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1 Giriş

1.1 Bu Kılavuz Hakkında
Bu kılavuz, Archive Player yazılımını konfigüre edecek ve/veya 
çalıştıracak olan kişiler içindir. Kılavuz, Archive Player 
yazılımının nasıl çalıştırılacağını açıklar.

1.2 Bu Kılavuzda kullanılan yazım biçimleri
Bu kılavuzda aşağıdaki semboller ve işaretler, belirli özel 
durumlara dikkat çekmek amacıyla kullanılmıştır:

Menü seçenekleri veya komutlar gibi programda bulabileceğiniz 
terimler, kalın karakterlerle yazılmıştır.

1.3 Archive Player
Archive Player, kayıtlı video sekanslarının oynatılması ve 
gönderilmesi için kullanılan bir yazılımdır.    Archive Player, özel 
bir kameradan alınan kayıtların sistemde arşivlendiği yeri 
gösterir. Kayıtlar, dikkatli şekilde aranabilir ve oynatılabilir.
Kayıtlarınızı VRM Video Recording Manager ile yönetiyorsanız, 
bunları görüntülemek için Archive Player kullanabilirsiniz.
Archive Player, kayıtların analizini kolaylaştıran çeşitli hareket 
algılama algoritmalarıyla (MOTION+, IVMD, IVA) genişletilmiştir.
Gönderme fonksiyonu ayrıca, başka bir yerde kullanmak 
amacıyla, CD veya DVD'ye yazmak için kayıtları veya kayıt 
parçalarını gönderme seçeneği sağlar.

!
DİKKAT! 
Uyumsuzluğun veri kaybına yol açacağı yerlerdeki güvenlik 
talimatları, bu sembolle işaretlenmiştir.

i
NOT! 
Bu sembol farklı özellikleri gösterir ve yazılımın daha kolay, daha 
rahat kullanılabilmesine yönelik ipuçları ve bilgiler sağlar.
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Archive Player yazılımıyla birlikte, sistemi konfigüre etmek için 
kullanılan Configuration Manager programı da kurulur.

1.4 Archive Player Yazılımının Çalıştırılması 
için Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows XP Home
Windows XP Professional

İşlemci: Pentium IV, 3.0 GHz veya daha hızlı

RAM: 256 MB veya üzeri

Grafik kartı: NVIDIA GeForce 6600, 6800, 6800 GT, 7800
NVIDIA Quadro FX 1400, 4400
ATI RADEON X600, X750, X800, X850
veya daha iyisi

Ağ adaptörü: 100 Mbps

CD veya DVD 
yazıcı:

Önerilen 
(gönderme fonksiyonundan tam olarak 
faydalanmak için)

Ses kartı: Önerilen

Yazılım: DirectX 9.0c

Sabit disk alanı: 
(kurulum için)

120 MB (.NET ortamı, MPEG ActiveX, 
Archive Player)

i
NOT! 
Kurulum CD'sinden Configuration Manager programını kurun. 
Bunu yaparak, Archive Player 2.2 ile uyumlu sürümü 
kullandığınızdan emin olursunuz. 
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1.5 Ek Belgeler
Archive Player kurulduktan sonra bu belge, program dahilinde 
çevrimiçi Yardım olarak da kullanılabilir. Sisteminizin 
konfigürasyonuna bağlı olarak, aşağıdaki belgeler de yararlı 
olabilir:

Configuration Manager Bu konfigürasyon programı, her 
Archive Player kurulumunun bir 
parçasıdır.

VIDOS Server
VRM 
IVMD 
IVA

Her program, ayrı bir belgede 
açıklanmıştır.

Forensic Search Bir adli arama lisansı satın 
aldığınızda Bosch, konfigürasyon 
seçenekleri için size kapsamlı 
belgeler sağlayacaktır.

Kamera belgeleri Üretici, her kamera için size ayrı 
belgeler sağlayacaktır.

VideoJet, VIP vb.
NVR

Bosch, her aygıt için size ayrı 
belgeler sağlayacaktır. Bu belgeler, 
standart aygıt ayarlarını 
açıklamaktadır.
Bosch Security Systems Çalıştırma Kılavuzu V 2.2 | 2007.05
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2 Kurulum ve Başlatma

2.1 Kurulum
Konfigürasyon programları Configuration Manager, Player ve 
gönderilen video verileri için oynatma programı, Archive Player 
ile birlikte kurulur.
Archive Player gönderme fonksiyonunu kullanmak istiyorsanız, 
kurulum sırasında Additional elements for export CDs 
seçeneğini etkinleştirmeniz gerekir.

2.2 Programın başlatılması
Kurulumu başarıyla tamamladıktan sonra, masaüstünde 
aşağıdaki simgeleri bulacaksınız:

İlgili programı başlatmak için simgeyi çift tıklatın.
Archive Player ayrıca, Windows Başlat menüsü yoluyla veya 
Configuration Manager programı içinden başlatılabilir.

2.2.1 Archive Player ve VIDOS Server
Aygıtları ve kullanıcıları yönetmek için VIDOS Server kullanan bir 
sistemde Archive Player kullanılıyorsa, Archive Player 
başlatılırken oturum açmanız gerekir.
Oturum açma penceresi, program başlamadan önce 
görüntülenir. Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.
Enter tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.
VIDOS Server altında Archive Player ile çalışan tüm kullanıcılara, 
Kayıt menüsü hakkı gerekir. Bu hak, Sistem > Uygulamalar > 
VIDOS Server altındaki Configuration Manager programında 
etkinleştirilir. 
Bosch Security Systems Çalıştırma Kılavuzu V 2.2 | 2007.05
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Kullanıcı yönetimi ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. VIDOS Server 
belgeleri.
Configuration Manager programında zaten bir sunucu bağlantısı 
kurulmuşsa oturum açmak gerekmez ve Archive Player, 
doğrudan program içinden başlatılır.

2.2.2 Archive Player ve VRM
Kayıtları yönetmek için VRM Video Recording Manager kullanan 
bir sistemde Archive Player kullanılıyorsa, Archive Player 
başlatılırken oturum açmanız gerekir.
Oturum açma penceresi, program başlamadan önce 
görüntülenir. Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.
Enter tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.
Gerekirse, bazı Archive Player fonksiyonlarının kullanımını 
kısıtlayan hakların atanması için VRM Configurator kullanılabilir. 
Bu fonksiyon ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. VRM Video 
Recording Manager belgeleri.

2.3 Kurulumu kaldırma
Bilgisayarınızda Archive Player kullanmak 
istemiyorsanız, programı kaldırın. 
1. Başlat > Ayarlar > Denetim Masası seçeneklerini tıklatın. 
2. Program Ekle veya Kaldır seçeneğini çift tıklatın.
3. Bosch Archive Player girişini seçin. 
4. Kaldır seçeneğini tıklatın.

