(+32 - +122 °F) arasında olmalıdır. Bağıl nem, %20 - 80 arasında olmalıdır (yoğunlaşmasız).
VIP X1600 işletimi sırasında ısı üretir. Kurulum sırasında 205 BTU/h seviyesindeki maksimum 
ısı değerini dikkate alın. Uygun havalandırma ve ünite ve ısıya duyarlı nesneler veya ekipmanlar 
arasında yeterli boşluk olmasını sağlayın.

!
DİKKAT! 
Bir VIP X1600 modülünü farklı bir muhafaza içine kurmayın ve üniteyi VIP X1600 ana sisteminin 
dışında çalıştırmayın. Kurulum sırasında ortam sıcaklığı 0 - +50 °C (+32 - +122 °F), bağıl nem 
ise %20 - 80 arasında olmalıdır (yoğunlaşmasız).
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4.2.1 VIP X1600 Ana Sistemi Kurulum Sırası ve Kapasitesi

Bir VIP X1600 ana sistemine dört adete kadar VIP X1600 modülü kurabilirsiniz. Yuva 1, mutlaka 
kullanılan ilk yuva olmalıdır. Diğer yuvalar istenilen sırayla kullanılabilir. Sistem çalışırken de 
modüller takılabilir ve sökülebilir.

4.2.2 Soğutma

Kurulan VIP X1600 modülleri, çalışırken yüksek seviyede ısı üretir. Sonuç olarak, VIP X1600 
cihazının sorunsuz çalışabilmesi için işlevsel bir ısı dağılımı sistemi gereklidir.

4.2.3 Sınıflandırma Etiketleri
Tüm VIP X1600 modüllerinin devre kartının üzerinde, modülün tanımlanabilmesi için 
kullanılabilecek MAC adresinin yazılı olduğu birer etiket bulunmaktadır. Bu MAC adresini ve 
VIP X1600 ana sistemi üzerindeki yerini not edin, böylece takıldıktan sonra dahi, arıza tespiti 
işlemi gibi durumlarda modülü tanımlayabilirsiniz.

4.2.4 VIP X1600 Modüllerinin Sökülmesi ve Değiştirilmesi
Sistem çalışırken de modüller takılabilir, sökülebilir ve değiştirilebilir.

1. Modülü sökmeden önce modül üzerinde çalışmakta olan tüm kayıtları silin.
2. Modülü takarken kapağı daha sonra kullanabilmek üzere saklayın.
3. Modülü söktükten sonra söz konusu yuvaya herhangi bir modül takılmayacaksa, ilgili yuva 

kapağı ile kapatılmalıdır.

!
DİKKAT! 
Kurulumun değiştirilmesi sırasında bile Yuva 1'de mutlaka bir modül takılı olmalıdır. VIP X1600, 
yuva 1'de çalışan bir modül olmadan açıldığında arızalar meydana gelebilir.

!
DİKKAT! 
Sistem değiştirildiğinde veya modüllerin yerine yenileri bağlandığında, VIP X1600 ana 
sisteminin arka kısmındaki tüm boş yuvaların uygun şekilde kapatılması gereklidir.

!
DİKKAT! 
Kurulumun değiştirilmesi sırasında bile Yuva 1'de mutlaka bir modül takılı olmalıdır. Yuva 1'de 
çalışan bir modül olmadan VIP X1600 açıldığında çeşitli arızalar söz konusu olabilir.
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4.3 Kabinet İçine Kurulum

4.3.1 Hazırlıklar
VIP X1600 cihazı 19 inç rafa monte edilecek şekilde ayarlanmıştır. Gerekli kurulum ekipmanları 
teslimat paketinde bulunmaktadır.

Kabinet içine montaj sırasında, cıvata bağlantılarında gerilim bulunmadığından ve mekanik 
gerginliğin mümkün olduğunca az olduğundan emin olun. Ünitenin ve güç kaynağı ünitelerinin 
topraklamasının yeterli olduğundan emin olun.

4.3.2 VIP X1600 Cihazının Kurulması ve Bağlanması

1. Kabineti, kurulum sırasında VIP X1600 cihazını kolayca doğrudan takabileceğiniz şekilde 
hazırlayın.

2. Tespit somunlarını, kabinet çerçevesi üzerindeki ilgili deliklere yerleştirin.
3. VIP X1600 cihazını kaldırarak kabinet çerçevesine yerleştirin ve bağlantı vidalarını 

rondelalarla birlikte takın.
4. Vidaları sırayla takın ve tümünün sıkılmış olup olmadığını bir kez daha kontrol edin.
5. Muhafazanın arka kısmındaki soketlere bir ya da iki güç kaynağı takın ve fiş için kaplin 

somunlarını elle sıkın.

!

DİKKAT! 
Kabinet içine kurulum yaparken, ünite için yeterli havalandırmanın sağlandığından emin olun. 
Ünitenin sağında ve solunda en az 5 cm (1,97 inç), arkasında ise en az 10 cm (3,94 inç) boş 
alan bulunmalıdır.
VIP X1600, işletim sırasında ısı üretir. Kurulum sırasında 205 BTU/h seviyesindeki maksimum 
ısı değerini dikkate alın.
Ek üniteler takarken, bitişik ünitelerin yüzey sıcaklığının +50 °C'den (+122 °F) daha fazla 
olmaması koşulu ile VIP X1600 cihazıyla doğrudan temas edilebilir.

!
DİKKAT! 
Yalnızca Bosch Security Systems tarafından onaylanmış güç kaynağı ünitelerini kullanın.
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4.4 Bağlantılar

4.4.1 Kameralar
Her bir VIP X1600 modülüne maksimum dört standart video kaynağı bağlayabilirsiniz. Standart 
PAL veya NTSC sinyal üreten tüm kameralar ve diğer video kaynakları kullanılabilir.
1. Video kablosu kullanarak (75 Ohm, BNC fişi) kameralar veya diğer video kaynaklarını 

Video In 1 - Video In 4 BNC soketlerine bağlayın.
2. Eğer video sinyali düz geçişle aktarılmıyorsa, gerektiğinde yazılım ayarı ile sonlandırma 

gerçekleştirilir (bkz. Kısım 5.13 Video Girişi, Sayfa 42).

4.4.2 Ses Bağlantıları
VIP X1600 modüllerinin sesli versiyonları, dört kamera girişine otomatik olarak atanan dört 
mono giriş içeren iki ses hat girişi bulunmaktadır.
Ses sinyalleri, video sinyalleri ile aynı anda aktarılır. 
Stereo soketleri aşağıdaki şekilde bağlanmalıdır:

4.4.3 Ağ
VIP X1600 cihazını 10/100/1000 Base-T ağına RJ45 fişli standart UTP kategori 5 kablo 
kullanarak bağlayabilirsiniz. İkinci Ethernet arayüzü ağa kesintisiz bağlantı sağlamak için 
kullanılabilir.

1. VIP X1600 cihazını ETH 1 soketi üzerinden ağa bağlayın.
2. VIP X1600 cihazını ETH 2 soketi üzerinden aynı ağ üzerindeki kesintisiz bir switch ya da 

hub'a bağlayın.

4.4.4 Doğrudan iSCSI Bağlantısı
VIP X1600 cihazını ETH 2 arayüzü üzerinden doğrudan iSCSI sistemine bağlayabilirsiniz. Bu 
bağlantı, ikinci Ethernet arayüzünün kesintisiz ağ bağlantısı olarak kullanılmasının 
alternatifidir. iSCSI sistemine doğrudan bağlantı için RJ45 konnektörlü UTP kategori 5 ağ 
kablosu kullanın.

Kontak Audio In 1/2 Audio In 3/4

Tip Hat Girişi 1 (Kamera 1) Hat Girişi 3 (Kamera 3)

Orta halka Hat Girişi 2 (Kamera 2) Hat Girişi 4 (Kamera 4)

Alt halka Toprak Toprak

i
NOT! 
İkinci bir ağa bağlantı oluşturamazsınız.

i
NOT! 
Uyumlu iSCSI sistemlerinin listesine tedarikçiniz veya doğrudan Bosch Security Systems 
aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Liste sürekli güncellenmekte ve genişlemektedir.
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4.4.5 Veri Arayüzü
Her bir VIP X1600 modülünde bulunan iki yönlü veri arayüzü, motorlu lense sahip Dome 
kamera gibi bağlı üniteleri kontrol etmek için kullanılır. Bağlantı RS232, RS422 ve RS485 
aktarım standartlarını desteklemektedir.
Her bir VIP X1600 modülü, turuncu terminal bloğu üzerinden seri arayüz sağlamaktadır (bkz. 
Kısım 8.7 Terminal Bloğu, Sayfa 115).
Kontrol edilebilir ekipmanların kapsamı sürekli olarak genişlemektedir. Kurulum ve kontrol 
hakkında gerekli bilgiler, ilgili ekipmanların üreticileri tarafından sağlanmaktadır.

4.4.6 Alarm Girişleri
Her bir VIP X1600 modülünün turuncu terminal bloğu üzerinde dört alarm girişi bulunmaktadır 
(bkz. Kısım 8.7 Terminal Bloğu, Sayfa 115). alarm girişleri, kapı kontakları veya sensörler gibi 
harici alarm cihazlarına bağlantı için kullanılır. Uygun şekilde konfigüre edilen bir alarm cihazı, 
VIP X1600 modülünü uzaktaki istasyonla otomatik olarak bağlantı sağlayacak şekilde 
tetikleyebilir.
Sıfır potansiyel kontak veya anahtar, erişim düzeneği olarak kullanılabilir.

Hatları turuncu terminal bloğu üzerindeki uygun terminallere bağlayın (IN1 - IN4) ve 
bağlantının sağlam olduğundan emin olun.

4.4.7 Röle Çıkışları
Her bir VIP X1600 modülünde lambalar veya alarm sirenleri gibi harici üniteleri anahtarlamak 
için dört röle çıkışı bulunmaktadır. Bu röle çıkışlarını, VIP X1600 modülü ile aktif bağlantı 
varken manuel olarak çalıştırabilirsiniz. Çıkışlar aynı zamanda, bir alarm sinyaline göre sirenleri 
veya diğer alarm ünitelerini devreye alacak şekilde konfigüre edilebilir. Röle çıkışları ayrıca 
turuncu terminal bloğu üzerinde de yer almaktadır (bkz. Kısım 8.7 Terminal Bloğu, Sayfa 115).

Hatları turuncu terminal bloğu üzerindeki uygun terminallere bağlayın (R1 - R4) ve 
bağlantının sağlam olduğundan emin olun.

!
DİKKAT! 
Kontrol edilecek ünitenin kurulumu ve işletimi sırasında lütfen ilgili belgeleri dikkate alın.
Belgeler önemli güvenlik talimatları ve cihazı kullanabilecek kullanıcılar hakkında bilgiler 
içermektedir. 

i
NOT! 
Şeffaf verilerin aktarımı için video bağlantısı gereklidir.

i
NOT! 
Eğer mümkünse, erişim düzeneği olarak geri tepmesiz bir kontak kullanın.

!
DİKKAT! 
Röle kontaklarına maksimum 30 V ve 2 A yük uygulanabilir.
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4.5 Güç Açık/Güç Kapalı

4.5.1 Güç Kaynağı
VIP X1600 cihazında güç anahtarı bulunmamaktadır. Bir ya da iki ayrı güç kaynağı takıldığında, 
güç hemen sağlanmaktadır. VIP X1600 ünitesini güç kaynağına ve güç kaynağını da şebeke 
elektriğine bağlayın. Ünite artık kullanıma hazırdır. VIP X1600 ünitesi, güç kaynağı ile birlikte 
sağlanmamaktadır. 

VIP X1600 cihazı güç kaynağına bağlandıktan ve bağlı VIP X1600 modülleri çalıştırıldıktan 
sonra ünite kullanıma hazırdır.
Her bir modülün çalışma durumu, VIP X1600 cihazının ön panelindeki bir LED yardımıyla 
gösterilir
Eğer ağ bağlantısı uygun şekilde yapıldıysa, ETH 1 RJ45 soketinin yeşil LED'i yanar. Yanıp 
sönen turuncu LED, veri paketlerinin ağ üzerinde aktarılmakta olduğunu gösterir. Kesintisiz ağ 
bağlantısı ya da doğrudan iSCSI sistemi bağlantısı durumunda bu sinyaller RJ45 soketi ETH 2 
üzerindeki LED'lerde de görülebilir.

4.6 Configuration Manager Kullanarak Ayar
Configuration Manager programı, VIP X1600 ana cihazının teslimat paketinde sağlanan ürün 
CD'sinde bulunabilir. Bu program sayesinde ağ üzerinde yeni video sunucularını hızlı ve kolay 
bir biçimde kurabilirsiniz.

4.6.1 Programın Kurulması
1. CD'yi bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne takın. 
2. Eğer CD otomatik olarak çalışmazsa, Windows Explorer uygulamasını kullanarak 

Configuration Manager dizinini açın ve Setup.exe dosyasını çift tıklatın.
3. Ekrandaki talimatları uygulayın.

!
DİKKAT! 
Yalnızca Bosch Security Systems tarafından onaylanmış güç kaynağı ünitelerini kullanın.
Gerektiğinde, güç kaynağının güç dalgalanmaları, artışları veya gerilim düşüşlerinden 
etkilenmemesi için uygun ekipmanları kullanın.
Diğer tüm bağlantılar yapılmadan VIP X1600 ünitenin güç kaynağına bağlamayın.

i
NOT! 
VIP X1600 parametrelerinin tamamının ayarlanması içinConfiguration Manager programının 
kullanılması, kılavuzun 5. bölümünde anlatılan Internet tarayıcı aracılığıyla konfigürasyonun 
alternatifidir.
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4.6.2 VIP X1600 Modülünün Konfigüre Edilmesi
Configuration Manager programını kurulumdan sonra hemen başlatabilirsiniz.
1. Masaüstündeki simgeyi çift tıklatın veya Başlat menüsü aracılığıyla programı çalıştırın. 

Program çalıştıktan sonra ağda uyumlu video sunucusu olup olmadığı aranır.

2. Eğer pencerenin sol tarafındaki listede bir VIP X1600 modülü görüntüleniyorsa, 
konfigürasyona başlayabilirsiniz. Bunun için modülü tıklatın.

3. Pencerenin sağ tarafında Ağ sekmesini tıklatın. Geçerli ağ ayarları görüntülenir.
4. Ünite IP adresi sahasına ilgili IP adresini (örneğin 192.168.0.16) girin ve pencerenin sağ 

alt kısmındaki Ayarla düğmesini tıklatın. Ünite tekrar başlatıldığında yeni IP adresi geçerli 
olur.

5. Gerekiyorsa alt ağ maskesi ve diğer ağ bilgilerini girin.

4.6.3 Yeniden Yükleme
Configuration Manager programı yardımıyla yeniden yükleme işlemini doğrudan 
gerçekleştirebilirsiniz:

Pencerenin sol tarafındaki listede üniteyi sağ tıklatın ve içerik menüsünden Sıfırla 
komutunu seçin.

4.6.4 Diğer Parametreler
Configuration Manager programı yardımıyla diğer parametreleri kontrol edebilir ve 
ayarlayabilirsiniz. Bu program ile ilgili belgelerde bu konu hakkında ayrıntılı bilgiye 
ulaşabilirsiniz.

i
NOT! 
Yeni IP adresini, alt ağ maskesini veya ağ geçidi adresini etkinleştirmek için yeniden 
yüklemeniz gerekmektedir.
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5 Internet Tarayıcı Kullanarak Konfigürasyon

5.1 Bağlanma
VIP X1600 modülü üzerindeki entegre HTTP sunucusu üniteyi ağ üzerinden Internet tarayıcı 
kullanarak konfigüre etme olanağını sağlar. Bu seçenek, Configuration Managerprogramı 
aracılığıyla konfigürasyonun alternatifidir ve terminal programını kullanarak konfigürasyondan 
daha kolaydır.

5.1.1 Sistem Gereksinimleri
– Windows 2000 veya Windows XP işletim sistemi kurulu bilgisayar
– Ağ erişimi (Intranet veya Internet)
– Microsoft Internet Explorer (6.0 veya daha yeni bir sürüm)
– 1.024 × 768 piksel ekran çözünürlüğü
– 16 veya 32 bit renk derinliği
– Sun JVM

5.1.2 MPEG ActiveX Kurulması
Canlı video görüntülerinin oynatılmasını sağlamak için bilgisayarda uygun MPEG ActiveX 
yazılımı kurulu olmalıdır. Programı ürün ile birlikte verilen ürün CD'sini kullanarak 
kurabilirsiniz.
1. Ürün CD'sini bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne takın. CD otomatik olarak çalışmazsa, 

Windows Explorer uygulamasını kullanarak CD'nin kök dizinini açın ve MPEGAx.exe 
dosyasını çift tıklatın.

2. Ekrandaki talimatları uygulayın.

i
NOT! 
Ürün ile birlikte verilen ürün CD'sinde bulunan System Requirements belgesindeki bilgiler de 
dikkate alınmalıdır. Gerekirse istenen programlar ve kontrolleri ürün ile birlikte verilen ürün 
CD'sini kullanarak kurabilirsiniz (bkz. Kısım 3.2 VIP X1600 Modülünün Paket İçeriği, Sayfa 11).
Microsoft Internet Explorer kullanımı ile ilgili bilgileri Internet Explorer çevrimiçi Yardım 
uygulamasında bulabilirsiniz.
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5.1.3 Bağlantının Kurulması
Ağ üzerinde VIP X1600 cihazını çalıştırabilmeniz için en azından 1. yuvadaki VIP X1600 
modülüne geçerli bir IP adresi atanmış olmalıdır.
Tüm modüller için fabrikada ayarlanan varsayılan adres: 192.168.0.1
1. Internet tarayıcıyı başlatın.
2. VIP X1600 modülünün IP adresini URL olarak girin. Bağlantı kurulur, kısa bir süre sonra 

video görüntüsü ile birlikte LIVEPAGE görüntülenir. 

5.1.4 Maksimum Bağlantı Sayısı
Eğer bağlantı sağlayamıyorsanız, cihaz maksimum bağlantı sayısına ulaşmış olabilir. Ünite ve ağ 
konfigürasyonuna bağlı olarak her bir VIP X1600 modülü, 25 adete kadar Web tarayıcı 
bağlantısı veya VIDOS ya da Bosch Video Management System üzerinden 50 adete kadar 
bağlantıya sahip olabilir.
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5.1.5 Korumalı VIP X1600 Modülü
Eğer VIP X1600 modülü yetkisiz erişime karşı şifre korumalı ise, Internet tarayıcıda bununla 
ilgili bir mesaj görüntülenir ve erişim korumalı alanlara girmek istediğinizde şifreyi girmeniz 
istenir.

1. İlgili metin sahalarına kullanıcı adını ve parolayı girin.
2. Tamam tuşunu tıklatın. Eğer parola doğru girilirse, Internet tarayıcı çağrılan sayfayı 

görüntüler.

5.1.6 Korumalı Ağ
Erişim haklarını (802.1x kimlik denetimi) yönetmek için ağda RADIUS sunucusu kullanılıyorsa 
VIP X1600 modülü, uygun şekilde konfigüre edilmelidir; aksi takdirde iletişim kurulamaz.
Üniteyi konfigüre etmek için VIP X1600 cihazını bir ağ kablosu kullanarak doğrudan bilgisayara 
bağlamanız gerekmektedir. Bu, Kimlik ve Parola parametreleri ayarlanmadan ve kimlik 
denetimi yapılmadan ağ üzerinden iletişimin etkinleştirilmemesi nedeniyledir (bkz. 
Kısım 5.28.17 Kimlik Denetimi, Sayfa 78).

5.2 Konfigürasyon Menüsü
AYARLAR sayfası, ünite parametrelerinin gruplar halinde verildiği konfigürasyon menüsüne 
erişim sağlar.
Konfigürasyon ekranlarından birini açarak geçerli ayarları görüntüleyebilirsiniz. Ayarları, yeni 
değer girerek veya tanımlanmış değerlerden birini seçerek değiştirebilirsiniz.
Bu bölümde tüm parametre grupları, konfigürasyon menüsünde ekranın üstünden altına doğru 
listelendikleri sıra ile anlatılmaktadır.

Tüm ayarlar, VIP X1600 modülünün belleğinde depolanır böylelikle de güç kaynağı kesilse bile 
burada tutulur.

i
NOT! 
VIP X1600 modülleri, çeşitli yetkilendirme seviyeleri aracılığıyla erişim kapsamını sınırlama 
olanağı sunmaktadır (bkz. Kısım 5.6 Parola, Sayfa 32).

!
DİKKAT! 
802.1x kimlik denetimi kullanılıyorken ağ için kullanılan anahtar birden fazla ana bilgisayarın 
çalıştırılmasını desteklemeli ve birden fazla modüle sahip bir VIP X1600 cihazı ağ üzerinden 
iletişim kurmak için farklı ana bilgisayarları deneyebileceği şekilde konfigüre edilmelidir.

!
DİKKAT! 
Konfigürasyon menüsündeki ayarlar yalnızca uzman kullanıcılar veya sistem destek personeli 
tarafından işlenmeli ya da değiştirilmelidir.
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5.2.1 Konfigürasyonun Başlatılması
Pencerenin üst kısmındaki AYARLAR bağlantısını tıklatın. Internet tarayıcı, konfigürasyon 
menüsünün bulunduğu yeni bir sayfa açar.

5.2.2 Dolaşma
1. Sol pencere kenar boşluğundaki menü maddelerinden birini tıklatın. İlgili alt menü 

görüntülenir.
2. Alt menüdeki maddelerden birini tıklatın. Internet tarayıcı ilgili sayfayı açar.

5.2.3 Değişiklik Yapılması
Her konfigürasyon ekranında geçerli ayarlar görüntülenir. Ayarları, yeni değer girerek veya 
tanımlanmış değerlerden birini seçerek değiştirebilirsiniz.

Her değişiklikten sonra değişikliği kaydetmek içinAyarla düğmesini tıklatın.

!
DİKKAT! 
Değişikliği ilgili Ayarla düğmesini kullanarak kaydedin.
Ayarla düğmesi tıklatıldığında yalnızca geçerli sahadaki ayarlar kaydedilir. Diğer sahalardaki 
değişiklikler dikkate alınmaz.
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5.3 Tanımlama

5.3.1 Ünite adı
Tanımlanmasını kolaylaştırmak için VIP X1600 modülüne ad verebilirsiniz. İsim, büyük video 
izleme sistemlerinden VIDOS veya Bosch Video Management System gibi programları 
kullanarak birden fazla ünitenin yönetilmesi işlemini kolaylaştırır.
Ünite ismi, alarm durumu gibi durumlarda ünitenin uzaktan tanımlanabilmesi için kullanılır. Bu 
nedenle konumun kolayca tanımlanabilmesini mümkün olduğunca kolaylaştıracak bir ad girin.

5.3.2 Ünite Kimliği
Her VIP X1600 modülü, yardımcı bir tanımlama aracı olarak girilecek özel bir tanımlayıcıya 
sahip olmalıdır.

5.4 Kamera Adları

Kamera adı sayesinde, alarm durumları gibi durumlarda uzaktaki kamera daha kolay 
tanımlanabilir. Bu şekilde konfigüre edilmesi halinde video ekranında görüntülenecektir (bkz. 
Kısım 5.5.1 Kamera adı damgası, Sayfa 30). Kamera adı, büyük video izleme sistemlerinden 
VIDOS veya Bosch Video Management System gibi programları kullanarak kameraların 
yönetilmesi işlemini kolaylaştırır.

!
DİKKAT! 
Ad içinde & gibi özel karakterler kullanmayın.
Özel karakterler sistemin dahili kayıt yönetimi tarafından desteklenmemektedir ve dolayısıyla 
Player ya da Archive Player programının kaydı oynatamamasına neden olabilir.
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5.4.1 Kamera 1 - Kamera 4
Bu sahada kamera için kameraya özel, açık bir isim girin.

