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1 Program başlatma/Oturum açma

1.1 Programı başlatma
Kurulum tamamlandıktan sonra programı başlatabilirsiniz.
1. Bilgisayarı açın ve masaüstü görünene kadar bekleyin.
2. Masaüstünüzde bulunan DiBos sembolüne çift tıklayın veya 

Başlat > Tüm Programlar > DiBos kısmını seçin. Bilgisayar 
programı başlatılır ve oturum açma ekranı gösterilir.

1.2 Sistemde oturum açma
Program başladıktan sonra sistemde oturum açmak için bir 
iletişim kutusu görünür. Diyalog alanının görünümü, LDAP 
erişimli veya erişimsiz bir oturumun açılıp açılmadığına bağlıdır.

1.2.1 Sistemde oturum açma (Standart)
Bir LDAP sunucusuna bağlantısı olmayan sistemlerde sadece 
isim ve parola gereklidir.
1. Parolanızı parola giriş alanına girin.
2. Parolanın olduğu giriş alanına parolayı girin.
3. Tamam'ın üzerine tıklatın. Canlı moda geçersiniz.

1.2.2 LDAP erişimiyle sistemde oturum açma
Bir LDAP sunucusuna bağlı olan sistemlerde ek bir seçim alanı 
gösterilir.
1. Parolanızı parola giriş alanına girin.
2. Parolanın olduğu giriş alanına parolayı girin.
3. Aşağı doğru oka basın ve şayet LDAP üzerinden oturum 

açılacaksa, LDAP sunucusunu seçin. Yerel bir oturum 
açmada yerel sistem seçilmelidir.

4. Tamam'ın üzerine tıklatın. Canlı moda geçersiniz.
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2 Kullanıcı arayüzü
Sistemi yeniden başlatma durumundan veya her oturum açmada 
otomatik olarak canlı moda ulaşırsınız. Burada ayrıca 
seçilen kameraların canlı resimlerini seyretme seçeneğine 
sahipsiniz.
İlgili komut kutusuna tıklayarak oynatma moduna hızlı bir geçiş 
ve geri dönüş mümkündür. Bu esnada seçilen komut kutusu 
renkli şekilde gösterilir.

2.1 Canlı mod
Canlı modda bağlı olan kameraların resimlerini de görebilirsiniz.

Canlı mod için komut kutusu

Oynatma modu için komut kutusu.
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2.2 Oynatma modu
Oynatma modunda kaydedilen resimler de gösterilir.
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3 Canlı mod

3.1 Kullanıcı arayüzü
Kullanıcı yüzeyi aşağıdaki bölgelere bölünmüştür.

1 Güncel tarih ve saate sahip menü çubuğu (bakınız 
Bölüm 3.2 Menü çubuğu)

2 Gösterge çubuğu (bakınız Bölüm 3.3 Gösterge çubuğu)

3 Kameralara ve alıcılara sahip cihaz listesi (bakınız 
Bölüm 3.4 Cihaz listesi)

4 Resim pencereli resim bölgesi (bakınız Bölüm 3.5 Resim 
bölgesi)

5 Kumanda ve durum ekranı (bakınız Bölüm 3.6 Kumanda 
ve durum ekranı)

6 Olay yeri (bakınız Bölüm 3.7 Olay alanı)
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3.2 Menü çubuğu
Menü çubuğu aşağıdaki fonksiyonları içerir:

Sistem

Konfigürasyon 
yardımcısı

Sistemin bir temel 
yapılandırılmasını hızlı şekilde 
oluşturmada size yardım eder.

Konfigürasyon Konfigürasyonu gösterir.

Veritabanı bilgisi Kameralarla ilgili bilgileri gösterir, 
örneğin dolu ve boş hafıza alanı, 
ortalama resim ebadını vs. 
Gösterge, lokal sistem ve 
yapılandırılmış ve bağlanmış alıcılar 
için gerçekleştirilir.

Günlük Yerel sistemin veya bir alıcının 
belirli olaylarını gösterir.

Oturumu kapat/kullanıcı 
değiştir

Kullanıcının sistemdeki oturumunu 
kapatır. Sistem arka planda 
çalışmaya devam eder. Başka bir 
kullanıcı oturum açabilir.

Parola değiştir Mevcut parola, yeni parola 
girildikten sonra değiştirilir.

Çıkış Programı sonlandırır (yönetici 
hakları gereklidir).

Seçili resim penceresi

Resmi kaydet Seçili resim penceresinde 
gösterilen resmi kaydeder. HTML, 
BMP, JPG, GIF, TIF veya PNG 
dosyası olarak kaydedilir. HTML 
kaydında ayrıca ek veriler de 
kaydedilir.
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Resmi yazdır Seçilen resim penceresinde 
gösterilen resmi yazdırır (ek veriler 
ile birlikte).

Hareket verileri Seçili resim penceresinde bir 
hareketin olduğu bölgeleri gösterir. 
Göstermemek için komutu bir kez 
daha seçin.
Uyarı: Harekete göre arama 
yalnızca yerel bağlı kameralarda 
mümkündür.

Ekran

Büyük semboller Cihaz listesindekileri büyük 
semboller olarak gösterir. 
Küçültmek için komutu bir kez daha 
seçin.

Büyük resim alanı Resim bölgesini büyütür ve olay 
alanını küçültür. Resim bölgesini 
küçültmek için komutu bir kez daha 
seçin.

Büyük cihaz listesi Cihaz listesini büyütür ve kumanda 
ve durum alanını küçültür. Cihaz 
listesini küçültmek için komutu bir 
kez daha seçin.

Yerel zaman gösterimi Kameralara bağlı olan cihazın 
gerçek kayıt tarihi ve kayıt süresi 
ekrana gelir.

?

Yardım Online yardımı gösterir.

Bilgi Sistem bilgileri gösterir.
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3.3 Gösterge çubuğu
Gösterge çubuğu aşağıdaki komut kutularını içerir:

3.3.1 Canlı ve oynatma modu için komut kutusu

3.3.2 Tam ekran için komut kutusu

3.3.3 Resim göstergesi için komut kutuları

Her bir komut kutusu resim bölgesinde kaç tane resim 
penceresinin gösterileceğini gösterir.

–  En boy oranı 4:3
Bu komut kutularında ekran kısmı eşit büyüklükte 
pencerelere bölünür.

–  En boy oranı 4:3
Alt oka tıkladığınızda her bir görünüm görünür.

Uyarı: En son kullanılan ekran gösterge çubuğuna alınır.

Canlı mod için komut kutusu.

Oynatma modu için komut kutusu.

Resim bölgesini tam ekran yapar.
ESC tuşuna basarak veya farenin sağ tuşunu çift 
tıklayarak, orijinal resim görünümüne geri dönülür.
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–  En boy oranı 16:9
Bu komut kutusu, resim alanını geniş resim göstergeleri 
için optimize etme imkanı verir. Alt oka tıkladığınızda her 
bir görünüm görünür.

Uyarı: En son kullanılan ekran gösterge çubuğuna alınır.
Seçtiğiniz her gösterimde 1 resim penceresi seçilmiştir. Sarı 
kenar seçimi gösterir. Bu resim penceresinde örneğin cihaz 
listesinde çift tıkladığınız kameranın resmi gösterilir.
Komut kutularının sağ altındaki rakam kullanıcıya, bu komut 
kutusuna ne kadar tıkladığı konusunda uyarır. Bu rakam hangi 
kameraların seçilmiş olduğunu veya bu komut kutusuna 
kullanıcının sonraki tıklamasında hangi kameraların seçileceğini 
gösterir.

Örnek:
12 kamerada 2 x 2 resim penceresinde bunun anlamı şudur:
Tüm kameraların gösterilmesi için üç kez komut kutusuna 
tıklayabilirsiniz.

1 - 4 kameraları gösterilir (komut kutusunun sağ 
altında 1 rakamı var).

5 - 8 kameraları gösterilir (komut kutusunun sağ 
altında 2 rakamı var).

9 - 12 kameraları gösterilir (komut kutusunun sağ 
altında 3 rakamı var).
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3.3.4 Kamera turu için komut kutusu

3.3.5 Sesi açıp, kapatmak için komut kutusu

Komut kutusuna tıkladıktan sonra bir diyalog alanı 
açılır. Bir kameradan diğerine geçileceği süreyi girin. 
Kamera turunda resim bölgesinde seçilen tüm 
kameralar peş peşe gösterilir.
Uyarı: Komut kutusuna tekrar tıklandığında kamera 
turu sona erer.

Komut kutusuna bir kez tıklandığında ses 
açılır veya kapanır.
Ses seviyesini ayarlamak için üst oka 
basın. 

Ses seviyesi regülatörü ile istediğiniz ses 
seviyesini ayarlayın.
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3.4 Cihaz listesi

Cihaz listesi ekranın sol tarafında bulunur. Seçime göre şunlar 
gösterilir:
– yapılandırılmış kameralar ve/veya DiBos cihazları
– Sık kullanılan görünümü
– gelen alarmlar

 Yapılandırılmış kameralar ve/veya DiBos cihazları
Tüm yerel bağlı kameralar listelenir.
Alıcılar yapılandırılmışsa, bunlar ve bunlara bağlı kameralar 
listelenir.
Ağ komşuları otomatik olarak yerel sistemle bağlanır.

–  DiBos cihazı (localhost veya alıcı)
Aşağıdaki komutları çağırmak için mausun sağ tuşuyla 
simge üzerine tıklayın:
Bağlan
DiBos cihazıyla bağlantıyı kurar.
Bağlantıyı kes
DiBos cihazıyla bağlantıyı keser. DiBos cihazı elle 
bağlanana kadar mevcut ayırım devam eder (yeniden başlat 
işleminden sonra da).
RAS alıcıları manuel olarak da bağlanmalıdır.
Yapılandırma
localhost'de : Standart yapılandırmayı açar.
Alıcılarda: Yapılandırmayı uzaktan kumanda modunda açar.
Tüm kameraları göster
DiBos cihazının tüm kameralarını resim alanında gösterir.
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 Sık kullanılanlar görünümü
Kayıtlı sık kullanılanlar listelenir ve sembolün üzerine çift 
tıklanarak çağrılabilir. Yeni sık kullanılanlar oluşturulabilir.
Uyarı: Sık kullanılanlar dendiğinde belirli bir şekilde gösterilen 
kamera toplamı anlaşılır, örneğin 1’den 4’e kadar olan kamera 2 
x 2 resim penceresi görünümünde.

 Gelen alarmlar
Sisteme alarm geldikten sonra simge kırmızı yanıp söner. 
Sadece sistemde alarm varsa gösterilir.

Alarm kameralarının otomatik göstergesi
Alarm kameralarının otomatik göstergesi ayarlanabilir. 

 kayıt kartı kırmızı renkte yanar ve alarm kameraları 
gösterilir. Donanımda yer alıyorsa, akustik bir sinyal duyulur.

Otomatik alarm kaydı
Alıcıdan gelen alarmlar otomatik (standart) veya manuel olarak 
gösterilebilir. Yapılandırmaya göre seçim yapılır. Her iki 
durumda, cihaz listesinde alarm atanmış olan tüm kameralar 
gösterilir. Kayıt, sessiz gerçekleşir.

 kayıt kartı kırmızı renkte yanar.

Cihaz listesinin büyütülmesi veya küçültülmesi
Cihaz listesi ile kumanda ve durum alanı arasındaki çubuğa 
tıklayın.

Cihaz listesini küçültür.

