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1 Giriş
Configuration Tool, ünitenin kurulum ve konfigürasyonunu daha hızlı ve daha kolay hale 
getiren bir yazılım uygulamasıdır. Configuration Tool, Ethernet ağ bağlantısı ile Divar'a bağlı bir 
bilgisayar üzerinde çalışır.
Tüm ayarlar Divar ekran üzeri menüsü ile konfigüre edilebilir, ancak Configuration Tool 
kullanıcı dostu bir alternatif sunar. Ayrıca konfigürasyon ayarlarının bilgisayar sabit diskine 
kaydedilmesine olanak tanır. Bu ayarlar daha sonra geri yüklenebilir ve başka üniteleri 
konfigüre etmek için kullanılabilir.

1.1 Başlangıç
Configuration Tool'u ayarları değiştirmek amacıyla kullanmak için üniteyi, bir ağ bağlantısı 
yoluyla bilgisayara bağlayın. Configuration Tool uygulaması bilgisayara yüklenmelidir.

1.1.1 Sistem gereksinimleri
İşletim platformu: Windows XP veya Windows Vista ile çalışan bir bilgisayar.
Configuration Tool için önerilen bilgisayar gereksinimleri aşağıdadır:
– İşlemci: Intel Pentium 4 veya benzeri
– RAM belleği: 512 MB
– Kullanılabilir sabit disk alanı: 10 GB
– Grafik kartı: NVIDIA GeForce 6200 veya üzeri
– Ağ arabirimi: 10/100-BaseT

1.1.2 Configuration Tool'un yüklenmesi
Control Center uygulaması yüklendiğinde Configuration Tool bilgisayara opsiyonel olarak 
kurulur. Ayrıca kurmak için:
1. CD-ROM'u bilgisayardaki CD-ROM sürücüsüne takın.

– Kurulum programı otomatik olarak başlar.
2. Kurulum otomatik olarak başlamazsa, CD'deki Setup.exe dosyasını bulun ve çift tıklatın.
3. Ekrandaki talimatları izleyin ve kurulumu tamamlamanız istendiğinde Configuration Tool'u 

kurmayı seçin.

1.1.3 Configuration Tool'un Başlatılması

Ağ bağlantısı
Control Center'ı kullanmadan Configuration Tool'u başlatmak için masaüstündeki 
Configuration Tool simgesini çift tıklatın. Alternatif olarak, görev çubuğundaki Başlat düğmesi 
ve Programlar menü öğesi yoluyla Divar Configuration Tool programını seçin. Oturum açma 
prosedürünü izleyin.
Configuration Tool'u Control Center yoluyla başlatmak için, Control Center penceresinde 
Yapılandırma düğmesine basın. Bir iletişim kutusunda, bilinen tüm Divar cihazlarıyla birlikte 
CT kaydı görüntülenir.

Çevrimdışı konfigürasyon
Çevrimdışı konfigürasyonda oturum açmak için Divar sürümü, modeli, video standardı ve bağlı 
olmayan kameraları seçin.
Herhangi bir Divar tipi için bir dizi ayar hazırlamak, bunları bir dosyaya kaydetmek ve 
dosyadaki ayarları uyumlu bir Divar'a yüklemek mümkündür. 
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1.1.4 Uyumluluk

Konfigürasyon dosyaları
Konfigürasyon ayar dosyalarını kullanırken aşağıdakileri dikkate alın:
– Ayar dosyaları CT yazılım sürümleri arasında değiştirilemez. Örneğin, CT 1.0 ayar dosyası 

CT sürüm 2.5'e alınamaz.
– Herhangi bir CT sürümü sadece aynı yazılım sürümü bulunan Divar'lara bağlanabilir. 

Örneğin, CT 2.5 sadece 2.5 yazılım sürümü bulunan Divar'lara bağlanabilir.
– Ayar dosyaları Divar sürümleri arasında değiştirilemez. Örneğin, Divar DHR-751 için CT 

3.0 sürümü ayar dosyası Divar DNR-730 ile kullanılacak CT 3.0 sürümüne alınamaz
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2 Çalışma

2.1 Oturum açmak
Ağ yoluyla Configuration Tool uygulaması başlatılırken, Oturum aç penceresi görüntülenir. 
(Oturum açmayı durdurmak ve uygulamadan çıkmak için İptal seçeneğini tıklatın.)

Şekil 2.1 Ağ yoluyla oturum açma penceresi

Configuration Tool uygulaması ilk kez başlatıldığında, Divar listesi boştur. Öncelikle, listeye bir 
Divar eklenmelidir. Listeye bir Divar eklemek veya bir Divar girişini değiştirmek için Düzenle >> 
seçeneğini seçin.

Divar listesini değiştirme
Divar listesini düzenle penceresi, listeye Divar eklenmesine veya listeden Divar silinmesine 
olanak verir.