5.5 Damgayı Göster

Video görüntüsündeki çeşitli düzenler veya "damgalar" önemli ek bilgiler sağlar. Bu düzenler 
ayrı ayrı devreye alınabilir ve görüntü üzerinde açık bir şekilde düzenlenir.

5.5.1 Kamera adı damgası
Bu sahada kamera adı düzeninin konumu ayarlanır. Saat Üst konumunda, Alt konumunda ya da 
Özel seçeneğini kullanarak belirleyebileceğiniz herhangi bir konumda görüntülenebilir. Bunun 
yanı sıra Kapalı seçeneği ile metin bilgisinin görüntülenmemesi sağlanabilir.
1. Listeden istediğiniz seçeneği seçin.
2. Eğer Özel seçeneğini seçerseniz, tam konuyu belirleyebileceğiniz ek sahalar görüntülenir 

(Konum (XY)).
3. Konum (XY) sahalarında istediğiniz konumun değerlerini girin.

5.5.2 Saat damgası
Bu sahada saat düzeninin konumu ayarlanır. Saat Üst konumunda, Alt konumunda ya da Özel 
seçeneğini kullanarak belirleyebileceğiniz herhangi bir konumda görüntülenebilir. Bunun yanı 
sıra Kapalı seçeneği ile metin bilgisinin görüntülenmemesi sağlanabilir.
1. Listeden istediğiniz seçeneği seçin.
2. Eğer Özel seçeneğini seçerseniz, tam konuyu belirleyebileceğiniz ek sahalar görüntülenir 

(Konum (XY)).
3. Konum (XY) sahalarında istediğiniz konumun değerlerini girin.

!
DİKKAT! 
Ad içinde & gibi özel karakterler kullanmayın.
Özel karakterler sistemin dahili kayıt yönetimi tarafından desteklenmemektedir ve dolayısıyla 
Player ya da Archive Player programının kaydı oynatamamasına neden olabilir.

i
NOT! 
Bu sayfadaki ayarlar modülün tüm kamera girişleri için geçerlidir.
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5.5.3 Alarm modu damgası
Alarm durumunda metin mesajı düzeni görüntülemek için Açık seçeneğini seçin. Özel 
seçeneğini kullanarak belirleyebileceğiniz herhangi bir konumda görüntülenebilir. Bunun yanı 
sıra Kapalı seçeneği ile metin bilgisinin görüntülenmemesi sağlanabilir.
1. Listeden istediğiniz seçeneği seçin.
2. Eğer Özel seçeneğini seçerseniz, tam konuyu belirleyebileceğiniz ek sahalar görüntülenir 

(Konum (XY)).
3. Konum (XY) sahalarında istediğiniz konumun değerlerini girin.

5.5.4 Alarm mesajı
Alarm durumunda ekranda görüntülenecek mesajı girin. Maksimum metin uzunluğu 31 
karakterdir.

5.5.5 Video filigranı
Eğer aktarılan video görüntülerinin 'filigranla' işaretlenmesini istiyorsanız Açık seçeneğini 
seçin. Etkinleştirildiğinde, tüm görüntüler yeşil bir W ile işaretlenecektir. Kırmızı W, 
görüntünün (canlı ya da kayıt) üzerinde oynama yapıldığını gösterir.
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5.6 Parola

Her VIP X1600 modülü, üniteye yetkisiz erişimi engellemek amacıyla genellikle bir parolayla 
korunur. Erişimi kontrol etmek için çeşitli kimlik denetimi seviyeleri (Kullanıcı adı) 
kullanabilirsiniz.

5.6.1 Kullanıcı adı
VIP X1600 modülleri, farklı kimlik denetimi seviyelerini belirten üç kullanıcı adı ile çalışır: 
service, user ve live.
service kullanıcı adı, en yüksek kimlik denetimi seviyesidir. Doğru parolayı girdikten sonra bu 
kullanıcı adı VIP X1600 modülünün tüm fonksiyonlarına erişmenizi ve tüm konfigürasyon 
ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
user kullanıcı adı, orta seviyedeki kimlik denetimidir. Bu kullanıcı adını, örneğin üniteyi 
çalıştırmak ve kameraları kontrol etmek için kullanabilirsiniz, ancak konfigürasyonu 
değiştiremezsiniz.
live kullanıcı adı, en düşük kimlik denetimi seviyesidir. Yalnızca canlı video görüntülerini 
izlemek ve farklı canlı görüntü ekranları arasında geçiş yapmak için kullanılır.

5.6.2 Parola
service kullanıcı adı ile oturum açtığınızda veya ünite parola korumalı halde değil iken, her 
kullanıcı adı için parola tanımlayabilir veya parolayı değiştirebilirsiniz.
Seçilen kullanıcı adı için parolayı buraya girin.

5.6.3 Parolayı onayla
Yazım hatalarını ortadan kaldırmak için yeni parolayı ikinci kez girin.

i
NOT! 
Uygun parola koruması, ancak tüm yüksek yetkilendirme seviyelerinin parolayla korunması 
durumunda garanti edilebilir. live parola belirlenmişse, örneğin aynı zamanda service ve user 
parolaları da ayarlanmalıdır. Dolayısıyla parola atamasında en yüksek yetki seviyesi olan 
service seviyesinden başlamalı ve farklı parolalar kullanmalısınız.

i
NOT! 
Yeni parola yalnızca Ayarla düğmesini tıklattığınızda kaydedilir. Bu nedenle, işlemin ardından 
bir başka kullanıcı için parola belirleyecek olsanız dahi, parolayı girip onayladıktan sonra 
Ayarla düğmesini tıklatın.
V3.5 | 2007.12 Kurulum ve İşletim Kılavuzu Bosch Security Systems



VIP X1600 Internet Tarayıcı Kullanarak Konfigürasyon | tr 33
5.7 Dil

5.7.1 Internet sitesi dili
Burada, kullanıcı arayüzünde kullanılacak dili seçin.

5.8 Tarih/Saat

5.8.1 Tarih formatı
Uygun tarih formatını seçin.

5.8.2 Ünite tarihi/Ünite saati
Sisteminizde ya da ağınızda çalışan birden fazla ünite varsa, bu ünitelerin dahili saatlerinin 
senkronize edilmesi önemlidir. Eşzamanlı kayıtların tanımlanabilmesi ve doğru 
değerlendirilebilmesi, yalnızca tüm üniteler aynı saat ile çalışırken mümkündür.
1. Geçerli tarihi girin. Ünite saati dahili bir saat tarafından kontrol edildiğinden, haftanın 

gününün girilmesine gerek yoktur, bu bilgi otomatik olarak eklenir.
2. Geçerli saati girin veya PC senkr. düğmesini tıklatarak bilgisayarınızın sistem saatini 

VIP X1600 modülüne kopyalayın.

i
NOT! 
The VIP X1600 module in Slot 1 is the time server for the modules in Slot 2 to Slot 4. These 
settings therefore are only possible for the module in Slot 1. For the modules in slots 2 to 4 
the Set button is deactivated.
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5.9 Saat Sunucusu

VIP X1600 modülleri, saat sunucusu protokollerini kullanarak saat sunucusundan saat sinyalini 
alabilir ve dahili saati ayarlamak için kullanabilir. Bu ünite, dakikada bir otomatik olarak saat 
sinyalini tarar.
1. Yuvadaki VIP X1600 modülü, 2. - 4. Yuvadaki modüller için varsayılan saat sunucusudur. Bu 
durumda, 2. - 4. Yuva Saat sunucusunun IP adresi alanları boş olabilir (0.0.0.0).

5.9.1 Ünite saat dilimi
Sisteminizin bulunduğu saat dilimini seçin.

5.9.2 Yaz saati uygulaması
Dahili saat, normal saat ve yaz saati uygulamaları arasında otomatik olarak geçiş yapabilir 
(YSU). Ünite, 2015 yılına kadar YSU geçişlerini halihazırda içermektedir. Bu verileri kullanabilir 
veya gerekirse alternatif saat kaydetme verisi oluşturabilirsiniz.

1. İlk olarak doğru saat diliminin seçili olduğundan emin olun. Eğer doğru değilse, sistemde 
uygun saat dilimini seçin ve Ayarla düğmesini tıklatın.

2. Ayrıntılar düğmesini tıklatın. Yeni bir pencere açılacak ve boş tablo görüntülenecektir.
3. Tablonun altındaki liste alanından sistemin bulunduğu yere en yakın bölgeyi ya da şehri 

seçin.
4. Ünitedeki veritabanından veri üretmek için Üret düğmesini tıklatın ve bunu tabloya girin.
5. Tablodaki bir kaydı tıklatarak değişiklik yapın. Giriş seçilir.
6. Sil düğmesine basıldığında kayıt tablodan silinecektir.
7. Kaydı değiştirmek için liste alanlarından diğer değerleri seçin. Değişiklikler anında 

uygulanır.
8. Silme işleminden sonra tablonun alt kısmında boş satır kalırsa, diziyi işaretleyip liste 

alanlarından gerekli değerleri seçerek yeni veriler ekleyebilirsiniz.
9. İşiniz tamamlandığında Tamam düğmesini tıklatarak tabloyu kaydedin ve etkinleştirin.

5.9.3 Saat sunucusunun IP adresi
Saat sunucusunun IP adresini girin.

i
NOT! 
Tablo oluşturmamanız halinde otomatik geçiş gerçekleşmeyecektir. Belirli girişleri değiştirir 
veya silerken iki girişin genelde birbiriyle ilişkili olduğunu ve birbirine bağımlı olduğunu 
unutmayın (yaz saati ve sonra normal saat uygulamasına geçiş).
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5.9.4 Saat sunucusu tipi
Seçilen saat sunucusu tarafından desteklenen protokolü seçin. Tercihen protokol olarak SNTP 
sunucusu seçeneğini seçmelisiniz. Bu protokol, yüksek seviyede netlik sağlamaktadır ve özel 
uygulamalar ve yeni fonksiyon uzantıları için gerekmektedir.
Saat sunucusu olarak RFC 868 protokolüyle çalışan bir saat sunucu için seçin.

i
NOT! 
2. - 4. Yuvalar için de 1. yuva için seçtiğiniz saat sunucusu tipini seçin.
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5.10 Görüntü Ayarları

Kameraların video görüntüsünü ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Geçerli video 
görüntüsü, onay olarak kaydırma çubuğunun yanındaki küçük pencerede görüntülenir. 
Değişiklikler hemen devreye girer.
1. İlgili kamerayı seçmek için sekmelerden birini tıklatın.
2. Kaydırma çubuğunu gereken konuma getirin.
3. Tüm ayarları varsayılan değerlere getirmek için Varsayılan düğmesini tıklatın.

5.10.1 Kontrast (0...255)
Video görüntüsünün kontrastını çalışma ortamınıza uyarlamak için bu fonksiyonu 
kullanabilirsiniz.

5.10.2 Doygunluk (0...255)
Monitörünüzdeki renklerin mümkün olduğunca gerçeğe yakın olarak üretilmesini sağlamak 
amacıyla renk doygunluğunu ayarlamak için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

5.10.3 Parlaklık (0...255)
Video görüntüsünün parlaklığını çalışma ortamınıza uyarlamak için bu fonksiyonu 
kullanabilirsiniz.

5.10.4 Alçak geçişli filtre (0...255)
Hafif gürültüyü görüntünün dışında kalacak şekilde filtrelemek için bu fonksiyonu 
kullanabilirsiniz. Bu, ağ üzerinden video aktarımı için gerekli bant genişliğini azaltır ve optimum 
seviyeye getirir. Görüntü çözünürlüğü zarar görebilir.
Kaydırma çubuğu ile ayarlanan değer ne kadar yüksek olursa video sinyali o kadar düzgün olur. 
Kaydırma çubuklarının yanındaki görüntü penceresini düzenleyen ayarları kontrol edin.
Ayrıca üretici logosunun yakınında pencerenin üst kısmında görüntülenen işlemci yük 
göstergesini de kontrol edin (bkz. Kısım 8.5 İşlemci Yükü, Sayfa 114).
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5.11 Enkoder Profili

Video sinyalinin kodlanması ile ilgili olarak, her bir enkoder (video girişi) için iki profil seçebilir 
ve profillerin ayarlanmış olan değerlerini değiştirebilirsiniz.
MPEG-4 veri aktarımını işletim ortamına uyarlayabilirsiniz (örneğin ağ yapısı, bant genişliği, 
veri yükü). Bu amaçla VIP X1600 modülü, her bir video girişi için eşzamanlı olarak iki veri akışı 
üretir (Çift Akış). Bu veri akışlarının sıkıştırma ayarlarını ayrı ayrı seçebilirsiniz; örneğin; 
İnternete aktarım için bir ayar ve LAN bağlantıları için başka bir ayar.

Her biri farklı perspektiflere öncelik tanıyan programlanmış profiller bulunmaktadır.
– Profil 1: Düşük bantgenişliği (CIF)

Düşük bantgenişliğine sahip bağlantılar için yüksek kalite, 
çözünürlük 352 × 288/240 piksel

– Profil 2: Düşük gecikme (2/3 D1)
Düşük gecikmeli yüksek kalite, çözünürlük 464 × 576/480 piksel

– Profil 3: Yüksek çözünürlük (4CIF/D1)
Yüksek bantgenişliğine sahip bağlantılar için yüksek çözünürlük,
çözünürlük 704 × 576/480 piksel

– Profil 4: DSL
500 kbps hızındaki DSL bağlantıları için, çözünürlük 352 × 288/240 piksel

– Profil 5: ISDN (2B)
İki B kanallı ISDN bağlantıları için, çözünürlük 352 × 288/240 piksel

– Profil 6: ISDN (1B)
Bir B kanallı ISDN bağlantıları için, çözünürlük 352 × 288/240 piksel

– Profil 7: Modem
20 kbps hızındaki analog modem bağlantıları için, çözünürlük 352 × 288/240 piksel

– Profil 8: GSM
9.600 baud hızındaki GSM bağlantıları için, çözünürlük 176 × 144/120 piksel

i
NOT! 
Her kamera girişi ve akış için parametreleri ayrı olarak ayarlamanız gerekir. Video 1 - Video 4 
adları, modül video girişleri üzerindeki etiketlere karşılık gelir.
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5.11.1 Aktif profil
Burada her iki akış için istenen profili seçebilirsiniz. Pencerenin sağ tarafında her bir veri akışı 
için bir ön görüntü göreceksiniz. Seçili olan veri akışının ön görüntüsü yeşil bir çerçeve ile 
işaretlenir. Ön görüntünün üzerinde veri aktarımı ile ilgili çeşitli ek bilgiler görüntülenir ve 
sürekli olarak güncellenir.
1. Öncelikle ilgili kamerayı seçmek için üst kısımda bir sekmeyi tıklatın.
2. İlgili akışı seçmek için alt kısımda bir sekmeyi tıklatın.
3. Listede istediğiniz ayarı seçin.

5.11.2 Ön izleme
Ön görüntülerde hangi video veri akışının görüntüleneceğini seçin. Veri akışlarının kodlarının 
çözülmesi işleminin bilgisayar performansını çok fazla etkilemesi halinde, video 
görüntülenmesi işlemini devre dışı bırakabilirsiniz.
Gerekli veri akışı ile ilgili kutucuğu işaretleyin.

i
NOT! 
Varsayılan olarak Akış 2 daima alarm bağlantıları ve otomatik bağlantılar için aktarılır. Profili 
atarken buna dikkat edin.
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5.12 Profil Konfigürasyonu

Bir profil ya da ad ile ilgili parametre değerlerini ve ayrıca adı değiştirebilirsiniz. Uygun 
sekmeleri tıklatarak profiller arasında geçiş yapabilirsiniz.

5.12.1 Profil adı
Burada profil için yeni bir isim girebilirsiniz. Ad, daha sonra Aktif profil sahasında 
kullanılabilecek profiller listesinde görüntülenir.

!
DİKKAT! 
Profiller oldukça karmaşıktır. Birbiriyle etkileşim içinde olan çok sayıda parametre içerirler, bu 
nedenle varsayılan profillerin kullanılması genellikle en iyi sonucu verir.
Profilleri, ancak tüm konfigürasyon seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olduktan sonra 
değiştirin.

i
NOT! 
Tüm parametreler bir araya gelerek bir profil oluşturur ve birbirlerine bağımlıdırlar. Belirli bir 
parametre için izin verilen aralığın dışında bir değer girmeniz halinde, ayarlar kaydedildiğinde 
bu değer, izin verilen aralıktaki en yakın değer ile değiştirilir.
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5.12.2 Hedef veri hızı
VIP X1600 modülü veri hızını sınırlayarak, ağ üzerinde bant genişliğinden faydalanma oranını 
optimum seviyeye getirebilirsiniz. Hedef veri hızı, aşırı hareketin olmadığı standart sahnelere 
göre ayarlanmalıdır.
Karmaşık görüntüler veya yoğun hareket nedeniyle görüntü içeriğinin sıkça değiştiği görüntüler 
için bu sınır, geçici olarak Maksimum veri hızı sahasına girmiş olduğunuz değere 
yükseltilebilir.

5.12.3 Kodlama aralığı
Burada seçilen rakam, görüntülerin hangi aralıklarla sıkıştırılıp aktarılacağını belirler. Örneğin, 
değer olarak 4 girilmesi, sadece dört görüntüden birinin kodlanacağı ve diğer üçünün 
atlanacağı anlamına gelmektedir; bu seçenek özellikle düşük bantgenişliği için çok faydalı 
olabilir. Metin alanının yanında görüntü hızı ips (görüntü/saniye) olarak gösterilir.

5.12.4 Video çözünürlüğü
Burada MPEG-4 video görüntüleri için istediğiniz çözünürlüğü seçebilirsiniz. Aşağıdaki 
çözünürlükler kullanılabilir:
– QCIF

176 × 144/120 piksel
– CIF

352 × 288/240 piksel
– 1/2 D1

352 × 576/480 piksel
– 2CIF

704 × 288/240 piksel
– 4CIF/D1

704 × 576/480 piksel
– 2/3 D1

464 × 576/480 piksel

5.12.5 Varsayılan
Profili varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürmek için Varsayılan düğmesini tıklatın.

5.12.6 Ayrıntılar
Ayrıntılar >> düğmesinin tıklatılması, görüntü kalitesi ve veri aktarımı hakkında daha fazla 
ayrıntı sağlar. 
Bu ayarlar, MPEG standardı ve video verisi sıkıştırma hakkında kapsamlı bilgi gerektirmektedir. 
Hatalı ayarlar, video görüntülerini kullanılmaz hale getirebilir.

5.12.7 Maksimum veri hızı
Bu maksimum veri hızı hiçbir koşul altında geçilmez. I ve P kareleri için video kalitesi ayarlarına 
bağlı olarak bu durum, bazı görüntülerin atlanmasına neden olabilir.
Buraya girilen değer, Hedef veri hızı alanına girilen değerden en az %10 daha fazla olmalıdır. 
Burada girilen değer çok düşük olursa otomatik olarak ayarlanacaktır.
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5.12.8 I-kare mesafesi
Bu parametreyi kullanarak I karelerin kodlanma aralıklarını ayarlayabilirsiniz. 0 otomatik mod 
anlamına gelir; bu modda video sunucusu gerektiğinde I kare ekler. 1 değerinin girilmesi, I 
karelerin sürekli olarak oluşturulması anlamına gelir. 2 değeri her iki kareden yalnızca birinin I 
karesi olacağını gösterirken 3 karesinde üç kareden biri I karesidir; aradaki diğer kareler P 
karesi olarak kodlanır.

5.12.9 P-kare kalitesi
Bu ayar, görüntü içindeki harekete bağlı olarak P karelerin görüntü kalitesini ayarlayabilmenizi 
sağlar. Otomatik seçeneği, otomatik olarak optimum hareket ve görüntü tanımı (odak) 
kombinasyonunu sağlar. Manuel seçeneği seçildiğinde, kaydırma çubuğu üzerinde 4 - 31 
arasında bir değer girilebilir. 4 değeri, maksimum veri hızı ayarlarına bağlı olarak gerekirse 
daha düşük bir görüntü yenileme hızının kullanılabileceği en yüksek görüntü kalitesidir. 31 
değeri girildiğinde, çok yüksek bir yenileme hızı ve daha düşük bir görüntü kalitesi elde edilir.

5.12.10 I-kare kalitesi
Bu ayar sayesinde I karelerin görüntü kalitesini ayarlayabilirsiniz. Otomatik seçeneği, P kare 
video kalitesi ayarlarını otomatik olarak alır. Manuel seçeneği seçildiğinde, kaydırma çubuğu 
üzerinde 4 - 31 arasında bir değer girilebilir. 4 değeri, maksimum veri hızı ayarlarına bağlı 
olarak gerekirse daha düşük bir görüntü yenileme hızının kullanılabileceği en yüksek görüntü 
kalitesidir. 31 değeri girildiğinde, çok yüksek bir yenileme hızı ve daha düşük bir görüntü 
kalitesi elde edilir.
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5.13 Video Girişi

75 Ohm sonlandırma direncini, VIP X1600 modülü üzerindeki her bir video girişi için 
kodlayabilirsiniz. Sonlandırma direnci, düz geçişle (loop through) aktarılacak video sinyali için 
devreden çıkarılmalıdır. Her video girişi, aktarım sırasında kapatılır.

5.13.1 75 Ohm sonlandırma
Video sinyali düz geçişle (loop through) aktarılacaksa Kapalı seçeneğini seçin.

5.13.2 Kaynak tipi
VCR'ların video kaynağı olarak sağlanabilmesi için, video kaynağının ayarlanmış değeri olan 
Kamera seçeneğini VCR olarak değiştirebilirsiniz. VCR'ların mekanik bileşenlerinden 
kaynaklanan kararsızlık etkisi nedeniyle, video kaydediciler için daha toleranslı dahili PLL 
ayarları gerekmektedir.

i
NOT! 
Numaralandırma, modül üzerindeki video girişlerinin etiketlerine göre gerçekleşir.

i
NOT! 
Bazı durumlarda VCR seçeneğinin seçilmesi, kamera bağlı iken dahi görüntü kalitesinin 
artmasını sağlayabilir.
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5.14 Ses (Yalnızca Sesli Versiyonlarda)

Ses sinyalleri alımını özel gereksinimlerinize uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Seçilen ses 
kaynağını kontrol etmek ve atamaları geliştirmek amacıyla geçerli video görüntüsü, kaydırma 
çubuğunun yanındaki küçük pencerede görüntülenir. Değişiklikler hemen devreye girer.
Internet tarayıcı üzerinden bağlanıyorsanız, ses aktarımı Livepage Konfigürasyonu sayfasında 
etkinleştirilmelidir (bkz. sayfa Kısım 5.32 Livepage Konfigürasyonu, Sayfa 84). Diğer 
bağlantılarda aktarım ilgili sistemin ses ayarlarına bağlıdır.

5.14.1 Hat Girişi
Hat girişleri için ses sinyali kazanımı ayarlayabilirsiniz. Modülasyon sırasında ekranın, yeşil 
alanın ötesine geçmediğinden emin olun.

5.14.2 Seçim
Seçenek kutularından birini tıklatın, Ayarla tuşunu tıklatarak yönlendirme için ilgili ses girişi 
seviyesini görüntüleyin ve alımı ayarlayın. 

i
NOT! 
Ses girişlerinin numaralandırılması modül üzerindeki etiketlere ve ilgili video girişlerinin 
atamalarına göre gerçekleştirilir. Atamalar, Internet tarayıcı bağlantıları için değiştirilemez.
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5.15 JPEG Postalama

JPEG görüntülerini belirli aralıklarla FTP sunucusu üzerinde kaydedebilirsiniz. Gerektiğinde bu 
görüntüleri, alarm olaylarını tekrar kurmak amacıyla daha sonra alabilirsiniz.