2.4 Lisanslar
Kurulumdan sonra, arama ve gönderme seçenekleri de dahil 
olmak üzere Archive Player programını, 30 gün süreyle demo 
sürümü olarak kullanabilirsiniz. 
Archive Player programı (kayıtlı dosyaların oynatılması için), bu 
sürenin dolmasının ardından lisanssız kullanılabilir. Dosyaları 
göndermek ve CD veya DVD'ye yazmak amacıyla gerekli olan ek 
gönderme fonksiyonu için bir lisans gerekir. 
Genişletilmiş video analiz seçenekleri (IVMD, IVA) bulunan adli 
aramayı, kayıtlarda kullanmaya devam etmek için de lisans 
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gerekir. Hareket algılama ana modülü (MOTION+), lisans 
olmadan da kullanılabilir.
Archive Player için lisans yönetimi, lisans alınacak bilgisayardaki 
Configuration Manager programı kullanılarak gerçekleştirilir.
1. Lisans almak istediğiniz bilgisayarda Configuration 

Manager programını başlatın.
2. Yardım > Hakkında... seçeneklerini tıklatın.
3. Configuration Manager hakkında iletişim kutusunda, 

Lisans sekmesini ve ardından Lisans göstericisi... 
seçeneğini tıklatın.
License Viewer penceresi açılır.

4. İkinci kurulum kodu (Installation Code: Code 2) not edin, 
kopyala-yapıştır fonksiyonu desteklenmektedir. Lisansınız 
için aktivasyon anahtarları oluştururken bu kod gerekir.

5. Herhangi bir bilgisayardan aşağıdaki Internet sitesini açın:
https://activation.boschsecurity.com/
Bosch Security Systems Software License Manager 
kullanıcı arayüzü görüntülenecektir. Bu sayfa sadece 
İngilizce olarak görüntülenir.

6. Hesabınız varsa, oturum açın.
İsterseniz yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Hesabın faydası, 
önceki tüm lisans aktivasyonlarınızı listeleyebilmenizdir.
Oturum açtığınızda, hoş geldiniz iletişim kutusu 
görüntülenecektir.
İsterseniz işlemi oturum açmadan da sürdürebilirsiniz.
Ardından, License Activation ekranı görüntülenir.

7. Gerekli aktivasyon anahtarlarını oluşturun.
8. Configuration Manager uygulamasına geri dönün.
9. License Viewer penceresini, 2. ve 3. adımlarda açıklanan 

şekilde yeniden açın.

i
NOT! 
Lisans gerektiren ürünler satın aldığınızda, her lisans ve iş 
istasyonu için ayrı bir yetki numarası alırsınız; bu numara, ilgili 
aktivasyon anahtarlarını oluşturmak için gereklidir.
Bosch Security Systems Çalıştırma Kılavuzu V 2.2 | 2007.05



12 tr | Kurulum ve Başlatma Archive Player 2.2
10. Activation Key seçeneğini tıklatın ve birinci aktivasyon 
anahtarını (Activation Key 1) girin, kopyala-yapıştır 
fonksiyonu desteklenmektedir.

11. Aktivasyon anahtarını kaydetmek için OK seçeneğini 
tıklatın.

12. İkinci aktivasyon anahtarını (Activation Key 2) kaydetmek 
için bu işlemi tekrarlayın.
Bu, lisans sürümünü kullanım dışı bırakır.

Söz konusu bilgisayarda hangi lisans sürümünün etkin olduğunu 
görmek için, istediğiniz zaman Lisans Görüntüleyiciyi 
kullanabilirsiniz.

2.5 Configuration Manager ile Konfigürasyon
Configuration Manager programı, Archive Player programı ile 
birlikte kurulur. Aygıtları sisteme entegre etmek ve aygıtları ve 
kameraları konfigüre etmek için Configuration Manager 
programını kullanabilirsiniz.

Configuration Manager programı, program kullanımıyla ilgili 
bilgiler içeren kapsamlı belgelerle eksiksiz olarak gelir.

!
DİKKAT! 
Lisans bilgisayarınıza bağlanır. Archive Player yazılımını 
kaldırdıysanız ve farklı bir bilgisayara yeniden kurmak 
istiyorsanız, yeni bir aktivasyon anahtarı istemeniz gerekir.

i
NOT! 
Archive Player sadece, Configuration Manager programı ile 
sisteme entegre edilmiş kameralara ve aygıtlara erişebilir.

i
NOT! 
Kayıtların VRM Video Recording Manager ile yönetildiği 
sistemlerde, bu görevlerin çoğunu VRM Configurator yönetir. 
Ancak yine de, Archive Player yazılımını VRM sistemine entegre 
etmek için Configuration Manager gerekir.
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Yalnızca Archive Player yazılımını etkileyen aşağıdaki ayarlar, 
Configuration Manager programında yapılır: 
1. Configuration Manager programında, sol taraftaki Sistem 

sekmesini tıklatın.
2. Ağaç yapısında, Uygulamalar > Archive Player 

seçeneklerini seçin.

2.5.1 Karşıya aktar

Varsayılan gönderme formatı
Burada, gönderim için dosya formatını seçebilirsiniz. Veriler 
Archive Player veya Player ile görüntülenecekse, Gönderen 
formatı seçeneğini seçin. Veriler, CCTV sisteminden bağımsız 
olarak bir Windows bilgisayarında görüntülenecekse, WMV 
(windows media video) seçeneğini seçin.
Bosch Security Systems Çalıştırma Kılavuzu V 2.2 | 2007.05
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Varsayılan gönderme yolu
Burada, Archive Player yazılımının kayıtları göndereceği klasöre 
giden yolu seçebilirsiniz. Yol daha sonra, bağımsız gönderimler 
için Archive Player programında değiştirilebilir.
Buraya herhangi bir şey girmemeniz durumunda, aşağıdaki 
varsayılan değer kullanılacaktır:
%current user%\My Documents\Bosch\VIDOS\Export

Eş zamanlı maksimum karşıdan yüklemeler
Archive Player, bir bilgisayardaki yerel ağda bulunan tüm 
aygıtlardan kayıtlar sağlar ve ilgili dosyaların gönderilmesine 
olanak verir. Belirli şartlar altında kayıtların gönderilmesi, ağır 
bir ağ yüküne neden olabilir. Bu nedenle, eş zamanlı karşıdan 
yükleme sayısını sınırlandırabilirsiniz. Bu ayar, yerel ağ ve 
bilgisayar özelliklerine bağlıdır.

Maksimum karşıdan yükleme girişimi
Bir kayıt ilk denemede gönderilemezse, Archive Player 
denemeyi birkaç kere tekrarlar. Bu denemeler, diğer önemli 
gönderimleri engeller. Bu nedenle, karşıdan yükleme girişimi 
sayısını sınırlandırabilirsiniz.

Maksimum karşıdan yükleme hızı (%)
Karşıdan yükleme hızı ayarlanabilir.

Durdurulan karşıya aktarımları devam ettir
Program başlatıldığında durdurulan gönderimlerin devam 
ettirilmesini istiyorsanız, Açık ayarını seçin.

2.5.2 Yerleşim

Monitör görünümündeki değişikliği canlandır
Bu fonksiyon, burada devreye alınabilir veya devre dışı 
bırakılabilir.

2.5.3 IntuiKey klavye

COM portu
Eğer program bir IntuiKey kontrol paneli ile kullanılıyorsa, COM 
portu sayısını buraya girin.
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2.5.4 Oynatma

Maksimum oynatım enstantaneleri
Donanımınızın özelliklerine bağlı olarak, eş zamanlı özel oynatım 
uygulamak istediğiniz oynatma olayı sayısını seçebilirsiniz.