Şekil 2.2 Divar listesini düzenle'yi gösteren düzenleme penceresi

Ağ üzerindeki tüm etkin Divar'ların otomatik olarak algılanması için:
1. Algıla seçeneğini tıklatın

– Bir Divar'ın algılanması için o Divar'da Algılamanın etkin olması gerekir.
2. Bir Divar seçin ve seçili Divar'ı listeye eklemek için Tamam seçeneğini tıklatın.
Listeye Divar eklemek için:
1. Ekle seçeneğini tıklatın
2. Yeni Divar'ın IP adresini veya DNS adını girin.

– Girilecek IP adresi, Divar'ın Konfigürasyon/Ağ menüsünde belirlenir.
3. Ad kutucuğuna bir ad girin veya Divar'dan Al kutusunu kontrol ederek adı Divar'dan alın.
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4. Ekle seçeneğini tıklatın
Listeden bir Divar silmek için:
1. Listede, silinecek Divar'ı seçin.
2. Sil seçeneğini tıklatın

– Seçilen Divar listeden kaldırılır.

Oturum açma
Configuration Tool uygulaması başlatılırken, oturum açma penceresi görüntülenir. (Oturum 
açmayı durdurmak ve uygulamadan çıkmak için İptal seçeneğini tıklatın.)

Şekil 2.3 Divar listesini seç'i gösteren oturum açma penceresi

Belirli bir Divar'ı kontrol etmek için:
1. Çift tıklatarak veya doğrudan seçin.
2. Kullanıcı adı ve parola girin.

– Girilecek kullanıcı adı ve parola, Divar'ın Konfigürasyon/Ağ erişimi menüsünde 
belirlenir. Oturum açma engellenirse, üniteye erişim haklarıyla ilgili olarak yöneticiyle 
görüşün.

– Sistemin, daha sonraki Configuration Tool kullanımlarında adları ve parolaları 
hatırlamasına izin vermek için, Oturum açma bilgilerini kaydet kutusuna bir onay 
işareti koyun.

3. Düzenle... veya Oturum aç seçeneğini tıklatın.

Maksimum kullanıcı sayısı
Maksimum kullanıcı sayısı (sekiz) aşılırsa, bir pencere görüntülenir.
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2.2 Ana pencere tanıtımı
Configuration Tool penceresi 3 panele bölünmüştür. Sol paneldeki düğmeler, her zaman 
kullanılabilir. Bu düğmelerden birine basıldığında, orta panelin içeriği değişir. Üst paneldeki 
düğmeler, çeşitli görevlere doğrudan erişim sağlayan kontrol düğmeleridir.

Şekil 2.4 Configuration Tool - Ayarlar penceresi

2.2.1 Genel görünüm düğmesi

Bağlı Divar ile ilgili genel bilgi almak için Genel görünüm  seçeneğini tıklatın.

2.2.2 Kayıt Defteri düğmesi

Orta panelde olaylar listesi görüntülemek için Kayıt defteri  seçeneğini tıklatın. Bu liste, 
sadece belirli olayları göstermek üzere filtrelenebilir.
– Olayları görüntüleme aralığını sınırlamak için tarih/saat değerleri girin.
– Filtrelenecek (görüntülenmeyecek) olay türlerinin işaretini kaldırın.
Son olay ilk sırada gösterilir.

2.2.3 Ayarlar düğmesi

Divar konfigürasyon sayfasını görüntülemek için Ayarlar  seçeneğini tıklatın. Menü ağaç 
yapısı ve seçilen alt sayfa, orta panelde gösterilir.
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2.2.4 Servis düğmesi

Diagnostik mesajları listesi için Servis  seçeneğini tıklatın.
– Üniteyi yeniden başlatmak için Cihazı yeniden başlat... seçeneğini tıklatın. Configuration 

Tool ile ünite bağlantısı kesilir.
– Üniteyi fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamak için Fabrika varsayılan ayarları... 

seçeneğini tıklatın. Varsayılan değerler listesi için bkz. Kurulum ve İşletim Kılavuzu Bölüm 
7.

– Kendi oturumunuz hariç tüm kullanıcıların oturumunu kapatmak için Kullanıcıları çıkar... 
seçeneğini tıklatın.

2.2.5 Yardım düğmesi

Yardım almak için istediğiniz zaman Yardım  seçeneğini tıklatın. Yardım penceresi 
görüntülenir.

2.2.6 Oturum kapatma düğmesi
Control Center uygulamasına dönmek veya başka bir ünitede oturum açmak için Oturumu 

kapat  seçeneğini tıklatın.

2.2.7 Ağ bağlantısı göstergesi

Ağa bağlantı olup olmadığını  gösterir.
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2.3 Kontrol düğmelerini kullanma
Ana pencerenin üst panelinde, genel görevlerin hızla yerine getirilmesine olanak tanıyan birden 
fazla düğme bulunur:

Alma/Aktarma
Configuration Tool'da yapılan tüm kayıt cihazı ayarları, bilgisayarın sabit diskinde saklanan bir 
dosyaya kaydedilebilirler. Birden fazla kayıt cihazı ile çalışırken, her kayıt cihazının ayarlarını 
farklı bir adla ayrı bir dosyaya kaydedin. Bu dosyalardaki ayarlar, tamamen veya alt gruplar 
halinde Configuration Tool'a geri yüklenebilir. Bu dosyalar metin dosyası olarak kaydedilir ve 
bir metin görüntüleyici ile görüntülenebilir; bu dosyaları değiştirmeyin ve kullanılmaz hale 
gelebileceğinden düzenlemeyin.