5.15.1 Görüntü boyutu
JPEG görüntülerinin sahip olmasını istediğiniz çözünürlüğü seçin:
– Küçük

176 × 144/120 piksel (QCIF)
– Orta

352 × 288/240 piksel (CIF)
– Büyük

704 × 576/480 piksel (4CIF)

5.15.2 Dosya adı
Aktarılacak olan görüntülerin dosya adlarının nasıl oluşturulacağını seçebilirsiniz.
– Üzerine yaz 

Sürekli aynı dosya adı kullanılır ve geçerli dosya, mevcut dosyanın üzerine yazılır.
– Artış 

000 - 255 arasındaki sayılar birer birer artarak dosya adına eklenir. 255'e ulaşıldığında 
tekrar 000'dan başlanır.

– Tarih/saat eklentisi 
Tarih ve saat dosya adına otomatik olarak eklenir. Bu parametreyi ayarlarken ünite tarih ve 
saat ayarının doğru olduğundan emin olun. Örnek: snap011005_114530.jpg dosyası 1 
Ekim 2005 saat 11:45'te 30 saniye kaydedilmiştir.
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5.15.3 Postalama aralığı
Görüntünün FTP sunucusuna gönderilme aralığını saniye olarak girin. Hiçbir görüntünün 
gönderilmesini istemiyorsanız 0 girin.

5.15.4 FTP sunucusunun IP adresi
JPEG görüntülerinin kaydedilmesini istediğiniz FTP sunucusunun IP adresini girin.

5.15.5 FTP sunucusuna oturum açma
FTP sunucusu oturum açma adını girin.

5.15.6 FTP sunucusu parolası
FTP sunucusuna erişiminizi sağlayan parolayı girin.

5.15.7 FTP sunucusundaki yol
Görüntüleri FTP sunucusu üzerinde göndermek istediğiniz yerin tam yolunu girin.

5.15.8 Kameradan JPEG postala
JPEG görüntüsü için kamera girişini etkinleştirmek amacıyla onay kutusunu işaretleyin. Etkin 
kameralar yanlarındaki onay işareti ile belirtilir.

i
NOT! 
Numaralandırma, modül üzerindeki video girişlerinin etiketlerine göre gerçekleşir.
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5.16 Depolama Ortamı

VIP X1600 modülüne bağlı kameralardan alınan görüntüleri modülün RAM belleğine veya uygun 
şekilde konfigüre edilmiş iSCSI sistemine kaydedebilirsiniz.
Dahili RAM belleği, kısa süreli kayıtlar ve ring modunda ön alarm kayıtları için uygundur.
Uzun süreli, yetkilendirmeli kayıtlar için uygun boyutta bir iSCSI sistemi kullanılması gereklidir.
Ayrıca, iSCSI sistemine erişim sırasında tüm kayıt işlemlerinin Video Recording Manager 
(VRM) uygulaması tarafından kontrol edilmesi sağlanabilir. VRM, video sunucularında kayıt 
görevlerinin konfigüre edilmesinde kullanılan harici bir programdır. Daha fazla bilgi almak için 
yerel Bosch Security Systems müşteri hizmetleri servisini arayın.

5.16.1 Tip
Kayıt parametrelerini konfigüre etmek için istenilen saklama ortamını seçin.
Eğer VRM seçeneğini seçerseniz, Video Recording Manager uygulaması tüm kayıtları 
yönetecektir; bu durumda burada daha fazla konfigürasyon yapamazsınız.

5.16.2 Depolama Bilgileri

Seçili saklama ortamı ve veri geçişi durumu bilgi amaçlı olarak burada görüntülenir. Bu ayarlar 
değiştirilemez.
1. Kaydedilen işlemlerin durum raporunu görüntülemek için Günlük seçeneğini tıklatın. Yeni 

bir pencere açılacaktır.
2. Bu pencerede tüm kayıtları silmek için Temizle düğmesini tıklatın. Kayıtlar anında 

silinecektir. Bu işlem geri alınamaz.
3. Pencereyi kapatmak için Kapat düğmesini tıklatın.

!
DİKKAT! 
Depolama ortamını iSCSI sistemi seçeneğinden başka bir seçeneğe değiştirirseniz iSCSI 
sayfasındaki ayarlar silinecektir; bu ayarları geri yüklemenin tek yolu tekrar konfigüre etmektir.
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5.17 iSCSI

Depolama ortamı olarak iSCSI sistemi seçeneğini seçerseniz, ilgili iSCSI depolama sistemi ile 
bağlantı kurmanız ve konfigürasyon parametrelerini ayarlamanız gerekecektir.

5.17.1 iSCSI IP adresi
1. Uygun iSCSI hedefinin IP adresini buraya girin.
2. Oku düğmesini tıklatın. IP adresi ile bağlantı sağlanacaktır. iSCSI LUN Haritası alanında 

ilgili mantıksal sürücüler bulunur.

i
NOT! 
Seçilen depolama sistemi ağ üzerinde kullanılabilir ve tamamen ayarlanmış olmalıdır. Diğer 
gereksinimlerin yanı sıra, IP adresi olmalı ve mantıksal sürücülere (LUN) bölünmüş durumda 
olmalıdır.
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5.17.2 iSCSI LUN Haritası
LUN haritası, iSCSI sistemi için konfigüre edilmiş olan mantıksal sürücüleri görüntüler. Her bir 
sürücü için geçerli kullanıcı görüntülenir.
1. Boş bir sürücüyü (LUN) çift tıklatın. İlgili bilgiler çağırılır ve haritanın altındaki sahalarda 

görüntülenir.
2. Eğer mantıksal sürücü parola korumalı ise, öncelikle parolayı Hedef parola sahasına 

girmeniz ve Ayarla düğmesini tıklatmanız gerekir.

Ağ topolojisine bağlı olarak bilgilerin okunamadığı durumlarda verileri manuel olarak girmeniz 
gerekir, böylece VIP X1600 modülü sürücüye erişim sağlayabilir. Bu durumda girdiğiniz 
bilgilerin, iSCSI sisteminin konfigürasyonu ile tamamen aynı olduğuna emin olun.
1. Gereken verileri ilgili alanlara girin.
2. Ayarla düğmesini tıklatın. VIP X1600 modülü, bu verileri kullanarak gerekli sürücüye 

bağlanmaya çalışacaktır.

Bağlantı kurulur kurulmaz kayıt için seçilen sürücü kullanılmaya başlanır.

5.17.3 Hedef IP adresi
Uygun iSCSI hedefinin IP adresini buraya girin.

5.17.4 Hedef düğüm
iSCSI hedef düğümünün numarasını girin.

5.17.5 Hedef LUN
Gerekli sürücünün LUN bilgilerini girin.

5.17.6 Hedef parola
Sürücü parola korumalı ise, parolayı girin.

5.17.7 Başlatıcı adı
Bağlantı sağlandıktan sonra başlatıcı adı otomatik olarak görüntülenir.

5.17.8 Başlatıcı uzantısı
Başlatıcı uzantısını girin. Daha kolay anlaşılabilmesi için, ismi ya da mevcut uzantıyı bir yorumla 
birlikte girebilirsiniz, örneğin "– Kamera 2".

i
NOT! 
Yeni bir parola giremezsiniz. Bu, yalnızca iSCSI sistemi konfigüre edilerek gerçekleştirilebilir.
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5.17.9 Kullanılan Sürücünün Ayrıştırılması
Her sürücü tek bir kullanıcı ile ilişkilendirilebilir. Eğer bir sürücü bir başka kişi tarafından 
kullanılıyorsa, kullanıcıyı ayrıştırarak VIP X1600 modülü ile bağlayabilirsiniz.

1. LUN haritasında kullanılmakta olan bir sürücüyü çift tıklatın. Bir uyarı mesajı göreceksiniz.
2. Geçerli kullanıcının ayrıştırılmasını onaylayın. Sürücü serbest bırakılır ve VIP X1600 

modülüne bağlanabilir.

5.17.10 Depolama Bilgileri

Seçili saklama ortamı ve veri geçişi durumu bilgi amaçlı olarak burada görüntülenir. Bu ayarlar 
değiştirilemez.
1. Kaydedilen işlemlerin durum raporunu görüntülemek için Günlük seçeneğini tıklatın. Yeni 

bir pencere açılacaktır.
2. Bu pencerede tüm kayıtları silmek için Temizle düğmesini tıklatın. Kayıtlar anında 

silinecektir. Bu işlem geri alınamaz.
3. Pencereyi kapatmak için Kapat düğmesini tıklatın.

!
DİKKAT! 
Ayrıştırma öncesinde önceki kullanıcının sürücüye artık ihtiyacı kalmadığından emin olun.
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5.18 Bölümleme

VIP X1600 modülüne bağlı kameraların kayıtları için dört bölüm oluşturulmalıdır; bu, bilgisayar 
sabit disklerinde çoğunlukla kullanılan disk bölümlemesiyle aynıdır. Boyut ve video tipi gibi 
parametreler ve video kayıt tipi, her bir bölüm için tanımlanabilir. Bu parametrelerin 
değiştirilmesi, saklanan verilerin kaybedildiği bir yeniden organizasyon sürecine yol açar.

Modülde, bağlı her kamera için özel bir bölüm bulunmalıdır. Her bölüm, kendi enkoderi veya 
kamera girişi ile bağlantılandırılır: kamera girişi Video In 1 ve bölüm numarası 01, kamera girişi 
Video In 2 ve bölüm numarası 02 vs. Bu atama değiştirilemez. Sonuç olarak, karşılık gelen bir 
bölümün bulunması ya da silinmiş olmasından bağımsız olarak, tüm numaralar her zaman 
listede görüntülenir. Dört kamera kaydetmek için dört potansiyel bölümün tamamı konfigüre 
edilmelidir.

Tüm bölümler, video giriş numarası (Kamera), bölüm adı, alarm izleri, tipi ve boyutu ile birlikte 
Bölümleme sayfasındaki tabloda listelenir.
Ek olarak, sayfada sürücü verilerinin genel bir görünümü verilmektedir; örneğin, toplam bellek 
ve oluşturulan bölüm sayısı. Kayıtlar için bölümlendirilen bellek alanı, bir pasta grafik ile 
görüntülenir.
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5.18.1 Bölüm Oluşturma

Bölüm oluşturma işlemi, konfigürasyonun gösterildiği ve gerekli ayarları yapmak üzere adım 
adım yönlendirildiğiniz ayrı bir pencere ile gerçekleştirilir.
İşlemler, sabit sürücüde oluşturulacak her bölüm için gerçekleştirilmelidir. Başlangıçtan sonra, 
ayarlanacak toplam bölüm sayısını seçebilirsiniz. Daha sonra kurulum süreci, tüm bölümleri 
konfigüre etmek üzere mümkün olduğunca çabuk başlatılır.
1. Disk bölümü yarat düğmesini tıklatarak bölüm oluşturmak için sihirbazı başlatın. İlk 

pencere görüntülenir.

2. Öncelikle pencerenin üst kısmındaki bilgi metnini okumalısınız.
3. Metin sahalarını tıklatarak değer girin ya da düğmeler, onay kutuları ya da liste sahaları 

gibi diğer kontrolleri kullanın.
4. Sonraki işleme geçmek için pencerenin alt kısmındaki İleri > düğmesini tıklatın.
5. Önceki işlemi tekrar görüntülemek için pencerenin alt kısmındaki < Geri düğmesini 

tıklatın.
6. İşlemi iptal etmek ve sihirbazı kapatmak için İptal düğmesini kullanın.

i
NOT! 
Maksimum bölüm sayısı önceden belirlenmiştir ve modül üzerindeki video girişi sayısı ile 
aynıdır.
Tek bir işlemle aynı tipte birden fazla bölüm oluşturabilirsiniz. Bunun için ilk penceredeki Aynı 
ayarları tüm yeni disk bölümlerine de uygula kutucuğunu işaretleyin.
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5.18.2 Değişikliklerin Kaydedilmesi
Gerekli tüm ayarları yaptıktan sonra, ayarları üniteye aktararak kaydetmeniz gerekmektedir.

1. Son pencereye geçin.
2. Bitti düğmesini tıklatarak konfigürasyonu tamamlayın. Tüm ayarlar üniteye aktarılır ve 

ardından devreye girer.

5.18.3 Disk bölümü durumu

Disk bölümü durumu penceresi, geçerli bölüm konfigürasyonu hakkında genel bilgi 
sağlamaktadır. Burada herhangi bir değişiklik yapılamaz.
1. Listede, bu bölümü seçmek için değiştirmek istediğiniz bölümü tıklatın.
2. Disk bölümü durumu düğmesini tıklatın. Seçilen bölüm ile ilgili kayıtların olduğu yeni bir 

pencere açılacaktır.
3. Diğer bölümlerin durumunu görüntülemek için << ve >> düğmelerini tıklatın.
4. Pencereyi kapatmak için Tamam düğmesini tıklatın.

!
DİKKAT! 
Ayarlarda yapılan tüm değişiklikler, son pencerede Bitti düğmesini tıklatarak konfigürasyonu 
tamamladığınızda geçerlilik kazanır.
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5.18.4 Bölümün Düzenlenmesi

Bir bölümün konfigürasyonunu istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Gerekli değişiklikleri Disk Bölümü Özellikleri penceresinden yapabilirsiniz.
1. Listede, bu bölümü seçmek için değiştirmek istediğiniz bölümü tıklatın.
2. Disk böl. düzenle düğmesini tıklatın. Seçilen bölüm ile ilgili kayıtların olduğu yeni bir 

pencere açılacaktır.
3. İstenen değişikliği yapın.
4. Diğer bölümleri değiştirmek için << ve >> düğmelerini tıklatın.
5. Değişiklikleri kaydetmek için Ayarla düğmesini tıklatın.

5.18.5 Disk bölümü adı
Profil için yeni bir ad girebilirsiniz.

5.18.6 Disk bölümü numarası
Disk bölümü numarası (= video girişi sayısı) bilgilendirme amacıyla görüntülenir.

5.18.7 Kayıt tipi
Gerekli kayıt tipini seçin.
Eğer Ring modu kullanılıyor ise kayıt işlemi sürekli olarak devam eder. Eğer maksimum sabit 
disk alanına ulaşılmışsa, en eski kayıtların otomatik olarak üzerine yazılır.
Eğer Doğrusal mod kullanılıyor ise, kayıt işlemi sabit diskin tamamı dolana kadar devam eder. 
Daha sonra kayıt, eski kayıtlar silinene kadar durdurulur.

!
DİKKAT! 
Herhangi bir değişiklik bölümün yeniden düzenlenmesine neden olur ve dolayısıyla bölümde 
depolanan tüm sekanslar silinir. 
Bu nedenle, bölümü değiştirmeden önce bilgisayarın sabit diskinde bulunan tüm önemli 
sekansları yedeklemeniz gerekmektedir.
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5.18.8 Alarm izleri sayısı

Ünite alarm kaydı sırasında, optimum kullanım ve saklama kapasitesi elde etmek için özel bir 
kayıt modu kullanır: alarm kaydı için zaman aralığı başladığında, bütün bir alarm sekansı 
boyutundaki segment üzerinde kesintisiz kayıt yapılır (alarm öncesi ve sonrası süre).
Bölümün bu segmenti arabellek işlevi görür ve herhangi bir alarm tetiklenene kadar üzerine 
yazılır. Kayıt işlemi, segment üzerinde yalnızca ayarlanan alarm sonrası süresi boyunca 
gerçekleşir ve ardından yeni segment aynı şekilde kullanılır.
Bölümde kullanılacak alarm izlerinin sayısını seçin. Her alarm izine bir alarm olayı 
kaydedilebilir. Aynı şekilde, girilen alarm sayısı kaydedilebilir ve arşivlenebilir. Bir bölüm en 
fazla 128 alarm kaydı içerebilir.
Eğer bir bölüm için Ring modu ayarlandıysa, en son alarm kayıtları her zaman ayarlanan sayıda 
kaydedilir. Eğer bölüm için Doğrusal mod seçeneği seçilirse, toplam alarm izi sayısına 
ulaşıldığında kayıt durdurulur.

5.18.9 Alarm izi boyutu
Alarm izlerinin boyutu çeşitli parametreler kullanılarak ölçülebilir. Hesaplanan boyut, her bir 
alarm izi için geçerlidir.
1. Hesapla düğmesini tıklatın. Yeni bir pencere açılacaktır.
2. Özel parametre listesi alanlarından istediğiniz ayarı seçin.
3. Hesaplanan değeri uygulamak için Ayarla düğmesini tıklatın.

5.18.10 Format
Bir bölümdeki tüm kayıtları her zaman silebilirsiniz.

Seçili bölümdeki tüm kayıtları silmek için Format düğmesini tıklatın.

5.18.11 Tüm Bölümleri Silme
Tüm bölümleri her zaman silebilirsiniz. Bölümler ayrı ayrı silinemez.

Tüm disk bölümlerini sil düğmesini tıklatın. Ekranda, sayıları içeren satır kalır, bölüm 
adları silinir ve her bir durumda boyut olarak 0 gösterilir.

!
DİKKAT! 
Alarm kaydı için gerekli bölümde alarm izleri ayarlanmalıdır.

!
DİKKAT! 
Silmeden önce kayıtları kontrol edin ve bilgisayarın sabit diskindeki önemli sekansları 
yedekleyin.

!
DİKKAT! 
Bir bölümün silinmesi tüm sabit sürücünün yeniden düzenlenmesine neden olur ve dolayısıyla 
bu sürücü üzerinde depolanan tüm sekanslar silinir. 
Sonuç olarak, bölümleri silmeden önce kayıtları kontrol edin ve bilgisayarın sabit diskindeki 
önemli sekansları yedekleyin.
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5.19 Kayıt Profilleri

On adete kadar farklı kayıt profili tanımlayabilirsiniz. Daha sonra bu kayıt profillerini, belirli gün 
ve saatlerle bağlantılandırıldıkları kayıt programlayıcısında kullanacaksınız (bkz. 
Kısım 5.20 Kayıt Programlayıcısı, Sayfa 57).
Her profilde, her bir kamera girişi için farklı ayarlar konfigüre edebilirsiniz.

1. İlgili profili düzenlemek için sekmelerden birini tıklatın.
2. Tabloda, ayarlarını düzenlemek istediğiniz kamera girişinin adını tıklatın. 
3. Standart Windows uygulamasında olduğu gibi shift veya [Ctrl] tuşunu basılı tutarak 

birden fazla kamera girişini seçebilirsiniz. Aşağıdaki ayarlar yalnızca tüm seçili kayıtlar için 
geçerlidir.

4. Eğer uygunsa, tüm ayarları varsayılan değerlerine geri döndürmek için Varsayılan 
düğmesini tıklatın.

5. Görünür ayarları başka profillere aktarmak için Ayarları kopyala düğmesini tıklatın. Yeni 
bir pencere açılacak ve bu pencerede ayarları kopyalamak istediğiniz profilleri 
seçebileceksiniz.

6. Her bir profil için ayarları üniteye kaydetmek amacıyla Ayarla düğmesini tıklatın.

i
NOT! 
Kayıt profili açıklamasını, Kayıt Programlayıcısı sayfasında değiştirebilir ya da açıklamalara 
eklemeler yapabilirsiniz (bkz. Kısım 5.20.3 Zaman Süreleri, Sayfa 58).
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5.19.1 Standart profil
Bu alanda kesintisiz kayıt için kullanılacak enkoder profilini seçebilirsiniz (bkz. 
Kısım 5.11 Enkoder Profili, Sayfa 37).

5.19.2 Enkoder
Burada, kayıt için kullanılacak veri akışınıseçebilirsiniz.

5.19.3 Alarm izi kaydı

Alarm izi kaydını etkinleştirmek için onay kutusunu tıklatın. Ön alarm saati, otomatik 
olarak bilgilendirme amacıyla görüntülenir.

5.19.4 Son alarm saati
Liste alanından istenilen son alarm zaman aralığını seçebilirsiniz.

5.19.5 Son alarm profili
Son alarm süresi boyunca kullanılacak enkoder profilini seçebilirsiniz (bkz. Kısım 5.11 Enkoder 
Profili, Sayfa 37).
Standart profil seçeneği, kesintisiz kayıtlar seçimini sayfanın üst kısmında seçer.

5.19.6 Alarm girişi / Hareket alarmı / Video kaybı alarmı
Burada, kayıt tetikleyecek olan alarm sensörünü seçebilirsiniz. Aynı zamanda alarmı bir başka 
kamera ile tetiklemek için hareket ve video alarmı kullanabilirsiniz.

i
NOT! 
Kayıt profili, ayarlanan video girişi Aktif profilinden sapma gösterebilir ve yalnızca aktif kayıt 
sırasında kullanılır.

i
NOT! 
Bu parametre yalnızca, alarm izlerinin ilgili kamera girişi, yani ilgili bölüm için konfigüre edilmiş 
olması halinde aktiftir (bkz. Kısım 5.18.8 Alarm izleri sayısı, Sayfa 54).

i

NOT! 
Her bir kamera için hareket alarmları VCA sayfasında konfigüre edilir ve etkinleştirilir (bkz. 
Kısım 5.23 VCA, Sayfa 63).
Alarm girişleri Alarm Kaynakları sayfasında konfigüre edilir ve etkinleştirilir (bkz. 
Kısım 5.21 Alarm Kaynakları, Sayfa 59).
Alarm girişleri onay kutularının numaraları, VIP X1600 modülündeki alarm girişlerinin etiketleri 
ile aynıdır. Hareket ve video alarmı numaraları, video girişleri üzerindeki etiketler ile aynıdır.
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5.20 Kayıt Programlayıcısı

Kayıt programlayıcısı, oluşturulan kayıt profillerini alarm durumunda seçili kamera 
görüntülerinin kaydedileceği gün ve saatlerle bağlantılandırmanızı sağlar.
Haftanın her günü için kayıt profilleriyle istediğiniz sayıda 15 dakikalık aralıklar 
bağlantılandırabilirsiniz. Fare imlecini tablo üzerinde hareket ettirdiğinizde imleç altında saat 
görüntülenir. Bu, yönlendirmeye yardım eder.
Normal haftanın günlerine ek olarak kayıtların uygulanacağı standart haftalık programda 
olmayan tatilleri de tanımlayabilirsiniz. Bu, Pazar günü için geçerli programı diğer hafta içi gün 
tarihlerine atamanızı sağlar.
1. Bağlantılandırmak istediğiniz profili, Zaman Süreleri alanında tıklatın.
2. Tablodaki bir alanı tıklatın, fare tuşunu basılı tutun ve seçili profile atanacak olan tüm 

süreler üzerine imleci sürükleyin.
3. Aralıklardan herhangi birinin seçimini kaldırmak için farenin sağ tuşunu kullanın.
4. Seçilen profile atanacak tüm zaman aralıklarını bağlantılandırmak için Tümünü seç 

düğmesini tıklatın.
5. Tüm aralıkların seçimini kaldırmak için Tümünü sil düğmesini tıklatın.
6. İşiniz tamamlandığında ayarları üniteye kaydetmek için Ayarla düğmesini tıklatın.
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5.20.1 Tatiller
Kayıtların uygulanacağı standart haftalık programda olmayan tatilleri de tanımlayabilirsiniz. Bu, 
Pazar günü için geçerli programı diğer hafta içi gün tarihlerine atamanızı sağlar.
1. Tatiller sekmesini tıklatın. Seçili olan günler tabloda gösterilecektir.
2. Ekle düğmesini tıklatın. Yeni bir pencere açılacaktır.
3. İstenilen tarihi takvimden seçin. Fare tuşunu basılı tutarak birden fazla ardıl takvim 

gününü seçebilirsiniz. Bunlar, tabloda tek giriş olarak görüntülenecektir.
4. Seçimi kabul etmek için Tamam tuşuna basın. Pencere kapanacaktır.
5. Tanımlanan tatilleri yukarıdaki şekilde kayıt profillerine atayın.