Düz oynatımı devreye al
Bu fonksiyon, burada devreye alınabilir veya devre dışı 
bırakılabilir.

2.5.5 VRM sunucusu
VRM sunucusu ayarları ilgili sekmede bulunabilir.

Sunucuya bağlan
Sisteminizde VRM Video Recording Management kullanılıyorsa 
bu seçeneği etkinleştirin.

Sunucu IP adresi / 1. yedek sunucunun IP adresi / 2. yedek 
sunucunun IP adresi
Mümkünse, VRM sunucusunun ve VRM yedek sunucusunun IP 
adreslerini girin.

2.6 Şifreli Veri Alışverişi için Hazırlık
Şifreli verilerin Archive Player ile oynatımını etkinleştirmek için, 
Configuration Manager kullanarak ayarları ilgili gönderene 
uyarlamanız gerekir.
1. Configuration Manager programında Aygıtlar ana 

sekmesini seçin ve uygun gönderenleri vurgulayın.
2. Görüntüleme alanından Ağ sekmesini seçin.

Şifreleme altında Otomatik anahtar değişimi seçeneğini 
etkinleştirin.
Ayarları kaydetmek için Ayarla seçeneğini tıklatın.

3. Ünite erişimi sekmesini seçin.
Aygıt erişimi altında Protokol liste alanından HTTPS 
ayarını seçin.
Ayarları kaydetmek için Ayarla seçeneğini tıklatın.
Bosch Security Systems Çalıştırma Kılavuzu V 2.2 | 2007.05
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3 İşletim
Archive Player programında, Configuration Manager veya  VRM 
Configurator ile daha önce sisteme entegre edilmiş olan tüm 
kameralara erişebilirsiniz. Her iki program da kameraları, 
örneğin konuma göre grup halinde bir araya getirmenize olanak 
verir. Daha fazla bilgi için, bkz. uygun belgeler.
Archive Player, aşağıdaki fonksiyonları sağlar:
– Tüm arşivlerde dosya arama

Bir kameranın tüm kayıtları listelenir. Kayıtlar, NVR 
üzerinde, iSCSI depolama sisteminde veya bilgisayarınızın 
sabit diskinde bir gönderenin (örneğin VideoJet X40) yerel 
belleğine kaydedilebilir. Filtreleri kullanarak kayıt 
aramalarını sınırlandırabilirsiniz.

– Görüntüleme
Mevcut kayıtlar bilgisayarınızda oynatılabilir. Bir kayıtta, 
çeşitli hızlarda geri ve hızlı ileri sarabilirsiniz.

– Yer İşaretleri
İstediğiniz noktalara yer işaretleri koyabilirsiniz. Bu, uzun 
kayıtlarda belirli sekansları kolayca bulmanızı sağlar. Alarm 
olayları için bu işaretler görüntülenir ve yer işaretlerine 
olduğu gibi bunlara atlayabilirsiniz.

– Kayıtlı video sekanslarında adli arama (fonksiyon lisans 
gerektirir)
Kayıtlar, çeşitli algoritmaların yardımıyla değişiklikler ve 
hareketli nesneler için analiz edilebilir. Nesneler; hız, renk 
veya hareket yönü gibi belirli kriterlere göre filtrelenebilir.

– Gönderme (fonksiyon lisans gerektirir)
Kayıtlar gönderilebilir ve CD veya DVD'ye yazdırılabilir.
Bosch Security Systems Çalıştırma Kılavuzu V 2.2 | 2007.05
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3.1 Kullanıcı Arayüzü

No. Açıklama

1 Dosya arama

2 Yazılım zoom'u

3 VCA (Video Content Analysis) ile adli arama

4 Karşıya aktar

5 Monitörlü oynatma penceresi

6 VIDOS Lite Viewer uygulamasına geç
(VIDOS Pro Suite yoluyla kurulmuşsa)

7 Configuration Manager uygulamasına geç

8 Ses seviyesi

9 CPU yükü ekranı

10 İşaretleri seçme/işaretlere atlama ve yer işareti koyma
V 2.2 | 2007.05 Çalıştırma Kılavuzu Bosch Security Systems



Archive Player 2.2 İşletim | tr 19
İmleç aşağıdaki simgeye dönüşene kadar fareyi uygun bölümün 
üst köşesinde tutarak, arama sonuçlarını görüntüleme ve zaman 
çizelgesi alanlarını genişletebilirsiniz:

Fare tuşunu basılı tutarak üst köşeyi yukarı veya aşağı 
sürükleyin. Bölüm görüntüsü büyütülür veya küçültülür ve 
oynatma penceresi buna bağlı olarak değişir. Ayrıca 
görüntülenen monitör sayısı, değişken bir biçimde ayarlanır.

11 Fotoğrafı bas

12 Fotoğrafı kaydet

13 Kontrol tekerleği
(çeşitli hızlarda hızlı ileri/geri sarma)

14 Oynat/Duraklat

15 Arama sonuçları

16 Zaman çizelgesi

17 Kamera listesi

18 Diğer seçenekler

19 Takvim

No. Açıklama

i
NOT! 
Zaman çizelgesinin ekran boyutunu değiştirmek için en az bir 
kayıt seçilmelidir.
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3.2 Ana Menü

Menü Menü seçeneği Açıklama

Dosya Dosya Aç... mp* dosyalarını açmak için seçim 
iletişim kutusu görüntülenir. Bu 
iletişim kutusunu kullanarak, aktif 
monitörde görüntülemek üzere bir 
kayıt seçebilirsiniz.
Sadece bir BVIP programı ile veya 
kameranın Internet tarayıcısı 
görünümüyle kaydedilmiş kayıtlar 
oynatılabilir.

Orijinal Olup 
Olmadığını 
Kontrol Et...

Bu fonksiyon, seçilen kaydın 
geriye dönük olarak değiştirilip 
değiştirilmediğini doğrular.

Çık Archive Player yazılımını kapatır.

Düzenle Seçim için 
Başlangıç 
Belirle

F5 Bir seçim için başlangıç işaretini 
belirler.

Seçim için Son 
Belirle 

F6 Bir seçim için bitiş işaretini 
belirler.

Resimleri 
kaydet

P Kayıt oynatılan her monitörden bir 
resim kaydeder.

Resimleri 
yazdır...

Alt+P Kaydedilmiş resimleri basmak için 
iletişim kutusunu açar.

Seçimi 
gönder...

Alt+E Seçimin gönderilmesini başlatır.
(Ayrıca bkz.: 
Bölüm 3.7.2 Gönderme İşaretleri, 
Sayfa 41)

Yer İşareti 
Ekle...

B Bir yer işareti ekler.
(Ayrıca bkz.: Bölüm Yer işareti 
ekle..., Sayfa 31)

Sonraki Olay Page 
Up

Aktif oynatımda bir sonraki olaya 
atlar (yer işareti, alarm olayı, 
korumalı sekans, video kaydı vb.)
V 2.2 | 2007.05 Çalıştırma Kılavuzu Bosch Security Systems



Archive Player 2.2 İşletim | tr 21
Önceki Olay Page 
Down

Aktif oynatımda bir önceki olaya 
atlar.