Al

1. Bir ayarlar dosyası açmak için Al  seçeneğini tıklatın.
2. İletişim kutusunda, açılacak dosyanın konumunu ve adını seçin.
3. Yüklenecek ayarlar grubunu seçin ve Tamam seçeneğini tıklatın.
4. Seçilen ayarlar anında üniteye yüklenir.

Aktar

1. Geçerli ayarları bir bilgisayar dosyasına kaydetmek için Aktar  seçeneğini tıklatın.
2. İletişim kutusunda, kaydedilecek dosya için bir konum seçin ve ad girin.
3. Ayarları kaydetmek için kaydedilecek ayarlar grubunu seçin ve Tamam seçeneğini tıklatın.

Yazdırma
Genel görünüm veya Servis sayfası aktifken sayfanın veya listenin tüm içeriğini bir dosyaya 
yazdırmak için:

1. Mevcut ayarları yazdırmak için Yazdır  seçeneğini tıklatın.
2. Yazdırmak için Tamam seçeneğini tıklatın.

Kaydet
Genel görünüm veya Servis sayfası aktifken sayfanın veya listenin tüm içeriğini kaydetmek için 

Kaydet  seçeneğini tıklatın.

Ayarları düzeltme
Alma, Aktarma veya Karşıdan yükleme seçilirken, bir pencere üç ayar grubu arasından seçim 
yapmaya olanak tanır. Listenin nasıl yapılandırılacağını belirlemek için Tüm ayarlar, Aşağıdaki 
hariç tüm ayarlar veya Sadece seçeneklerinden birini seçin.

Geri alma / Tekrarlama

Son işlemi geri almak için  seçeneğini, tekrarlamak için  seçeneğini tıklatın. 100'e 
kadar işlem geri alınabilir.

Fabrika Varsayılan Ayarları

Aktif sayfadaki tüm ayarları varsayılan değerlerine ayarlamak Fabrika Varsayılan Ayarları  
seçeneğini tıklatın. Varsayılan değerler listesi için bkz. Kurulum ve İşletim Kılavuzu Bölüm 7.

Yenileme

Sadece geçerli sayfa ayarlarının içeriğini yenilemek için Yenile  düğmesini tıklatın.
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3 Konfigürasyon
Menü ağacını kullanma

Ayarlar  seçeneği tıklatıldıktan sonra, orta panelin sol tarafında menü ağacı görüntülenir. 
Bu ağacı, menü sistemi içinde gezinmek için kullanın.
– Ağaç dalını genişletmek için + seçeneğini tıklatın.
– Daraltmak için - seçeneğini tıklatın.
– Dalın parametrelerini görüntülemek için bir girişi tıklatın.
– Parametreler için değerleri seçin veya girin.
– Bu değerler ünitede anında güncellenir.

Aşağıdaki paragraf, menü ağacındaki öğelerle ilgili ayrıntılı bilgi vermektedir.

3.1 Uluslararası

3.1.1 Dil
– Açılır menüden Dil seçin.
– Tercih edilen Sıcaklık birimi seçin.

3.1.2 Saat/tarih
– Listeden Saat dilimi seçin (gün ışığı tasarrufu uygun şekilde ayarlanır).
– 12 veya 24 saatlik Saat formatı seçin.
– Geçerli Saati girin. (Bkz. aşağıda Not.)
– Ay (AA), gün (GG) veya yılı (YYYY) önce gösteren üç Tarih formatından birini seçin.
– Geçerli Tarihi girin.
– Etkinleştirmek için Günışığı Tasarrufu seçeneğini Otomatik olarak ayarlayın. Saat 

diliminizle ilgili bilgilerden farklıysa Başlangıç ve Bitiş zamanının gün, ay ve saatini ve 
Ofseti Manuel olarak ayarlayın ve girin.

Not:
Manuel olarak senkronize ediliyorsa ve geçerli saat 10 dakikadan fazla geri alınırsa, sabit 
diskteki tüm video içeriği silinir (bilgi istemi verilir). Saat 10 dakikadan az geri alınırsa, kayıt 
devam eder ancak video kareleri ile birlikte kaydedilen zaman damgaları değiştirilir.
Zaman damgaları, DVR700 saati en son kaydedilen video karesinin (saat geri alınmadan 

önceki) zaman damgasına ulaşana kadar her kare için saniyenin 1/90000'i kadar artırılır. 
Bundan dolayı, video akışı sırayla oynatılmaya devam eder.
Geçerli saat/tarih ileri alınırsa, saat yalnızca verilen değere ilerler.