5.20.2 Tatillerin Silinmesi
Tanımladığınız tatilleri istediğiniz zaman silebilirsiniz.
1. Sil düğmesini tıklatın. Yeni bir pencere açılacaktır.
2. Silmek istediğiniz tarihi tıklatın.
3. Tamam tuşunu tıklatın. Öğe, tablodan silinecek ve pencere kapatılacaktır.
4. Başka günleri silmek için işlem tekrarlanmalıdır.

5.20.3 Zaman Süreleri
Kayıt profillerinin adlarını değiştirebilirsiniz.
1. Bir profili ve daha sonra Ad değiştir düğmesini tıklatın.
2. Seçtiğiniz adı girin ve sonra Ad değiştir düğmesini tekrar tıklatın. 

5.20.4 Kaydın Etkinleştirilmesi
Konfigürasyon tamamlandıktan sonra kayıt programlayıcısını etkinleştirerek kaydı başlatmanız 
gerekmektedir. Kayıt başladıktan sonra Kayıt Profilleri ve Kayıt Programlayıcısı sayfaları 
devre dışı bırakılır ve konfigürasyon değiştirilemez.
Her an kaydı durdurarak ayarları değiştirebilirsiniz.
1. Kayıt programlayıcısını etkinleştirmek için Başlat düğmesini tıklatın.
2. Kayıt programlayıcısını devre dışı bırakma için Durdur düğmesini tıklatın. Çalışmakta olan 

kayıtlar kesintiye uğratılacak ve konfigürasyon değiştirilebilecektir.

5.20.5 Kayıt durumu
Grafik, VIP X1600 modülünün kayıt faaliyetlerini gösterir. Kayıt işlemi gerçekleşirken bir 
animasyonlu grafik göreceksiniz.
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5.21 Alarm Kaynakları 

VIP X1600 modülünün alarm girişlerini konfigüre edebilirsiniz.

5.21.1 Alarm girişi
Alarm kontak kapatılarak tetiklenecekse Aktif yüksek seçeneğini seçin. Alarm kontak açılarak 
tetiklenecekse Aktif düşük seçeneğini seçin.

5.21.2 Adı
Her alarm girişi için, uygun şekilde konfigüre edildiğinde LIVEPAGE sayfası alarm girişi 
simgesinin altında görüntülenecek bir ad girebilirsiniz (bkz. Kısım 5.32 Livepage 
Konfigürasyonu, Sayfa 84).
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5.22 Alarm Bağlantıları

VIP X1600 modülünün alarma nasıl yanıt vereceğini seçebilirsiniz. Alarm durumunda, ünite 
otomatik olarak önceden tanımlanmış IP adresine bağlanabilir. VIP X1600 modülünün, bağlantı 
sağlanana kadar alarm tetiklemek için iletişim kuracağı on adete kadar IP adresi girebilirsiniz.

5.22.1 Alarm halinde bağlan
Alarm durumunda VIP X1600 modülünün önceden tanımlanmış bir IP adresine otomatik olarak 
bağlanması için Açık seçeneğini seçin.
Giriş 1'i izler ayarında ünite, alarm girişi 1'de alarm söz konusu olduğu sürece otomatik olarak 
sağlanan bağlantıyı korur.

5.22.2 Varış IP adresi sayısı
Alarm durumunda iletişim kurulacak IP adreslerinin numaralarını belirleyin. Ünite, bağlantı 
sağlanıncaya kadar uzak istasyonlarla, verilen sırayla iletişim kurar.

5.22.3 Varış IP adresi
Her sayı için, istediğiniz uzak istasyonun IP adresini girin.

i
NOT! 
Varsayılan olarak alarm bağlantılarında Akış 2 aktarılır. Profil atarken bu durumu dikkate alın 
(bkz. Kısım 5.11 Enkoder Profili, Sayfa 37).
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5.22.4 Varış parolası
Eğer uzak istasyon parola korumalı ise, parolayı buraya girin.
Bu sayfada uzaktaki istasyonlara bağlanmak için maksimum on varış IP adresi ve dolayısıyla on 
parola kaydedebilirsiniz. VIDOS ya da Bosch Video Management Systemgibi yüksek seviyede 
sistemler üzerinden bağlantı başlatırken ondan fazla uzak istasyona bağlantı mümkünse genel 
bir parola depolayabilirsiniz. VIP X1600 modülü bu genel parolayı kullanarak aynı parolayla 
korunan tüm uzak istasyonlara bağlanacaktır. Böyle durumlarda aşağıdaki işlemleri 
gerçekleştirin:
1. Varış IP adresi sayısı liste alanında 10 seçeneğini seçin.
2. Varış IP adresi alanına 0.0.0.0 adresini girin.
3. Seçtiğiniz parolayı Varış parolası alanına girin.
4. Bu parolayı, bağlantının mümkün olduğu tüm uzak istasyonlar için user parolası olarak 

tanımlayın.

5.22.5 Video aktarımı
Eğer ünite güvenlik duvarı arkasından çalışıyorsa, aktarım protokolü olarak TCP (HTTP Port) 
seçilmelidir. Yerel alan ağında kullanım için UDP seçin.

5.22.6 Uzak port
Ağ konfigürasyonuna bağlı olarak burada bir tarayıcı portu seçin. HTTPS bağlantılarının portları 
sadece SSL şifreleme parametresinde Açık seçeneği seçiliyse kullanılabilir.

5.22.7 Video çıkışı
Alıcı olarak hangi ünitenin kullanıldığını biliyorsanız sinyalin geçirileceği analog video çıkışını 
seçebilirsiniz. Varış ünitesi bilinmiyorsa İlk geçerli seçeneği seçmeniz tavsiye edilir. Bu 
durumda görüntü, ilk boş video çıkışına yerleştirilir. Bu, hiçbir sinyalin bulunmadığı bir çıkıştır. 
Bağlı monitör sadece bir alarm tetiklendiğinde görüntüleri gösterir. Özel bir video çıkışı 
seçerseniz ve bu çıkış için alıcıda bölünmüş bir görüntü ayarlanmışsa alarm görüntüsünü 
görüntülemek için kullanılacak alıcı dekoderini Dekoder alanından seçebilirsiniz. 

i
NOT! 
Varış 10 için varış IP adresini 0.0.0.0 olarak girerseniz VIP X1600 modülü, alarm durumunda 
otomatik bağlantıda onuncu deneme için bu adresi kullanmayacaktır. Parametre, yalnızca 
genel parolayı kaydetmek için kullanılacaktır.

!
DİKKAT! 
Çoklu yayın işlemi mümkün değilse bazı koşullarda alarm durumunda ek video görüntüleri için 
ağda daha yüksek bir bant genişliği bulunmalıdır. Çoklu yayın işlemini etkinleştirmek için Video 
aktarımı parametresi ve Ağ sayfasında UDP seçeneğini seçin (bkz. Kısım 5.28.5 Video aktarımı, 
Sayfa 76).

i
NOT! 
Görüntü gösterme seçenekleri ve kullanılabilir video çıkışları ile ilgili varış ünitesi belgelerine 
başvurun.
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5.22.8 Dekoder
Alarm görüntüsünü göstermek için bir alıcı dekoderi seçin. Seçilen dekoder, bölünmüş 
ekrandaki görüntünün konumunu etkileyecektir. Örneğin, dekoder 2'yi seçerek VIP XD 
üzerinden sağ üst çeyrek bölgenin alarm görüntüsünü görüntülemek için kullanılmasını 
sağlayabilirsiniz. 

5.22.9 SSL şifreleme
Parola gibi bağlantı verileri SSL şifrelemesi kullanılarak güvenli bir şekilde aktarılabilir. Eğer 
Açık seçeneğini seçtiyseniz, Uzak port parametresinde sadece şifrelenmiş portlar seçilebilir.

Ortam verileri (video, ses ve denkleştirme verileri) için şifrelemeyi Şifreleme sayfasında 
konfigüre edebilir ve etkinleştirebilirsiniz (bkz. Kısım 5.30 Şifreleme, Sayfa 81).

5.22.10 Otomatik bağlanma
Her tekrar yüklemeden, bağlantı kesikliğinden veya ağ hatasından sonra önceden belirlenmiş 
bir IP adresi ile otomatik tekrar bağlantı sağlamak için Açık seçeneğini seçin.

5.22.11 Ses
Eğer alarm bağlantılarıyla tek başına G.711 kodlanmış ses akışı aktarmak istiyorsanız Açık 
seçeneğini seçin.

5.22.12 Varsayılan kamera
Burada, alarm bağlantısı yapıldığında alıcı üzerinde sağladığı görüntü otomatik olarak ilk 
görüntülenecek kamerayı seçebilirsiniz. Sistem konfigürasyonuna bağlı olarak alıcı diğer 
kameraları da seçebilir.

i
NOT! 
SSL şifreleme, bağlantının her iki ucunda da etkinleştirilmelidir. Bu, VIP X1600 modülüne 
uygun sertifikaların yüklenmesini gerektirir (bkz. Kısım 5.36.4 Bakım günlüğü, Sayfa 90).

i
NOT! 
Varsayılan olarak otomatik bağlantılarda Akış 2 aktarılır. Profil atarken bu durumu dikkate alın 
(bkz. Kısım 5.11 Enkoder Profili, Sayfa 37).

i
NOT! 
Numaralandırma, modül üzerindeki video girişlerinin etiketlerine göre gerçekleşir.
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5.23 VCA

VIP X1600 modüllerinde, sinyallerdeki değişikliği belirleyerek analiz edebilen entegre bir video 
içerik analizi (VCA-Video Content Analysis) özelliği bulunmaktadır. Bu değişiklikler, kameranın 
görüş açısındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.

Video içerik analizini her kamera için ayrı ayrı konfigüre edebilirsiniz.
1. İlgili video girişinin konfigürasyonunu açmak için sekmelerden birini tıklatın.
2. İstenilen ayarları girin.
3. Eğer uygunsa, tüm ayarları varsayılan değerlerine geri döndürmek için Varsayılan 

düğmesini tıklatın.

i
NOT! 
İşleme gücü yetersiz kalırsa, en yüksek öncelik her zaman için canlı görüntüler ve kayıtlarındır. 
Bu, video içerik analizinde bozulmaya neden olabilir. Dolayısıyla işlemci yükünü kontrol etmeli 
ve gerektiği gibi enkoder ayarlarını veya video içeriği analizi ayarlarını optimum hale 
getirmelisiniz (bkz. Kısım 8.5 İşlemci Yükü, Sayfa 114).
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5.23.1 Analiz
Video içerik analizini etkinleştirmek için Açık seçeneğini seçin.
Video içerik analizi devreye girer girmez denkleştirme verileri oluşturulur. Seçilen analiz tipi ve 
ilgili konfigürasyona bağlı olarak, parametre ayarlarının yanındaki önizleme penceresinde ek 
bilgiler görüntülenir. Örneğin MOTION+ analiz tipinde hareketin kaydedileceği sensör alanları 
dikdörtgenlerle işaretlenecektir.

5.23.2 Analiz tipi
Gerekli analiz algoritmasını seçin. Varsayılan olarak yalnızca MOTION+ kullanılabilir, bu 
seçenek bir hareket dedektörü ve gerekli dış müdahale algılamayı sağlar. Geçerli alarm durumu 
bilgi amaçlı olarak görüntülenir.

5.23.3 Hareket Dedektörü (Yalnızca MOTION+)
Dedektörün çalışması için aşağıdaki koşullar karşılanmalıdır:
– Analiz devrede olmalıdır.
– En az bir sensör sahası devrede olmalıdır.
– Parametreler işletim ortamına ve istenen yanıtlara uygun şekilde konfigüre edilmiş 

olmalıdır.
– Hassasiyet sıfırdan daha yüksek bir değere ayarlanmış olmalıdır.

i
NOT! 
Livepage Konfigürasyonu sayfasında, LIVEPAGE için ek bilgi alanlarını da etkinleştirebilirsiniz 
(bkz. Kısım 5.32 Livepage Konfigürasyonu, Sayfa 84).

i
NOT! 
IVMD ve IVA gibi kapsamlı özelliklere sahip ek analiz algoritmaları Bosch Security Systems ile 
kullanılabilir.
Bu algoritmalardan birini seçerseniz ilgili parametreleri burada doğrudan ayarlayabilirsiniz. Bu 
konuyla ilgili bilgileri sağlanan ürün CD'si içindeki belgelerde bulabilirsiniz (bkz. 
Kısım 3.2 VIP X1600 Modülünün Paket İçeriği, Sayfa 11).

!

DİKKAT! 
Işık yansımaları (cam üzeri yüzeyler vs.), lambaların açılması ya da kapatılması veya güneşli 
günlerde bulutların durumundaki değişikliklerden kaynaklanan ışık seviyesi değişiklikleri, 
hareket dedektörünün beklenmeyen yanıtlar vermesine ve hatalı alarmlara neden olabilir. 
Video sensörünün uygun şekilde çalıştığından emin olmak için günün farklı saatlerinde bir dizi 
test gerçekleştirin.
İç izleme için, alanların gündüz ve gece sürekli aydınlatılmasını sağlayın.
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5.23.4 Hassasiyet (Yalnızca MOTION+)
Hareket dedektörünün genel hassasiyeti, kameranın içinde bulunduğu ortam koşullarına göre 
ayarlanabilir. 
Sensör, video görüntüsünün parlaklığındaki farklılıklara tepki verir. İzleme alanı ne kadar 
karanlık olursa seçilen değer o ölçüde yüksek olmalıdır.

5.23.5 Minimum nesne boyutu (Yalnızca MOTION+)
Alarm oluşturmak için hareketli nesnenin kaplaması gereken sensör sahası sayısını 
ayarlayabilirsiniz. Bu, çok küçük nesnelerin alarm tetiklemesini engeller.
Minimum değer olarak 4 önerilir. Bu değer, dört sensör sahası anlamına gelir.

5.23.6 Alan seç (Yalnızca MOTION+)
Hareket dedektörü tarafından izlenecek görüntünün alanları seçilebilir. Video görüntüsü kare 
şeklinde 858 kare alana bölünmüştür. Bu alanlardan her biri ayrı ayrı etkinleştirilebilir veya 
devre dışı bırakılabilir. Sürekli hareket bulunması (örn. rüzgarda sallanan bir ağaç) gibi bir 
nedenle kameranın görüş alanının belirli bölgelerinin izlemeden çıkarılmasını istiyorsanız, ilgili 
sahalar devre dışı bırakılabilir.
1. Sensör sahalarını konfigüre etmek için Alan seç düğmesini tıklatın. Yeni bir pencere 

açılacaktır.
2. Eğer gerekiyorsa, geçerli seçimi temizlemek için öncelikle Tümünü sil düğmesini tıklatın 

(sarı işaretlenmiş sahalar).
3. Etkinleştirilecek alanları sol tıklatın. Etkin sahalar sarı renkle işaretlenmiştir.
4. Eğer gerekiyorsa Tümünü seç düğmesini tıklatarak video karesinin tamamını seçin.
5. Devre dışı bırakmak istediğiniz sahaları sağ tıklatın.
6. Konfigürasyonu kaydetmek için Tamam düğmesini tıklatın.
7. Pencere başlık çubuğundaki kapatma düğmesini X, değişiklikleri kaydetmeden çıkmak 

için tıklatın.
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5.23.7 Dış Müdahale Algılama
Kameraya ve video kablolarına dış müdahale durumlarını çeşitli seçenekler aracılığıyla 
belirleyebilirsiniz. Video sensörünün uygun şekilde çalıştığından emin olmak için günün farklı 
saatlerinde bir dizi test gerçekleştirin.

5.23.8 Hassasiyet

Dış müdahale algılamanın genel hassasiyeti, kameranın içinde bulunduğu ortam koşullarına 
göre ayarlanabilir.
Algoritma, referans görüntü ile geçerli video görüntüsü arasındaki farklılığa tepki verir. İzleme 
alanı ne kadar karanlık olursa seçilen değer o ölçüde yüksek olmalıdır.

5.23.9 Tetikleme gecikmesi (sn)
Gecikmeli alarm tetikleme ayarlayabilirsiniz. Alarm, saniye olarak ayarlanmış belirli bir sürenin 
geçmesinden sonra alarm koşulunun devam ediyor olması halinde tetiklenir. Eğer süre 
dolmadan orijinal koşula geri dönülürse, alarm tetiklenmez. Bu sayede, kameranın doğrudan 
görüş alanı içindeki temizlik faaliyetleri gibi nedenlerle tetiklenen yanlış alarmlar engellenmiş 
olur.

5.23.10 Genel değişim
Alarmın tetiklenmesi için video görüntüsündeki genel değişimin ne kadar büyük olması 
gerektiğini ayarlayabilirsiniz. Bu ayar, Alan seç ile belirlenen sensör sahasından bağımsızdır 
Alarmı tetiklemek için daha az sensör alanının değişmesi gerekiyorsa yüksek bir değer 
belirleyin. Düşük bir değerde alarm tetiklemesi için birçok sayıda sensörde değişikliklerin eş 
zamanlı olarak gerçekleşmesi gerekmektedir.
Bu seçenek, hareket alarmlarından bağımsız olarak, kameranın montaj ayağının çevrilmesi gibi 
nedenlerle oluşan yönelim ve konum farklılıklarını belirleme olanağı sağlar.

5.23.11 Sahne çok aydınlık
Eğer aşırı ışık kaynağına maruz kalma (örneğin doğrudan objektife yansıyan parlak bir ışık) 
alarm tetikleme koşulların arasında ise, bu fonksiyonu etkinleştirin. Ortalama sahne parlaklığı 
algılama için temel oluşturur.

5.23.12 Sahne çok karanlık
Eğer objektifin kapanması (örneğin üzerine boya püskürtülmesi) alarm tetikleme koşulların 
arasında ise, bu fonksiyonu etkinleştirin. Ortalama sahne parlaklığı algılama için temel 
oluşturur.

i
NOT! 
Dış müdahale algılama seçenekleri yalnızca sabit kameralar için ayarlanabilir. Kameranın 
hareketinin video görüntüsünde çok büyük değişikliklere sebep olması nedeniyle dome 
kameralar ve diğer motorlu kameralar bu şekilde korunamaz.

i
NOT! 
Bu ve aşağıdaki parametre yalnızca referans onay kutusu işaretlendiğinde ulaşılabilir.
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5.23.13 Sahne çok gürültülü
Eğer EMC paraziti (örneğin video hatlarının yakınındaki güçlü bir parazitten kaynaklanan 
gürültülü sahneler) alarm tetikleme koşulların arasında ise, bu fonksiyonu etkinleştirin.

5.23.14 Genel değişim
Genel değişim kaydırma çubuğunda ayarlandığı gibi genel değişimin bir alarm tetiklemesi 
gerekiyorsa bu fonksiyonu etkinleştirin.

5.23.15 Referans kontrolü
Geçerli video görüntüsü ile karşılaştırılan sabit bir referans görüntü ayarlayabilirsiniz. Eğer 
işaretli alandaki geçerli video görüntüsü referans görüntüden farklı ise, alarm tetiklenir. Bu 
sayede, kameranın dönmesi gibi durumlarda, başka şekilde algılanamayacak dış müdahaleler 
algılanabilir.
1. Geçerli videoyu referans görüntü olarak kaydetmek için Referans düğmesini tıklatın.
2. Önce Alan seç seçeneğini ve sonra da referans görüntüde izlenecek olan alanları seçin.
3. Devam eden eşleşmeyi etkinleştirmek için Referans kontrolü onay kutusunu işaretleyin. 

Depolanan referans görüntü geçerli video görüntüsünün altında siyah beyaz olarak, 
seçilen alanlar ise sarı renkte görüntülenir.

5.23.16 Alan seç
Referans görüntüde izlenecek olan görüntü alanlarını seçebilirsiniz. Video görüntüsü kare 
şeklinde 858 kare alana bölünmüştür. Bu alanlardan her biri ayrı ayrı etkinleştirilebilir veya 
devre dışı bırakılabilir.

1. Sensör sahalarını konfigüre etmek için Alan seç düğmesini tıklatın. Yeni bir pencere 
açılacaktır.

2. Eğer gerekiyorsa, geçerli seçimi temizlemek için öncelikle Tümünü sil düğmesini tıklatın 
(sarı işaretlenmiş sahalar).

3. Etkinleştirilecek alanları sol tıklatın. Etkin sahalar sarı renkle işaretlenmiştir.
4. Eğer gerekiyorsa Tümünü seç düğmesini tıklatarak video karesinin tamamını seçin.
5. Devre dışı bırakmak istediğiniz sahaları sağ tıklatın.
6. Konfigürasyonu kaydetmek için Tamam düğmesini tıklatın.
7. Pencere başlık çubuğundaki kapatma düğmesini X, değişiklikleri kaydetmeden çıkmak 

için tıklatın.

i
NOT! 
Referans izleme için içinde hareketin gerçekleşmediği ve eşit şekilde aydınlatılmış alanları 
seçin, aksi taktirde yanlış alarm söz konusu olabilir.
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5.24 Alarm E-Postası

Otomatik bağlantıya alternatif olarak alarm durumları e-posta yoluyla da belgelenebilir. Bu 
şekilde, video alıcısı bulunmayan alıcılar da bilgilendirilebilir. Bu durumda VIP X1600 modülü 
önceden belirlenmiş e-posta adreslerine otomatik olarak e-posta gönderir.

5.24.1 Alarm e-postası gönder
Eğer ünitenin alarm durumunda otomatik olarak e-posta göndermesini istiyorsanız, Açık 
seçeneğini seçin.

5.24.2 Posta sunucusunun IP adresi
STMP standardı (Simple Transport Management Protocol) üzerinde çalışan bir mesaj 
sunucusunun IP adresini girin. Giden e-postalar girdiğiniz adres üzerinden mesaj sunucusuna 
gönderilir. Aksi takdirde kutucuğu boş bırakın (0.0.0.0).

5.24.3 SMTP kullanıcı adı
Seçilen posta sunucusu için kayıtlı bir kullanıcı adı girin.

5.24.4 SMTP parolası
Kayıtlı kullanıcı adı için gereken parolayı buraya girin.

5.24.5 Yerleşim
Alarm mesajının veri formatını seçebilirsiniz.
– Standart (JPEG ile)

 JPEG görüntü dosyası ekli e-posta.
– SMS 

SMS ağ geçidine SMS formatında görüntü eksiz e-posta gönderin (örneğin cep telefonu 
ile alarm yollama).

!
DİKKAT! 
Cep telefonu alıcı olarak kullanıldığında, mesajların alınabilmesi için e-posta veya SMS 
fonksiyonunu etkinleştirmeyi unutmayın.
Cep telefonunuzun kullanımı ile ilgili bilgileri cep telefonu satıcısından alabilirsiniz.
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5.24.6 Kameradan JPEG ekle
Çektiği JPEG görüntüler gönderilecek olan kameraları seçmek için onay kutularını tıklatın. 
Etkin video yanındaki onay işareti ile belirtilir.

5.24.7 Varış adresi
Alarm e-postaları için e-posta adresini buraya girin. Maksimum adres uzunluğu 49 karakterdir.

5.24.8 Gönderici adı
E-posta göndericisi olarak, ünitenin yeri gibi özel bir ad girin. Bu, e-postanın kaynağının 
belirlenmesini kolaylaştıracaktır.