Görüntüleme Tekli Görünüm F10 Pencere görünümünde sadece 
aktif monitörü görüntüler.

Kontrollerle 
Tam Ekran

F11 Kontrollerle tam ekran ve pencere 
görünümü arasında geçiş yapar.

Tam Ekran F12 Tam ekran ve pencere görünümü 
arasında geçiş yapar.

Yerleşim: Görüntülenen monitörlerin 
sayısını ve yerleşimini seçin. 
Önceden tanımlanmış yerleşimler 
bulunmaktadır. Yerleşim otomatik 
olarak, bilgisayar ekranındaki 
kullanılabilir yere göre ayarlanır. 
Arama sonuçları veya zaman 
çizelgesi için ekran boyutunu 
değiştirirseniz, seçilen yerleşim 
kendini buna göre ayarlayacaktır. 
Gerekirse, bir veya iki büyük 
monitör bulunmaktadır. 
Bilgisayar monitöründe tam ekran 
görünümünde görüntülenebilen 
tüm monitörler, açık gri renkle 
gösterilir.

Filigran Kaydın filigran simgesinin 
gösterir/gizler. Simge sadece, 
uygun kamera için bindirme daha 
önce etkinleştirilmişse 
görüntülenir.

Menü Menü seçeneği Açıklama
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Menü Menü seçeneği Açıklama

Seçenekler Efekt Modu Efekt modunu açar.
Efekt modu, açılan tüm kayıtların eş 
zamanlı oynatılmasını sağlar.
Tekerlekli bir fare kullanıyorsanız, kayıtları 
efekt modunda kare kare 
görüntüleyebilirsiniz. Bunun için, fare 
imlecini zaman ölçeğinin altındaki zaman 
çizelgesine getirin ve tekerleği çevirin. 
Kaydırma sırasında oynatma otomatik 
olarak durdurulur (duraklatılır).
Efekt modu, çok daha fazla bellek 
kapasitesi ve işlem gücü gerektirir. Bu 
nedenle, bu modda kullanılan kamera 
sayısı, Configuration Manager programında 
sınırlandırılabilir. (Bkz.: 
Bölüm 2.5.4 Oynatma, Sayfa 15)

Otomatik Atlama Oynatma sırasında sadece kayıtlardaki 
belirli noktalara otomatik olarak 
atlayabilmek için, burada seçenekleri 
etkinleştirebilirsiniz. Bu, ilginç olmayan 
bölümleri oynatımdan çıkarmanızı ve hızlı 
bir genel bakış sağlar.
Aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır:

Video
Mevcut sonraki kaydın başlangıç noktasına 
atlar. Bu, sadece belirli zamanlarda veya 
belirli koşullar altında kayıt yapmak üzere 
ayarlanmış aygıtlar için yararlıdır.

Alarm
Bir sonraki alarm olayına atlar.

Korumalı
Mevcut sonraki kayıt korumasının başlangıç 
noktasına atlar.
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Tümünü Etkinleştir
Yukarıda açıklanan tüm noktalara sırayla 
atlar.

Tümünü Devre Dışı Bırak
Seçilen seçeneklerin önündeki onay 
işaretini kaldırır. Otomatik atlama 
fonksiyonu devre dışı bırakılır.

Otomatik Monitör 
Atama

Varsayılan ayarda, arama sonuçlarında 
çağrılan her kayıt, aktif monitörde 
görüntülenir. Aktif monitör, yeşil sınırla 
belirtilir. Bu monitörde gösterilen kayıt 
bağlantısı sonlandırılır.
İstenen her kayıt, sırayla ayrı bir monitörde 
başlatılacaksa bu seçeneği seçin. Seçilen 
yerleşimde görüntülenen tüm monitörler 
meşgulse, seçilen kayıt bağlantısı en uzun 
süredir devam eden monitörde başlatılır.

Yardım Çevrimiçi Yardım… Çevrimiçi Yardımı açar.

Hakkında… Yazılım sürümüyle ilgili bilgi sağlar.

Menü Menü seçeneği Açıklama

VIDOS Pro Suite ile bilgisayara yüklenmişse VIDOS Lite Viewer 
programına geçer.

Configuration Manager uygulamasına geçer.

Oynatılan dosyalar için ses seviyesini kademeli olarak ayarlar.

Bilgisayardaki işlemci yükünü gösterir.
%50'nin üzerindeki yüklerde gönderim mümkün değildir 
(kırmızı).
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3.3 Dosya Arama
Burada, belirli bir zaman aralığında yapılmış kayıtları 
arayabilirsiniz. Depolama konumu için ek filtreler ve aramanız 
için kamera belirleyebilirsiniz.

3.3.1 Filtrenin ayarlanması
Archive Player yazılımını başlattığınızda, dosya arama 
sekmesinin üst kısmında geçerli ay gösterilir. Bu görüntüyü 
ayrıca, gönderme sekmesinde bulabilirsiniz.

1. Bir önceki/sonraki ayı görüntülemek için  veya  

seçeneklerini tıklatın. 

2.  seçeneğini tıklatın. 

Takvim görüntüsü, sonraki ayı kapsayacak şekilde 
genişletilir ve filtre seçenekleri görüntülenir.

3. Vurgulamak için bir gün tıklatın
veya
daha uzun bir süre seçmek için sol fare tuşunu basılı tutun 
ve fareyi istediğiniz günlerin üzerinde hareket ettirin.
Seçilen süre, yeşil renkle vurgulanır.

i
NOT! 
Dosya arama parametrelerinden birini değiştirdiğiniz anda 
(örneğin, farklı bir kamera seçtiğinizde), yeni arama otomatik 
olarak başlatılır.
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4. Bir başlangıç ve bitiş saati girebilirsiniz.
Seçilen süre birden fazla günü kapsıyorsa, başlangıç saati 
seçilen ilk güne, bitiş saati ise seçilen son güne uygulanır. 
Bu, seçilen süreyi doğru şekilde sınırlandırmanıza olanak 
verir.

5. Açılır Filtre listesi, aramayı belirli depolama konumlarıyla 
sınırlandırmanıza olanak verir:

6. Kamera listesinden bir kamera seçin
veya
kameraları tıklatırken Ctrl veya Shift tuşunu basılı tutarak 
birden fazla kamera seçin.
Kameralar klasörlerde gruplandırılmışsa, örneğin kurulum 
konumuna göre, bir klasör seçebilirsiniz. Bu durumda, 
klasördeki tüm kameraların kayıtları aranacak ve 
görüntülenecektir.

Kamera seçimini bitirdiğiniz anda kayıt araması başlar. Seçilen 
dönemde seçilen kameralarla yapılan ve seçilen konumlarda 
saklanan tüm kayıtlar, arama sonuçları olarak listelenir. 
Mevcut kayıtların görüntülenebilmesi için, kameranın çalışmaya 
hazır veya halihazırda kurulu olması gerekmez. Sadece, 
kayıtların saklandığı aygıtların (örneğin, yerel depolama ortamlı 
video gönderenleri, NVR) ağda kullanılabilir olması gerekir.

i
NOT! 
Bir kameranın adını değiştirdiyseniz fakat bu kamera kayıtları 
sistemde eski kamera adı altında depolanıyorsa, bu kayıtlar eski 
kamera adı altında listelenir. Ancak, kameranın kendisi 
kullanılamıyor olarak işaretlenmiştir.
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3.3.2 Arama Sonuçları
Sütun başlıklarından (Kimden, Kime, Kaynak veya Bilgi) birini 
tıklatarak tutulan kayıtları sıralayın. İkinci kez tıklatırsanız 
sıralama tersten yapılır. Listeyi kaydırmak için kaydırma 
çubuğunu kullanın. 
İlk sütunda, kayıt için depolama konumu bir simgeyle gösterilir:

Bir girişi tıklatın.
İlgili kayıtların oynatımı başlar.