Cihaz listesini büyütür.

NOT! 
Cihaz listesinde gösterilecek semboller, bakınız Bölüm 8 Sembol 
görünümü.
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3.5 Resim bölgesi
Ekranın orta kısmı, canlı görüntülerin gösterildiği bölgeyi 
gösterir.
Bu bölgeyi isteğinize göre düzenleyin.

3.5.1 Resim bölgesinin tasarımı

Resim bölgesinde resim pencerelerinin sayısını ve düzenini 
belirlemek
Gösterge çubuğunda resim bölgesinin görünümünü, yani resim 
pencerelerinin sayısını ve düzenini belirleyebilirsiniz 
(bakınız Bölüm 3.3.3 Resim göstergesi için komut kutuları).

Resim bölgesine münferit kamera konumlandırmak
Resim gösterimini belirledikten sonra belirli kameraları görmek 
istiyorsunuzdur.
Aşağıdaki seçenekler sunulmuştur:
– Çift tıklamayla konumlandırma

Cihaz listesindeki bir kamera sembolüne çift tıklandığında 
bu kameranın göstergesi seçilen resim penceresine (kenarı 
sarı) gelir.
Mausun sol tuşuyla tıklayarak başka bir resim penceresini 
seçin. Başka bir kamera sembolüne çift tıklayarak bunun 
resim yeni seçilen resim penceresine gelir.

– Sürükle ve Bırak ile konumlandırma
Mausun sol tuşu basılı haldeyken cihaz listesinden kamera 
sembolünü bir resim penceresine sürükleyin. Maus tuşunu 
bıraktıktan sonra bu kameranın resmi bu resim 
penceresinde gösterilir.

NOT! 
Resim bölgesinde her kamera yalnızca bir kez gösterilebilir.
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Kameraları resim bölgesi içinde kaydırmak
Çok resimli bir gösterimde kameraları resim bölgesi içinde 
kaydırabilirsiniz.
Bunun için mausun imlecini bir resim penceresinin başlık 
çubuğuna hareket ettirin ve mausun sol tuşu basılı haldeyken 
kamerayı başka bir resim penceresine sürükleyin. Maus tuşunu 
bıraktıktan sonra kameranın resmi bu resim penceresinde 
gösterilir.

Resim bölgesinin büyütülmesi veya küçültülmesi
Resim bölgesinin altındaki çubuğa tıklayın.

Resim bölgesini küçültür.

Resim bölgesini büyütür.
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3.5.2 Resim penceresi
Ekran kısmının tasarımı için gösterge çubuğunda hangi butonun 
seçilmiş olmasına bağlı olarak ekran bir veya birden çok 
pencereye bölünür.

Sarı kenar resim penceresinin seçildiğini gösterir. Bu resim 
penceresinde örneğin cihaz listesinde çift tıkladığınız kameranın 
resmi gösterilir. Kameraya bir ses kaynağı atanmışsa bu da 
seçilir. Bir kullanıcı canlı resimler veya kayıtlı resimleri 
görüntüleme hakkına sahipse, sesli kayıt dinlemeye de hakkı 
vardır.
Her resim penceresinde - kamera resmi göstergesinin yanında - 
bilgilere sahip bir başlık çubuğu, resimle ilgili komut kutuları ve 
bir zoom fonksiyonu mevcuttur.

Resim penceresinin başlık çubuğu
Başlık çubuğu şunu içerir
– kameranın tipini açıklayan bir sembol, 

(bakınız Bölüm 8 Sembol görünümü)
– kameranın ismi
– resimle ilgili bir ses kaynağının olup olmadığını bir sembol 

gösterir

Ses kaynaklı kamera
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– resmin hassas bölgesinde hareketi gösteren sembol

– Resmi büyütmek, küçültmek ve seçmemek için komut 
kutuları

Resmin hassas bölgesinde sistem bir hareketi 
algılar.
Uyarı: Konfigürasyonda kameranın hareketi 
etkinleştirilmişse, gösterge ekrana gelir.

Resim penceresi resim bölgesi büyüklüğü kadar 
büyütülür.

Resim penceresi eski büyüklüğüne küçültülür.

Kamera seçilmez. Kamera resmi gösterilmez. Resim 
penceresi mavidir.

NOT! 
Dome kameraları ve hareketli/eğimli kameralar, resim 
penceresinde kumanda edilebilir.
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Resim penceresinin zoom fonksiyonu
Her bir resim penceresi bir zoom fonksiyonuna sahiptir. Bunun 
için maus imlecinizi bir resim penceresine hareket ettirin. 
Mausun imleci bu esnada ok görünümünden mercek 
görünümüne geçer.

Sabit kameralarda zoomlama:
Sol maus tuşu veya maus çarkıyla çevirme. Resim 
dijital olarak zoomlanır. Bir resme zoomlandığını 
göstermek için resim penceresinin sağ alt 
köşesinde bir mercek gösterilir. 
Sağ maus tuşu veya maus çarkıyla çevirme. Resim 
eski büyüklüğüne geri alınır. Resim penceresinin 
sağ alt köşesindeki mercek kaybolur.
Uyarı: Merceğin bulunduğu yere zoomlanır.

Dome kameralarında ve hareketli/eğimli 
kameralarda zoomlama:
Dome kameralar ve hareketli/eğimli kameralar 
resim penceresinde kendi kumanda fonksiyonları 
yardımıyla zoomlanabilir. Bunun için maus 
imlecini, artı veya eksi işaretli bir mercek veya eksi 
işareti görünene kadar resim penceresinin 
ortasında gezinin. Mausun sol tuşuyla tıklayarak 
bölge büyütülür veya küçültülür.
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3.6 Kumanda ve durum ekranı
Seçim işlemi komut kutularının tıklanması ile gerçekleşir.

Dome kameraları ve hareketli/eğimli kameralar 
için kumanda alanı gösterilir (bakınız 
Bölüm 3.6.1 Dome kameraları ve hareketli/eğimli 
kameralar için kumanda alanı).

Yapılandırılmış röleler gösterilir (bakınız 
Bölüm 3.6.2 Rölelerin göstergesi).

Yapılandırılmış alarm girişleri gösterilir (bakınız 
Bölüm 3.6.3 Alarm girişlerinin göstergesi).

Ani süresi kaydırılmış resim oynatma (Instant 
Playback) başlatılır (bakınız Bölüm 3.6.4 Ani, 
süresi kaydırılmış resim oynatma (Instant 
Playback)).

Monitörlerin kumanda alanı gösterilir (bakınız 
Bölüm 3.6.5 Monitörlerin kumanda alanı).

Örtülü sembolleri gösterir.
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3.6.1 Dome kameraları ve hareketli/eğimli kameralar 
için kumanda alanı

Kayıt kartının  seçiminden sonra Dome kameraları ve 
hareketli/eğimli kameralar için kumanda alanı gösterilir. 
Seçili resim penceresinde bir Dome kamera veya hareketli/
eğimli kamera gösterildikten sonra kumandan alanı etkindir. 
Maus imleci ile üstüne gelinmesi durumundan her bir eleman 
optik olarak belirginleştirilir.
Dome kamera veya hareketli/eğimli kamera seçilmemişse, 
kumanda alanı devre dışıdır.

Kameranın sola/sağa hareket ettirilmesi.

Kameranın yukarı/aşağı hareket ettirilmesi.

Kamerayı her yöne hareket ettirir. Bunun için 
maus imlecini sembole hareket ettirin ve 
mausun sol tuşu basılı haldeyken bunu, 
kamerayı hareket ettirmek istediğiniz yönde 
sürükleyin.

Resim açısını büyüt (geniş açı)/Resim açısını 
küçült (Tele)

Uzağa odaklan/Yakına odaklan (resmi ayarla)
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Diyafram kapalı/Diyafram açık

Hareket, eğim ve zoom hızının ayarlanması.

(sol)

Ayarlanan kamera pozisyonları çağrılabilir. 
Bunun için alt oka basın ve seçimi yapın.

(sağ)

Kayıtlı kamera komutları çağrılabilir. Bunun 
için alt oka basın ve seçimi yapın.

NOT! 
Resim penceresinde kumanda etmek de mümkündür.
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3.6.2 Rölelerin göstergesi

Kayıt kartının  seçiminden sonra tüm yerel 
yapılandırılmış röleler ve bunların durumu gösterilir.
Alıcılar yapılandırılmışsa, alt kısımda bir seçim alanı görünür. Alt 
oka basın ve kendisine bağlı röleleri listeleyeceğiniz alıcıyı seçin.

Röleler aşağıdaki gibi etkinleştirilebilir veya devre dışı 
bırakılabilir:
– Röle sembolüne mausun sol tuşuyla çift tıklayın 
veya
– Sağ maus tuşuyla tıklama ve Etkin kıl veya Devre dışı bırak 

komutunun seçimi

Röle devre dışı.

Röle etkin.
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3.6.3 Alarm girişlerinin göstergesi

Kayıt kartının  seçiminden sonra tüm yerel 
yapılandırılmış alarm girişleri ve bunların durumu gösterilir.
Alıcılar yapılandırılmışsa, bir seçim alanı görünür. Alt oka basın 
ve kendisine bağlı alarm girişlerini listeleyeceğiniz alıcıyı seçin.

NOT! 
Alarm simülasyon girişlerini çift tıklayarak veya mausun sağ tuşu 
ile etkin kılınabilir/devre dışı bırakılabilir.
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3.6.4 Ani, süresi kaydırılmış resim oynatma (Instant 
Playback)

Kayıt kartının  seçiminden sonra seçilen kameranın 
kayıtlı resimleri canlı resim süresi kaydırılmış olarak oynatılır. 
Böylece kameranın canlı resmini ve bu kameranın örneğin 30 
saniye önceki kayıtlı resmini görürsünüz. Gerçek zamanlı 
oynatma yapılır. Süreli kaydırma konfigürasyonda ayarlanır.

Kumanda ve durum 
alanlarındaki gösterim

Büyütülmüş gösterim

Kameranın ismi.

Resmi büyütür. Kaydırılabilir ve 
büyüklüğü değiştirilebilir bir 
pencerede gösterilir. 

Resmi küçültür (büyütülmüş resmin 
sağ üst köşesinde sembol bulunur).

Geri oynatma (gerçek zaman)

Geriye tek resim

Durdur
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İleriye tek resim

İleri oynatma (gerçek zaman)

Büyütülmüş gösterimdeki oynatma 
hızının değişimini sağlayan sürgü.  
Sembollerin açıklaması için bakınız 
Bölüm 4.6.9 Oynatma hızını 
değiştirmek.

Oynatma zamanı.
Büyütülmüş gösterimde, ileri 
oynatma ile istediğiniz bir zamanda 
başlayabilirsiniz. Bunun için gün, 
ay, yıl, saat, dakika, saniye kısmına 
tıklayın ve istenilen süreyi girin. 
Girişleri Enter tuşu ile onaylayın.  
Bu zaman noktasının resmi 
gösterilir.

Yapılandırılmış zamandan itibaren 
oynatma. Konfigürasyondan 
ayarlanan değer kullanılır, örneğin 
oynatma işlemi canlı resimden 30 
saniye kaymış şekilde yapılır.

NOT! 
Bir kamera görüntü kaydetmezse, ani, süreli kaydırılmış görüntü 
oynatma penceresinde siyah bir ekran gösterilir.
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3.6.5 Monitörlerin kumanda alanı

Kayıt kartının  seçiminden sonra kumanda alanında 2 
monitör gösterilir. Monitörlerde yalnızca yerel bağlı kameralar 
gösterilir.