3.1.3 Zaman sunucusu
– Zaman sunucusu kullan fonksiyonu, ünite saatiyle ağ zaman sunucusunu veya başka bir 

Divar ünitesini senkronize eder. Ağ zaman sunucusunun IP adresini girin. Aynı alt ağ 
üzerinde bir zaman sunucusu yoksa, ünite, kendi ağının dışında uygun bir zaman 
sunucusu arar. Divar ağ geçidinin, zaman sunucusunu bulmak için doğru şekilde 
ayarlandığından emin olun. Güvenlik duvarlarının port 123 yoluyla NTP trafiğini 
engellemediğinden emin olun.

– Saat senkronizasyonunun başlatmak için Senkronize et seçeneğine basın.
Otomatik saat senkronizasyonu (her dört günde bir yapılır) saati maksimum 10 dakika 
değiştirebilir (Bkz. Not, Bölüm 4.1.2 Saat/tarih).
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3.2 Video ve Ses
Bu menüyü, video ve ses girişlerini konfigüre etmek için kullanın. Unutmayın, IP kameraları, 8 
analog giriş kanallı hibrid üniteler için 9'dan 16'ya; 16 kanallı hibrid üniteler için ise 17'den 
32'ye kadar numaralandırılır. Analog girişleri olmayan dijital ağ kayıt cihazı için IP kamera 
numaraları 1'den başlar.

3.3 Takvim

3.3.1 Dinamik özelliklerin ayarlanması
Takvim menüsündeki ayarlar, ünitenin güçlü fonksiyonlarını kullanma olanağı verir. 
Kullanılabilir profilleri planlamak ve kurmak için biraz zaman harcayarak, çoğu çalışma durumu 
için etkin kapsamayı korurken, kaynakların etkin kullanılması sağlanabilir.
Profiller, belirli bir gün veya saatteki kayıt ve olay davranışlarını değiştirerek haftalık bir 
takvimde programlanır (örneğin, hafta sonları veya geceleri).
Kayıt menüsünde tanımlanan altı profil burada görüntülenir.

3.3.2 Takvim

Konfigürasyon
– Profillerin kullanımı, bir haftayı kapsayan bir takvimde tanımlanır. Bu takvim, daha sonraki 

haftalar için tekrarlanır.
– Bir profil, haftanın her günü için 15 dakikalık aralıklarda belirlenir.
– Özel günler ve tatiller için profilleri değiştirmek amacıyla istisna günler programlayın.

1. Bir profil adı seçin. Seçilen profil vurgulanır.
2. Seçilen profilin adını düzenlemek için Seçilen profil adını düzenle seçeneğini tıklatın.
3. Takvime gidin. Aktif alan çizmek için ok ve enter tuşlarını veya fareyi kullanın.
4. Bitirdiğinizde, güncellenmiş takvimi etkinleştirmek için Kaydet seçeneğini seçin.

3.3.3 İstisnalar
– Takvimi geçersiz kılacak 32'ye kadar istisna ayarlanabilir.
– İstisna eklemek için Ekle seçeneğini seçin. Tarih, Zaman, Süre ve Profil girin.
– Bir istisnayı düzenlemek için, seçin ve Değiştir... seçeneğini tıklatın.
– Bir istisnayı kaldırmak için, seçin ve Kaldır seçeneğini tıklatın.
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3.4 Kayıt
Altı profilin her biri için ayarlanan kaydı konfigüre etmek için Kayıt menüsünü kullanın.

Not:
Bir profildeki ses/video ayarları ayrıca, uzaktan canlı görüntüleme için kullanılan akışa 
uygulanır.

Altı profilin her biri için kayıt davranışı, üç alt menüde ve ardından kanalların her biri için 
belirlenir.
1. Bir profil seçin.
2. Normal, Kontak veya Hareket kaydı için bir alt menü seçin.

– Normal kayıt - varsayılan kayıt modudur
– Kontak kaydı - kontak girişi olayı üzerine etkinleştirilir
– Hareket kaydı - hareket olayı üzerine etkinleştirilir

3. Video ve ses kaydının ayarlarını konfigüre etmek için bir giriş kanalı seçin.

3.4.1 Normal
Aşağıdaki alanları her biri için değerler belirleyin:
– Normal kayıt modu:

– Sürekli - sürekli kaydetmeye ayarlama
– Sadece olay - sadece olayları kaydetmeye ayarlama
– Kayıt yok - kaydı devre dışı bırakmaya ayarlama

– Olay Öncesi Süre:
– 1 - 120 saniye arasında ayarlama (yalnızca Sadece olay kaydı yaparken 

uygulanabilir).
Olay kaydı, olay olmadan bu kadar süre önce başlar.

– Çözünürlük:
– video çözünürlüğünü 4CIF (704 x 576/480 PAL/NTSC), 2CIF (704 x 288/240 PAL/

NTSC) veya CIF (352 x 288/240 PAL/NTSC) olarak ayarlayın.
– Kalite:

– video kalite ayarını Yüksek, Orta veya Standart olarak ayarlayın.
– Kare hızı:

– video kare hızını 25/30, 12,5/15, 6,25/7,5, 3,125/3,75 veya 1/1 ips (PAL/NTSC'de 
görüntü/saniye) olarak ayarlayın.

– Ses kaydı:
– ses kaydını etkinleştirmek için işaretleyin.