Kayıt bilgisayarınızda bulunmaktadır.

Kayıt NVR (Network Video Recorder) üzerinde veya bir 
VRM sisteminde bulunmaktadır.

Kayıt yerel olarak, kurulu bir video göndereninin (örneğin 
VideoJet X40) depolama ortamında bulunmaktadır.
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3.4 Oynatma Kontrolleri

3.4.1 Zaman çizelgesi
Zaman çizelgesi, gezinme için kullanılır. Yeşil oynatma işareti, o 
sırada görüntülenen görüntünün ne zaman oluşturulduğunu 
gösterir.

Bir kaydın kullanılabildiği süreler açık gri renkle gösterilir.
Zaman ölçeğinde görüntülenen süre değiştirilebilir:
– Sağ fare tuşu basılıyken fareyi zaman ölçeğinde hareket 

ettirerek süreyi taşıyabilirsiniz.
– Görüntülenen süre, aşağıdaki şekillerde büyütülebilir veya 

küçültülebilir: 
– Sağ kenarda yer alan büyüteç simgelerinden birini 

tıklatarak
– Fare imlecini, zaman çizelgesinin üzerindeki zaman 

ölçeği üzerine getirip tekerleği çevirerek.
Farklı bir süre görüntülemek için, arama kayıtlarından farklı bir 
kayıt seçin veya başka bir gri işareti tıklatın.

No. Açıklama

1 Kamera adı (koyu harflerle görüntülenen aktif monitör)

2 Zaman ölçeği

3 Seçilen kaydın temsil ettiği süre

4 Süreyi uzat

5 Süreyi azalt

6 Yer İşaretleri

7 Oynatma işareti
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Birden fazla kayıt görüntüleniyorsa, her monitör için, ilgili 
işaretlerle birlikte bir parça görürsünüz.

Hızlı Video Arama
Hızlı video arama, çok miktarda video verisini hızlı bir şekilde 
aramak için yararlıdır; örneğin, belirli bir olay arıyorsanız.
Bunu yapmak için, kamera parçasının üzerindeki yeşil oynatma 
işaretini, sağ fare tuşunu basılı tutarak sola veya sağa 
sürükleyin. Hızlı arama sırasında, ilgili monitördeki I kareler 
güncellenerek, vurgulu alana hızlı bir genel bakış sağlanır.

Açılır Menü
Aşağıdaki açılır menüyü açmak için kamera parçalarını sağ 
tıklatın:

Zoom Zaman çizelgesinde görüntülenen süreyi seçmeniz 
için ek bir alt menü açılır.

Yer İşareti Ekle... Oynatma işaretinin bulunduğu konuma bir yer 
işareti ekler. Yer işareti, tüm parçalar için eklenir.
Kısa bir açıklama girebileceğiniz bir iletişim 
kutusu görüntülenir.

Yer İşaretini Sil Mevcut bir yer işaretini sağ fare tuşuyla tıklatmak 
size, bu yer işaretini silme seçeneği verir. Yer 
işareti, tüm parçalar için silinir.
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3.4.2 Seçilen Kaydın Görüntülenmesi
Arama sonuçlarından bir giriş seçildiğinde, kaydın oynatılması 
otomatik olarak başlar.

Seçim için Başlangıç 
Belirle

Oynatma işaretinin bulunduğu konuma seçim için 
bir başlangıç işareti ekler.
Seçim için başlangıç işaretleri ayrıca, ana 
menüden veya F5 tuşuna basarak belirlenebilir.
Gönderme modülüne geçtiğinizde, seçimler 
hafızaya alınır.

Seçim için Son Belirle Bir seçimin bitişini belirler.
Ayrıca seçimler, sol fare tuşunu basılı tutarken 
fare imlecini zaman bir çizelgesi alanında hareket 
ettirerek de oluşturulabilir.
Seçimler, zaman çizelgesini tıklatarak silinebilir.

Sil Daha önceden seçilmiş video sekansını bellekten 
siler. Silme işlemi geri alınamaz (sadece VRM 
sisteminde).

Koru Daha önceden seçilmiş video sekansını silme 
işleminden korur.
Korumalı sekanslar, kırmızı bir işaret ile gösterilir 
(sadece VRM sisteminde).

Korumayı Kaldır Bir sekansın korumasını kaldırır (sadece VRM 
sisteminde).

Gönderme Seçimi Zaman çizelgesinde görüntülenen tüm kamera 
parçaları için seçilen sekansı gönderir (sadece 
lisanslı Gönderme fonksiyonunda).

i
NOT! 
Kayıtlar VRM Video Recording Manager ile yönetiliyorsa, 
yukarıda listelenen fonksiyonlardan bazıları, VRM sistemi ile 
atanan kullanıcı hakları nedeniyle sınırlı olabilir.

i
NOT! 
Kontroller bulunan ekran için F11 tuşuna, sadece video ekranı 
için F12 tuşuna basarak, kullanıcı arayüzü ve tam ekran 
görünümü arasında geçiş yapabilirsiniz.
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3.4.3 Ek Bilgiler ve Kontroller

i
NOT! 
Kamera listesinden bir kamerayı, doğrudan bir monitöre 
sürükleyip bırakabilirsiniz. Kullanılabilir en yeni kaydın başlangıç 
noktasında oynatma başlar.

Duraklat/Oynat
Seçilen kaydın oynatımını duraklatmak ve oynatmaya devam 
etmek için bu düğmeyi kullanın. 

Önceki I-kare
Önceki I-karesine geriye atlar.

Sonraki kare
Sonraki kareye ileriye atlar.

i
NOT! 
Geriye doğru atlarken, her durumda son I-kare görüntülenir. Bir 
I-kare, bir video akışında düzenli olarak oluşturulan eksiksiz bir 
görüntüdür, I-kareler arasındaki ayrı kareler sadece değişiklikleri 
kaydeder. I-karelerin frekansı, video göndereni üzerinde 
ayarlanır (ayrıntılar, ilgili cihazın kılavuzunda bulunabilir).

Bilgiler
Burada, kaydın hangi saatte yapıldığını görebilirsiniz. 
Geçerli oynatma hızı görüntülenir.

Kontrol tekerleği (hızlı ileri/geri)
Kaydı hızlı ileri veya geri alır.
Bunu yapmak için, fare tuşunu basılı tutarak, kontrol 
tekerleğini sola veya sağa sürükleyin. Ne kadar uzağa 
sürüklerseniz, kayıt o kadar hızlı ileri veya geri alınır.