Bir monitöre bir kamera ve bir sekans atanabilir.

Sürükle ve Bırak ile atama
Bir kamera Sürükle ve Bırak ile bir monitöre atanır. İşlem 
istenildiği kadar tekrarlanabilir. Yeni bir kayıtta Sürükle ve Bırak 
ile atanan kameranın yerine konfigürasyonda atanmış kamera 
gelir.
– Mausun sol tuşu basılı haldeyken kamera listesinden bir 

kamerayı kumanda alanındaki monitöre sürükleyin.
veya
– Mausun imlecini bir resim penceresinin başlık çubuğuna 

konumlandırın ve mausun sol tuşu basılı haldeyken 
kamerayı monitöre sürükleyin.

Monitör A ve B.

Sekansı başlatma. Yani konfigürasyonda 
monitöre atanmış tüm kameralar peş peşe 
gösterilir.

Standart görünüme geri dönersiniz, yani 
yapılandırılmış kamera monitörde gösterilir.
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Konfigürasyonda atama
Konfigürasyonda hangi kameranın standart olarak hangi 
monitörde gösterileceğini ve hangi kameranın sekans olarak 
oynatılacağını belirlersiniz.

Kumanda ve durum alanının büyütülmesi ve küçültülmesi
Kumanda ve durum alanının üzerindeki çubuğa tıklayın.

NOT! 
Hangi kameranın hangi kullanıcı tarafından görüleceği 
konfigürasyonda belirlenir.

Kumanda ve durum alanını büyütür.

Kumanda ve durum alanını küçültür.
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3.7 Olay alanı
Olay alanı resim bölgesinin hemen altındadır.
Olay alanı şunları içerir:
– bir olay listesi
– bu olayları filtrelemek için bir komut kutusu
– günlüğü göstermek için bir komut kutusu

Olay alanını küçültmek veya büyütmek
Küçültülmüş olay alanında olay listesi yalnızca tek bir mesaj 
içerir.

3.7.1 Olay listesi
Olay alanında en güncel 100 olay bir olay listesinde gösterilir. 
Listede, ekranda gösterilebileceğinden daha fazla olay varsa, 
mausun çarkıyla veya sağ taraftaki çubukla ileri ve geri 
gidilebilir.

Listeyi sıralamak
Kayıtlar Kategori, Tip, Tarih ve Mesaj ile gösterilir. Siz de bu 
kriterlere göre sıralayabilirsiniz.
Mausun sol tuşuyla başlık çubuğunun bir alanına tıklayın, örn. 
Kategori. Alanın sağ tarafında bir ok görünür.

Parça çubuğunun alanında bulunan bir ok, kayıtların bu kritere 
göre sıralanmış olduğunu gösterir. Okun yönü - yukarı veya aşağı 
- sütunun artarak mı yoksa azalarak mı sıralanmış olduğunu 
belirtir. Mausa tıklamaya devam ederek artan ve azalan sıralama 
arasında geçiş yapılabilir.

Resim bölgesini küçültür ve olay alanını 
büyütür.

Resim bölgesini büyütür ve olay alanını 
küçültür.
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Sütunların sırasını değiştirmek
Sol maus tuşu basılı haldeyken parça çubuğunun bir alanını 
başlık satırında istediğiniz yere sürükleyin. Maus tuşunu 
bıraktıktan sonra seçilen alan bu yere eklenir.

Sütun genişliğini uyarlamak
Sağa ve sola doğru ok uçlarına sahip bir çapraz işaret çıkana 
kadar sütunlar arasındaki ayrım çizgisine tıklayın. Mausun sol 
tuşu basılı haldeyken bu çapraz işareti sola veya sağa kaydırın. 
Sütun genişliği değişir.

3.7.2 Olayları filtrelemek için komut kutusu
Belirli olayların olup olmadığı hakkında hızlı bir genel bakış elde 
etmek için listeyi belirli kriterlere göre filtreleyebilirsiniz, 
başlatma ve kapatma işlemleri, girişler, kameralar vs. filtreleme 
işleminden sonra sadece bu kriterlere uygun olaylar gösterilir.

3.7.3 Günlüğü göstermek için komut kutusu
Bu fonksiyonla yerel sistemde veya uzak alıcılarda belirli olaylar 
aranabilir, başlatma ve kapatma işlemleri, sistem mesajları, 
yedekleme işlemleri. Günlük maksimum 250000 kayıt içerir.

Sütun artarak sıralanmıştır.
Uyarı: Sadece artan sıralamada Tarih sütununda en 
güncel olaylar listenin üstünde gösterilir.

Sütun azalarak sıralanmıştır.

Sola veya sağa doğru kaydırmak sütun genişliğini 
değiştirir.

Filtrelemek için diyalog alanını çağırır.

Günlüğü çağırır.
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4 Oynatma modu

4.1 Kullanıcı arayüzü
Kullanıcı yüzeyi aşağıdaki bölgelere bölünmüştür.

1 Tarih ve saate sahip menü çubuğu (bkz. Bölüm 4.2 Menü 
çubuğu)

2 Gösterge çubuğu (bkz. Bölüm 4.3 Gösterge çubuğu)

3 Kameralara ve alıcılara sahip cihaz listesi (bkz. 
Bölüm 4.4 Cihaz listesi)

4 Resim pencereli resim bölgesi (bkz. Bölüm 4.5 Resim 
bölgesi)

5 Zaman huzmesi aralığı ve arama sonuçları (bkz. 
Bölüm 4.6 Zaman huzmesi aralığı)
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4.2 Menü çubuğu
Menü çubuğu aşağıdaki fonksiyonları içerir.

Sistem

Konfigürasyon 
yardımcısı

Sistemin bir temel 
yapılandırılmasını hızlı şekilde 
oluşturmada size yardım eder.

Konfigürasyon Konfigürasyonu gösterir.

Veritabanı bilgisi Kameralarla ilgili bilgileri gösterir, 
örneğin dolu ve boş hafıza alanı, 
ortalama resim ebadını vs.

Günlük Yerel sistemin veya bir alıcının 
belirli olaylarını gösterir.

Oturumu kapat/kullanıcı 
değiştir

Kullanıcının sistemdeki oturumunu 
kapatır. Sistem arka planda 
çalışmaya devam eder. Başka bir 
kullanıcı oturum açabilir.

Parola değiştir Mevcut parola, yeni parola 
girildikten sonra değiştirilir.

Çıkış Programı sonlandırır (yönetici 
hakları gereklidir).

Seçili resim penceresi

Resmi kaydet Seçili resim penceresinde 
gösterilen resmi kaydeder. BMP, 
JPG veya HTML dosyası olarak 
kaydedilir. HTML kaydında ayrıca ek 
veriler de kaydedilir.

Resmi yazdır Seçilen resim penceresinde 
gösterilen resmi yazdırır (ek veriler 
ile birlikte).

Resim özellikleri Seçilen resmin özelliklerini gösterir, 
örneğin kayıt süresi, resim ebadı, 
resim sıkıştırma, videoyu onaylama. 
Gösterge resmin altında yer alır.



36 tr | Oynatma modu DiBos/DiBos Micro

F.01U.524.633 | V5 | 2009.09 Kullanıcı Kılavuzu Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Hareket verileri Seçili resim penceresinde bir 
hareketin olduğu bölgeleri gösterir. 
Göstermemek için komutu bir kez 
daha seçin.
Uyarı: Harekete göre arama 
yalnızca yerel bağlı kameralarda 
mümkündür.

Ek veriler Seçilen resim penceresinde ek 
verileri kamera resminin altında 
gösterir. Göstermemek için komutu 
bir kez daha seçin.

Onayla Seçilen resim penceresinin 
resminde bir değişikliğin yapılıp 
yapılmadığını kontrol eder. Sadece 
gösterilen resim kontrol edilir.

Harekete göre ara Seçilen resim penceresinin 
resminde hareket bilgilerini kontrol 
eder. Bir zaman aralığı girebilir ve 
resim bölgelerini 
işaretleyebilirsiniz.
Uyarı: Harekete göre arama 
yalnızca yerel bağlı kameralarda 
mümkündür.
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Kayıt ediyor

Videoyu aktar Video ve ses verilerini bir CD/DVD 
sürücüsüne, ağ sürücüsüne veya 
USB sürücüsüne depolar. Videoyu 
aktarma işlemi DiBos biçiminde 
veya ASF biçiminde gerçekleşir. 
Verilerin DiBos biçiminde videoya 
aktarılmasında ayrıca Bosch Archive 
Player kaydedilir. Bosch Archive 
Players’ın kurulması için yönetici 
hakları gereklidir. Oynatma için 
kullanıcı hakları yeterlidir. Bosch 
Archive Player tüm Windows XP ve 
Windows 2000 sistemlerinde 
çalışır.
ASF formatında depolanan dosyalar 
Windows Media Player gibi 
standart yazılımla oynatılabilir.

Aktarılan videoları yükle Kayıtlı veriler ekrana gelir.

Aktarılan videoları gizle Kayıtlı verileri ekrandan siler.

Videoyu onayla Resim bölgesinde gösterilen tüm 
kameraların kaydettiği resimlerde 
değişikliklerin yapılıp yapılmadığını 
kontrol eder.
Zaman dilimi girilebilir veya zaman 
hüzmesi aralığında pozisyon 
göstergesiyle işaretlenebilir.

Gösterilen kameraların 
ek bilgilerini ara

Resim bölgesinde gösterilen 
kameraların ek verilerini arar, 
örneğin para çekme makinelerinin 
dosyaları.
Zaman dilimi girilebilir veya zaman 
hüzmesi aralığında pozisyon 
göstergesiyle işaretlenebilir.
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Tüm kameraların ek 
verilerini ara

Tüm lokal kameralarda ve ağ 
komşularıyla bağlı olan tüm 
kameralarda bulunan görüntülerde 
ek veriler arar, örn. bankamatik 
verileri.
Zaman dilimi girilebilir veya zaman 
hüzmesi aralığında pozisyon 
göstergesiyle işaretlenebilir.

Kaydı koru Seçimden sonra bir diyalog alanı 
gösterilir. Buraya, kayıtlı 
görüntülerin üzerine otomatik 
kaydetmeyi önleyecek bir zaman 
dilimi girilmelidir. Sadece tüm bir 
günün resimleri korunabilir.
Uyarı: Bu fonksiyon, ekran 
bölgesinde gösterilen tüm 
kameralarla ilgilidir.

Kayıt: Korumayı kaldır Seçimden sonra bir diyalog alanı 
gösterilir. Buraya, kayıtlı 
görüntülerin yazma korumasının 
kaldırılacağı bir zaman dilimi 
girilmelidir. Sadece tüm bir günün 
resimlerindeki yazma koruması 
kaldırılabilir.
Uyarı: Bu fonksiyon, ekran 
bölgesinde gösterilen tüm 
kameralarla ilgilidir.

Kaydı sil Seçimden sonra bir diyalog alanı 
gösterilir. Buraya, kayıtlı 
görüntülerin silineceği bir zaman 
dilimi girilmelidir. Sadece tüm bir 
günün resimleri silinebilir.
Uyarı: Bu fonksiyon, ekran 
bölgesinde gösterilen tüm 
kameralarla ilgilidir.
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Ekran

Büyük semboller Cihaz listesindekileri büyük 
semboller olarak gösterir. 
Küçültmek için komutu bir kez daha 
seçin.