– Ses kalitesi:
– ses kalitesini Yüksek, Orta veya Standart olarak ayarlayın.

Not:
En etkili görüntü sıkıştırma için, kameranın doğru şekilde ayarlandığından ve yeterli aydınlatma 
bulunduğundan emin olarak, kamera gürültüsünden kaçının. Ayrıca kameranın, rüzgar veya 
diğer etkiler nedeniyle sallanmayacak şekilde monte edildiğinden emin olun.
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3.4.2 Kontak
Alanlardaki parametreler, Normal sekmesi altındakilerle aynıdır. Kontak kaydı için ek alanlar 
bulunmaktadır.
– Kontak kaydı:

– Sabit süre - olayın başlangıcından itibaren ayarlanan süre boyunca kaydı etkinleştirir.
– Olay anında + Sonrasında - kaydı, olay etkin olduğu sürece etkinleştirir ve olay devre 

dışı kaldığında, süre alanında ayarlanan süre boyunca devam eder.
– Olay anında - sadece olay etkin olduğu sürece kaydı etkinleştirir.
– Kayıt yok

– Süreyi dakika ve saniye olarak ayarlayın.

3.4.3 Hareket
Alanlardaki parametreler, Normal sekmesi altındakilerle aynıdır. Hareket kaydı için ek alanlar 
bulunmaktadır.
– Hareket kaydı:

– Sabit süre - olayın başlangıcından itibaren ayarlanan süre boyunca kaydı etkinleştirir.
– Kayıt yok

– Süreyi dakika ve saniye olarak ayarlayın.

Not:
Normal sekmesinin altında Sadece olay kaydı seçilmişse, olay öncesi süre kontak ve hareket 
kayıtları için de geçerli olur.

3.5 Kontaklar
Alarm girişleri ve röle çıkışları ayarlamak için Kontaklar menüsünü kullanın.

3.5.1 Kontak girişleri
Varsayılan olarak, tüm kontak Girişleri Normalde Açık'tır (NA). Gerekli olduğunda, Normalde 
Kapalı (NK) kontaklar olarak çalışacak olan kontak girişlerini vurgulayın (tümünü seçmek için 
numaralandırılmamış kutuyu vurgulayın).

3.5.2 Röle çıkışları
Varsayılan olarak, tüm röle çıkış kontakları Normalde Açık'tır (NA). Gerektiğinde, Normalde 
Kapalı (NK) kontaklar olarak çalışacak olan röle çıkışlarını vurgulayın.

3.5.3 Kontak girişi özellikleri
16 kontak girişinden her birine bir ad ve bir profil geçersiz kılma modu atanabilir.

Profil geçersiz kılmaları
Bir alarm girişi, profil geçersiz kılmayı etkinleştirebilir. Üç mod bulunmaktadır:
– Geçersiz kılma yok (varsayılan)
– Yol: profil geçersiz kılma, giriş etkin olduğu sürece devam eder (geçersiz kılma süresi 

ayarlanamaz).
– Sabit süre: profil geçersiz kılma, giriş aktif olduğunda başlar ve geçersiz kılma süresi 

alanında ayarlanan süre boyunca devam eder.
Bir profil geçersiz kılma seçildiğinde, altı profilden hangisinin geçersiz kılma profili olarak 
kullanılacağını ve geçersiz kılma süresini seçin.
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3.6 Hareket
Hareket algılama özelliği, her bir analog video girişi için sekme seçerek konfigüre edilir. IP 
kanallarda hareket algılama mümkündür ancak öncelikle, kamera veya kodlayıcı konfigürasyon 
aracını kullanarak tüm görüntüleme alanını kapsayacak şekilde IP kamera veya kodlayıcıyı 
konfigüre edin (hareket algılama ile).
1. Radyo düğmelerini kullanarak Hareket alanı önizleme kameo penceresinde hareket 

hassas alanını belirleyin. Tıklatın:
– Hareket kameosunda algılama alanı çizmek veya bu alanı genişletmek için Ekle 

seçeneğini kullanın.
– Hareket kameosundan algılama alanı silmek veya bu alanı daraltmak için Kaldır 

seçeneğini kullanın.
– Geçiş - önizleme kameo penceresinde çizilen alanı ters moda çevirir (aktif - aktif 

değil, aktif değil - aktif).
2. Tüm alanı etkinleştirmek veya silmek için aşağıdakilerden birini seçin:

– Tüm hareket algılama alanını etkinleştirmek için Tümünü seç.
– Tüm hareket algılama alanını silmek için Tümünü sil.
– Kılavuz çizgisi alanlarını çerçeveyle göstermek için Kılavuz çizgisini göster kutusunu 

işaretleyin.
3. Algılanacak hareketin seviyesini ayarlamak için Tetik seviyesi kaydırma çubuğunu 

ayarlayın. Sağa kaydırma hassasiyeti artırır, sola kaydırma hassasiyeti azaltır. En yüksek 
değer en küçük hareketi bile algılar.

4. Hareket göstergesi, algılanan eylemin görsel olarak gösterilmesini sağlar.
5. Tepe seviyesini sıfırlamak için Boş göstergesi seçeneğini seçin.