Kontrol tekerleği, kaydı uzun bir süre boyunca belirli bir 
hızda ileri veya geri almak için yerine kilitlenebilir. Bunu 
yapmak için, yeşil üçgeni fare ile aşağı doğru, istenen 
hıza karşılık gelen konuma sürükleyin. Üçgen yukarı 
doğru sürüklenene kadar veya siz Başlat seçeneğini 
tıklatana kadar üçgen yerinde kilitli kalacak ve kayıt hızlı 
ileri veya geri sarmaya devam edecektir.
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3.4.4 Monitör ve Kayıt Arasında Bağlantı
Bir kayıt ve bir monitör arasındaki bağlantılar aşağıdaki 
şekillerde kurulur:
– Bir kamerayı kamera listesinden monitöre sürükleyerek
– Arama sonuçlarından birini tıklatarak. Yeni bağlantı için 

aktif monitör kullanılacaktır veya Otomatik Monitör Atama 
seçeneği etkinleştirildiyse, sonraki monitör kullanılacaktır.

Fotoğrafı kaydet
Resimler, Configuration Manager programında 
belirlediğiniz klasörde kaydedilir.

Fotoğrafı bas
Basma işlemi başlamadan önce, Baskı Önizleme 
görüntülenir. Resim, varsayılan yazıcıda basılır.

Yer işareti ekle...
Geçerli konuma bir yer işareti koyar. Yer işareti, tüm 
parçalar için eklenir.
Kısa bir açıklama girebileceğiniz bir iletişim kutusu 
görüntülenir.

Önceki
Oynatma işareti kayıtta, liste alanında seçilene karşılık 
gelen en yakın noktaya geri atlar.

Liste alanı, ok simgeleri tıklatıldığında atlanacak 
noktaları seçmek için kullanılır. Aşağıdaki öğeler 
kullanılabilir:
– Tümü
– Video
– Yer işareti
– Alarm
– Korumalı
– Kare

Sonraki
Oynatma işareti kayıtta, liste alanında seçilene karşılık 
gelen bir sonraki noktaya ileri atlar.
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Bir monitör ve bir kayıt arasındaki bağlantılar aşağıdaki 
şekillerde sonlandırılır:
– Monitörü sağ tıklatarak ve Oynatma Oturumunun 

Bağlantısını Kes seçeneğini seçerek
– Kamera listesinden monitöre bir başka kamera 

sürükleyerek.
Daha az monitör olan bir monitör yerleşimi seçerseniz, bazı 
bağlantılar sonlandırılacaktır.
Monitörler, sürükle bırak fonksiyonu kullanılarak fare ile 
taşınabilir.

3.5 Yazılım Zoom'u
Dijital zoom aracı, bir görünüm portunun büyütülmüş bir 
görüntüsünü sağlar.

1. Aktif monitördeki görüntü üzerinde yazılım zoom'unu 
kullanmak için Zoom işlevini etkinleştir seçeneğini tıklatın.

2. Fareyi yeşil üçgenin içine hareket ettirin. Aktif monitörde 
farklı bir görünüm portu görüntülemek için, fare imleci 
değiştiğinde sol fare tuşunu basılı tutarak üçgeni hareket 
ettirebilirsiniz.

No. Açıklama

1 Aktif zoom ile görüntülenen görünüm portu

2 Zoom işlevini etkinleştir/devre dışı bırak

3 Görünüm portunu sıfırla
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3. Seçim üçgeninin boyutunu değiştirmek için, sol fare tuşunu 
basılı tutarak üçgenin herhangi bir köşesini veya kenarını 
sürükleyin.
Aktif monitördeki görünüm portu, buna bağlı olarak değişir.

4. Seçim üçgenini önceden ayarlanmış boyutunda ve ortada 
görüntülemek için Görünüm portunu sıfırla seçeneğini 
tıklatın.

5. Kayıt görüntüsünün tamamını aktif monitörde yeniden 
görüntülemek için Zoom işlevini devre dışı bırak 
seçeneğini tıklatın.

3.6 Hareket Algılama
Kayıtlardaki hareketli nesneleri algılamak için çeşitli 
algoritmalar kullanılabilir. Bu yöntem, hareketlerin kaydedildiği 
konumların çok büyük video malzemelerinde bile hızlı bir 
şekilde bulunmasını sağlar. Tek ön şart, kayıt sırasında uygun 
hareket algılama algoritmasının etkinleştirilmiş olmasıdır.

Aşağıdaki algoritmalar kullanılabilir:
– MOTION+

Vurgulanan görüntü alanlarındaki hareketleri algılayan 
lisanssız algoritma. Hassasiyet ve minimum nesne boyutu 
değiştirilebilir.

– IVMD ve IVA
Bu algoritmalar için, 30 günlük bir demo süresinin sonunda 
lisans alınmalıdır.
Bu algoritmaları kullanırken, hareketli olarak algılanacak 
nesneler boyut, renk, yön veya hız gibi faktörlere göre tam 
olarak tanımlanabilir ve filtrelenebilir.

i
NOT! 
Sadece, kayıt sırasında hassas alan (sarı renkle gölgelenmiş) 
olarak işaretlenmiş bölümlerde hareket aranabilir.

i
NOT! 
Bu ayarlar sadece, kayda en az bir monitör atanmışsa 
düzenlenebilir.
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No. Açıklama

1 Kaydedilen konfigürasyon

2 Algoritma ön ayarlarına bağlı olarak, aktif monitörde 
hareketli nesnelerin çerçevelerini görüntüler.
Sarı renkli çerçeveler, algılanan bir hareketi gösterir.
Kırmızı renkli çerçeveler, bir alarm olayı tetiklemiş bir 
hareketi gösterir.

3 Aktif monitördeki geçerli konfigürasyonu görüntüler.

4 Konfigürasyon değişikliklerine olanak verir.
Seçilen her algoritmaya bağlı olarak, aktif monitörün açılır 
menüsü ve uygulanabildiği yerde, ayrı bir konfigürasyon 
penceresi ile ek konfigürasyon seçenekleri kullanılabilir.

5 Algoritma açılır listesi

6 Değiştirilmiş konfigürasyonları kaydetmek için bir pencere 
açar.

7 Aktif monitör için seçilmiş ayarlara göre hareketli nesne 
aramasını başlatır.

i
NOT! 
MOTION+ için konfigürasyon seçenekleri, ilgili aygıt kılavuzunda 
açıklanmaktadır.
Ayrı kapsamlı belgeler, IVMD ve IVA lisans belgeleri ile birlikte 
sağlanır.
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3.6.1 Kamera Ön Ayarları ile Hareket Algılama
Kayıt sırasında bir hareket algılama algoritması konfigüre 
edilmiş ve etkinleştirilmişse, ilgili denkleştirme verileri video 
verileri ile birlikte kaydedilir. Bu ön ayarlar ile oluşturulan alarm 
olayları, kayıtta aşağıdaki şekillerde görüntülenir:
1. Dosya arama sekmesindeki kamera listesinden bir kamera 

seçin.
2. Arama sonuçları listesinden bir kayıt seçin.

3. Hareket algılama sekmesine geçin: .
Algoritma ara ekranı, orijinal kayıt sırasında hangi 
algoritmanın etkin olduğunu gösterir.

4. Analiz edilecek alanı, zaman çizelgesinde vurgulayın.
5. Vurgulanan seçimde bir alarm olayı oluşturmuş hareketleri 

aramak için  simgesini tıklatın.