Büyük resim alanı Resim bölgesini büyütür ve olay 
alanını küçültür. Resim bölgesini 
küçültmek için komutu bir kez daha 
seçin.

Yerel zaman gösterimi Kameralara bağlı olan cihazın 
gerçek kayıt tarihi ve kayıt süresi 
ekrana gelir.

?

Yardım Online yardımı gösterir.

Bilgi Sistem bilgileri gösterir.
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4.3 Gösterge çubuğu
Gösterge çubuğu aşağıdaki komut kutularını içerir:

4.3.1 Canlı ve oynatma modu için komut kutusu

4.3.2 Tam ekran için komut kutusu

4.3.3 Resim göstergesi için komut kutuları

Her bir komut kutusu resim bölgesinde kaç tane resim 
penceresinin gösterileceğini gösterir.

–  En boy oranı 4:3
Bu komut kutularında ekran kısmı eşit büyüklükte 
pencerelere bölünür.

–  En boy oranı 4:3
Alt oka tıkladığınızda her bir görünüm görünür.

Uyarı: En son kullanılan ekran gösterge çubuğuna alınır.

Canlı mod için komut kutusu.

Oynatma modu için komut kutusu.

Resim bölgesini tam ekran yapar.
ESC tuşuna basarak veya farenin sağ tuşunu çift 
tıklayarak, orijinal resim görünümüne geri dönülür.
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–  En boy oranı 16:9
Bu komut kutusu, resim alanını geniş resim göstergeleri 
için optimize etme imkanı verir. Alt oka tıkladığınızda her 
bir görünüm görünür.

Uyarı: En son kullanılan ekran gösterge çubuğuna alınır.
Seçtiğiniz her gösterimde en az 1 resim penceresi seçilmiştir. 
Sarı kenar seçimi gösterir. Bu resim penceresinde örneğin cihaz 
listesinde çift tıkladığınız kameranın resmi gösterilir.
Komut kutularının sağ altındaki rakam kullanıcıya, bu komut 
kutusuna ne kadar tıkladığı konusunda uyarır. Bu rakam hangi 
kameraların seçilmiş olduğunu veya bu komut kutusuna 
kullanıcının sonraki tıklamasında hangi kameraların seçileceğini 
gösterir.
Örnek:
12 kamerada 2 x 2 resim penceresinde bunun anlamı şudur:
Tüm kameraların gösterilmesi için üç kez komut kutusuna 
tıklayabilirsiniz.

1 - 4 kameraları gösterilir (komut kutusunun sağ 
altında 1 rakamı var).

5 - 8 kameraları gösterilir (komut kutusunun sağ 
altında 2 rakamı var).

9 - 12 kameraları gösterilir (komut kutusunun sağ 
altında 3 rakamı var).



42 tr | Oynatma modu DiBos/DiBos Micro

F.01U.524.633 | V5 | 2009.09 Kullanıcı Kılavuzu Bosch Sicherheitssysteme GmbH

4.3.4 Kamera turu için komut kutusu

4.3.5 Sesi açıp, kapatmak için komut kutusu

Komut kutusuna tıkladıktan sonra bir diyalog alanı 
açılır. Bir kameradan diğerine geçileceği süreyi girin. 
Kamera turunda resim bölgesinde seçilen tüm 
kameralar peş peşe gösterilir.
Uyarı: Komut kutusuna tekrar tıklandığında kamera 
turu sona erer.

Komut kutusuna bir kez tıklandığında ses 
açılır veya kapanır.
Ses seviyesini ayarlamak için üst oka 
basın. 

Ses seviyesi regülatörü ile istediğiniz ses 
seviyesini ayarlayın.
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4.4 Cihaz listesi

Cihaz listesi ekranın sol tarafında bulunur. Seçime göre şunlar 
gösterilir:
– yapılandırılmış kameralar ve/veya DiBos cihazı
– Sık kullanılan görünümü
– gelen alarmlar
– Kayıtlı veriler ekrana gelir

 Yapılandırılmış kameralar ve/veya DiBos cihazları
Tüm yerel bağlı kameralar listelenir.
Alıcılar yapılandırılmışsa, bunlar ve bunlara bağlı kameralar 
listelenir.
Ağ komşuları otomatik olarak yerel sistemle bağlanır.

–  DiBos cihazı (localhost veya alıcı)
Aşağıdaki komutları çağırmak için mausun sağ tuşuyla 
simge üzerine tıklayın:
Bağlan
DiBos cihazıyla bağlantıyı kurar.
Bağlantıyı kes
DiBos cihazıyla bağlantıyı keser. DiBos cihazı elle 
bağlanana kadar mevcut ayırım devam eder (yeniden başlat 
işleminden sonra da).
RAS alıcıları manuel olarak da bağlanmalıdır.
Yapılandırma
localhost'de : Standart yapılandırmayı açar.
Alıcılarda: Yapılandırmayı uzaktan kumanda modunda açar.
Tüm kameraları göster
DiBos cihazının tüm kameralarını resim alanında gösterir.
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 Sık kullanılanlar görünümü
Kayıtlı sık kullanılanlar listelenir ve sembolün üzerine çift 
tıklanarak çağrılabilir. Yeni sık kullanılanlar oluşturulabilir.
Uyarı: Sık kullanılanlar dendiğinde belirli bir şekilde gösterilen 
kamera toplamı anlaşılır, örneğin 1’den 4’e kadar olan kamera 2 
x 2 resim penceresi görünümünde.

 Gelen alarmlar
Sisteme alarm geldikten sonra simge kırmızı yanıp söner. 
Sadece sistemde alarm varsa gösterilir.

 Kayıtlı verilerin gösterilmesi
Kayıtlı veriler ekrana getirilirse, sembol gösterilir.

Alarm kameralarının otomatik göstergesi
Alarm kameralarının otomatik göstergesi ayarlanabilir. 

 kayıt kartı kırmızı renkte yanar ve alarm kameraları 
gösterilir. Donanımda yer alıyorsa, akustik bir sinyal duyulur.

Otomatik alarm kaydı
Alıcıdan gelen alarmlar otomatik (standart) veya manuel olarak 
gösterilebilir. Yapılandırmaya göre seçim yapılır. Her iki 
durumda, cihaz listesinde alarm atanmış olan tüm kameralar 
gösterilir. Kayıt, sessiz gerçekleşir.

 kayıt kartı kırmızı renkte yanar.

NOT! 
Cihaz listesinde gösterilecek semboller, bakınız Bölüm 8 Sembol 
görünümü.
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4.5 Resim bölgesi
Ekranın orta ve sağ kısmı, kayıtlı resimlerin gösterildiği bölgeyi 
gösterir.
Bu bölgeyi isteğinize göre düzenleyin.

4.5.1 Görüntü bölgesinin tasarımı

Resim bölgesinde resim pencerelerinin sayısını ve düzenini 
belirlemek
Gösterge çubuğunda resim bölgesinin görünümünü, yani resim 
pencerelerinin sayısını ve düzenini belirleyebilirsiniz (bakınız 
Bölüm 4.3.3 Resim göstergesi için komut kutuları).

Resim bölgesine münferit kamera konumlandırmak
Resim gösterimini belirledikten sonra belirli kameraları görmek 
istiyorsunuzdur.
Aşağıdaki seçenekler sunulmuştur:
– Çift tıklamayla konumlandırma

Cihaz listesindeki bir kamera sembolüne çift tıklandığında 
bu kameranın göstergesi seçilen resim penceresine (kenarı 
sarı) gelir.
Mausun sol tuşuyla tıklayarak başka bir resim penceresini 
seçin. Başka bir kamera sembolüne çift tıklayarak bunun 
resim yeni seçilen resim penceresine gelir.

– Sürükle ve Bırak ile konumlandırma
Mausun sol tuşu basılı haldeyken cihaz listesinden kamera 
sembolünü bir resim penceresine sürükleyin. Maus tuşunu 
bıraktıktan sonra bu kameranın resmi bu resim 
penceresinde gösterilir.

NOT! 
Resim bölgesinde her kamera yalnızca bir kez gösterilebilir.



46 tr | Oynatma modu DiBos/DiBos Micro

F.01U.524.633 | V5 | 2009.09 Kullanıcı Kılavuzu Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Kameraları resim bölgesi içinde kaydırmak
Çok resimli bir gösterimde kameraları resim bölgesi içinde 
kaydırabilirsiniz.
Bunun için mausun imlecini bir resim penceresinin başlık 
çubuğuna hareket ettirin ve mausun sol tuşu basılı haldeyken 
kamerayı başka bir resim penceresine sürükleyin. Maus tuşunu 
bıraktıktan sonra kameranın resmi bu resim penceresinde 
gösterilir.

Resim bölgesinin büyütülmesi veya küçültülmesi
Resim bölgesinin altındaki çubuğa tıklayın.

Resim bölgesini küçültür.

Resim bölgesini büyütür.
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4.5.2 Resim penceresi
Ekran kısmının tasarımı için gösterge çubuğunda hangi butonun 
seçilmiş olmasına bağlı olarak ekran bir veya birden çok 
pencereye bölünür.

Sarı kenar resim penceresinin seçildiğini gösterir. Bu resim 
penceresinde örneğin cihaz listesinde çift tıkladığınız kameranın 
resmi gösterilir. Kameraya bir ses kaynağı atanmışsa bu da 
seçilir. Bir kullanıcı canlı resimler veya kayıtlı resimleri 
görüntüleme hakkına sahipse, sesli kayıt dinlemeye de hakkı 
vardır.
Her resim penceresinde - kamera resmi göstergesinin yanında - 
bilgilere sahip bir başlık çubuğu, resimle ilgili komut kutuları ve 
bir zoom fonksiyonu mevcuttur.

Resim penceresinin başlık çubuğu
Başlık çubuğu şunu içerir
– kameranın tipini açıklayan bir sembol, 

(bakınız Bölüm 8 Sembol görünümü)
– kameranın ismi
– resimle ilgili bir ses kaynağının olup olmadığını bir sembol 

gösterir

Ses kayıtlı kamera
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– Resmi büyütmek, küçültmek ve seçmemek için komut 
kutuları

Resim penceresinin zoom fonksiyonu
Her bir resim penceresi bir zoom fonksiyonuna sahiptir. Bunun 
için maus imlecinizi bir resim penceresine hareket ettirin. 
Mausun imleci bu esnada ok görünümünden mercek 
görünümüne geçer.

Resim penceresi resim bölgesi büyüklüğü kadar 
büyütülür.

Resim penceresi eski büyüklüğüne küçültülür.

Kamera seçilmez. Kamera resmi gösterilmez. Resim 
penceresi mavidir.

Sabit kameralar, Dome kameralar ve hareketli/
eğimli kameralarda zoomlama:
Sol maus tuşu veya maus çarkıyla çevirme. Resim 
dijital olarak zoomlanır. Bir resme zoomlandığını 
göstermek için resim penceresinin sağ alt 
köşesinde bir mercek gösterilir. 
Sağ maus tuşu veya maus çarkıyla çevirme. Resim 
eski büyüklüğüne geri alınır. Resim penceresinin 
sağ alt köşesindeki mercek kaybolur.
Uyarı: Merceğin bulunduğu yere zoomlanır.
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4.6 Zaman huzmesi aralığı
Zaman huzme alanı aşağıda anlatıldığı gibi bölünmüştür:

1 Bir kamera listesinin zaman huzmesi ile gösterilip 
gösterilmeyeceğini veya arama sonuçlarının listelenip 
listelenmeyeceğini seçmek için kayıt kartları 
(bakınız Bölüm 4.6.1 Zaman huzmeli kamera listesi/
arama sonuçlarının listesi).