5.24.9 Test e-postası
E-posta fonksiyonunu kontrol etmek için Şimdi gönder düğmesini tıklayabilirsiniz. Bir alarm e-
postası oluşturulacak ve gönderilecektir.
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5.25 Alarm Task Editor

Farklı alarm sayfalarındaki alarm sayfalarına alternatif olarak burada komut dizisi olarak 
istediğiniz alarm fonksiyonlarını girebilirsiniz. Bu, diğer alarm sayfalarındaki tüm ayarlar ve 
girişlerin üzerine yazar.
1. Bazı komut dizisi örneklerini incelemek için Examples alanı altındaki Alarm Task Editor 

bağlantısını tıklatın. Yeni bir pencere açılacaktır.
2. Alarm Task Editor alanına yeni komut dizileri girin veya mevcut komut dizilerini istediğiniz 

gibi değiştirin.
3. İşiniz tamamlandığında komut dizilerini üniteye aktarmak için Ayarla düğmesini tıklatın. 

Aktarım tamamlandığında Komut dizisi başarıyla çözümlendi. mesajı metin alanı üzerinde 
görüntülenir. Sorun çıkarsa daha fazla bilgi içeren bir hata mesajı görüntülenecektir.

!

DİKKAT! 
Bu sayfadaki düzenleme komut dizileri diğer alarm sayfalarındaki tüm ayarlar ve girişlerin 
üzerine yazar. Bu prosedür geri alınamaz.
Bu sayfayı düzenlemek için programlama bilginizin olması ve Alarm Task Script Language 
belgesindeki bilgileri biliyor olmanız gerekmektedir. Belgeyi, sağlanan ürün CD'si içinde 
bulabilirsiniz (bkz. Kısım 3.2 VIP X1600 Modülünün Paket İçeriği, Sayfa 11).
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5.26 Röle Ayarları

Röle çıkışlarının anahtarlama davranışlarını konfigüre edebilirsiniz. Her röle için bir açık 
anahtar rölesi (normalde kapalı temas) veya bir kapalı anahtar rölesi (normalde kapalı kontak) 
belirleyebilirsiniz.
Ayrıca çıkışı, iki durumlu ya da tek durumlu olarak belirleyebilirsiniz. İki durumlu modda, 
rölenin tetiklenen durumu korunur. Tek durumlu modda ise rölenin boş konuma geçmesi için 
gereken süreyi ayarlayabilirsiniz. 
Çıkışı otomatik olarak etkinleştiren farklı olaylar seçebilirsiniz. Örneğin, hareket alarmı 
tetikleyerek bir projektörü yakmak ve alarm durduğunda kalktığında sönmesini sağlamak 
mümkündür.

5.26.1 Boş durumu
Rölenin NO kontağı olarak işlev görmesi için Açık, NC kontağı olarak işlev görmesi için ise 
Kapalı seçeneğini seçin.

5.26.2 Çalıştırma modu
Röle için çalışma modu seçin.
Örneğin alarm aktivasyonlu bir lambanın alarm sona erdikten sonra da açık kalmasını 
istiyorsanız İki durumlu seçeneğini seçin. Alarm aktivasyonlu bir sirenin 10 saniye çalmasını 
istiyorsanız 10 sn seçeneğini seçin.
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5.26.3 Röle şunları izler
Eğer gerekirse, röleyi tetikleyecek belirli bir olay seçin. Aşağıdaki olaylar seçilebilecek 
tetikleyicilerdir:
– Kapalı

Röle olaylar tarafından tetiklenmez
– Bağlantı

Her bağlantı kurulduğunda tetiklenir
– Video alarmı

İlgili girişteki video sinyali kesintisi ile tetiklenir
– Hareket alarmıVCA sayfasında konfigüre edilmiş olduğu gibi ilgili girişte bir hareket 

alarmıyla tetiklenir (bkz. Kısım 5.23 VCA, Sayfa 63)
– Yerel giriş

İlgili harici alarm girişiyle tetiklenir
– Uzak giriş

Uzak istasyonun anahtarlama kontağı ile tetiklenir (yalnızca bağlantı varsa)

5.26.4 Röle adı
Burada röle için isim atayabilirsiniz. İsim, Röle tetikleme düğmesinin yanında gösterilir. 
Livepage aynı zamanda ismi röle simgesi altında görüntüleyecek şekilde konfigüre edilebilir.

5.26.5 Röle tetikleme
Röleyi manuel olarak tetiklemek için düğmeyi tıklatın (örneğin bir kapı açıcının test edilmesi 
veya açılması için).

i
NOT! 
Seçilebilir olaylar listesindeki sayılar, VIP X1600 modülündeki ilgili bağlantılara ilişkindir; Video 
alarm 1, örneğin Video In 1 bağlantısıyla ilişkilidir.
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5.27 COM1

Seri arayüz parametrelerini (turuncu terminal bloğu) gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde 
konfigüre edebilirsiniz.

5.27.1 Seri port fonksiyonu
Listeden kontrol edilebilir bir ünite seçin. Eğer seri portu şeffaf veri aktarımı için kullanmak 
istiyorsanız, Şeffaf seçeneğini seçin. Üniteyi terminal olarak çalıştırmak istiyorsanız Terminal 
seçeneğini seçin.

i
NOT! 
Eğer VIP X1600 modülü çoklu yayın modunda çalışıyor ise (bkz. Kısım 5.29 Çoklu Yayın, 
Sayfa 79), ünite ile video bağlantısı sağlayan ilk uzak konum aynı zamanda şeffaf veri bağlantısı 
olarak atanır. Ancak yaklaşık 15 saniyelik faaliyetsizlik üzerine veri bağlantısı otomatik olarak 
sonlandırılır ve uzak konum, ünite ile şeffaf veri alışverişi yapabilir.

i
NOT! 
Ünite seçtikten sonra pencerede kalan parametreler otomatik olarak ayarlanır ve 
değiştirilmemelidirler.
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5.27.2 Kamera Kimliği
Eğer gerekiyorsa, kontrol etmek istediğiniz çevre birim cihazının kimlik numarasını girin 
(örneğin kubbe kamera veya pan/eğim başlığı). Girilen kimlik, ilk video girişine bağlanan çevre 
birim cihazına karşılık gelir. Ek video girişleri için kimlik numarası otomatik olarak bir artırılır ve 
buna bağlı olan çevrebirim cihazına atanır.

5.27.3 Baud hızı
bps olarak aktarım değerini seçin.

5.27.4 Veri bitleri
Veri biti/karakter sayısı değiştirilemez.

5.27.5 Durdurma bitleri
Durdurma biti/karakter sayısını seçin.

5.27.6 Parite kontrolü
Parite kontrolü tipini seçin.

5.27.7 Arayüz modu
Seri arayüz için istenen protokolü seçin.
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5.28 Ağ 

Bu ekrandaki ayarlar, VIP X1600 modülünü mevcut bir ağa entegre etmek için kullanılır.
Alandaki değişiklikler ve sonrasında Yeniden yükleme bağlantısı, Ayarla düğmesi tıklatılarak 
üniteye aktarılır; bunlar sadece ünite yeniden yüklendiğinde etkinleştirilecektir.
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1. İstenen değişikliği yapın.
2. Ayarla düğmesini tıklatın.
3. Yeniden yüklemeyi tetiklemek için bir Yeniden yükleme bağlantısını tıklatın. VIP X1600 

modülü yeniden yüklenir ve değiştirilen ayarlar etkinleştirilir.

5.28.1 IP adresi
VIP X1600 modülü için istenen IP adresini girin. IP adresi ağ için geçerli olmalıdır.

5.28.2 Alt ağ maskesi
Seçilen IP adresi için uygun alt ağ maskesini buraya girin.

5.28.3 Ağ geçidi adresi
Ünitenin farklı bir alt ağdaki uzak konumla bağlantı kurmasını istiyorsanız, ağ geçidi IP adresini 
buraya girin. Aksi takdirde kutucuğu boş bırakın (0.0.0.0).

5.28.4 DNS sunucu adresi
VIP X1600 modülü bir DNS sunucusu üzerinde listeleniyorsa erişimi daha kolaydır. Örneğin 
VIP X1600 modülü ile bir İnternet bağlantısı kurmak istiyorsanız DNS sunucusu üzerindeki 
ünitede verilen adı tarayıcıda URL olarak girmek yeterlidir. DNS sunucusunun IP adresini girin. 
Güvenli ve dinamik DNS için sunucular desteklenmektedir.

5.28.5 Video aktarımı
Eğer ünite güvenlik duvarı arkasından çalışıyorsa, aktarım protokolü olarak TCP (HTTP Port) 
seçilmelidir. Yerel alan ağında kullanım için UDP seçin.

5.28.6 HTTP tarayıcı portu
Gerekirse listeden bir başka HTTP tarayıcı portu seçin. Varsayılan HTTP portu 80'dir. Eğer 
sadece HTTPS üzerinden güvenli bağlantılara izin vermek istiyorsanız HTTP portunu devre dışı 
bırakın. Bu durumda Kapalı seçeneğini seçin.

!
DİKKAT! 
IP adresi, alt ağ maskesi veya ağ geçidi adresini değiştirirseniz VIP X1600 modülü, sadece 
yeniden yükleme sonrasında yeni adresler altında kullanılır.

!
DİKKAT! 
Çoklu yayın UDP protokolü ile kullanılabilir. TCP protokolü çoklu yayın bağlantılarını 
desteklemez.
UDP modunda MTU değeri 1.514 byte şeklindedir.
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5.28.7 HTTPS tarayıcı portu
Tarayıcının güvenli bir bağlantı üzerinden ağa erişmesini istiyorsanız listeden bir HTTPS 
tarayıcı portu seçin. Varsayılan HTTPS portu 443'tür. HTTPS portlarını devre dışı bırakmak için 
Kapalı seçeneğini seçin; sadece güvenliksiz bağlantılara izin verilecektir.
VIP X1600 modüleri, TLS 1.0 şifreleme protokolünü kullanır. Tarayıcı konfigürasyonunu 
kullanarak bu protokolü etkinleştirmeniz gerekmektedir. Protokolü ayrıca Java uygulamaları 
için de etkinleştirmeniz gerekmektedir (Windows denetim masasındaki Java kontrol panelini 
kullanarak).

Ortam verileri (video, ses ve denkleştirme verileri) için şifrelemeyi Şifreleme sayfasında 
konfigüre edebilir ve etkinleştirebilirsiniz (bkz. Kısım 5.30 Şifreleme, Sayfa 81).

5.28.8 RCP+ port 1756
Bağlantı verileri alışverişi için güvenliksiz RCP+ port 1756'yı etkinleştirebilirsiniz. Bağlantı 
verilerinin sadece şifreli olarak aktarılmasını istiyorsanız, Kapalı seçeneğini seçerek bu portu 
devre dışı bırakmanız gerekmektedir.

5.28.9 Telnet desteği
Eğer yalnızca şifreli veri aktarımlı güvenli bağlantılara izin vermek istiyorsanız, Kapalı 
seçeneğini seçerek Telnet desteğini devre dışı bırakmanız gerekmektedir. Modüle, Telnet 
protokolü kullanılarak erişilemeyecektir.

5.28.10 Ethernet bağlantı tipi 1
Gerekirse ETH 1 arayüzü için Ethernet bağlantı tipini seçin. Bağlı olan üniteye göre özel bir 
işletim tipi seçmek gerekebilir.

5.28.11 Ethernet bağlantı tipi 2
Gerekirse ETH 2 arayüzü için Ethernet bağlantı tipini seçin. Bağlı olan üniteye göre özel bir 
işletim tipi seçmek gerekebilir.

5.28.12 Ağ MSS (Byte)
IP paketinin kullanıcı verileri için maksimum segment boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bu, ağ 
ortamındaki veri paketlerinin boyutunu ayarlamanızı ve veri aktarımını optimum hale 
getirmenizi sağlar. UDP modundaki 1.514 bayt MTU değerine uyun.

5.28.13 iSCSI MSS (Byte)
iSCSI sistemine bağlantı için, ağ üzerindeki diğer veri trafiğindekinden daha yüksek bir MSS 
değeri ayarlayabilirsiniz. Potansiyel değer, ağ yapısına göre değişir. Yüksek bir değer sadece 
iSCSI sistemi, VIP X1600 ile aynı alt ağdaysa faydalıdır.

i
NOT! 
Sadece SSL şifrelemeli güvenli bağlantılara izin vermek istiyorsanız HTTP tarayıcı portu, RCP+ 
port 1756 ve Telnet desteği parametrelerinin her biri için Kapalı seçeneğini seçmeniz 
gerekmektedir. Bu, tüm güvenliksiz bağlantıları devre dışı bırakır. Böylelikle bağlantılar sadece 
HTTPS portu üzerinden mümkün olacaktır.
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5.28.14 SNMP
VIP X1600 modülleri, ağ bileşenlerinin yönetilmesi ve izlenmesinde kullanılan SNMP V2'yi 
(Simple Network Management Protocol) destekler ve IP adreslerine SNMP mesajlarını (trap) 
gönderebilir. Ünite, birleştirilmiş kodda SNMP MIB II'yi destekler. SNMP trap göndermek 
istiyorsanız, bir ya da iki hedef ünitenin IP adresini buraya girin.
SNMP parametresi için Açık seçeneğini seçer ve bir SNMP ana bilgisayar adresi girmezseniz 
VIP X1600 modülü, bunları otomatik olarak göndermez, ancak sadece SNMP taleplerine yanıt 
verir. Bir ya da iki SNMP ana bilgisayar adresi girerseniz SNMP trap'leri otomatik olarak 
gönderilir. SNMP fonksiyonunu devre dışı bırakmak için Kapalı seçeneğini seçin.

5.28.15 1. SNMP ana bilgisayar adresi / 2. SNMP ana bilgisayar adresi
Otomatik olara SNMP trap göndermek istiyorsanız, bir ya da iki hedef ünitenin IP adresini 
buraya girin.

5.28.16 SNMP trap
Hangi trap'lerin gönderileceğini seçebilirsiniz.
1. Seç düğmesini tıklatın. Yeni bir pencere açılacaktır.
2. İstenilen trap'leri seçmek için onay kutularını tıklatın. Tüm işaretlenen trap'ler 

gönderilecektir.
3. Seçimi uygulamak için Tamam tuşuna basın.

5.28.17 Kimlik Denetimi
Erişim haklarını yönetmek için ağda RADIUS sunucusu kullanılıyorsa, modülle iletişimin 
sağlanması için burada etkinleştirilmelidir. RADIUS sunucusu ayrıca ilgili verileri de içermelidir.

Kimlik denetimi ayarları yalnızca yuva 1'deki modül için gereklidir. Bu, diğer modüller için 
otomatik kimlik denetimini sağlar.
Üniteyi konfigüre etmek için VIP X1600 cihazını bir ağ kablosu kullanarak doğrudan bilgisayara 
bağlamanız gerekmektedir. Bu, Kimlik ve Parola parametreleri ayarlanmadan ve kimlik 
denetimi yapılmadan ağ üzerinden iletişimin etkinleştirilmemesi nedeniyledir.

5.28.18 Kimlik
RADIUS sunucusunun VIP X1600 modülünü tanımlamak için kullanacağı adı girin.

5.28.19 Parola
RADIUS sunucusunda saklanan parolayı girin.

5.28.20 Otomatik IP tayini
IP adreslerinin dinamik tayini için ağda DHCP sunucusu kullanılıyorsa VIP X1600 modülüne 
otomatik olarak atanmış IP adreslerinin kabul edilmesini etkinleştirebilirsiniz.
Belirli uygulamalar (VIDOS, Bosch Video Management System, Archive Player, Configuration 
Manager) ünitenin özel olarak atanması için IP adresi kullanır. Bu tür uygulamalar 
kullanıldığında DHCP sunucusu MAC adreslerine göre statik IP tahsisini desteklemeli ve buna 
göre konfigüre edilmelidir, böylece ünite her tekrar başlatmadan sonra aynı IP adresini 
alacaktır.

!
DİKKAT! 
802.1x kimlik denetimi kullanılıyorken ağ için kullanılan anahtar birden fazla ana bilgisayarın 
çalıştırılmasını desteklemeli ve birden fazla modüle sahip bir VIP X1600 cihazı ağ üzerinden 
iletişim kurmak için farklı ana bilgisayarları deneyebileceği şekilde konfigüre edilmelidir.
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5.29 Çoklu Yayın

Enkoder ile tek alıcı arasındaki 1:1 bağlantıya ek olarak (tekli yayın), VIP X1600 modülleri 
birden fazla alıcının, eş zamanlı olarak enkoderden video sinyali almasını sağlayabilir. Modül, 
veri akışını kendisi çoğaltarak alıcılara dağıtır (çoklu-tekli yayın) veya ağa tek bir veri akışı 
gönderir, burada veri akışı tanımlanmış bir grup içinde alıcılara eş zamanlı olarak dağıtılır 
(çoklu yayın). Her enkoder için (video girişi), akış başına özel bir çoklu yayın adresi ve port 
girebilirsiniz. Uygun sekmeleri tıklatarak akışlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Çoklu yayın özellikli bir ağda çoklu yayın kullanımı için bir IP adresi (sınıf D adres) konfigüre 
edilmelidir.
Ağ, grup IP adreslerini ve Internet Grup Yönetimi Protokolünü (IGMP V2) desteklemelidir. 
Adres aralığı 225.0.0.0 - 239.255.255.255 arasındadır.
Çoklu yayın adresi birden fazla akış için aynı olabilir. Ancak her durum için farklı bir port 
kullanılması gereklidir, böylece birden fazla veri akışı aynı port ve çoklu yayın adresi 
kullanılarak eş zamanlı olarak gönderilmez.

i
NOT! 
Çoklu yayın kullanımı için UDP ve Internet Grup Yönetimi IGMT protokollerini kullanan çoklu 
yayın özellikli bir ağ gereklidir. Diğer grup yönetimi protokolleri desteklenmemektedir. TCP 
protokolü çoklu yayın bağlantılarını desteklemez.

i
NOT! 
Her enkoder (video girişi) ve akış için parametreleri ayrı olarak ayarlamanız gerekir. 
Numaralandırma, geçerli modül üzerindeki video girişlerinin etiketlerine göre gerçekleşir.
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5.29.1 Video 1 çoklu yayın adresi - Video 4 çoklu yayın adresi
Her bir akış için ilgili enkoderden, çoklu yayın modunda kullanılacak geçerli bir çoklu yayın 
adresi girin (video girişi) (veri akışlarının ağda çoğaltılması).
0.0.0.0 ayarı ile ilgili akışın enkoderi çoklu yayın modunda çalışır (veri akışlarının üniteye 
kopyalanması). VIP X1600 modülleri beş adete kadar bağlı alıcı için çoklu yayın bağlantılarını 
destekler.

5.29.2 Port
Aynı çoklu yayın adresinden eşzamanlı veriler gönderiliyorsa her veri akışı için farklı bir port 
atayın.
Gerekli akış için port adresini buraya girin.

5.29.3 Akış
İlgili akış için çoklu yayın akış modunu etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin. Etkin 
akışlar yanlarındaki onay işareti ile belirtilir.

5.29.4 TTL çoklu yayın paketi
Çoklu yayın veri paketlerinin ağ üzerinde ne kadar aktif kalacağını belirlemek için değer 
girebilirsiniz. Eğer çoklu yayın yöneltici aracılığıyla yapılıyorsa bu değer birden fazla olmalıdır.

i
NOT! 
Verilerin çoğaltılması ünite üzerinde yüksek bir performans gereksinimi yaratır ve belirli 
durumlarda görüntü kalitesinde düşüşlere neden olabilir.
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5.30 Şifreleme

İlgili aktivasyon kodunu alıp kullanıcı verilerini şifrelemek için özel bir lisans gerekmektedir. 
Lisanslar sayfasındaki fonksiyonu serbest bırakmak için aktivasyon anahtarını girebilirsiniz 
(bkz. Kısım 5.35 Lisanslar, Sayfa 88).
Ortam verilerinin (video, ses ve denkleştirme verileri) şifrelenmesini burada 
etkinleştirebilirsiniz. Şifrelemeyi burada etkinleştirirseniz bağlantı verisi alışverişi de (RCP+) 
otomatik olarak şifrelenecektir.

Şifreleme için ayrı veri kanalları seçme olanağınız bulunmaktadır. Bir anahtar üretildiğinde ilgili 
kanalın verileri sadece şifrelendiklerinde aktarılırlar. Bir anahtarı silerseniz bu kanalın verileri 
şifrelenmemiş olarak aktarılacaktır.

!
DİKKAT! 
Eğer şifrelenmiş veri aktarımıyla çalışmak istiyorsanız, yalnızca SSL şifreleme üzerinden 
güvenli Internet tarayıcı bağlantılarını etkinleştirmelisiniz. Bu, tüm açık portlar ve protokolleri 
devre dışı bırakarak gerçekleştirilir (bkz. Kısım 5.28 Ağ, Sayfa 75).
Böylelikle bağlantılar sadece HTTPS portu üzerinden mümkün olacaktır.

i
NOT! 
Video verilerinin şifrelenmesi yüksek bilgisayar gücü gerektirmektedir.
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5.30.1 Şifreleme
1. Şifrelemeyi etkinleştirmek için Şifreleme liste alanında Açık seçeneğini seçin. Böylelikle 

anahtarlar tüm veri kanalları için üretilecektir.
2. Anahtarlar >> düğmesini tıklatın. Ayrı veri kanallarının anahtarları görüntülenecektir.
3. Listedeki bir seçeneği tıklatarak seçin.
4. [Ctrl] tuşunu basılı tutarak birden fazla seçeneği seçebilirsiniz.
5. Seçilen anahtarı silmek için Anahtarları temizle seçeneğini seçin. Bu kanalın verileri 

şifrelenmemiş olarak aktarılacaktır.
6. Seçilen kanal için yeni bir anahtar oluşturmak amacıyla Anahtarları üret düğmesini 

tıklatın.
7. Seçilen bir kayıt için manuel olarak anahtar girmek isterseniz Düzenle düğmesini tıklatın.

5.30.2 Otomatik anahtar değişimi
Güvenli bir bağlantıda iki ünite (veya ünite ve yazılım dekoderi) arasında otomatik anahtar 
değişimini etkinleştirebilirsiniz. Kutu işaretlenmişse anahtarlar otomatik olarak 
değiştirilecektir.
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5.31 Sürüm Bilgileri

Bu sayfadaki veriler yalnızca bilgi amaçlıdır, değiştirilemez. Teknik destek ihtiyacı olasılığına 
karşı bu bilgileri saklayın.

i
NOT! 
Bu sayfadaki tüm gereken metinleri fareyi kullanarak seçebilir ve [Ctrl]+[C] tuşlarıyla panoya 
kopyalayabilir ve böylelikle, örneğin, e-posta olarak gönderebilirsiniz.
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5.32 Livepage Konfigürasyonu

Bu pencerede LIVEPAGE sayfasının görünümünü gereksinimlerinize göre özelleştirebilirsiniz. 
Video görüntüsüne ek olarak seçilen bilgilerin ve kontrollerin ekranda görüntülenmesini 
seçebilirsiniz.
Eğer gerekirse, üst pencere alanındaki üretici logosunu (üst sağ) ve ürün ismini (üst sol) özel 
grafiklerle değiştirebilirsiniz.

1. LIVEPAGE sayfasında görüntülenecek maddelerin onay kutularını işaretleyin. Seçilen 
maddeler onay işareti ile işaretlenir.

2. LIVEPAGE sayfasına giderek gerekli maddelerin nasıl görüntülendiğini kontrol edin.

i
NOT! 
GIF veya JPEG görüntüleri kullanabilirsiniz. Dosya yolu erişim modu ile aynı olmalıdır (örneğin 
C:\Images\Logo.gif yerel dosyalara erişim için veya http://www.mycompany.com/images/
logo.gif Internet/Intranet üzerinden erişim için). 
Internet/Intranet üzerinden erişim sağlarken görüntüleme amacıyla bir bağlantının her zaman 
sağlanmış olduğundan emin olun. Görüntü dosyası VIP X1600 modülünde saklanmaz.
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5.32.1 Firma logosu
1. Üretici logosunu değiştirmek isterseniz uygun bir grafik için yolu girin. Görüntü dosyası 

yerel bir bilgisayarda, yerel ağda veya Internet adresinde saklanabilir.
2. Eğer gerekirse Göz at tuşunu tıklatarak yerel ağda uygun bir grafik arayın.