Not:
Sorunsuz hareket algılama için ipuçları: 
– Hareket alanının boyutu, bu alandaki hassasiyeti etkiler. Küçük nesneleri algılamak için 

küçük bir hareket alanı (yüksek hassasiyet); büyük nesneleri algılamak için büyük bir alan 
(düşük hassasiyet) kullanılmalıdır. 

– Kamera görüntüsündeki gürültü, özellikle küçük nesneler algılanırken yanlış hareket 
olayları oluşturabilir. Kameranın doğru ayarlandığından ve gürültüsüz görüntü alabilmesi 
amacıyla kamera için yeterli aydınlatma olduğundan emin olun. 

– Kameranın, rüzgar veya diğer etkiler nedeniyle sallanmayacak şekilde monte edildiğinden 
emin olun.

3.7 Metin verisi
Metin verisi sağlamak için köprüler veya terminaller burada konfigüre edilir.
– Port: köprü cihazı için port girin.
– Köprü ekle: köprünün IP adresini girmek için tıklatın.
– Ayarlar: seçilen cihazın ayarlarını değiştirmek için tıklatın.
– Kaldır: listede bir cihaz seçin ve kaldırmak için Kaldır seçeneğini tıklatın.

Not:
Bu opsiyonel özelliğin etkinleştirilmesi için yazılım lisansı alınması gerekir. Bkz 
Bölüm 4.12.2 Lisanslar, Sayfa 25.
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3.8 Olay
Aktif kontak girişi, algılanan hareket veya video kaybı için istenen davranışı belirlemek 
amacıyla Olay menüsünü kullanın. Olayların genel davranışı da burada ayarlanır. Altı profilin 
her birinde bir Genel, Kontak, Hareket ve Video kaybı sekmesi bulunur.

3.8.1 Genel

Otomatik alındı alarmları
– Alarmların otomatik olarak alınması gerektiğinde devreye alınır. Varsayılan olarak, alarm 

manuel olarak alınmalıdır.

Alarm bekleme süresi
– Alarm etkinleştirildikten sonra çıkış rölesi ve uyarıcının aktif kalacağı süreyi seçmek için 1 

- 59 saniye arasında ayarlayın.

Alarmda sesli uyarıcı
– Alarm üzerine sesli uyarı etkinleştirir.

Video kaybında sesli uyarıcı
– Video kaybı üzerine sesli uyarı etkinleştirir.

Bu profile girerken eylemler
Bu profil başlatıldığında, PTZ kameralar için ön konum belirlemek amacıyla Düzenle... 
seçeneğini tıklatın. 
– Hareket ettirilmesi gereken her PTZ kamera için 1-1023 aralığında bir ön konum numarası 

girin (PTZ, karşılık gelen kamera girişi için etkinleştirilmelidir).
Konfigüre edilmiş eylemler listelenir.

3.8.2 Kontak
Olay davranışı, 16 giriş kontağının her biri için sırayla konfigüre edilebilir.
– Giriş kontağının bir olay etkinleştirmesi gerekiyorsa, Etkin kutusunu işaretleyin.
– Giriş kontağının bir alarm etkinleştirmesi gerekiyorsa, Alarm kutusunu işaretleyin.

Eylemler
Bu kontak aktifken gerçekleştirilmesi gereken Kayıt, Monitör ve PTZ eylemlerini ayarlamak 
için Düzenle... seçeneğini tıklatın. 
– Kayıt: bu giriş kontağı aktifken kaydedilecek video kanallarını, kontak kaydı ayarlarında 

vurgulayın (tümünü seçmek için numaralandırılmamış kutuyu vurgulayın). Seçilen kanallar 
ve bunların kayıt özellikleri listesi gösterilir.

– Monitör: bu kontak girişi aktifken A ve B monitörlerinde görüntülenecek video kanallarını 
vurgulayın (tümünü seçmek için numaralandırılmamış kutuyu vurgulayın).

– PTZ: hareket ettirilmesi gereken her PTZ kamera için 1-1023 aralığında bir ön konum 
numarası girin (PTZ, karşılık gelen kamera girişi için etkinleştirilmelidir).

Konfigüre edilmiş eylemler listelenir.

3.8.3 Hareket
Hareket algılama için olay davranışı, sırayla her bir video kanalı için konfigüre edilebilir.
– Hareket algılamanın bir olay etkinleştirmesi gerekiyorsa, Etkin kutusunu işaretleyin.
– Hareket algılamanın bir alarm etkinleştirmesi gerekiyorsa, Alarm kutusunu işaretleyin.

Eylemler
Hareket algılandığında gerçekleştirilmesi gereken Kayıt, Monitör ve PTZ eylemlerini ayarlamak 
için Düzenle... seçeneğini tıklatın. 
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– Kayıt: hareket algılandığında kaydedilecek video kanallarını, hareket kaydı ayarlarında 
vurgulayın (tümünü seçmek için numaralandırılmamış kutuyu vurgulayın). Seçilen kanallar 
ve bunların kayıt özellikleri listesi gösterilir.