2 Zaman huzmeli kamera listesi veya arama sonuçlarının 
listesi (bakınız Bölüm 4.6.2 Zaman hüzmeli kamera listesi 
ve Bölüm 4.6.3 Arama sonuçlarının listesi)

3 Zaman huzmesinin ölçeği (ay, gün vs) veya arama 
sonuçlarının başlık çubuğu (bakınız Bölüm 4.6.4 Zaman 
huzmesinin ölçeği/Arama sonuçlarının başlık çubuğu)

4 Seçilen görüntünün tarih ve saati 
(bakınız Bölüm 4.6.5 Tarih ve saat)

5 Önceki/sonraki olayı seçmek 
(bakınız Bölüm 4.6.6 Önceki veya sonraki olayı arama)

6 Kayıtlı olan resim sekanslarının oynatılması için 
kaydedici komut kutuları (bakınız Bölüm 4.6.7 Kaydedici 
komut kutuları)

7 Zaman huzmesi aralığının küçültülmesi/büyütülmesi 
(bakınız Bölüm 4.6.8 Zaman hüzmesi aralığını küçültmek/
büyütmek)
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8 Oynatma hızını değiştirmek için hız regülatörü 
(bakınız Bölüm 4.6.9 Oynatma hızını değiştirmek)

9 Arama fonksiyonu için komut kutusu 
(bakınız Bölüm 4.6.10 Arama fonksiyonlarını çağırmak)

10 Verilerin depolanması için komut kutuları 
(bakınız Bölüm 4.6.11 Resim dosyalarını aktarmak)
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4.6.1 Zaman huzmeli kamera listesi/arama sonuçlarının 
listesi
Bu bölgedeki gösterge, zaman huzmeli kamera listesi göstergesi 
kayıt kartının veya arama sonucu göstergesi kayıt kartının 
seçilmiş olmasına bağlıdır.

4.6.2 Zaman hüzmeli kamera listesi

(kayıt kartı  seçilmelidir)
Resim bölgesinde bulunan her kamera için zaman hüzmeli bir 
kamera listesi gösterilir.
Zaman hüzmesi aşağıdaki bilgileri içerir:

Kayıt türü bilgilerinin ve verilerin yanında zaman huzmesinde bir 
zaman aralığı veya zaman noktası seçmek mümkündür.

Resim bölgesinde bulunan her kamera için zaman 
hüzmeli bir kamera listesi gösterir.

Arama sonuçlarının listesinin gösterir.
Bir aramadan sonra, arama sonuçlarının mevcut 
olup olmadığını gösteren bir kayıt kartı elde 
edersiniz.

Alarm kaydı kırmızı

Hareket kaydı sarı

sürekli kayıt mavi

Video sinyali mevcut değil siyah

korunan veriler Taraklama

Ses dosyaları mevcut Zaman hüzmesinin üzerinde 
dar yeşil hat

kayıt yok açık mavi
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Zaman hüzmesinin konum göstergesi üzerinden bir zaman 
aralığını seçmek

(kayıt kartı  seçilmelidir)
Pozisyon göstergesi üzerinden zaman hüzmesinde bir zaman 
aralığı seçebilirsiniz.
Seçim aşağıdaki aksiyonlarda gereklidir:
– Harekete göre ara (bakınız Bölüm 7.3 Harekete göre ara)
– Ek verilere göre ara (bakınız Bölüm 7.4 Ek verilere göre ara)
– Dosyaları videoya aktar (bakınız Bölüm 7.7 Dosyaları videoya 

aktar)
– Birçok kamera görüntülerinin yetkilendirilmesi (bakınız 

Bölüm 7.5 Birçok kamera görüntülerinin yetkilendirilmesi)
– Kaydı koru (bakınız Bölüm 7.9 Kaydı koru)
– Kayıt: Korumayı kaldır (bakınız Bölüm 7.10 Kayıt: Korumayı 

kaldır)
– Kaydı sil (bakınız Bölüm 7.11 Kaydı sil)

Mausun imlecini pozisyon göstergesinin alt çapasına hareket 
ettirin ve istediğiniz zaman aralığını sürükleyin.



DiBos/DiBos Micro Oynatma modu | tr 53

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Kullanıcı Kılavuzu F.01U.524.633 | V5 | 2009.09

Zaman hüzmesinin konum göstergesi üzerinden bir zaman 
seçmek

(kayıt kartı  seçilmelidir)
Pozisyon göstergesi üzerinden zaman hüzmesinde belirli bir 
zamana gelebilirsiniz.

Mausun imlecini pozisyon göstergesinin üst çapasına hareket 
ettirin ve bunu istediğiniz zaman getirin. Resim bölgesinde 
bulunan resim gösterilir.

NOT! 
Mausun sol tuşuyla zaman huzmesine tek bir tık pozisyon 
göstergesini oraya getirir.
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4.6.3 Arama sonuçlarının listesi

(kayıt kartı  seçilmelidir)
Aramayı yaptıktan sonra arama sonuçları listelenir. Bir arama 
sonucuna mausun sol tuşuyla çift tıklanarak seçilen resim 
penceresinde resim sekansını gösterir.
Mausun sol tuşuyla tek bir tık kaydı seçer. Seçilen bu kayıt bir 
veri belleğine depolanabilir (bakınız Bölüm 7.7 Dosyaları videoya 
aktar).

4.6.4 Zaman huzmesinin ölçeği/Arama sonuçlarının 
başlık çubuğu
Bu bölgedeki gösterge, zaman huzmeli kamera listesi göstergesi 
kayıt kartının veya arama sonucu göstergesi kayıt kartının 
seçilmiş olmasına bağlıdır.

Zaman hüzmesinin ölçeğini değiştirmek

(kayıt kartı  seçilmelidir)
Dört farklı ölçeği - 1 ay, 1 gün, 4 saat, 15 dakika - 
ayarlayabilirsiniz.

Alt oka (sol) basın ve ölçeği seçin.
Zaman hüzmesinde yön bulma (ileri ve geri):
– Sol veya sağ okları kullanın
veya
– Mausun imlecini satıra konumlandırın ve mausun çarkını 

çevirin

Arama sonuçlarının başlık çubuğu

(kayıt kartı  seçilmelidir)

Arama sonuçları sıralanabilir. Kolon genişliği ve kolonların sırası 
değiştirilebilir.
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4.6.5 Tarih ve saat
Kayıtlı görüntüler tarih ve saate göre aranabilir (bakınız 
Bölüm 7.1 Tarih ve saate göre arama).

4.6.6 Önceki veya sonraki olayı arama
Ok tuşlarıyla gösterilen kameraların önceki veya sonraki olayına 
atlayabilirsiniz (bakınız Bölüm 7.2 Olaylara göre arama).

Aşağıdaki olaylar seçim için mevcuttur:
– Alarm aktarımı
– Hareket
– Video kaybı
– Sürekli kayıt
– Korumalı

Konum göstergesi zaman 
huzmesi bölgesinde ortada 
bulunur.

Seçilen görüntü penceresinin 
tarihini gösterir. 
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4.6.7 Kaydedici komut kutuları
Kaydedici komut kutuları kayıtlı olan resim sekanslarının 
oynatılmasına yarar.  Çok resimli gösterimdeki geri oynatma, 
tüm pencerelerde eş zamanlı gösterilir. Bir kullanıcı canlı 
resimler veya kayıtlı resimleri görüntüleme hakkına sahipse, 
sesli kayıt dinlemeye de hakkı vardır.

1 Kaydın başına atla

2 Geriye doğru gerçek zamanlı veya değiştirilmiş hızlı 
oynatma Hızın ayarlanması hız regülatörü ile yapılır.
Uyarı: Ekranda 4’den fazla kamera gösterilirse, bu 
fonksiyon mevcut değildir.

3 Terse tek resim
Uyarı: Ekranda 4’den fazla kamera gösterilirse, bu 
fonksiyon mevcut değildir.

4 Durdur

5 İleriye tek resim

6 İleri doğru gerçek zamanlı veya değiştirilmiş hızlı 
oynatma Hızın ayarlanması hız regülatörü ile yapılır.
Uyarı: Ses oynatma yalnızca gerçek zaman modunda 
dinletilir.

7 Kaydın sonuna atla.
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4.6.8 Zaman hüzmesi aralığını küçültmek/büyütmek
Zaman hüzmesi aralığının üzerindeki çubuğa tıklayın.

Zaman huzmesi aralığı küçültülmüşken gösterilen kameraların 
kayıtlı olayları tek bir zaman huzmesi aralığında gösterilir. 
Birbirini kesen olaylar aşağıdaki önceliğe göre gösterilir:

Resim bölgesini küçültür ve zaman 
hüzmesi aralığını büyütür.

Resim bölgesini büyütür ve zaman 
hüzmesi aralığını küçültür.

Öncelik 1 Kamera sinyali yok

Öncelik 2 Alarm kaydı

Öncelik 3 Hareket kaydı

Öncelik 4 Sürekli kayıt

Öncelik 5 kayıt yok
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4.6.9 Oynatma hızını değiştirmek
Sol maus tuşu basılı haldeyken sürgülü regülatörün sola doğru 
çekilmesi çalma hızını düşürür. Sürgülü regülatörün sağa doğru 
çekilmesi çalma hızını artırır.
Maus çarkının çevrilmesi de oynatma hızını değiştirir. Mausun 
imleci bu esnada direkt sürgülü regülatör çıtasının üzerinde 
bulunmalıdır.

Kayıt hızının onaltıda biriyle oynatma

1/8 Kayıt hızının sekizde biriyle oynatma

1/4 Kayıt hızının dörtte biriyle oynatma

1/2 Kayıt hızının yarısıyla oynatma

1 Oynatma hızı kayıt hızıdır

2 Kayıt hızının iki katıyla oynatma

4 Kayıt hızının dört katıyla oynatma

8 Kayıt hızının sekiz katıyla oynatma

Her 30. resim gösterilir (I-Frame).
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4.6.10 Arama fonksiyonlarını çağırmak

Arama sonuçları alt ekran kısmında gösterilir. Ek bir kayıt kartı 

 ekranın sağ alt kenarında gösterilir. 

Alt oka bastığınızda, sıradaki arama 
fonksiyonlarını seçimini sağlar.

Harekete göre 
ara

Bir diyalog alanı açar. ... harekete göre arada 
seçili resim penceresindeki resim hareket 
bakımından incelenebilir (bakınız 
Bölüm 7.3 Harekete göre ara).

Gösterilen 
kameraları ara

Resim bölgesinde gösterilen kameraların ek 
verilerini arar, örneğin para çekme 
makinelerinin verileri (bakınız Bölüm 7.4 Ek 
verilere göre ara).