5.32.2 Aygıt logosu
1. Ürün adını değiştirmek isterseniz uygun bir grafik için yolu girin. Görüntü dosyası yerel bir 

bilgisayarda, yerel ağda veya Internet adresinde saklanabilir.
2. Eğer gerekirse Göz at tuşunu tıklatarak yerel ağda uygun bir grafik arayın.

5.32.3 Ses aktarımı (Yalnızca Sesli Versiyonlarda)
Ses sinyalleri video verilerine paralel ayrı bir veri akışı ile gönderilir ve böylece ağ yükünü 
artırır. Ses verileri G.711'e göre kodlanır ve bağlantı için yaklaşık 80 kbps ek bant genişliği 
ihtiyacı duyulur.

5.32.4 Alarm girişlerini göster
Alarm girişleri, atanmış isimleri ile birlikte, simge olarak video görüntüsünün yanında 
görüntülenir. Bir alarm aktifse, ilgili simge renk değiştirir.

5.32.5 Röle çıkışlarını göster
Röle çıkışları atanmış isimleri ile birlikte, simge olarak video görüntüsünün yanında 
görüntülenir. Eğer röle anahtarlanırsa, ilgili simge renk değiştirir.

5.32.6 VCA yörüngelerini göster
Video içeriği analizinden gelen yörüngeler (nesnelerin hareket çizgileri), analiz tipinin 
etkinleştirilmiş olması halinde canlı video ekranında görüntülenir (bkz. Kısım 5.23 VCA, 
Sayfa 63).

5.32.7 VCA denkleştirme verisini göster
Analiz fonksiyonu etkinleştirildiğinde video içeriği analizinden (VCA) gelen ek bilgiler canlı 
video ekranında görüntülenecektir (bkz. Kısım 5.23 VCA, Sayfa 63). Örneğin MOTION+ analiz 
tipinde hareketin kaydedileceği sensör alanları dikdörtgenlerle işaretlenecektir.

i
NOT! 
Eğer tekrar orijinal grafikleri kullanmak isterseniz, Firma logosu ve Aygıt logosu alanlarını silin.
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5.32.8 JPEG boyutu
M-JPEG görüntüsünü görüntülemek için iki görüntü boyutundan birini seçebilirsiniz.

5.32.9 JPEG aralığı
M-JPEG görüntüsü için ayrı görüntülerin oluşturulacağı aralığı belirleyebilirsiniz.

5.32.10 JPEG kalitesi
M-JPEG'i LIVEPAGE üzerinde görüntülemek için görüntü kalitesini belirleyebilirsiniz.

5.32.11 Olay günlüğünü göster
Olay mesajları, video görüntüsünün yanındaki bir sahada tarih ve saat ile birlikte görüntülenir.

5.32.12 Sistem günlüğünü göster
Sistem mesajları, video görüntüsünün yanındaki bir sahada tarih ve saat ile birlikte 
görüntülenir ve bağlantının kuruluşu ve sonlandırılışı vs. ile ilgili bilgi sağlar.

5.32.13 Olay günlüğünü kaydet
Olay mesajlarını yerel bilgisayarda bir metin dosyasına kaydetmek için bu seçeneği işaretleyin.
Bu dosyası daha sonra metin düzenleyici veya standart Office yazılımı ile görüntüleyebilir, 
düzenleyebilir ve yazdırabilirsiniz.

5.32.14 Sistem günlüğünü kaydet
Sistem mesajlarını yerel bilgisayarda bir metin dosyasına kaydetmek için bu seçeneği 
işaretleyin.
Bu dosyası daha sonra metin düzenleyici veya standart Office yazılımı ile görüntüleyebilir, 
düzenleyebilir ve yazdırabilirsiniz.

5.32.15 Olay günlüğü için dosya
1. Olay günlüğünün kaydedileceği yolu buraya girin.
2. Gerekirse, uygun bir dizin bulmak için Göz at düğmesini tıklatın.

5.32.16 Sistem günlüğü için dosya
1. Sistem günlüğünün kaydedileceği yolu buraya girin.
2. Gerekirse, uygun bir dizin bulmak için Göz at düğmesini tıklatın.

5.32.17 JPEG ve MPEG dosyaları için yol
1. LIVEPAGE sayfasını kullanarak kaydedeceğiniz görüntülerin ve video sekanslarının 

saklama konumunu girin.
2. Gerekirse, uygun bir dizin bulmak için Göz at düğmesini tıklatın.
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5.33 Sistem Durumu

VIP X1600 modülü tarafından kullanılan depolama cihazları görüntülenir. Kayıtlar için 
depolama cihazı, örneğin teknik bir arıza dolayısıyla artık kullanılamıyorsa bu pencerede 
Başarısız mesajı görüntülenecektir. Hatanın geçip geçmediğini kontrol etmek için hata 
mesajını sıfırlayabilirsiniz.

5.34 Güç Kaynağı/Fanlar

Fanların ve güç kaynağının durumu hakkında bilgi, bu pencerede görüntülenir.

5.34.1 Yedek güç kontrolü
Eğer VIP X1600 cihazı için iki güç kaynağı kullanılacaksa Açık seçeneğini seçin. Bu seçim, güç 
kaynağı durum mesajlarının doğru görüntülenmesi açısından önemlidir.

i
NOT! 
Bu pencere yalnızca 1. Yuvadaki VIP X1600 modülü için görülebilir.
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5.35 Lisanslar

Bu pencerede ek fonksiyonlar veya yazılım modüllerini etkinleştirmek için aktivasyon 
anahtarını girebilirsiniz.

i
NOT! 
Aktivasyon anahtarının etkinliği kaldırılamaz ve diğer ünitelere aktarılamaz.
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5.36 Bakım

5.36.1 Bellenim
VIP X1600 modülleri, fonksiyonları ve parametreleri bellenimle yükseltilebilecek şekilde 
tasarlanmıştır. Bunun için, geçerli bellenim paketini seçilen ağ üzerinden modüle aktarın. 
Otomatik olarak kurulacaktır.
Bu yöntemle VIP X1600 modülünün servis ve güncelleme işlemleri, sahada herhangi bir 
teknisyene gerek kalmadan uzaktan tamamlanabilir.
Geçerli bellenimi müşteri hizmetlerinden elde edebilir veya Internet sitemizden 
yükleyebilirsiniz.

1. Bellenim dosyasını öncelikle sabit diske kaydedin.
2. Bellenimin tam yolunu ilgili sahaya girin veya Göz at düğmesini tıklatarak dosyayı bulun ve 

seçin.
3. Daha sonra Karşıya y. tuşuna basarak dosyanın modüle aktarılması işlemini başlatın. 

İlerleme çubuğu sayesinde aktarımı izleyebilirsiniz.

Yeni bellenim yüklenir ve Flash EPROM yeniden programlanır. Kalan süre, going to reset 
Reconnecting in ... seconds mesajı ile görüntülenir. Yükleme işlemi başarıyla tamamlandığında 
modül otomatik olarak yeniden yüklenir.
Eğer cihazının ön panelinde ilgili VIP X1600 modülünün LED'i kırmızı renkte yanıyorsa, karşıya 
yükleme başarısız olmuştur ve tekrarlanmalıdır. Yükleme işlemini gerçekleştirmek için özel 
sayfaya geçmeniz gerekmektedir:
1. Tarayıcının adres çubuğuna, VIP X1600 modülünün IP adresinin ardından /main.htm girin 

(örneğin 192.168.0.16/main.htm).
2. Yükleme işlemini tekrarlayın.

!

DİKKAT! 
Bellenimi yüklemeye başlamadan önce doğru dosyayı seçmiş olduğunuzdan emin olun. Yanlış 
dosyanın yüklenmesi, modüle ulaşılamamasına ve modülün değiştirilmesi gerekmesine neden 
olabilir.
Bellenim yüklemesi kesinlikle kesintiye uğratılmamalıdır. Kesinti, Flash EPROM'un hatalı 
programlanmasına neden olabilir. Bu da modüle ulaşılamamasına ve modülün değiştirilmesi 
gerekmesine neden olabilir. Başka bir sayfa açma veya tarayıcı penceresinin kapatılması bile 
bir kesintiye yol açacaktır.
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5.36.2 Konfigürasyon
VIP X1600 modülü konfigürasyon verilerini bilgisayara kaydettikten sonra kaydedilmiş verileri 
bilgisayardan modüle yükleyebilirsiniz.

Karşıya yükleme
1. Karşıya yüklenecek dosyanın tam yolunu girin veya Göz at düğmesini tıklatarak dosyayı 

seçin.
2. Yüklenecek olan dosyanın, tekrar konfigüre etmek istediğiniz modülle aynı tipteki bir 

üniteden geldiğine emin olun.
3. Daha sonra Karşıya y. tuşuna basarak dosyanın modüle aktarılması işlemini başlatın. 

İlerleme çubuğu sayesinde aktarımı izleyebilirsiniz.
Yükleme tamamlandığında yeni konfigürasyon etkinleştirilir. Kalan süre, going to reset 
Reconnecting in ... seconds mesajı ile görüntülenir. Yükleme işlemi başarıyla tamamlandığında 
modül otomatik olarak yeniden yüklenir.

Karşıdan yükleme
1. Karşıdan yükl. düğmesini tıklatın. Bir iletişim kutusu açılır.
2. Geçerli ayarları kaydetmek için ekrandaki talimatları izleyin.

5.36.3 SSL sertifikası
SSL şifreli veri bağlantısıyla çalışabilmek için bağlantının her iki ucunda da ilgili sertifikalar 
bulunmalıdır. Bir ya da daha fazla dosyayı içeren SSL sertifikasını VIP X1600 modülüne 
yükleyebilirsiniz. 
VIP X1600 modülüne birden fazla dosya yüklemek isterseniz bu dosyaları sırayla seçmeniz 
gerekir.
1. Karşıya yüklenecek dosyanın tam yolunu girin veya Göz at düğmesini tıklatarak dosyayı 

seçin.
2. Daha sonra Karşıya y. tuşuna basarak dosyanın modüle aktarılması işlemini başlatın.
3. Tüm dosyalar başarıyla karşıya yüklendikten sonra modül tekrar yüklenmelidir. Tarayıcının 

adres alanına, VIP X1600 modülünün IP adresinin ardından /reset girin (örneğin 
192.168.0.16/reset).

Yeni SSL sertifikası geçerlidir.

5.36.4 Bakım günlüğü
Modülden dahili bir bakım günlüğü yükleyebilir ve bunu destek amacıyla Müşteri Hizmetlerine 
gönderebilirsiniz. Karşıdan yükl. seçeneğini ve dosya için depolama konumu seçin.
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5.37 Fonksiyon Testi
VIP X1600 cihazı bir dizi konfigürasyon seçeneği sunar. Bu nedenle kurulum ve 
konfigürasyondan sonra uygun şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.
Fonksiyon testi, alarm durumunda VIP X1600 cihazının uygun şekilde çalıştığına emin olmanın 
tek yoludur. 
Kontrol, aşağıdaki fonksiyonları içermelidir:
– VIP X1600 cihazı uzaktan çağrılabiliyor mu?
– VIP X1600 cihazı gereken tüm verileri aktarıyor mu?
– VIP X1600 cihazı alarm olaylarına gerektiği gibi yanıt veriyor mu?
– Kayıtlar istendiği şekilde gerçekleşiyor mu?
– Gerektiğinde çevre birim cihazları kontrol edilebiliyor mu?
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6 İşletim

6.1 Microsoft Internet Explorer ile İşletim
Microsoft Internet Explorer (sürüm 6.0 veya daha yeni) yüklenmiş bir bilgisayar VIP X1600 
modüllerinden canlı görüntüleri alabilir, kameraları ve diğer çevre birim cihazlarını kontrol 
edebilir ve kaydedilen video sekanslarını tekrar oynatabilir.

6.1.1 Sistem Gereksinimleri
– Windows 2000 veya Windows XP işletim sistemi kurulu bilgisayar
– Ağ erişimi (Intranet veya Internet)
– Microsoft Internet Explorer (6.0 veya daha yeni bir sürüm)
– 1.024 × 768 piksel ekran çözünürlüğü
– 16 veya 32 bit renk derinliği
– Sun JVM
– Kayıtların oynatılabilmesi için: depolama ortamı bağlantısı

6.1.2 MPEG ActiveX Kurulması
Canlı video görüntülerinin oynatılmasını sağlamak için bilgisayarda uygun MPEG ActiveX 
yazılımı kurulu olmalıdır. Programı ürün ile birlikte verilen ürün CD'sini kullanarak 
kurabilirsiniz.
1. Ürün CD'sini bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne takın. CD otomatik olarak çalışmazsa, 

Windows Explorer uygulamasını kullanarak CD'nin kök dizinini açın ve MPEGAx.exe 
dosyasını çift tıklatın.

2. Ekrandaki talimatları uygulayın.

i
NOT! 
Ürün ile birlikte verilen ürün CD'sinde bulunan System Requirements belgesindeki bilgiler de 
dikkate alınmalıdır. Gerekirse istenen programlar ve kontrolleri ürün ile birlikte verilen ürün 
CD'sini kullanarak kurabilirsiniz (bkz. Kısım 3.2 VIP X1600 Modülünün Paket İçeriği, Sayfa 11).
Microsoft Internet Explorer kullanımı ile ilgili bilgileri Internet Explorer çevrimiçi Yardım 
uygulamasında bulabilirsiniz.
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6.1.3 Bağlantının Kurulması
Ağ üzerinde VIP X1600 cihazını çalıştırabilmeniz için en azından 1. yuvadaki VIP X1600 
modülüne geçerli bir IP adresi atanmış olmalıdır.
Fabrikada ayarlanan varsayılan adres: 192.168.0.1
1. Internet tarayıcıyı başlatın.
2. VIP X1600 modülünün IP adresini URL olarak girin. Bağlantı kurulur, kısa bir süre sonra 

video görüntüsü ile birlikte LIVEPAGE görüntülenir.
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6.2 LIVEPAGE
Bağlantı kurulduktan sonra Internet tarayıcı LIVEPAGE sayfasını görüntüler. Canlı video 
görüntüsü pencerenin sağ tarafında görüntülenir. Konfigürasyona bağlı olarak canlı video 
görüntüsünün üzerinde çeşitli metin düzenleri görüntülenebilir (bkz. Kısım 5.5 Damgayı Göster, 
Sayfa 30).
Diğer bilgiler, LIVEPAGE sayfası üzerinde canlı video görüntüsünün yanında görüntülenebilir. 
Görüntü, Livepage Konfigürasyonu sayfasındaki ayarlara göre değişir (bkz. 
Kısım 5.32 Livepage Konfigürasyonu, Sayfa 84).

6.2.1 Maksimum Bağlantı Sayısı
Eğer bağlantı sağlayamıyorsanız, cihaz maksimum bağlantı sayısına ulaşmış olabilir. Ünite ve ağ 
konfigürasyonuna bağlı olarak her bir VIP X1600 modülü, 25 adete kadar Web tarayıcı 
bağlantısı veya VIDOS ya da Bosch Video Management System üzerinden 50 adete kadar 
bağlantıya sahip olabilir.

6.2.2 Korumalı VIP X1600 Modülü
Eğer VIP X1600 modülü yetkisiz erişime karşı şifre korumalı ise, Internet tarayıcıda bununla 
ilgili bir mesaj görüntülenir ve erişim korumalı alanlara girmek istediğinizde şifreyi girmeniz 
istenir.

1. İlgili metin sahalarına kullanıcı adını ve parolayı girin.
2. Tamam tuşunu tıklatın. Eğer parola doğru girilirse, Internet tarayıcı çağrılan sayfayı 

görüntüler.

6.2.3 Korumalı Ağ
Erişim haklarını (802.1x kimlik denetimi) yönetmek için ağda RADIUS sunucusu kullanılıyorsa 
VIP X1600, uygun şekilde konfigüre edilmelidir; aksi takdirde iletişim kurulamaz (bkz. 
Kısım 5.28.17 Kimlik Denetimi, Sayfa 78).

i
NOT! 
VIP X1600 modülleri, çeşitli yetkilendirme seviyeleri aracılığıyla erişim kapsamını sınırlama 
olanağı sunmaktadır (bkz. Kısım 5.6 Parola, Sayfa 32).
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6.2.4 VIP X1600 Modülleri Arasında Geçiş
Eğer VIP X1600 cihazına birden fazla modül kurulmuş ise, aynı ünite üzerindeki modüller 
arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Aynı VIP X1600 cihazı üzerindeki modüller arasında geçiş yapabilmek için pencerenin üst 
kısmındaki Modül 1 - Modül 4 bağlantılarından birini tıklatın.

6.2.5 Görüntü Seçimi
Her bir kameradan gelen görüntüyü ayrı ayrı tam ekran olarak görüntüleyebilirsiniz. Alternatif 
olarak tüm dört video girişinden gelen kamera görüntülerini birlikte görüntüleyebilirsiniz 
(Dörtlü Video).
1. Kamera görüntülerinin birini ya da tamamını görüntülemek için video görüntüsünün 

üzerindeki sekmelerden birini tıklatın.
2. Kamera görüntülerinin farklı gösterimleri arasında geçiş yapmak için, video görüntüsünün 

altındaki MPEG-4 Akış 1, MPEG-4 Akış 2 veya M-JPEG düğmelerinden birini tıklatın. 
Seçim, tüm kamera görüntülerine uygulanır.

i
NOT! 
Bir başka VIP X1600 cihazına kurulmuş olan VIP X1600 modülü, IP adresi üzerinden 
seçilmelidir.
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6.2.6 Görüntü Kontrolü
Çevre birim cihazları ile ilgili kontrol seçenekleri (pan/tilt kamera veya Dome kamera), 
VIP X1600 modülünün konfigürasyonunda kurulmuş olan ünite tipine bağlıdır.
Eğer kontrol edilebilir bir ünite, VIP X1600 modülüne bağlanmış ve konfigüre edilmiş ise, ünite 
ile ilgili kontroller video görüntüsünün yanında görüntülenir.

1. Çevre birim cihazını kontrol etmek için ilgili kontrolleri tıklayın.
2. Fare imlecini video görüntüsünün üzerine getirin. Çevre birim cihazı kontrolü ile ilgili ek 

seçenekler fare imleci ile birlikte görüntülenir.

6.2.7 Dijital I/O

Input 1 - Input 4alarm simgeleri bilgi amaçlıdır ve alarm girişinin durumunu gösterirler: Alarm 
tetiklendiğinde, ilgili simge mavi renkte yanar. Modül konfigürasyonuna göre ek ayrıntılarla 
birlikte alarm görüntülenir veya görüntülenmez (bkz. Kısım 5.32 Livepage Konfigürasyonu, 
Sayfa 84).

6.2.8 Röle Tetikleme
Bağlı üniteleri, VIP X1600 modülündeki röleler aracılığıyla anahtarlayabilirsiniz (örneğin 
lambalar veya kapı açıcılar).

Etkinleştirmek için, video görüntüsünün yanındaki ilgili röle simgesini tıklatın. Röle 
etkinleştirildiğinde simge kırmızı renk alacaktır.
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6.2.9 Sistem Günlüğü / Olay Günlüğü

Sistem Günlüğü alanında VIP X1600 modülünün ve bağlantının kullanım durumu hakkında 
bilgiler bulunur. Bu mesajları otomatik olarak bir dosyaya kaydedin (bkz. Kısım 5.32 Livepage 
Konfigürasyonu, Sayfa 84).
Alarmların tetiklenmesi ya da sonlandırılması gibi olaylar Olay Günlüğü alanında gösterilir. Bu 
mesajları otomatik olarak bir dosyaya kaydedin (bkz. Kısım 5.32 Livepage Konfigürasyonu, 
Sayfa 84).
Alanlardaki kayıtları silebilirsiniz. Bunun için, ilgili alanın üst sağ köşesindeki simgeyi tıklatın.

6.2.10 Ses Fonksiyonu (Yalnızca Sesli Versiyonlarda)
Konfigürasyona bağlı olarak, modülden ses verileri aktarılabilir. Tarayıcı ile bağlanan tüm 
kullanıcılar modül tarafından gönderilen ses sinyallerini alabilir.

i
NOT! 
Üniteye ses sinyali gönderilemez.
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6.3 Enstantane Kaydedilmesi
LIVEPAGE sayfasında gösterilen video sekanslarından sabit görüntüleri JPEG formatında 
bilgisayarın sabit diskine kaydedebilirsiniz.
Dört kameranın her birinden enstantaneleri Dörtlü Video görünümünde kaydedebilirsiniz. 
Kamera görüntülerinin altındaki simgeler, aşağıdaki sıra ile dört kamera için geçerlidir: sol üst, 
sağ üst, sol alt, sağ alt.

Tek görüntü kaydetmek için simgeyi tıklatın. Görüntü 704 × 576 piksel çözünürlükle 
kaydedilir (4CIF). Depolama konumu, VIP X1600 modülünün konfigürasyonuna bağlıdır 
(bkz. Kısım 5.32.17 JPEG ve MPEG dosyaları için yol, Sayfa 86).

6.4 Video Sekanslarının Kaydedilmesi
LIVEPAGE sayfasında görüntülenmekte olan video sekansının bölümlerini bilgisayarınızın sabit 
diskine kaydedebilirsiniz.
Dört kameranın her birinden video sekanslarını Dörtlü Video görünümünde kaydedebilirsiniz. 
Kamera görüntülerinin altındaki simgeler, aşağıdaki sıra ile dört kamera için geçerlidir: sol üst, 
sağ üst, sol alt, sağ alt.
1. Kayda başlamak için video sekansı kayıt simgesini tıklatın. Depolama konumu, VIP X1600 

modülünün konfigürasyonuna bağlıdır (bkz. Kısım 5.32.17 JPEG ve MPEG dosyaları için yol, 
Sayfa 86). Simge üzerindeki kırmızı nokta, kaydın sürdüğünü gösterir.

2. Kaydı durdurmak için simgeyi tekrar tıklatın.

6.4.1 Görüntü Çözünürlüğü
Sekanslar, enkoder konfigürasyonu sırasında ayarlanmış olan çözünürlükte kaydedilir (bkz. 
Kısım 5.11 Enkoder Profili, Sayfa 37).

i
NOT! 
Video sekanslarını oynatmak için, cihazla birlikte verilen ürün CD'sinden kurabileceğiniz 
Bosch Security Systems Player programını kullanabilirsiniz (bkz. Kısım 3.1 VIP X1600 Ana 
Cihazının Paket İçeriği, Sayfa 11).
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6.5 Kayıt Programının Yürütülmesi
Otomatik kayıt sırasında, LIVEPAGE sayfasında kamera görüntülerinin altındaki sabit disk 
simgesi değişir.

Sürmekte olan kaydı göstermek için hareketli bir grafik görüntülenecektir. Eğer kayıt işlemi 
yoksa statik bir simge görüntülenir.

i
NOT! 
Dörtlü Video görünümünde, fare imlecini simgenin üzerine getirerek hangi kameradan kayıt 
işleminin gerçekleştirildiğini belirleyebilirsiniz. Fare imlecinin altında bir mesaj görüntülenir.
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6.6 KAYITLAR Sayfası
Kaydedilmiş video sekanslarını oynatmak için LIVEPAGE sayfasından veya AYARLAR 
menüsünden KAYITLAR sayfasını kullanabilirsiniz.
KAYITLAR bağlantısı yalnızca depolama ortamı seçilmiş ise görüntülenir (bkz. 
Kısım 5.16 Depolama Ortamı, Sayfa 46).