– Monitör: hareket algılandığında A ve B monitörlerinde görüntülenecek video kanallarını 
vurgulayın (tümünü seçmek için numaralandırılmamış kutuyu vurgulayın).

– PTZ: hareket ettirilmesi gereken her PTZ kamera için 1-1023 aralığında bir ön konum 
numarası girin (PTZ, karşılık gelen kamera girişi için etkinleştirilmelidir).

Konfigüre edilmiş eylemler listelenir. 

3.8.4 Video kaybı
Video kaybı sinyalleri için olay davranışı, sırayla her video kanalı için konfigüre edilebilir.
– Video kaybının bir olay etkinleştirmesi gerekiyorsa, her video kanalı için Etkin kutusunu 

işaretleyin.

3.9 Ağ

3.9.1 Ayar - Genel
– Ağda kullanılacak benzersiz bir DVR adı girin.
– Algılama etkinleştirilmişse, ünite otomatik olarak algılanabilir ve IP adresi okunabilir.
– DNS için DHCP etkinleştirilmemişse, DNS Sunucusu adresini girin.
– Gerekiyorsa, varsayılan HTTP portu (80) değerini yenisiyle değiştirin.

3.9.2 Ayar - Bağlantılar
İkincil Ethernet konnektörü bulunan üniteler, bu portun ve ayrıca öncelikli portun konfigüre 
edilmesi için alanları gösterir.
– IP adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidinin ağ DHCP sunucusu tarafından 

otomatik olarak atanması için DHCP'yi etkinleştirin. Geçerli değerler görüntülenir.
– DHCP devre dışı bırakılmışsa, kayıt cihazı için IP adresini, Alt ağ maskesini ve Varsayılan 

ağ geçidi adresini girin.
– MAC adresi salt okunurdur; Ethernet adaptörünün MAC adresini gösterir.
– Bağlantı, fiziksel ağ bağlantısının durumunu gösterir. 
– Bant genişliği limiti için 0,1 ve 100 Mbps arasında bir değer girerek ağ bant genişliğini 

sınırlayın.

3.9.3 IP Aralığı
– Erişime izin vermek için sekiz IP aralığı girilebilir.
– Tek bir IP adresi belirlemek için aynı başlangıç ve bitiş adresini girin. Bir IP adresi aralığı 

belirlemek için farklı başlangıç ve bitiş adresleri girin.
Yalnızca, belirtilen aralıklardan birinde IP adresine sahip olan iş istasyonları (Control Center 
veya Configuration Tool ile) üniteye erişebilir.

3.9.4 Monitör Akışı
Uzaktan monitör akış fonksiyonu, monitör çıkışı A ve/veya B'nin, bir veya daha fazla analog 
video girişi yoluyla uzaktan yayınlanmasına olanak verir. Bu özelliği kullanmanın en önemli 
avantajı, sadece bir video akışı kullanarak çok ekranlı görüntülerin görüntülenebilmesi ve 
böylece, sadece sınırlı miktarda ağ bant genişliği ve bilgisayar kaynakları gerekmesidir.
Analog video girişlerinin her biri aşağıdaki şekilde konfigüre edilebilir:
– Kamera girişi (varsayılan).
– Akış çıkışı A (giriş, monitör çıkışı A'yı yayınlamak için kullanılır).
– Akış çıkışı B (giriş, monitör çıkışı B'yi yayınlamak için kullanılır).
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Not:
Monitör akışı için kullanılan bir kanalın kaydını, Kayıt sekmesinde devre dışı bırakın.

3.10 Depolama
Depolama menüsü, sabit disklerle ilgili bilgilere erişim sağlar.

3.10.1 Disk seti
Aktif disk seti özellikleri, tüm aktif sabit disk setlerine uygulanır:
– Setteki diskler, hangi sabit disklerin kullanıldığını gösterir.
– Yazmaya korumalı disk seti, disk setinin okuma ve/veya yazma seçeneklerinden hangisi 

için kullanıldığını gösterir. Görüntülenenden farklı bir mod ayarlamak için Değiştir 
seçeneğini tıklatın.

– Dahili RAID (Bağımsız Diskler Yedek Dizisi), daha yüksek kaydedilen içerik güvenilirliği 
sağlayan bir yedek depolama mekanizmasını (RAID 4) etkinleştirir. RAID fonksiyonunu 
etkinleştirmek için, dört sabit disk takılı ve etkin bir RAID lisansı olmalıdır. RAID 4 
etkinken, video kaydı için kullanılabilir depolama alanı, setteki en küçük disk boyutunun 
üç katına eşittir. Dördüncü disk, parite bilgileri için kullanılır. 
Tek bir disk arızalanırsa, veri kaybı olmaz. Kayıt, RAID 4 koruması olmadan üç diskte 
devam eder. Arızalı disk değiştirildikten sonra, normal çalışma devam ederken yeni 
diskteki veriler yenilenir (bu işlem genellikle yaklaşık 24 saat sürer).