Tüm 
kameraları ara

Tüm yerel kameralarda ve ağ komşularıyla 
bağlı olan tüm kameralarda bulunan 
görüntülerde ek veriler arar, örn. bankamatik 
verileri (bakınız Bölüm 7.4 Ek verilere göre ara).
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4.6.11 Resim dosyalarını aktarmak
Video ve ses verilerini bir CD/DVD sürücüsüne, ağ 
sürücüsüne veya USB sürücüsüne depolar. Videoyu 
aktarma işlemi DiBos biçiminde veya ASF biçiminde 
gerçekleşir. 
Verilerin DiBos biçiminde videoya aktarılmasında 
ayrıca Bosch Archive Player kaydedilir. Bosch 
Archive Players’ın kurulması için yönetici hakları 
gereklidir. Oynatma için kullanıcı hakları yeterlidir. 
Bosch Archive Player tüm Windows XP ve Windows 
2000 sistemlerinde çalışır.
ASF formatında depolanan dosyalar Windows Media 
Player gibi standart yazılımla oynatılabilir.
Münferit arama sonuçları veya seçilen zaman 
aralıkları depolanabilir.
Uyarı: Sadece arama kaydı dışarı alınabilir. Birçok 
kayıt dışarı alınacaksa, işlem çok kez 
tekrarlanmalıdır.
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5 Kullanım - Canlı/Oynatma modu

5.1 Gelen alarmları göster
Kameralardan gelen alarmlar otomatik olarak veya otomatik 
olmadan gösterilebilir

5.1.1 Gelen alarmları otomatik olmadan gösterin
Gelen alarmlarda cihaz listesine kırmızı yanıp sönen bir 

 sekme eklenir. Donanımda yer alıyorsa, akustik bir 
sinyal duyulur.
1. Kayıt kartını seçin. Alarm aktarımında bulunan kameralar 

veya alıcılar listelenir. Akustik sinyal kapatılır.
2. Kamera sembolüne çift tıklayarak seçilen penceredeki 

resim görünür. Sürükle ve Bırak fonksiyonuyla resim 
istenilen herhangi bir pencerede gösterilebilir.

3. Alıcılar sembolü üzerinde farenin sağ tuşunun tıklanması 
durumunda alarm aktarımını onaylayabilir, alarm aktarımını 
silebilir veya alarm aktarımında olan kameraları ekrana 
getirebilirsiniz.

Alarmı onayla Alarm aktarımını onaylar. Kayıt kartının 
yanıp sönmesi statik durumdayken 
sürekli yanar.

Alarm aktarımı sil Alıcıyı cihaz listesinden siler.

tüm alarmları 
göster

Resim alanındaki tüm alarmları gösterir. 
Sistem bu esnada otomatik olarak en iyi 
gösterim türünü seçer.

NOT! 
Gelen alarmlar günlüğe kaydedilir.
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5.1.2 Gelen alarmları otomatik gösterin
Gelen alarmlarda cihaz listesine kırmızı yanıp sönen bir 

 sekme eklenir. Alarm aktarımında bulunan kameralar 
veya alıcılar cihaz listesinde listelenir ve resimler otomatik 
gösterilir. Donanımda yer alıyorsa, akustik bir sinyal duyulur.

Alıcılar sembolü üzerinde farenin sağ tuşunun tıklanması 
durumunda alarm aktarımını onaylayabilir, alarm aktarımını 
silebilir veya alarm aktarımında olan kameraları ekrana 
getirebilirsiniz.

Alarmı onayla Alarm aktarımını onaylar. Kayıt kartının 
yanıp sönmesi statik durumdayken 
sürekli yanar.

Alarm aktarımı sil Alıcıyı cihaz listesinden siler.

tüm alarmları 
göster

Resim alanındaki tüm alarmları gösterir. 
Sistem bu esnada otomatik olarak en iyi 
gösterim türünü seçer.

NOT! 
Canlı ve oynatma modunda gelen alarmların otomatik 
göstergesi yapılandırılmalıdır.
Gelen alarmlar günlüğe kaydedilir.
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5.2 Otomatik alarm kaydı
Alıcıdan gelen alarmlar otomatik (standart) veya manuel olarak 
gösterilebilir. Yapılandırmaya göre seçim yapılır. Her iki 
durumda, cihaz listesinde alarm atanmış olan tüm kameralar 
gösterilir. Kayıt, sessiz gerçekleşir.

 kayıt kartı kırmızı renkte yanar. Donanımda yer 
alıyorsa, akustik bir sinyal duyulur.

1. Kayıt kartına tıklayın . Alarm aktarımında bulunan 
kameralar veya alıcılar listelenir. Akustik sinyal kapatılır.

Alarm kaydı  komut kutusu gösterilir.

2. Alarm kaydını silmek istediğinizde  sembolüne tıklayın.

Alarm kaydı durur.
Alarm kaydını başlatmak için komut kutusuna 
tıklayın.

Alarm kaydı başlar.
Alarm kaydını durdurmak için komut kutusuna 
tıklayın.

NOT! 
– Alarm silindiğinde alarm kaydı sona erer.
– Gelen alarmlar otomatik gösterilirse, alarm kaydı komut 

kutusu hemen gösterilir (bakınız Bölüm 5.1.2 Gelen 
alarmları otomatik gösterin).
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5.3 Sık kullanılanlar oluşturma/değiştirme
Sık kullanılanlar dendiğinde daha iyi bir görünüm elde etmek 
için kamera grupları olarak birleştirilmiş kameralar anlaşılır, 
örneğin 1’den 4’e kadar olan kamera 2x görünümünde 2 resim 
penceresi Giriş bölgesi olarak toplanır. Sık kullanılanlar canlı ve 
oynatma modunda mevcuttur.

Yeni bir sık kullanılanlar oluşturma:
1. Gösterge çubuğunda bir resim görünümü seçin 

(bakınız Bölüm 4.3.3 Resim göstergesi için komut kutuları).

2. Sürükle ve Bırak ile cihaz listesinden bir kamerayı bir resim 
penceresine sürükleyin. Gerekli tüm kameralar her bir 
resim penceresine eklenene kadar bu şekilde devam edin. 
Uyarı: Sık kullanılanların seçilmesinde canlı modda 
kameranın canlı resim ve oynatma modunda kamerada 
kayıtlı görüntü gösterilir.

3. Kayıt kartına tıklayın . Sık kullanılanlar listesi 
karşınıza çıkacaktır.

4. Sağ maus tuşu ile cihaz listesine tıklayın. Yeni sık 
kullanılan komutunu seçin.

5. Diyalog alanında sık kullanılanların ismini girin ve Tamam 
kısmına tıklayın. Önceden konumlandırılmış kameralar ve 
seçilen gösterim bu isim altında kaydedilir ve tekrar 
çağrılabilir.
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Sık kullanılanları çağırmak

1. Kayıt kartına tıklayın . Kayıtlı olan sık kullanılanlar 
gösterilir.

2. Sık kullanılanlara çift tıklayın veya mausun sağ tuşuyla sık 
kullanılanlara tıklayın ve Çağır komutunu seçin. Sık 
kullanılanlar ayarı resim bölgesinde gösterilir.

Sık kullanılanları değiştirmek
1. Değiştirmek istediğiniz sık kullanılanlara çift tıklayın.
2. Değişiklikleri yapın, örneğin resim dağılımı, kameralar.
3. Maus imlecini sık kullanılanların isminin üstüne getirin ve 

mausun sağ tuşuna tıklayın. Sık kullanılanı kaydet 
komutunu seçin.

Sık kullanılanların ismini değiştirmek
1. Sık kullanılanlar sembolüne tıklayın.
2. Maus imlecini sık kullanılanların isminin üstüne getirin ve 

mausun sağ tuşuna tıklayın. Yeniden adlandır komutunu 
seçin.

3. Diyalog alanında sık kullanılanların ismini girin ve Tamam 
kısmına tıklayın.

Sık kullanılanların sırasını değiştirmek
Sol maus tuşu basılı haldeyken sık kullanılanları istediğiniz 
konuma sürükleyin ve maus tuşunu bırakın.
Sık kullanılan bu konuma eklenir.

Sık kullanılanları silmek
1. Sık kullanılanlar sembolüne tıklayın.
2. Sağ maus tuşu ile sık kullanılanlar ismine tıklayın. Sil 

komutunu seçin.
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5.4 Günlüğü göster
Sistem > Günlük menüsü
Bu işlevler belirli yerel olaylar veya bir alıcının olayları 
gösterilebilir.
1. Canlı mod'da:

– Sistem > Günlük menüsünü seçin.
veya

– Resim bölgesinin altındaki    sembolüne tıklayın.
Oynatma modu'nda:
Sistem > Günlük menüsünü seçin.

2. Alıcı altında belirli olayların aranmasını istediğiniz alıcıyı 
seçin.

3. Zaman dilimi altında zaman dilimini girin.
4. Olaylar altında zaman dilimi içinde aramanın yapılacağı 

olayları seçin. 
Olaylar olarak örn. şunlar seçilebilir: Başlatma ve kapatma 
işlemler, oturum açma/kapama işlemleri, girişler, 
kameralar, sistem mesajları ve videoyu aktarma işlemi 
prosedürleri.

5. Ara kısmına tıklayın. Arama sonuçları diyalog alanının alt 
kısmında listelenir. Olaylar gereksinime göre sıralanabilir. 
Sütun genişliğinin adaptasyonu mümkündür. Maksimum 
1000 kayıt gösterilir.

6. Günlüğü yazdırmak için Yazdır kısmına tıklayın.
Uyarı: Arama sonuçlarını kaydetmek için yazıcı diyalogunda 
yazıcı isimleri altında Faks kısmını seçin Veritabanı çıkışı 
kısmını etkin kılın. Tamam ile onaylayın. Dosya C:\Program 
Files\DiBos altına kaydedilir. Windows Picture and Fax 
Viewer programı ile açılabilir.
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Listeyi sıralamak
Kayıtlar Kategori, Tip, Tarih ve Mesaj ile gösterilir. Siz de bu 
kriterlere göre sıralayabilirsiniz.
Mausun sol tuşuyla başlık çubuğunun bir alanına tıklayın, örn. 
Kategori. Alanın sağ tarafında bir ok görünür.

Parça çubuğunun alanında bulunan bir ok, kayıtların bu kritere 
göre sıralanmış olduğunu gösterir. Okun yönü - yukarı veya aşağı 
- sütunun artarak mı yoksa azalarak mı sıralanmış olduğunu 
belirtir. Mausa tıklamaya devam ederek artan ve azalan sıralama 
arasında geçiş yapılabilir.

Sütunların sırasını değiştirmek
Sol maus tuşu basılı haldeyken parça çubuğunun bir alanını 
başlık satırında istediğiniz yere sürükleyin. Maus tuşunu 
bıraktıktan sonra seçilen alan bu yere eklenir.

Sütun genişliğini uyarlamak
Sağa ve sola doğru ok uçlarına sahip bir çapraz işaret çıkana 
kadar sütunlar arasındaki ayrım çizgisine tıklayın. Mausun sol 
tuşu basılı haldeyken bu çapraz işareti sola veya sağa kaydırın. 
Sütun genişliği değişir.

Sütun artarak sıralanmıştır.
Uyarı: Sadece artan sıralamada Tarih sütununda en 
güncel olaylar listenin üstünde gösterilir.

Sütun azalarak sıralanmıştır.

Sola veya sağa doğru kaydırmak sütun genişliğini 
değiştirir.
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5.5 Kamera turunu başlatma/bitirme

Sembol  
Kamera turunda resim bölgesinde seçilen tüm kameralar peş 
peşe gösterilir. Gösterge 1 resim modunda gerçekleşir.
1. Kamera turunu başlatmak için gösterge çubuğundaki 

 sembolüne tıklayın.
2. Bir kameradan diğerine geçileceği süreyi Saniye olarak 

zaman aralığı altına girin.
3. Tamam'ın üzerine tıklatın. Kamera turu başlatılır.