Kamera parçasında algılanan olaylar, sarı renkle vurgulanır:

6. Hareket algılama konfigürasyonunu görüntülemek için  

simgesini tıklatın.

3.6.2 Adli Arama
Bir kayıtta başka filtre ayarlarıyla arama yapmak istiyorsanız, 
örneğin yeni bulgular nedeniyle, hassas alanı analiz etmek için 
kendinden tanımlı ayarları olan algoritmalar da kullanılabilir.
MOTION+ algoritması her zaman kullanılabilir.
MOTION+, kamera görüntüsünün vurgulanan bir alanında 
hareketleri algılar. Hassasiyet ve minimum nesne boyutu 
ayarlanabilir.
30 günlük demo süresi dolduktan sonra IVMD ve IVA 
algoritmalarını kullanmaya devam etmek için, bir lisans satın 
almanız ve Configuration Manager kullanarak lisans kodunu 
girmeniz gerekir.
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IVMD ve IVA algoritmalarını kullanarak nesneler, hareket 
yönlerine, hızlarına, renklerine ve davranışlarına göre de 
filtrelenebilir.

Seçim ve Konfigürasyon
1. Dosya arama sekmesindeki kamera listesinden bir kamera 

seçin.
2. Arama sonuçları listesinden bir kayıt seçin.

3. Hareket algılama sekmesine geçin: .
4. Analiz edilecek alanı, zaman çizelgesinde vurgulayın.
5. Algoritma ara listesinden bir algoritma seçin.

6. Hareketli nesnelerin çerçevelerini görüntülemek için  

simgesini tıklatın. 
Nesneler sadece, bir hareket algılanırsa böyle seçilebilir. 
Buna bağlı olarak, oynatma duraklatılırsa nesneler 
algılanamaz.

7. Geçerli konfigürasyonu görüntülemek için  simgesini 

tıklatın.

8. Seçilen algoritmanın ayarlarını değiştirmek için  

simgesini tıklatın. Monitör çerçevesi sarı renkte 
görüntülenir.

9. Açılır menüye erişmek için, aktif sarı çerçeveli monitörü sağ 
tıklatın.
Açılır menü, seçilen algoritmaya bağlı olarak farklı menü 
öğeleri sunar. Ayrıca bazı algoritmalar için, ayrı bir 
konfigürasyon penceresi görüntülenir.

10. Algoritma parametrelerini gereksinimlerinize göre 
değiştirin.

i
NOT! 
Lisansı satın aldıktan sonra, çeşitli algoritmalar için 
konfigürasyon seçenekleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler içeren 
Forensic Search belgelerini alırsınız.
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11. Ayarları ön ayar olarak kaydetmek için  simgesini 

tıklatın. Kaydedilen ön ayarları, daha sonraki tarihlerde 
başka kayıtlar için kullanabilirsiniz.

12. Konfigürasyonu kaydet iletişim kutusunda, ön ayarı altına 
kaydetmek istediğiniz sayıyı (1, 2, 3 veya 4) seçin. Ön ayara 
açıklayıcı bir ad verin.

13. Ön ayarı kaydetmek için  simgesini tıklatın.

14. Kayıtlı bir ön ayarı aktif monitöre uygulamak için 

, ,  veya  seçeneğini tıklatın.

15. Vurgulanan seçimde, seçilen ön ayara göre bir alarm olayı 

oluşturmuş hareketleri aramak için  simgesini tıklatın.

Kamera parçasında algılanan olaylar, sarı renkle vurgulanır:

16. Kayıttaki önceki veya sonraki alarma atlamak için  veya 

 seçeneğini tıklatın.

i
NOT! 
Kayıt ve monitör arasındaki bağlantıyı sonlandırırsanız, algılanan 
alarm olayları kaydedilmez. Bununla birlikte, ilgili konumlara bir 
yer işareti koymak mümkündür. Yer işaretleri kaydedilir.
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3.7 Karşıya aktar
Gönderme modülü, tüm kayıtlarınızı bilgisayarınıza veya ağda 
bulunan farklı bir depolama konumuna göndermenize olanak 
verir. 
Seçilen kayıtları ayrıca, doğrudan bir CD veya DVD'ye 
yazabilirsiniz.

3.7.1 Kayıtların Gönderilmesi

1. Karşıya aktar sekmesini tıklatın: .
Gönderme modülünü görürsünüz:

i
NOT! 
Bu aracı kullanmak için, bir lisans satın almanız gerekir. Demo 
süresi dolduğunda, Karşıya aktar sekmesi kullanılamaz.
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2. İstediğiniz kayıtları arayın.
(Bkz.: Bölüm 3.3 Dosya Arama, Sayfa 24)
Arama sonuçları listelenir.
Aynı kaynaktan gelen tüm kayıtlar, tek bir giriş halinde bir 
araya getirilir. Bilgi sütunu, seçilen süre için bir kameradan 
kaç ayrı dosya bulunduğunu gösterir.

3. Gönderme Formatı alanının yanındaki  simgesini 

tıklatın. Gönderilecek dosyalar için istediğiniz formatı 
seçin.

4. Hedef alanının yanındaki simgesini tıklatın. 

Hedef klasörler seç iletişim kutusu görüntülenir.
5. Gönderilen dosyaların kaydedilmesini istediğiniz klasörü 

seçin.
Hedef alanının altında, hedefteki kullanılabilir bellek 
alanının ne kadar olduğuyla ilgili bilgi bulacaksınız.

No. Açıklama

1 Takvim (genişletilmiş seçeneklerle)

2 Gönderme Ayrıntıları

3 Gönderme Durumu

4 Kamera listesi

5 Arama sonuçları

6 Hedef

7 Gönderme Formatı

8 Ek Bilgiler

9 Öğeleri gönder

10 Yazma işlemini başlat

11 Gönderilen işi sil

12 Göndermeyi duraklat

i
NOT! 
Gönderme yolu için kalıcı ayarlar, Configuration Manager 
kullanarak yapılır.
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6. Öğeleri gönder seçeneğini tıklatın:

Dosyaların gönderimi başlar.
Gönderme Durumu altında, o sırada gönderilmekte olan 
tüm kayıtların bir listesini görebilirsiniz. Bir gönderme 
işlemi ile ilgili kesin bilgiler, seçilen bir giriş için Gönderme 
Ayrıntıları altında bulunabilir.

7. Ayrı ayrı dosyaların gönderilmesini duraklatmak 
istiyorsanız, Gönderme Durumu altında ilgili girişi 
vurgulayın ve Göndermeyi duraklat simgesini 

tıklatın: .
8. Ayrı ayrı dosyaların gönderilmesini durdurmak ve bu 

dosyaları silmek istiyorsanız, Gönderme Durumu altında 
ilgili girişi vurgulayın ve Gönderme işini sil simgesini 

tıklatın: .
CD veya DVD'ye yazılmakta olan kayıtlar silinemez.

9. Gönderme işlemine devam etmek için  simgesini tekrar 

tıklatın.

10. Gönderilen tüm kayıtlar Gönderme Durumu altında 
listelenir.
Başarılı bir gönderme işleminin ardından, Bilgi sütunundaki 
Gönderme Durumu altında Finished mesajı görüntülenir.