Pencerenin üst kısmındaki gezinme çubuğunda yer alan KAYITLAR bağlantısını tıklatın. 
Oynatma sayfası görüntülenir.

6.6.1 Kayıtların Seçilmesi
Öncelikle sayfanın sol tarafında, görüntülemek istediğiniz kayıtların bölümünü seçin.
Bölüme kaydedilmiş olan tüm sekanslar listede görüntülenir. Her sekansa bir oynatma 
numarası (parça no) atanır. Başlangıç ve bitiş zamanı, kayıt süresi, alarm sayısı ve kayıt tipi 
bilgileri görüntülenir.
1. Listeden bir bölüm ismini tıklatarak söz konusu bölümdeki kayıtları görüntüleyin.
2. Listeden bir kaydı tıklatın. Seçilen sekans video penceresinde oynatılmaya başlar.
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6.6.2 Oynatmanın Kontrol Edilmesi

Video görüntüsünün altında hızlı yöneltme için bir zaman çubuğu göreceksiniz. Belirli bir 
sekans tıklatılmış ve oynatma için seçilmişse seçilen sekans listede işaretlenir. İlgili süre çubuk 
üzerinde gri renkte görüntülenir. Çubuğun üzerindeki yeşil bir ok, oynatılmakta olan 
görüntünün sekans içindeki yerini belirtir.
Zaman çubuğunda, çeşitli sekans içinde ve sekanslar arasında gezinme seçenekleri 
bulunmaktadır.
1. Fare tuşunu basılı tutarken gri alanı sola ya da sağa çekerek görüntülenen zaman aralığını 

değiştirebilirsiniz.
2. Zoom tuşlarını tıklatarak görüntülenen zaman aralığını değiştirebilirsiniz (büyüteç 

simgeleri). Görüntüleme, iki aydan birkaç saniyeye kadar zaman aralıklarını içerebilir.
3. İlgili gri işareti tıklatarak oynatma için farklı bir sekans seçebilirsiniz.
4. Eğer gerekirse, yeşil oku oynatmanın başlaması gereken noktaya sürükleyin. Alternatif 

olarak, seçilen bir konuma gitmek için gri zaman aralığını veya zaman ölçeğini doğrudan 
tıklatabilirsiniz. Çubuğun altındaki tarih ve saat gösterimi hassas yönelim sağlar.

6.6.3 Düğmeler
Oynatmayı video görüntüsünün altındaki düğmeler aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. Bu 
düğmeler aşağıdaki işlevlere sahiptir:

Oynatmayı başlatma veya duraklatma

Aktif video sekansının başına veya 
listedeki önceki sekansa gitme

Listedeki sonraki sekansa gitme
V3.5 | 2007.12 Kurulum ve İşletim Kılavuzu Bosch Security Systems



VIP X1600 İşletim | tr 103
6.6.4 Kaydırma Çubuğu
Oynatma hızını ve hızlı ileri/geri almayı kontrol etmek için kaydırma çubuğunu kullanabilirsiniz: 
orta konum kayıt hızında oynatmayı gösterirken sol taraf geriye almayı, sağ taraf hızlı ileriye 
almayı gösterir. Hızlı ileriye ve geriye alma hızı kaydırma çubuğunu ne kadar yana aldığınıza 
göre değişir.

Oynatma hızını hız düzenleyici aracılığıyla seçebilirsiniz:

Gri sekans sahasındaki kırmızı çubuklar alarmın tetiklendiği zamanı gösterir. Bu noktalara hızlı 
bir biçimde gitmek için yeşil oku sürükleyin.

6.6.5 Yer İşaretleri
Bunun yanı sıra sekanslarda, yer işareti denilen ve söz konusu noktaya kolayca gidilebilmesini 
sağlayan işaretler koyabilirsiniz. Yer işaretleri, zaman çubuğunun üzerinde küçük sarı oklar 
olarak görüntülenir. Yer işaretlerini aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz:

Silmek için yer işaretini sağ tıklatın.

Önceki yer işaretine geç

Yer işareti koy

Sonraki yer işaretine geç

i
NOT! 
Yer işaretleri yalnızca KAYITLAR sayfasında kullanılabilir; sekanslara kaydedilmezler. Sayfadan 
çıktığınızda tüm yer işaretleri silinir.
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6.7 Yedekleme
 VIP X1600modülünün depolama ortamında saklanan video sekansları veya tek görüntüleri 
bilgisayarın sabit sürücüsünde yedekleyebilirsiniz.
Öncelikle ilgili sekansı, önceki bölümde anlatılan şekilde seçin. Yedekleme için aşağıdaki 
düğmeler kullanılabilir:

1. Tamamen ya da kısmen bilgisayarın sabit diskine kaydetmek istediğiniz sekansın 
oynatımını başlatın.

2. Sekans yedekleme düğmesini tıklatın. Yedekleme işlemi başlar; bu işlem simge üzerinde 
bir kırmızı nokta ile görüntülenir.

3. Yedeklemeyi sona erdirmek için sekans yedekleme simgesini tekrar tıklatın.
Bu işlem, uzun sekanslardan birden fazla parçayı yedeklemek için birkaç kez tekrarlanabilir.

Sekanstan enstantaneleri bilgisayarınıza yedeklemek için sabit görüntü yedekleme 
düğmesini tıklatın.

Tıklatıldıktan sonra sabit görüntüler, Ekran görüntüleri alanında görüntülenir. Sekans ve sabit 
görüntü için saklama konumu VIP X1600 modülünün konfigürasyonunda belirlenebilir (bkz. 
Kısım 5.32.17 JPEG ve MPEG dosyaları için yol, Sayfa 86).

6.7.1 Ekran Görüntüsü Yazdırma
Kaydedilmiş ekran görüntülerini ayrı ayrı görüntüleyebilir ve yazdırabilirsiniz.
1. Ekran görüntüleri alanında ön izlemeyi tıklatın. Yeni bir pencere açılacaktır.
2. Yazdırma işlemini başlatmak için Yazdır düğmesini tıklatın.
3. Pencereyi kapatmak için pencere başlık çubuğundaki kapatma düğmesini X tıklatın.

Sekansı bilgisayarın sabit diskine yedekle 

Sabit görüntüyü bilgisayarın sabit diskine yedekle 
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6.8 Player'ın Kurulması
Video sekanslarını oynatmak için, cihazla birlikte verilen ürün CD'sindeki Bosch Security 
Systems Player programını kullanabilirsiniz (bkz. Kısım 3.1 VIP X1600 Ana Cihazının Paket 
İçeriği, Sayfa 11).

1. CD'yi bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne takın. CD otomatik olarak çalışmıyorsa, Windows 
Gezgininde CD'yi açın ve index.html dosyasını çift tıklatarak menüyü çalıştırın.

2. Üst kısımdaki liste alanından dil seçin ve menüde Tools seçeneğini tıklatın.
3. Archive Player seçeneğini tıklatın. Kurulum başlatılacaktır. Kurulum programındaki 

talimatları uygulayın. Archive Player, Player ile birlikte kurulacaktır.
4. Kurulum başarıyla tamamlandıktan sonra masaüstünde Player ve Archive Player simgeleri 

görüntülenir.
5. Player simgesini çift tıklatarak Player programını başlatın.

i
NOT! 
Player programını kullanarak kaydedilmiş sekansları oynatmak için bilgisayarınızda uygun 
MPEG ActiveX yazılımı kurulu olmalıdır.
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6.9 Video Sunucuları Arasındaki Donanım Bağlantıları
VIP X1600 cihazını gönderici olarak bağlı kameralara, alıcı olarak ise uygun bir MPEG-4 uyumlu 
donanım dekoderine (örneğin VIP XD), Ethernet ağı üzerinden kolayca bağlayabilirsiniz. Bu 
yöntemle, önemli tesisat ve kablolama işlerine gerek duyulmaksızın uzun mesafeler 
kapsanabilir.

6.9.1 Kurulum
Uyumlu video sunucuları, doğru konfigüre edilmiş olmaları halinde birbirleri ile otomatik olarak 
bağlanacak şekilde konfigüre edilmişlerdir. Yalnızca kapalı bir ağın parçası olmaları gerekir. 
Üniteleri kurmak için aşağıdaki şekilde devam edin:
1. Üniteleri kapalı ağa Ethernet kabloları kullanarak bağlayın.
2. Güç kaynağına bağlayın.

6.9.2 Bağlanma
Kapalı ağda gönderici ile uyumlu alıcı arasında bağlantı sağlamak için üç seçenek 
bulunmaktadır:
– alarm,
– terminal programı veya
– Internet Explorer.

6.9.3 Alarma Bağlanma
Uygun konfigürasyon ile, alarm tetiklendiğinde gönderici ile alıcı arasında bağlantı otomatik 
olarak kurulur (bkz. Kısım 5.22 Alarm Bağlantıları, Sayfa 60). Kısa bir süre içinde göndericiden 
gelen canlı video görüntüsü bağlı monitörde görüntülenmeye başlar.
Bu seçenek, gönderici ile uygun alıcıyı alarm girişine bağlı bir anahtar aracılığıyla bağlamak için 
de kullanılabilir. Bu durumda bağlantı kurmak için bilgisayara gerek duyulmaz.

i
NOT! 
Donanım bağlantısının kurulabilmesi için gönderici ve alıcı aynı alt ağda bulunmalıdır.

i
NOT! 
Ünitelerin ağ ortamına göre konfigüre edilmiş olduğundan ve alarm durumunda temas 
kurulacak uzak konum için uygun IP adreslerinin, Alarm Bağlantıları konfigürasyon sayfasında 
ayarlanmış olduğundan emin olun (bkz. Kısım 5.22 Alarm Bağlantıları, Sayfa 60). 

i
NOT! 
Internet tarayıcı ile bağlantı, alıcı olarak kullanılacak ünitenin, örneğin VIP XD kullanım 
kılavuzunda anlatılmaktadır.
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6.9.4 Terminal Programı ile Bağlantı
Terminal programı ile çalışma için çeşitli gereksinimler karşılanmalıdır (bkz. Kısım 8.8 Terminal 
Programı ile İletişim, Sayfa 116).
1. Terminal programını çalıştırın ve ana menüde 1 komutunu girerek IP menüsüne geçin.
2. IP menüsünde 4 komutunu girerek uzak IP adresini değiştirin, daha sonra bağlanmak 

istediğiniz VIP X1600 modülünün IP adresini girin.
3. Ana menüye dönmek için 0 komutunu ve daha sonra da Rcp+ menüsüne geçmek için 4 

komutunu girin.
4. Rcp+ menüsünde 5 komutunu girerek otomatik bağlantıyı etkinleştirin.

6.9.5 Terminal Programı ile Bağlantının Kesilmesi
1. Terminal programını çalıştırın ve ana menüde 4 komutunu girerek Rcp+ menüsüne geçin.
2. Rcp+ menüsünde 5 komutunu girerek otomatik bağlantıyı devre dışı bırakın.
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6.10 Yazılım Dekoderlerini Kullanarak Çalıştırma
VIP X1600 video sunucusu, VIDOS ile birlikte yüksek performanslı bir sistem çözümü sunar.
VIDOS, uzak konumlardaki CCTV uygulamalarının (denetim sistemleri gibi) işletimi, kontrolü ve 
yönetiminde kullanılan bir yazılımdır. Microsoft Windows işletim sistemleri ile çalışır. Temel 
olarak uzak göndericiden gelen video, ses ve kontrol verilerinin kodlanmasına yönelik olarak 
tasarlanmıştır.
VIP X1600, VIDOS ile birlikte kullanılırken işletim ve konfigürasyona yönelik birçok seçenek 
bulunmaktadır. Lütfen ayrıntılı bilgi almak için yazılım belgelerine bakın.

VIP X1600 ünitesini destekleyen bir başka program Bosch Video Management System 
yazılımıdır.
Bosch Video Management System, IP ağı üzerinde dijital video, ses ve veri erişiminin sorunsuz 
bir biçimde yönetilebilmesini sağlayan bir IP video güvenliği çözümüdür. Bosch CCTV 
ürünleriyle birlikte kullanım için kapsamlı bir video güvenliği yönetim sisteminin bir parçası 
olarak geliştirilmiştir. Mevcut bileşenlerinizi kontrol etmezi kolay bir sisteme veya tüm Bosch 
serisine entegre etmenizi ve böylelikle en son teknoloji ve yılların deneyimine dayanan komple 
bir güvenlik çözümünün avantajlarından yararlanmanızı sağlar.

VIP X1600 video sunucusu aynı zamanda DiBos 8 dijital kaydediciler ile birlikte kullanılabilecek 
şekilde tasarlanmıştır.
DiBos 8, 32 adete kadar video ve ses akışını kaydedebilir ve IP yazılımı olarak veya ek analog 
kamera ve ses girişleri ile birlikte hibrid DVR olarak kullanılabilmektedir. DiBos, röle 
aktivasyonu, çevrebirimlerin uzaktan kontrolü ve uzaktan konfigürasyon gibi VIP X1600 video 
sunucusunun birçok fonksiyonunu desteklemektedir. DiBos 8,olay tetikleme için alarm 
girişlerini kullanabilir ve MOTION+ hareket dedektörüyle birlikte akıllı hareket araması 
sağlamak için etkinleştirilmiş hücreleri kaydeder.
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7 Bakım ve Güncellemeler

7.1 Ağ Bağlantısının Test Edilmesi 
İki IP adresi arasındaki bağlantıyı kontrol etmek için ping komutunu kullanabilirsiniz. Bu 
şekilde ağ üzerindeki bir ünitenin aktif olup olmadığını test edebilirsiniz.
1. DOS komut istemini açın.
2. ping ve ünitenin IP adresini girin.
Eğer ünite bulunursa, yanıt Reply from ..., gönderilen byte sayısı ve milisaniye olarak yanıt 
süresi şeklinde görüntülenir. Aksi takdirde, üniteye ağ üzerinden erişilememektedir. Bunun 
olası nedenleri:
– VIP X1600, ağa düzgün şekilde bağlanmamış. Bu durumda kablo bağlantısını kontrol edin.
– VIP X1600 modülü ağa doğru entegre edilmemiş. IP adresini, alt ağ maskesini ve ağ geçidi 

adresini kontrol edin.

7.2 Ünite Sıfırlama
VIP X1600 modülünü orijinal ayarlarına geri yüklemek için Fabrika Ayarlarına Sıfırla düğmesini 
kullanabilirsiniz. Fabrika varsayılan ayarları, ayarlarda yapılmış tüm değişikliklerin üzerine 
yazacaktır. Örneğin, ünitenin istendiği gibi çalışmasını önleyen geçersiz ayarlar varsa sıfırlama 
işlemi gerekebilir.

1. Gerekirse geçerli konfigürasyonu Bakım konfigürasyon sayfasındaki Karşıdan yükl. 
düğmesini tıklatarak yedekleyin (bkz. Kısım 5.36 Bakım, Sayfa 89).

2. Sivri uçlu bir nesne kullanarak VIP X1600 turuncu terminal bloğu altında yer alan Fabrika 
Ayarlarını Geri Yükle düğmesini modül LED'i kırmızı yanıp sönene kadar basılı tutun (bkz. 
Kısım 3.5 Bağlantılar ve Ekranlar, Sayfa 16). Tüm modül ayarları, varsayılan ayarlarına geri 
dönecektir.

3. Gerekirse VIP X1600 modülünün IP adresini değiştir.
4. Modülü, gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde konfigüre edin.

!
DİKKAT! 
Tüm konfigüre edilmiş ayarlar sıfırlama sırasında yok sayılacaktır.
Gerekirse geçerli konfigürasyonu Bakım konfigürasyon sayfasındaki Karşıdan yükl. düğmesini 
tıklatarak yedekleyin (bkz. Kısım 5.36 Bakım, Sayfa 89).

i
NOT! 
Sıfırlama sonrasında VIP X1600 modülüne sadece fabrika varsayılan IP adresi üzerinden 
erişilebilir. IP adresi, Kurulum bölümünde anlatıldığı gibi değiştirilebilir (bkz. 
Kısım 4.6 Configuration Manager Kullanarak Ayar, Sayfa 23).
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7.3 Onarımlar

Tüm bakım ve onarım işlerinin kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmesini sağlayın 
(elektrik mühendisleri veya ağ teknolojisi uzmanları). Şüphe duymanız halinde teknik servis 
merkezine başvurun.

7.4 Nakliye ve Çöpe Atma
VIP X1600, VIP X1600 ana cihazı veya VIP X1600 modülü yalnızca bu kurulum ve işletim 
kılavuzuna göre bir araya getirilmelidir.
Bosch ürününüz, geri dönüştürülebilen ve tekrar kullanılabilen yüksek kaliteli malzemeler ve 
bileşenlerle tasarlanmıştır.

Bu simgeye göre elektrikli ve elektronik ekipmanlar, kullanım ömürlerinin sonunda, evsel 
atıklardan ayrı olarak atılmalıdırlar.
Avrupa Birliği'nde elektrikli ve elektronik ekipmanlar için özel toplama noktaları 
bulunmaktadır. Lütfen cihazınızı yerel çöp toplama/geri dönüşüm merkezinde çöpe atın.

!
DİKKAT! 
VIP X1600 modülü veya VIP X1600 ana cihazı içindeki herhangi bir bileşeni değiştirmeyin. 
Ünitede kullanıcı tarafından servisi yapılabilecek herhangi bir parça bulunmamaktadır.
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8 Dizin

8.1 Sorun Giderme
Bir hatayı çözemezseniz tedarikçi veya sistem entegratörünüzle iletişim kurun veya doğrudan 
Bosch Security Systems Müşteri Hizmetlerine başvurun.
Ünite sürümü hakkında Sürüm Bilgileri sayfasında birçok bilgi bulabilirsiniz (bkz. 
Kısım 5.31 Sürüm Bilgileri, Sayfa 83). Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurmadan önce bu bilgileri 
not edin. Müşteri Hizmetlerine e-posta ile göndermek istiyorsanız Bakım sayfasında üniteden 
dahili bakım günlüğünü yükleyebilirsiniz (bkz. Kısım 5.36.4 Bakım günlüğü, Sayfa 90).

Aşağıdaki tablolar olası arıza nedenlerini belirleyebilmenizi ve mümkünse sorunu 
giderebilmenizi sağlamaya yöneliktir.
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8.2 Genel Arızalar

Arıza Olası nedenler Önerilen çözüm

Modül ile terminal 
programı arasında 
bağlantı yok.

Hatalı kablo bağlantısı. Tüm kabloları, fişleri, kontakları, 
terminalleri ve bağlantıları 
kontrol edin.

Bilgisayarın seri arayüzü bağlı 
değil.

Diğer seri arayüzü kontrol edin.

Arayüz parametreleri uyuşmuyor. Eğer gerekirse farklı bir arayüz 
seçin ve bilgisayarın arayüz 
parametreleri ile modülünkilerin 
aynı olduğuna emin olun. Şu 
standart parametreleri deneyin: 
19.200 baud, 8 veri biti, parite 
yok, 1 durdurma biti. Daha sonra 
üniteyi güç kaynağından ayırın ve 
birkaç saniye sonra tekrar 
bağlayın.

Uzak istasyona görüntü 
aktarımı yok.

Kamera hatası. Yerel monitörü kameraya 
bağlayın ve kamera fonksiyonunu 
kontrol edin.

Hatalı kablo bağlantıları. Tüm kabloları, fişleri, kontakları 
ve bağlantıları kontrol edin.

Bağlantı kurulamadı, 
görüntü aktarımı yok.

Modül konfigürasyonu. Tüm konfigürasyon 
parametrelerini kontrol edin.

Hatalı kurulum. Tüm kabloları, fişleri, kontakları 
ve bağlantıları kontrol edin.

Yanlış IP adresi. IP adreslerini kontrol edin 
(terminal programı).

LAN dahilinde hatalı veri 
aktarımı.

ping ile veri aktarımını kontrol 
edin.

Maksimum bağlantı sayısına 
ulaşılmış.

Boş bağlantı bulana kadar 
bekleyin ve göndereni tekrar 
arayın.

Uzak istasyona ses 
aktarımı yok.

Donanım hatası. Tüm bağlı ses ünitelerinin uygun 
şekilde çalışıp çalışmadığını 
kontrol edin.

Hatalı kablo bağlantıları. Tüm kabloları, fişleri, kontakları 
ve bağlantıları kontrol edin.

Hatalı konfigürasyon. Ses parametrelerini Ses ve 
Livepage Konfigürasyonu 
sayfalarında kontrol edin.
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8.3 iSCSI Bağlantılarında Arızalar

Modül alarm 
raporlamıyor.

Alarm kaynağı seçilmemiş. Olası alarm kaynaklarını Alarm 
Kaynakları konfigürasyon 
sayfasında seçin.

Alarm yanıtı belirlenmemiş. İstediğiniz alarm yanıtını Alarm 
Bağlantıları konfigürasyon 
sayfasında belirleyin, 
gerekiyorsa IP adresini 
değiştirin.

Kameralar ya da üniteler 
kontrol edilemiyor.

Seri arayüz ile bağlı ünite 
arasındaki kablo bağlantısı 
hatalı.

Tüm kablo bağlantılarını kontrol 
edin ve tüm fişleri uygun şekilde 
takın.

Arayüz parametreleri bağlı 
üniteninkilerle uyuşmuyor.

Tüm ünitelerin ayarlarının 
uyumlu olduğundan emin olun.

Bellenim yüklemeden 
sonra modül çalışmıyor.

Bellenim dosyası ile 
programlama sırasında güç 
hatası.

Modülü Müşteri Hizmetlerine 
kontrol ettirin ve gerekiyorsa 
değiştirin.

Hatalı bellenim dosyası. Internet tarayıcısına modülün IP 
adresi ve /main.htm girin ve 
karşıya yüklemeyi tekrarlayın.

Arıza Olası nedenler Önerilen çözüm

Arıza Olası nedenler Önerilen çözüm

iSCSI hedefine 
bağlandıktan sonra LUN 
görüntülenmiyor.

iSCSI sistemi konfigürasyonu 
sırasında hatalı LUN adresleme.

iSCSI sistemi konfigürasyonunu 
kontrol edin ve tekrar bağlanın.

iSCSI hedefine 
bağlandıktan sonra bir 
düğüm altında "LUN FAIL" 
mesajı görüntüleniyor.

LUN listesi, hatalı ağ arayüzüne 
atandığında söz konusu olduğu 
gibi okunamıyor.

iSCSI sistemi konfigürasyonunu 
kontrol edin ve tekrar bağlanın.

LUN adresleme 
yapılamıyor.

Bazı iSCSI sistemleri başlatıcı 
uzantısı kullanımını 
desteklememektedir.

Başlatıcı uzantısını iSCSI 
konfigürasyon sayfasında silin.
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8.4 LED'ler
VIP X1600 ağ video sunucusunda, işletim durumunu gösteren ve olası arızalar hakkında bilgi 
veren bir dizi LED bulunmaktadır:

8.4.1 RJ45 soketleri 10/100/1000 Base-T

8.4.2 Modül 1 / Modül 2 / Modül 3 / Modül 4

8.4.3 Güç / Başarısız

8.5 İşlemci Yükü
VIP X1600 ünitesine Web tarayıcı üzerinden ulaşılıyorsa modülün işlemci yükü göstergeleri, 
pencerenin sol üst köşesinde, üretici logosunun yanında görüntülenir.

İki grafik göstergesinin biri üzerinde fare imlecini hareket ettirdiğinizde sayısal değerlerle 
beraber ilgili işlemcinin durumu görüntülenir. Bu bilgiler sorun giderme veya ünitede ince ayar 
yapmak için faydalı olabilir.

Yeşil LED yanmıyor: Ağ bağlantısı yok.

Yeşil LED yanıyor: Ağ bağlantısı kuruldu.

Turuncu LED yanıp sönüyor: Veriler, ağ üzerinde aktarılıyor.

Yanmıyor: Yuva boş.