4. Kamera turunu sonlandırmak için yeniden  
sembolüne tıklayın.

5.6 Oturumu kapat/kullanıcı değiştir
Sistem > Oturumu kapat/kullanıcı değiştir menüsü
1. Sistem > Oturumu kapat/Kullanıcı değiştir menüsünü 

seçin.
2. Yeni kullanıcının ismini ve parolasını girin.
3. Tamam'ın üzerine tıklatın.
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6 Kullanım - Canlı mod

6.1 Durum listesini filtrele

Sembol  
Olay alanında en güncel 100 olay bir olay listesinde gösterilir. 
Listede son oturum açmadan beri olan olaylar mevcuttur.
Sadece belirli olayları ekrana getirmek için olay listesi bu 
kriterlere göre filtrelenebilir.

1. Resim bölgesinin altındaki    sembolüne tıklayın. Bir 
diyalog alanı açılır.

2. Kriterleri seçin.
3. Tamam'ın üzerine tıklatın.

Listeyi sıralamak
Kayıtlar Kategori, Tip, Tarih ve Mesaj ile gösterilir. Siz de bu 
kriterlere göre sıralayabilirsiniz.
Mausun sol tuşuyla başlık çubuğunun bir alanına tıklayın, örn. 
Kategori. Alanın sağ tarafında bir ok görünür.

Parça çubuğunun alanında bulunan bir ok, kayıtların bu kritere 
göre sıralanmış olduğunu gösterir. Okun yönü - yukarı veya aşağı 
- sütunun artarak mı yoksa azalarak mı sıralanmış olduğunu 
belirtir. Mausa tıklamaya devam ederek artan ve azalan sıralama 
arasında geçiş yapılabilir.
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Sütunların sırasını değiştirmek
Sol maus tuşu basılı haldeyken parça çubuğunun bir alanını 
başlık satırında istediğiniz yere sürükleyin. Maus tuşunu 
bıraktıktan sonra seçilen alan bu yere eklenir.

Sütun genişliğini uyarlamak
Sağa ve sola doğru ok uçlarına sahip bir çapraz işaret çıkana 
kadar sütunlar arasındaki ayrım çizgisine tıklayın. Mausun sol 
tuşu basılı haldeyken bu çapraz işareti sola veya sağa kaydırın. 
Sütun genişliği değişir.

Sütun artarak sıralanmıştır.
Uyarı: Sadece artan sıralamada Tarih sütununda en 
güncel olaylar listenin üstünde gösterilir.

Sütun azalarak sıralanmıştır.

Sola veya sağa doğru kaydırmak sütun genişliğini 
değiştirir.
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6.2 Dome kameralarını ve hareketli/eğimli 
kameraları zoomla/yönet
Zoomlama ve yönetme hem kumanda ve durum alanında hem de 
doğrudan resim penceresinde gerçekleşebilir.

Kumanda ve durum alanında yönetme/zoomlama.
1. Zoomlamak veya yönetmek istediğiniz kameranın resim 

penceresini seçin. Resim penceresi kenarı sarıdır.

2. Kumanda ve durum alanında  kayıt kartına tıklayın. 
Dome kameraları ve hareketli/eğimli kameralar için 
kumanda alanı gösterilir.

3. Kameraları zoomlamak, hareket ettirmek vs için ilgili 
kumanda elemanlarına tıklayın.

Kameranın sola/sağa hareket ettirilmesi.

Kameranın yukarı/aşağı hareket ettirilmesi.

Kamerayı her yöne hareket ettirir. Bunun için 
maus imlecini sembole hareket ettirin ve 
mausun sol tuşu basılı haldeyken bunu, 
kamerayı hareket ettirmek istediğiniz yönde 
sürükleyin.

Resim açısını büyüt (geniş açı)/Resim açısını 
küçült (Tele)



72 tr | Kullanım - Canlı mod DiBos/DiBos Micro

F.01U.524.633 | V5 | 2009.09 Kullanıcı Kılavuzu Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Uzağa odaklan/Yakına odaklan (resmi ayarla)

Diyafram kapalı/Diyafram açık

Hareket, eğim ve zoom hızının ayarlanması.

(sol)

Ayarlanan kamera pozisyonları çağrılabilir. 
Bunun için alt oka basın ve seçimi yapın.

(sağ)

Kayıtlı kamera komutları çağrılabilir. Bunun 
için alt oka basın ve seçimi yapın.
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Resim penceresinde yönetmek/zoomlamak
1. Mausun imlecini bir Dome veya hareketli/eğimli kameranın 

birinin resim penceresine hareket ettirin. Maus imlecinin 
görünümü bu esnada değişir.

2. Aşağıdaki komutları çağırmak için mausun sağ tuşuyla 
resim penceresi üzerine tıklayın:
– Uzağa/yakına odaklan
– Diyaframı kapat/aç
– kayıtlı pozisyonları çağır
– kayıtlı makroları çağır

Ok tuşları ile kamerayı ilgili yöne hareket 
ettirirsiniz. Bunun için mausun sol tuşunu basılı 
tutun.

Sola/sağa hareket ettirme.
vs.
Uyarı: Resim kenarının yakınına ne 
kadar fazla tıklarsınız kamera o kadar 
hızlı hareket eder veya eğilir.

Resim açısını büyüt (geniş açı)/Resim 
açısını küçült (Tele)

NOT! 
Dijital zoom fonksiyonu Dome kameralar ve hareketli/eğimli 
kameralar için mevcut değildir.
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7 Kullanım - Oynatma modu

7.1 Tarih ve saate göre arama
Kayıtlı görüntüler tarih ve saate göre aranabilir.

Aşağıdaki gibi hareket edin:
1. Mausun imleciyle değiştirmek istediğiniz tarih ve saat 

elemanlarını seçin ve girişleri yapın.
2. Enter tuşuna basın.

Görüntüler resim bölgesinde gösterilir.

7.2 Olaylara göre arama
Ok tuşlarıyla gösterilen kameraların önceki veya sonraki olayına 
atlayabilirsiniz.

Aşağıdaki gibi hareket edin:
1. Seçim alanının yanındaki alt oka tıklayın ve olayı seçin. 

Alarm aktarımı, hareket, video kaybı, sürekli kayıt ve 
korumalı olayları seçilebilir.

2. Önceki olaya atlamak istiyorsanız  oka tıklayın.
veya

Sonraki olaya atlamak istiyorsanız  oka tıklayın.
Görüntüler resim bölgesinde gösterilir.

NOT! 
Alarm aktarımı, video kaybı, sürekli kayıt ve korumalı olaylarında 
sistemi sonraki veya önceki olaya atlar. Hareket olayında sistemi 
sonraki veya önceki hareket bilgisine sahip resme atlar.
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7.3 Harekete göre ara
Seçili resim penceresi > ... harekete göre ara menüsü
Seçilen resim penceresindeki resim hareket bakımından 
incelenebilir. Harekete göre arama yalnızca yerel bağlı 
kameralarda mümkündür ve IP kameralarında mümkün değildir.
1. Resimlerini hareket bakımından incelemek istediğiniz 

kameranın resim penceresini seçin. Resim penceresi kenarı 
sarıdır.

2. Zaman huzmesi üzerinden zaman aralığını pozisyon 
göstergesi ile işaretleyin.

3. Seçili resim penceresi > ... harekete göre ara menüsünü 

seçin veya resim bölgesinin altındaki  sembolünün 
üzerine tıklayın.

4. yazan ve ye alanlarında tarih için zaman huzmesine ait 
pozisyon göstergesinin o anki değeri alınır. Zaman aralığını 
uyarlamak istiyorsanız, yazan ve ye alanlarının yanındaki 
aşağı doğru oka basın ve tarih ve saati seçin.

5. Izgarayı göster'i seçin. Resmin üzerine bir ızgara konur. 
Izgaranın her hücresi aramak için seçilebilir.

6. Hareket bakımından incelenecek olan hücreleri seçin. 
Mausun sol tuşuyla bir tıklama veya mausun sol tuşu basılı 
haldeyken bir bölgenin sürüklenmesi hücreleri seçer.
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7. Tamam'ın üzerine tıklatın. Arama sonuçları zaman hüzmesi 
aralığında listelenir.

Seçilen yüzeyler:
– Mausun sol tuşuyla 

tıklama
veya
– Mausun sol tuşu basılı 

haldeyken bir yüzeyin 
sürüklenmesi

Maus imlecinde bir artı işareti 
görünür, bu işaret bölgenin 
seçilmiş olduğunu ve aramada 
değerlendirileceğini gösterir.
Uyarı: Aramak için seçilen 
yüzeyler taranmış olarak 
gösterilir.

Seçilmeyen yüzeyler:
– Mausun sağ tuşuyla 

tıklama
veya
– Mausun sağ tuşu basılı 

haldeyken bir yüzeyin 
sürüklenmesi

Maus imlecinde bir eksi işareti 
görünür, bu işaret bölgenin 
seçilmemiş olduğunu ve 
aramada 
değerlendirilmeyeceğini 
gösterir.
Uyarı: Aramadan önce 
kapatılan alanlar taranmamış 
olarak gösterilir.
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7.4 Ek verilere göre ara
Kayıt ediyor > Gösterilen kameraların ek bilgilerini ara 
menüsü 
veya 
Kayıt ediyor > Tüm kameraların ek bilgilerini ara menüsü
Burada resim bölgesinde gösterilen tüm kameraları veya bağlı 
tüm kameraları ek verilere göre inceleyebilirsiniz.
1. Zaman huzmesi üzerinden zaman aralığını pozisyon 

göstergesi ile işaretleyin.
2. Kayıt ediyor > Gösterilen kameraların ek bilgilerini ara, 

Kayıt ediyor > Tüm kameraların ek bilgilerini ara 

menüsünü seçin veya resim bölgesinin altındaki  
sembolünün üzerine tıklayın.

3. yazan ve ye alanlarında tarih için zaman huzmesine ait 
pozisyon göstergesinin o anki değeri alınır. Zaman aralığını 
uyarlamak istiyorsanız, yazan ve ye alanlarının yanındaki 
aşağı doğru oka basın ve tarih ve saati seçin.

4. Aramayı yapmak istediğiniz kriterleri seçin.
5. Tamam'ın üzerine tıklatın. Arama sonuçları listelenir.

Kayıtlı ek veriler şunlardır:
– Bankamatik verileri (bankamatik protokolüne bağlı olarak)

– Banka sınıf numarası
– Tutar
– Tarih/Saat
– İlem numarası
– Hesap numarası (veya kredi kartı numarası)

– Giriş kart okuyucusunun verileri
– Banka sınıf numarası
– Hesap numarası (veya kredi kartı numarası)

NOT! 
Bağlı bankamatikler ve giriş kartı okuyucusu önceden 
belirlenmiş verileri bir RS 232 bağlantı yeri üzerinden DiBos 
sistemine aktarırlar. Buna ek olarak görsel alarm girişleri 
üzerinden boş üç veri yapılandırmak mümkündür.
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– Bir POS sunucusuna/bir ATM/POS-Bridge'e ait veriler
Veri akışının münferit veri alanları, ek veriler olarak 
kaydedilebilir, örn. tarih, süre, cihaz numarası gibi.