!
DİKKAT! 
Ring modunda, duraklatma sırasında başlangıçta seçilen kaydın 
üzerine yazılması mümkündür. Bu durumda, gönderme işlemine 
devam edilemez.

i
NOT! 
%50'nin üzerindeki yüklerde gönderim mümkün değildir (menü 
çubuğundaki göstergenin rengi kırmızıya döner).
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11. Gerekirse, başka kameralar veya farklı bir süre için adımlar 
2 - 8'i tekrarlayın.
Gönderilen kayıtlar artık, hedef konumda saklanmaktadır.

3.7.2 Gönderme İşaretleri
Gönderilecek kayıtlar, gönderme modülünün kaydın sadece 
belirli bir bölümünü göndermesi için oynatma sırasında 
işaretlenebilir.                                      
1. Bir kayıt arayın (bkz: Bölüm 3.3 Dosya Arama, Sayfa 24) ve 

oynatımı başlatın.
2. Oynatma işareti, gönderme işleminin başlamasını 

istediğiniz noktadayken F5 tuşuna basın.
Gönderme başlangıç saati ayarlanır.

3. Oynatma işareti, gönderme işleminin durmasını istediğiniz 
noktadayken F6 tuşuna basın.
Gönderme bitiş saati ayarlanır.

Vurgulanan alan, zaman çizelgesinde yeşil renkle gösterilir:

4. Zaman çizelgesinin açılır menüsünde Gönderme Seçimi 
seçeneğini tıklatın. 
Vurgulanan seçimler doğruca, gönderme modülünde Hedef 
olarak önceden ayarlanmış olan klasöre gönderilir. 
Gönderilen sekanslarla ilgili bilgiler, yeni bir pencerede 
görüntülenir.

5. Pencereyi kapatmak için  simgesini tıklatın.

6. Gerekirse, gönderme işlemini izlemek için gönderme 
modülüne geçin.

i
NOT! 
Ayrıca, başlangıç ve bitiş işaretlerini belirlemek için zaman 
çizelgesindeki açılır menüyü kullanabilir veya fare tuşu 
basılıyken istediğiniz alanı sürükleyerek vurgulayabilirsiniz.
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3.7.3 Gönderme Sırasındaki Gecikmelerin veya 
Hataların Olası Nedenleri
– Bazı aygıtlar, sadece bir oynatma bağlantısı kurabilir. Bu 

bağlantı kullanımda olabilir.
– Kayıt artık mevcut olmayabilir (ring modunda üzerine 

yazılmış, dosya manuel olarak silinmiş). 
– Gönderme işlemi sırasında ağ bağlantısı kesilmiş olabilir.
– Göndermeye devam etmek istediğiniz bir kayıt, o sırada 

bilgisayarda açılmış olabilir.
– Göndermeye devam etmek istediğiniz kayıttaki bağlantı 

noktası, video akışında bulunamıyor olabilir.
Configuration Manager programındaki ayarlara bağlı olarak, 
Archive Player yazılımı, dosyaları göndermek için birden fazla 
girişimde bulunabilir.

3.7.4 Ek Bilgiler
Bir CD veya DVD'ye yazılacak olan dosyanın adı, kaydı 
oluşturmak için kullanılan aygıt ve kameranın adlarından 
türetilir. 
Dosya adı, yazma işleminden önce düzenlenebilir.
1. Gönderilen dosyalar listesinde bir girişi tıklatın.

Bunun ardından Ek Bilgiler girişi, Gönderme Formatı 
bilgilerinin üzerinde görüntülenir.

2. Ayrıntıları girin (maks. 32 karakter) ve  simgesini 

tıklatın.
Dosya, girilen isimle CD veya DVD'ye yasılacaktır.

!
UYARI! 
Eksiksiz bir şekilde gönderildiğinden emin olana kadar, orijinal 
kayıt verilerini silmeyin.
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3.7.5 CD veya DVD'ye Veri Yazılması
1. Bilgisayarınızın disk yazıcısına yazılabilir boş bir CD veya 

DVD yerleştirin.
2. Gönderme Durumu altında, CD'ye veya DVD'ye yazmak 

istediğiniz kayıtları seçin. Bunu için, bir girişin önündeki 
kutuyu tıklatarak onay işareti koyun:

Gönderilmesi bitene kadar bir kaydı seçemezsiniz.
CD veya DVD'de kalan boş bellek alanı, düğmenin yanında 
gösterilir. 

3. Seçilen girişler için ek bilgiler girin (bkz.: Bölüm 3.7.4 Ek 
Bilgiler, Sayfa 42).

4. Disk oluşturmayı başlat simgesini tıklatın: .

Veriler CD veya DVD'ye yazılır. 
Ek olarak CD'ye, video verilerini başka bir bilgisayarda oynatmak 
için kullanılabilecek bir program yazılır.

i
NOT! 
Bu düğme sadece, CD'ye göndermek için en az bir kayıt 
seçildiyse kullanılabilir. Bir yazma işlemi sürüyorsa, başka bir 
yazma işlemi başlatılamaz.
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4 Indeks
A
Adli arama 35
Algoritma ara 36
Arama sonuçları 26
Archive 17
Atlama filtresi 22
B
Büyüteç 27
C
CD'ye gönder 43
CD/DVD'ye veri yazılması 43
Çerçeveler 34
COM portu 14
Configuration Manager 12
CPU yükü 23
D
Dosya arama 24
Duraklat 30
DVD'ye gönder 43
E
Efekt Modu 22
F
F11 tuşu 29
F12 tuşu 29
F5 tuşu 41
F6 tuşu 41
Filigran 21
Filtreler 25
G
Gönderimlerin devam ettirilmesi 14
Gönderme

dosya adı 42
duraklatma 40
durum 40
gecikmeler 42
hatalar 42
işler 40
silme 40

Gönderme formatı (Archive Player) 
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Gönderme işaretleri 41
Gönderme yolu (Archive Player) 14

Görüntüleme 17
H
Hareket algılama

dahili ayarlar 35
ön ayarlar 35

Hedef 39
I
I-kare 30
İşletim 17
IVA 33
IVMD 33
K
Kamera listesi 19
Karşıdan yükleme hızı 14
Kayıt saati 30
Koru 29
L
Lisans 10
M
Monitör atama, otomatik 23
MOTION+ 33
O
Orijinallik kontrolü 20
Oturum açma 9, 10
Oynat 30
Oynatma 30
Oynatma hızı 30
Oynatma işareti 27
Özel oynatım 15
P
Parola 9, 10
Port aracını görüntüle 32
Program

başlatma 9
çıkış 20

R
Resim 31
S
Seçim 29
Ses seviyesi 23
Şifreleme 15
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Simgeler 5
Sınır

dosya gönderme 14
karşıdan yükleme girişimi 14
özel oynatım olayları 15

Sürüm numarası 23
T
Tam Ekran 21
Tam ekran 29
V
VIDOS Server 9
VRM 10, 15
Y
Yazılım 23
Yazılım zoom'u 32
Yer işareti

ayarlama 31
Yerleşim 21
Yerleşim değişikliğinin canlandırması 
14
Z
Zaman çizelgesi 27
Zoom, dijital 32
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