Yeşil yanıyor: VIP X1600 modülü açık.

Yeşil yanıp sönüyor: VIP X1600 modülüne erişim var.

Kırmızı yanıp sönüyor: Başlatma gerçekleştirilmekte.

Kırmızı renkte yanıyor: VIP X1600 modülü arızalı; örneğin başarısız bir bellenim 
yüklemesi sonrasında.

Yanmıyor: VIP X1600 kapalı.

Yeşil yanıyor: Başlatma tamamlandır, VIP X1600 ünitesi çalışıyor.

Kırmızı yanıp sönüyor: Fanlarda arıza veya kesintisiz güç kaynağı ünitesi.
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8.6 Seri Arayüz
Seri arayüz kullanımı seçenekleri arasında şeffaf verilerin aktarılması, bağlı ünitelerin veya 
işletim ünitesinin terminal programı aracılığıyla kontrol edilmesi bulunmaktadır. 
Seri arayüz RS232, RS422 ve RS485 aktarım standartlarını desteklemektedir. Kullanılan mod, 
geçerli konfigürasyona bağlıdır (bkz. Kısım 5.27 COM1, Sayfa 73). Bağlantı, terminal bloğu 
üzerinden yapılmaktadır.

8.7 Terminal Bloğu
Terminal bloğunda aşağıdakiler için çeşitli kontaklar bulunmaktadır:
– 4 alarm girişi
– 4 röle çıkışı
– Seri veri aktarımı
Kullanım kolaylığı için kontaklar, üç fiş bloğuna ayrılmıştır.

8.7.1 Pim Ataması
Seri arayüz pin ataması kullanılan arayüz moduna bağlıdır (bkz. Kısım 5.27 COM1, Sayfa 73).

Alarm girişlerini bağlarken her bir alarm girişini topraklama kontağına (GND) bağlayın.

Kontak RS232 modu RS422 modu RS485 modu

CTS CTS (sil ve gönder) RxD– (veri al eksi) Veri-

TXD TxD (veri aktar) TxD– (veri aktar eksi)

RXD RxD (veri al) RxD+ (veri al artı) Veri+

RTS RTS (göndermeye hazır) TxD+ (veri aktar artı)

GND GND (toprak) — —

Kontak Fonksiyon

IN1 Giriş alarmı 1

IN2 Giriş alarmı 2

IN3 Giriş alarmı 3

IN4 Giriş alarmı 4

GND Toprak

R1 Röle çıkışı 1

R2 Röle çıkışı 2

R3 Röle çıkışı 3

R4 Röle çıkışı 4
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8.8 Terminal Programı ile İletişim

8.8.1 Veri Terminali
VIP X1600 modülünün ağ üzerinde bulunamaması veya ağ bağlantısının kesilmesi durumunda, 
önemli parametrelerin ilk kurulumu ve ayarlanması için VIP X1600 cihazına bir veri terminali 
bağlayabilirsiniz. Veri terminali, bir bilgisayar ile terminal programından oluşur.
Bilgisayara bağlanmak için 9 pin Sub-D fişli bir seri aktarım kablosuna ve VIP X1600 
modülünün terminal bloğuna bağlanmak için açık uçlara ihtiyacınız bulunmaktadır (bkz. 
Kısım 8.7.1 Pim Ataması, Sayfa 115).
Terminal programı olarak Microsoft Windows içinde bulunan bir iletişim aksesuarı olan 
HyperTerminal kullanılabilir.

1. Terminal programı üzerinde çalışmaya başlamadan önce VIP X1600 cihazını Ethernet 
ağından çıkarın.

2. VIP X1600 modülü seri arayüzünü, bilgisayar üzerindeki herhangi bir seri arayüzü 
kullanarak bağlayın.

8.8.2 Terminalin Konfigüre Edilmesi
Terminal programı VIP X1600 modülü ile iletişime geçmeden önce aktarım parametreleri 
uyumlu hale getirilmelidir. Terminal programı için aşağıdaki ayarları yapın:
– 19.200 bps
– 8 veri biti
– Parite kontrolü yok
– 1 durdurma biti
– Protokol yok

8.8.3 Komut Girişleri
Bağlantı sağlandıktan sonra, ana menüye erişim sağlamak için VIP X1600 modülünde oturum 
açmanız gerekmektedir. Diğer alt menü ve fonksiyonlara ekran üzeri komutlar aracılığıyla 
ulaşılabilir.
1. Eğer gerekirse, lokal ekoyu kapatın; böylece girilen değerler ekranda tekrarlanmaz.
2. Her seferde tek komut girin.
3. Bir değer girdikten (IP adresi gibi) sonra ENTER tuşuna basarak değerleri VIP X1600 

modülüne aktarmadan önce girdiğiniz karakterleri kontrol edin.

i
NOT! 
HyperTerminal kurulumu ve kullanımı ile ilgili bilgilere, MS Windows kılavuzlarından veya 
çevrimiçi yardım hizmetinden ulaşılabilir. 
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8.8.4 IP Adresi Atama
VIP X1600 modülünü ağ üzerinde kullanabilmek için ağınız için geçerli bir IP adresi atamanız 
gerekir.
Fabrikada ayarlanan varsayılan adres: 192.168.0.1
1. HyperTerminal gibi bir terminal programını çalıştırın.
2. service kullanıcı adını girin. Terminal programı ana menüyü görüntüler.
3. IP menüsünü açmak için 1 komutunu girin.

4. Tekrar 1 girin. Terminal programı geçerli IP adresini görüntüler ve yeni bir IP adresi 
girmenizi ister.

5. İstediğiniz IP adresini girin ve Enter tuşuna basın. Terminal programı yeni IP adresini 
görüntüler.

6. İstediğiniz ek ayarlar için görüntülenen komutları kullanın.

8.8.5 Yeniden Yükleme
VIP X1600 güç kaynağını kısa bir süre için keserek yeniden yüklenmesini sağlayın (güç kaynağı 
ünitesini fişten çekin ve birkaç saniye sonra tekrar takın).

8.8.6 Diğer Parametreler
Terminal programını diğer temel parametreleri kontrol etmek ve gerekirse değiştirmek için 
kullanın. Bunun için alt menülerdeki ekran üzeri komutları kullanın.

i
NOT! 
Yeni IP adresini, alt ağ maskesini veya ağ geçidi adresini etkinleştirmek için yeniden 
yüklemeniz gerekmektedir.
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9 Sözlük

Simgeler

10/100/1000 Base-T 10, 100 veya 1000 Mbps Ethernet için IEEE-802.3 teknik özelliği

802.1x IEEE 802.1x standardı, IEEE-802 ağlarında kimlik denetimi ve yetkilendirme için genel bir 
yöntem sağlamaktadır. Kimlik denetimi, aktarılan kimlik denetimi bilgilerini bir kimlik denetimi 
sunucusu (bkz. RADIUS sunucusu) kullanarak kontrol eden ve önerilen servislere erişimi (LAN, 
VLAN veya WLAN) buna göre onaylayan ya da reddeden bir kimlik denetimcisi tarafından 
gerçekleştirilir.

A

ARP Adres Çözünürlüğü Protokolü: MAC ve IP adresleri adresleme protokolü

B

Baud Veri aktarımı hız birimi

bps Bit / saniye, gerçek veri hızı

C

CIF Common Intermediate Format, 352 × 288/240 piksel video formatı

D

DHCP Dinamik Host Konfigürasyon Protokolü: IP adresi ve diğer konfigürasyon parametrelerinin ağ 
(Internet veya LAN) üzerinde bilgisayarlara dinamik olarak atanmasını sağlayan uygun bir 
sunucu kullanır.

DNS Alan Adı Servisi

F

FTP Dosya Aktarım Protokolü

Tam çift yönlü Her iki yönde eş zamanlı veri aktarımı (gönderme ve alma)

G

GoP Fotoğraf Grubu

H

HTTP Hipermetin Aktarım Protokolü: ağ üzerinden veri aktarımı protokolü

HTTPS Hipermetin Güvenli Aktarım Protokolü : Web sunucusu ve tarayıcı arasındaki iletişimi şifreler 
ve kimlik denetimi gerçekleştirir
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I

ICMP Internet Kontrol Mesaj Protokolü

Kimlik Kimlik: makine tarafından okunabilir bir karakter dizgisi

IEEE Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Kuruluşu

IGMP Internet Grup Yönetimi Protokolü

Internet Protokolü Internet üzerinde kullanılan ana protokol; normal koşullarda Aktarım Kontrol Protokolü (TCP) 
ile birlikte kullanılır: TCP/IP

IP Bkz. Internet Protokolü

IP adresi Internet üzerinde her bir üniteyi belirleyen 4 byte rakam. Genellikle noktalarla ayrılmış 
basamaklar şeklinde yazılır, örneğin "209.130.2.193"

iSCSI Depolama ağları için IP üzerinden depolama işlemi; depolama protokollerinin IP üzerinden 
nasıl çalıştırılacağını belirler.

ISDN Bütünleşik Servisler Dijital Ağı

J

JPEG Sabit görüntüler için kodlama işlemi (Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu)

K

kbps Kilobit / saniye, gerçek veri hızı

L

LAN Bkz. Yerel alan ağı

Yerel alan ağı Bir bina ya da üniversite kampusu gibi sınırlı bir alandaki kullanıcılara hizmet veren iletişim ağı. 
Ağ işletim sistemi tarafından kontrol edilir ve aktarım protokolü kullanır.

LUN Mantıksal Ünite Numarası; iSCSI depolama sistemlerindeki mantıksal sürücü

M

MAC Ortam Erişim Kontrolü

MIB Yönetim Bilgi Tabanı; SNMP protokolü kullanılarak uzaktan hizmet için bilgiler

MPEG-4 Düşük aktarım hızlarında sesli ve görsel verilerin aktarımı için tasarlanan MPEG-2'nin daha da 
geliştirilmişi (örneğin Internet üzerinden)

MSS Maksimum Segment Boyutu; bir veri paketindeki kullanıcı verileri için maksimum byte sayısı

N

Ağ maskesi IP adresinin hangi kısmının ağ adresi, hangi kısmının ise ana bilgisayar adresi olduğunu 
belirleyen maske. Genellikle noktalarla ayrılmış basamaklar şeklinde yazılır, örneğin 
"255.255.255.192"
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NTP Ağ Saat Protokolü; paket tabanlı iletişim ağları üzerinden bilgisayar sistemi saatlerini 
senkronize etmek için kullanılan bir standart. NTP, bağlantısız ağ protokolü UDP'yi kullanır. Bu, 
farklı paket çalışma süreleriyle (Ping) saatin ağ üzerinde güvenli bir şekilde aktarılması için 
özel olarak geliştirilmiştir.

P

Parametreler Konfigürasyon için kullanılan değerler

Q

QCIF Dörtlü CIF, 176 × 144/120 piksel video formatı

R

RADIUS sunucusu Uzaktan Kimlik Denetimi Çevirmeli Kullanıcı Servisi: bilgisayarda kimlik denetimi, 
yetkilendirme ve kullanıcı hesapları için kullanılan bir istemci/sunucu protokolüdür. RADIUS 
modem üzerinden çevirmeli bağlantı, ISDN, VPN, kablosuz LAN (bkz. 802.1x) ve DSL için fiili 
merkezi kimlik denetimi standardıdır.

RFC 868 Bilgisayarların saatlerinin Internet üzerinden senkronizasyonunu sağlayan bir protokol

RS232/RS422/RS485 Seri veri aktarımı standartları

RTP Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü; gerçek zamanlı video ve ses için aktarım protokolü

S

SNIA Depolama Ağı Endüstri Birliği; iSCSI standardının tanımlanması için şirketler birliği

SNMP Basit Ağ Yönetimi Protokolü; ağ yönetimi, ağ bileşenlerinin yönetimi ve izlenmesi için kullanılan 
bir protokol

SNTP Basit Ağ Saati Protokolü; NTP'nin basitleştirilmiş bir versiyonudur (bkz. NTP)

SSL Güvenli Soketler Katmanı; IP tabanlı ağlarda veri aktarımı için bir şifreleme protokolüdür

Alt ağ maskesi Bkz. Ağ maskesi

T

TCP Aktarım Kontrol Protokolü

Telnet Kullanıcıların Internet üzerindeki uzak bilgisayara (ana bilgisayar) ulaşabilecekleri oturum 
açma protokolü

TLS Aktarım Katman Güvenliği; TLS 1.0 ve 1.1 sürümleri, SSL 3.0 protokolünün standartlaştırılmış 
ve geliştirilmiş halidir (bkz. SSL)

TTL Yaşam Süresi; istasyon aktarımlarda veri paketinin kullanım süresi

U

UDP Kullanıcı Datagram Protokolü

URL Tek Biçimli Kaynak Konum Belirleyici
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UTP Korunmasız Bükümlü Çift

W

WAN Bkz. Geniş alan ağı

Geniş alan ağı Uzaktaki yerel alan ağlarına bağlanmak için kullanılan uzun mesafeli bağlantı
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10 Teknik Özellikler

10.1 VIP X1600 Ana Cihaz

Çalışma gerilimi 12 V DC, kesintisiz

Güç tüketimi Maksimum 60 W, 4 VIP X1600 modülü ile

LAN arayüzleri 2 × Ethernet 10/100/1000 Base-T, otomatik ayar,
tek çift yönlü, RJ45

Ekranlar 5 × LED (durum modülleri, çalışma/hata), 
2 × LED (ağ bağlantısı, veri aktarımı)
her LAN arayüzünde

Isıl değer Maks. 205 BTU/s

Çalışma koşulları Sıcaklık: 0 - +50 °C / +32 - +122 °F,
bağıl nem: %20 - 80, yoğunlaşmasız,
yükseklik 0 - 3.000 m / 1,86 mi

Onaylar IEC 60950; UL 1950; AS/NZS 3548; EN 55103-1, -2; 
EN 55130-4; EN 55022; EN 55024; EN 61000-3-2; 
EN 61000-3-3; FCC 47 CFR Bölüm 1 Kısım 15

Boyutlar (Y × G × D) 44 × 440 × 210 mm / 1,73 × 17,32 × 8,27 inç, 
BNC modülü bağlantıları dahil

Ağırlık Yaklaşık 4 kg / 8,82 lb, 4 VIP X1600 modülüyle birlikte
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10.2 VIP X1600 Modülü

Çalışma gerilimi VIP X1600 ana cihaz muhafazası üzerinden besleme

Güç tüketimi Maks. 12 W

Veri arayüzleri 1 × RS232/RS422/RS485, çift yönlü, soketli terminal.

RAM belleği Kanal başına 8 MB

Alarm girişleri 4 × soketli terminal (yalıtımsız kapatma kontağı), maks. 
aktivasyon direnci 10 Ohm

Röle çıkışları 4 × soketli terminal, 30 Vp-p, 2 A, 8 kontak

Video girişleri 4 × BNC soket 0,7 - 1,2 Vp-p, 75 Ohm, PAL/NTSC

Ses girişleri (Hat Girişi) Sadece sesli versiyonlar için:
2 × 3,5 mm / 0,14 giriş stereo soketi, mono
5.5 Vp-p maks., empedans 9 kOhm tip.

Isıl değer 41 BTU/s

Çalışma koşulları Sıcaklık: 0 - +50 °C / +32 - +122 °F,
bağıl nem: %20 - 80, yoğunlaşmasız,
yükseklik 0 - 3.000 m / 1,86 mi

Onaylar IEC 60950; UL 1950; AS/NZS 3548; EN 55103-1, -2; 
EN 55130-4; EN 55022; EN 55024; EN 61000-3-2; 
EN 61000-3-3; FCC 47 CFR Bölüm 1 Kısım 15

Ağırlık Yaklaşık 120 g / 0,27 lb
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10.3 Protokoller/Standartlar

10.4 Görüntü Yenileme Oranı

Video standartları PAL, NTSC

Video kodlama protokolleri MPEG-4, M-JPEG, JPEG

Video veri hızı 9,6 kbps - 6 Mbps

Görüntü çözünürlükleri (PAL/
NTSC)

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

Toplam gecikme 120 msn (PAL/NTSC, MPEG-4, ağ gecikmesi yok)

Görüntü yenileme oranı 25/30 ips maks.

Ağ protokolleri RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, DHCP, IGMP V2, 
IGMP V3, ICMP, ARP, SNTP, SNMP (V1/V2c/V3 MIB-II), 
802,1x

Yalnızca ses versiyonları:

Ses kodlama protokolü G.711, 300 Hz - 3,4 kHz

Ses örnekleme hızı 8 kHz

Ses veri hızı 80 kbps

4 kamera 2 kamera 1 kamera

4CIF 12,5/15 ips 25/30 ips 25/30 ips

2/3 D1 25/30 ips 25/30 ips 25/30 ips

2CIF 25/30 ips 25/30 ips 25/30 ips
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11 Indeks
Symbols
İşaretler 7
İşlemci yükü 114
İşlemci yükü göstergesi 114
İşletim 9, 93
Şeffaf 73
Şifreleme 81
Şifreleme protokolü 77
A
Ağ 21, 75
Ağ bağlantısı 16
Ağ geçidi 76
Ağ kontrolü 109
Akış 80
Aktarım hızı 74
Aktarım parametreleri 116
Aktarım protokolü 61, 76
Aktarım standartları 22, 115
Aktivasyon kodu 88
Alıcı 13
Alıcı parolası 61
Alan seç 65, 67
Alarm 16, 31, 97
Alarm e-postası 68
Alarm girişi 22
Alarm izi boyutu 54
Alarm izi kaydı 56
Alarm izleri 54
Alarm kaynakları 59
Alarm mesajı 31
Alarm sensörleri 56
Alarma bağlanma 60
Alçak geçişli filtre 36
Alçak Gerilim Yönergesi 8
Alt ağ maskesi 76
Ana fonksiyonlar 15
Arayüz 115
Arayüz modu 74
Arka panel bağlantıları 16
B
Bağlanma 25, 106
Bağlantı sayısı 26, 95
Bağlantının kurulması 26, 94
Bakım 9
Baud hızı 74
Bellenim yükleme 89
Bölüm oluşturma 51
Bölümleme 50
Bölümün düzenlenmesi 53
C
Canlı video görüntüleri 25, 93
Çevrebirim Kontrolü 97
Çift Akış 13, 37
Çoklu yayın 79
Çoklu yayın adresi 80
Çoklu yayın bağlantısı 76, 79
Çoklu yayın fonksiyonu 13
Çoklu-tekli yayın 79
COM1 73

D
Dış müdahale algılama 66
Dahili saat 33
Damgayı göster 30
Değişiklikler 28, 52
Depolama bilgileri 46, 49
Depolama ortamı 46
Dil 33
Disk Bölümü 50
Disk bölümü durumu 52
Doğrusal mod 53, 54
Dolaşma 28
Doygunluk 36
Durdurma bitleri 74
Düzenlemeler 7
E
Eko 116
Ekran çözünürlüğü 12, 25, 93
Elektromanyetik uyumluluk 8
Enkoder 56
Enstantaneler 14, 99
E-posta 68
EPROM 89
Erişim düzeneği 22
F
Filigran 31
Fonksiyon testi 91
Fonksiyonlara genel bakış 13
Format 54
FTP sunucusu 44, 45
G
Genel parola 61
Görüntü ayarları 36
Görüntü çözünürlüğü 99
Görüntü kalitesi 80
Görüntü seçimi 96
Güç açık 23
Güç anahtarı 23
Güç kapalı 23
Güç kaynağı 9, 23
Güvenlik 9
Güvenlik duvarı 61, 76
H
Hareket dedektörü 63
Hareket dedektörü hassaslığı 65, 66
Hareket dedektörü nesne boyutu 65
Hareket dedektörü varsayılanları 63
Havalandırma 19
Hedef veri hızı 40
HTTP portu 76
HTTPS portu 77
I
Işık seviyesinde değişiklikler 64
Işık yansıması 64
IEEE 802.1x 78
IGMP 79
IP adresi 76, 117
Isıl değer 19
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iSCSI ayarları 47
J
JPEG formatı 44
JPEG postalama 44
JPEG postalama aralığı 45
K
Kabinet içine kurulum 17, 19
Kamera 74
Kamera adı 30
Kamera seçimi 96
Kameralar 21
Kayıt durumu 58
Kayıt profilleri 55
Kayıt programlayıcısı 57
Kayıtların silinmesi 54
Kaydın etkinleştirilmesi 58
Kaynak tipi 42
Kodlama 13
Konfigürasyon 25, 90
Konfigürasyon modu 27
Konfigürasyon yükleme 90
Kontak sağla 22
Kontrast 36
Kontrol 73
Kontrol fonksiyonları 97
Kubbe kamera 22
Kullanıcı adı 32
Kurulum 9, 17
Kurulum ekipmanları 19
Kurulum koşulları 17
Kurulum konumu 17
L
Lisanslar 88
Livepage 84
M
MPEG ActiveX 25, 93, 105
MPEG-4 enkoder 37
MTU değeri 76, 77
O
Olay günlüğü 86, 98
Olay günlüğünün kaydedilmesi 86
Onarım 9, 110
Ortam oynatma 101
Otomatik anahtar değişimi 82
Otomatik bağlanma 62
Oynatma 101
Oynatma düğmesi 102
Oynatmanın kontrol edilmesi 102
P
Paket içeriği 11
Parametreler 24, 117
Parite kontrolü 74
Parlaklık 36
Parola 27, 32, 95
Pim ataması 115
Player 105
Port 76, 80
Profil konfigürasyonu 39
Profil seçilmesi 37
Profiller 37

Programın kaydedilmesi 100
Protokol 74
R
RADIUS 78
Ring modu 53, 54
Röle 16, 22
Röle çıkışı 71
Röle çıkışları 22
Röle tetikleme 72
S
Sıfırla 109
Saat 30, 33
Saat sinyali 34
Saat sunucusu 34
Saat sunucusu protokolü 34
Saat sunucusunun IP adresi 35
Senkronize et 33
Sensör alanları 65, 67
Seri arayüz 16
Seri numarası 8
Seri port fonksiyonu 73
Ses akışı açık alarmı 62
Ses aktarımı 85
Ses ayarları 43
Ses bağlantıları 16
Ses girişi 16
Ses girişleri 21
Ses kaynağı seçimi 43
Simgeler 7
Sinyal kaynağı 22
Sistem gereksinimleri 12, 25, 93
Sistem günlüğü 86, 98
Sistem günlüğünün kaydedilmesi 86
SMS 68
SNMP 78
SNTP sunucusu 35
Son alarm profili 56
Son alarm saati 56
Sonlandırma 42
SSL şifreleme 62
SSL sertifikası 90
Standart kayıt profili değerleri 55
Standart profil 56
Sürekli kayıt 56
T
Tanımlama 8, 29
Tarayıcı penceresi 95
Tarih 33
Tarih formatı 33
Tatiller 58
TCP 61, 76
Tehlike 9
Tekli yayın 79
Terminal 73
Test 91
TLS 77
Trap'ler 78
TTL 80
U
UDP 61, 76
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Ünite adı 29
Ünite Kimliği 29
Ünite sıfırlama 109
Ünite saati 33
Ünite tanımlama 29
Ünite tarihi 33
Üretici logosu 84
URL 26, 94
Ürün adı 84
Uzaktan kumanda 14
V
Varsayılan 40
Varsayılan kamera 62
Varsayılan profil 40
Varsayılanlar 55, 63
VCR 42
Veri arayüzü 22
Veri bitleri 74
Veri terminali 116
Video İçerik Analizi 63
Video girişi 42
Video sekanslarının kaydedilmesi 99
Video sensörü 63
Y
Yanlış alarmlar 64
Yaz saati 34
Yaz saati uygulaması 34
Yazılım dekoderi 108
Yedekleme 104
Yeniden yükleme 24, 117
Yer İşaretleri 103
Yöneltici 80
Z
Zaman dilimi 34
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