– Boş seçilebilir veriler
Yapılandırmaya göre belirleme yapılır.
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7.5 Birçok kamera görüntülerinin 
yetkilendirilmesi
Kayıt ediyor > Videoyu onayla menüsü
Kaydedilen görüntülerde değişiklik olup olmadığı kontrol edilir. 
Kontrol, resim aralığında gösterilen kameraların görüntülerinde 
yapılır.
1. Zaman huzmesi üzerinden zaman aralığını pozisyon 

göstergesi ile işaretleyin.
2. Kayıt ediyor > Videoyu onayla menüsünü seçin.
3. yazan ve ye alanlarında tarih için zaman huzmesine ait 

pozisyon göstergesinin o anki değeri alınır. Zaman aralığını 
uyarlamak istiyorsanız, yazan ve ye alanlarının yanındaki 
aşağı doğru oka basın ve tarih ve saati seçin.

4. Videoyu onaylayı başlatmak için Başlatma kısmına tıklayın.

7.6 Tek bir görüntünün yetkilendirilmesi
Seçili resim penceresi > Onayla menüsü
Bunun üzerine seçili resim penceresinin resminde bir 
değişikliğin yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.  Sadece gösterilen 
resim kontrol edilir.
1. Resmini kontrol etmek istediğiniz kameranın resim 

penceresini seçin.
2. Seçili resim penceresi > Onayla menüsüne tıklayın. 

Resmin değiştirilip değiştirilmediğini bir mesaj söyler.
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7.7 Dosyaları videoya aktar

Sembol 
Video ve ses verilerini bir CD/DVD sürücüsüne, ağ sürücüsüne 
veya USB sürücüsüne depolar. Videoyu aktarma işlemi DiBos 
biçiminde veya ASF biçiminde gerçekleşir. 
Verilerin DiBos biçiminde videoya aktarılmasında ayrıca Bosch 
Archive Player kaydedilir. Bosch Archive Players’ın kurulması 
için yönetici hakları gereklidir. Oynatma için kullanıcı hakları 
yeterlidir. Bosch Archive Player tüm Windows XP ve Windows 
2000 sistemlerinde çalışır.
ASF formatında depolanan dosyalar Windows Media Player gibi 
standart yazılımla oynatılabilir.
Münferit arama sonuçları veya seçilen zaman aralıkları 
depolanabilir.

Bir zaman aralığı verilerinin videoya aktarılması
Gösterilen kameraların video ve ses verileri zaman huzmesi 
aralığında seçilen bir zaman aralığı olarak depolanabilir.
1. Zaman huzmesi üzerinden zaman aralığını pozisyon 

göstergesi ile işaretleyin (bakınız Bölüm 4.6.2 Zaman 
hüzmeli kamera listesi).

2.  sembolüne tıklayın. Videoyu aktarma diyalog alanı 
açılır.

3. Veri belleği altında kaydetmek istediğiniz ortamı seçin.
4. Depolanacak olan dosyaların Biçim ve gerekirse Kalitesini 

seçin.
5. yazan ve ye alanlarında tarih için zaman huzmesine ait 

pozisyon göstergesinin o anki değeri alınır. Zaman aralığını 
uyarlamak istiyorsanız, yazan ve ye alanlarının yanındaki 
aşağı doğru oka basın ve tarih ve saati seçin.

6. Tamam'ın üzerine tıklatın. Dosyalar depolanır.

NOT! 
Kayıtlı resimler, resimlerin alındığı zaman aralığı süresini içerir.
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Münferit arama kayıtlarının verilerini videoya aktarmak
Münferit arama kayıtlarının verileri videoya aktarılabilir. Birçok 
kayıt depolanacaksa, işlem tekrarlanmalıdır.
1. Mausun sol tuşu ile arama sonucundan bir kayıt seçin.

2.  sembolüne tıklayın. Videoyu aktarma diyalog alanı 
açılır.

3. Veri belleği altında kaydetmek istediğiniz ortamı seçin.
4. Depolanacak olan dosyaların Biçim ve gerekirse Kalitesini 

seçin.
5. yazan ve ye alanlarında seçilen kaydın başlangıç ve bitiş 

süresi ve tarihi alınır. Olayın ön alarm ve ek alarm süresi bu 
sürede mevcuttur.  Zaman aralığını uyarlamak istiyorsanız, 
yazan ve ye alanlarının yanındaki aşağı doğru oka basın ve 
tarih ve saati seçin.

6. Tamam'ın üzerine tıklatın. Dosyalar depolanır.
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7.8 Kayıtlı dosyaları gösterin
Kayıt ediyor > Aktarılan videoları yükle
İçindeki resimleri göstermek için kayıtlı ses ve video dosyaları 
ekrana getirilebilir.
1. Kayıt ediyor > Aktarılan videoları yükle menüsünü seçin.
2. Depolanmış olan dosyaların sürücüsünü seçin. Bunun 

altında bulunan liste alanında dosyalar gösterilir.
3. Liste alanında resimlerini görmek istediğiniz dosyaya 

tıklayın.
4. Tamam'ın üzerine tıklatın.

Cihaz listesine ek bir kayıt kartı  eklenir ve kayıtlı 
kameraların isimleri gösterilir.

5. Kamera sembolüne çift tıklayarak seçilen penceredeki 
resim görünür. Sürükle ve Bırak fonksiyonuyla resim 
istenilen herhangi bir pencerede de gösterilebilir. Bir 
alıcıya birçok kamera atanmışsa, önce alıcıya çift 
tıklamalısınız. Ancak bu şekilde kameralar listelenir ve çift 
tıklamayla seçilebilir.

NOT! 
– Verilerin içeri alındığı sistem için ölçülü olan zaman aralığı 

süresi zaman huzmesinde gösterilir.
– Depolanan dosyaları göstermemek için Kayıt ediyor > 

Aktarılan videoları gizle menüsünü seçin.
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7.9 Kaydı koru
Kayıt ediyor > Kaydı koru menüsü
Bu işlevle gösterilen kameranın video ve ses verilerini otomatik 
üstüne kaydetmeden koruyabilirsiniz.
1. Zaman huzmesi üzerinden zaman aralığını pozisyon 

göstergesi ile işaretleyin (bakınız Bölüm 4.6.2 Zaman 
hüzmeli kamera listesi).

2. Kayıt ediyor > Kaydı koru menüsünü seçin.
3. yazan ve ye alanlarında tarih için zaman huzmesine ait 

pozisyon göstergesinin o anki değeri alınır. Zaman aralığını 
uyarlamak istiyorsanız, yazan ve ye alanlarının yanındaki 
aşağı doğru oka basın ve tarihi seçin.
Uyarı: Veriler (1) gün ve istenilen güne sahip bir zaman 
aralığı boyunca korunabilir. Veriler her gün saat 00:00’da 
korunmaya başlar ve saat 24:00’da bırakılır.

4. Başlatma kısmına tıklayın. Korunan veriler zaman huzmesi 
alanında taranmış olarak gösterilir.
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7.10 Kayıt: Korumayı kaldır
Kayıt ediyor > Kayıt: Korumayı kaldır menüsü
Bu işlevle, gösterilen kameralar için video ve ses verileri 
otomatik olarak üstüne kaydedilerek saklanır.
Korunan veriler zaman huzmesi alanında taranmış olarak 
gösterilir.
1. Zaman huzmesi üzerinden zaman aralığını pozisyon 

göstergesi ile işaretleyin (bakınız Bölüm 4.6.2 Zaman 
hüzmeli kamera listesi).

2. Kayıt ediyor > Kayıt: Korumayı kaldır menüsünü seçin.
3. yazan ve ye alanlarında tarih için zaman huzmesine ait 

pozisyon göstergesinin o anki değeri alınır. Zaman aralığını 
uyarlamak istiyorsanız, yazan ve ye alanlarının yanındaki 
aşağı doğru oka basın ve tarihi seçin.
Uyarı: Veri koruması (1) gün ve istenilen güne sahip bir 
zaman aralığı boyunca kaldırılabilir. Koruma her gün saat 
00:00’da kaldırılır ve saat 24:00’da sona erer.

4. Başlatma kısmına tıklayın. Zaman huzmesi alanında tarama 
uzaktadır.
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7.11 Kaydı sil
Kayıt ediyor > Kaydı sil menüsü
Bu işlevle gösterilen kameranın görüntülerini silebilirsiniz. 
1. Zaman huzmesi üzerinden zaman aralığını pozisyon 

göstergesi ile işaretleyin (bakınız Bölüm 4.6.2 Zaman 
hüzmeli kamera listesi).

2. Kayıt ediyor > Kaydı sil menüsünü seçin.
3. Zaman dilimini seçin:

4. yazan ve ye alanlarında tarih için zaman huzmesine ait 
pozisyon göstergesinin o anki değeri alınır. Zaman aralığını 
uyarlamak istiyorsanız, yazan ve ye alanlarının yanındaki 
aşağı doğru oka basın ve tarihi seçin.
Uyarı: Resimler (1) günün veya istenilen güne sahip bir 
zaman aralığının resimleri silinecektir. Resimler her gün 
saat 00:00’da silinmeye başlar ve saat 24:00’da bırakılır.

5. Başlatma kısmına tıklayın.

Resimleri zaman içinde sil Sadece bu zaman dilimindeki 
resimler silinir. 

Eski resimleri sil Son tarihten daha eski olan 
tüm resimler silinir.
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8 Sembol görünümü
Aşağıdaki sembolleri canlı ve oynatma modunda bulabilirsiniz:

Dome kamera: Canlı resimler yalnızca gösterilir 
(kaydedilmez)

Dome kamera: kötü resim kalitesi (çok açık, karanlık, 
puslu), Referans resmin karşılaştırılması

Dome kamera: Canlı resimler gösterilir ve kaydedilir

Dome kamera: Kamera sinyali mevcut değil

Kamera: Canlı resimler yalnızca gösterilir 
(kaydedilmez)

Kamera: kötü resim kalitesi (çok açık, karanlık, 
puslu), Referans resmin karşılaştırılması

Kamera: Canlı resimler gösterilir ve kaydedilir

Kamera: Kamera sinyali mevcut değil

Ağ Dome kamerası: Canlı resimler yalnızca gösterilir 
(kaydedilmez)

Ağ Dome kamerası: kötü resim kalitesi (çok açık, 
karanlık, puslu), Referans resmin karşılaştırılması

Ağ Dome kamerası: Canlı resimler gösterilir ve 
kaydedilir

Ağ Dome kamerası: Dome kamerasının ağ modülünde 
kamera sinyali yok

Ağ kamerası: Bağlantı mevcut
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Ağ kamerası: kötü resim kalitesi (çok açık, karanlık, 
puslu), Referans resmin karşılaştırılması

Ağ kamerası kaydediyor

Ağ kamerası: Kamera sinyali mevcut değil

DiBos 8 ağ alıcısı: Bağlantı mevcut

DiBos 8 ağ alıcısı: Bağlantı kuruluyor/Bağlantı 
kurulamıyor

DiBos 8 ağ alıcısı: Bağlantı kesik

DiBos 7 ağ alıcısı: Bağlantı mevcut

DiBos 7 ağ alıcısı: Bağlantı kuruluyor/Bağlantı 
kurulamıyor

DiBos 7 ağ alıcısı: Bağlantı kesik

DiBos 8 RAS alıcısı: Bağlantı mevcut

DiBos 8 RAS alıcısı: Bağlantı kuruluyor/Bağlantı 
kurulamıyor

DiBos 8 RAS alıcısı: Bağlantı kesik

DiBos 7 RAS alıcısı: Bağlantı mevcut

DiBos 7 RAS alıcısı: Bağlantı kuruluyor/Bağlantı 
kurulamıyor

DiBos 7 RAS alıcısı: Bağlantı kesik
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