– Üzerine yazma konumu - Disk seti dolduğunda, otomatik olarak en eski videonun üzerine 
yazılır. Gerekirse (örn. yasal nedenlerle) üzerine yazma, daha kısa zaman periyoduna 
zorlanabilir.

– Toplam disk seti kapasitesi gigabayt olarak gösterilir.

3.10.2 Diskler

Kullanılan
Aktif disk setinde kullanılan disklerin özelliklerini görüntüleyin.
– Her diskin kapasitesi gigabayt olarak gösterilir.
– Kaldır seçeneğini tıklatarak aktif disk setindeki diskleri kaldırın.
– Listeden belli bir sabit diski seçmek için tıklatın.

– Seçilen diskin durumunu görüntülemek için Özellikler seçeneğini tıklatın.

Tüm diskler
Kullanılabilir tüm diskler listede gösterilir. 
– Yüklenmiş dahili diskleri ve bunların gigabayt cinsinden kapasitelerini görmek için Dahili 

diskler seçeneğini seçin.
– iSCSI disk konumları da gösterilir. Konumlar, Konum ekle veya Konumu kaldır 

seçenekleri tıklatılarak listeye eklenebilir veya listeden kaldırılabilir.
– Konum ekle seçimi yapıldığında bir açılır pencere görüntülenir; eklenecek iSCSI 

dizisinin IP adresini ve portunu girin.
– Bir sabit diskin durumunu görüntülemek için listeden bir disk seçin ve Özellikler 

seçeneğini tıklatın.

3.10.3 Servis
– Şu süreye kadar olan kaydı sil... - belirlenen bir tarihten daha eski videoyu silmek için bir 

alt menü açar.
– Tüm kayıtları sil - aktif disk setinde bulunan tüm disklerdeki tüm videoyu siler (korumalı 

sürücüler de silinir).
– Kaydı duraklat... - belirlenen zaman aralığı için kayıtları duraklatır.
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3.11 Kullanıcılar

3.11.1 Genel
– Varsayılan bir kullanıcı ayarlayın. Bu kullanıcı, güç verme durumunda ünitede varsayılan 

olarak oturum açar.

3.11.2 Yönetici
– 16 karaktere kadar bir Kullanıcı adı girin.
– 12 karaktere kadar bir Parola girin.
– Yerel erişimi etkinleştirmek için Yerel oturum açmaya izin ver seçeneğini işaretleyin (her 

zaman etkin).
– Uzaktan erişimi etkinleştirmek için Uzak oturum açmaya izin ver seçeneğini işaretleyin.
– 3 dakika içinde herhangi işlem yapılmaması durumunda otomatik oturum kapatmayı 

etkinleştirmek için Otomatik oturum kapatma seçeneğini işaretleyin.

3.11.3 Kullanıcılar 1-7
Yedi sekme ile yediye kadar kullanıcı tanımlanabilir.
– 16 karaktere kadar bir Kullanıcı adı girin.
– 12 karaktere kadar bir Parola girin.
– Çeşitli seçim kutularını işaretleyerek farklı kullanıcı hakları ayarlayın.
– Kontrol Hakları sekmesinde, kamera görüntüleme, kamera kontrolü, kamera ön 

konumlandırması ve röle kontrolü için hakları ayarlayın.

3.12 Sistem

3.12.1 Seri portlar

KBD
KBD aşağıdakiler için kullanılır: 
– birden fazla Divar ünitesi bir klavye ile kontrol ediliyorsa, 1 - 16 arasında benzersiz bir 

kimlik numarası ayarlamak.
– birden fazla Divar'lı bir sistem oluşturmak için ilk kamera numarasını ayarlamak (örneğin, 

Divar 1'de 1 - 16 arası kameralar; Divar 2'de 17 - 32 arası kameralar bulunur).
– Divar'ı kontrol etmek için kamera genişletici ile birden fazla klavye kullanılıyorsa, her 

klavye için erişim haklarını ayarlamak.

COM portu
COM portu, servis veya entegrasyon amacıyla kullanılır.

3.12.2 Lisanslar
Bazı opsiyonel özelliklerin, etkinleştirilmeden önce alınmaları için bir yazılım lisansı gerekir.
– MAC adresi, ünitenin MAC adresini görüntüler. Aşağıdakiler yoluyla aktivasyon anahtarı 

almak için, geçerli bir lisans numarası ile birlikte MAC adresi gerekir:
https://activation.boschsecurity.com

Lisans numarası ve aktivasyon anahtarının nasıl alınacağı ile ilgili talimatlar, Divar lisansı 
satın alırken birlikte verilen mektupta bulunabilir.

– Yüklenmiş anahtarlar, sistemde yüklü bulunan tüm lisans anahtarlarını listeler.
– Yeni bir lisans aktivasyon anahtarı girmek için Anahtar yükle seçeneğini tıklatın.
– Kullanılabilir özellikler, yüklü tüm opsiyonel özellikleri listeler.
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3.12.3 Kayıt
Kaydedilecek öğeleri seçin.
– Günlük kontakları 
– Hareket kaydı 
– Uzaktan erişimi kaydet 

3.13 Monitör konfigürasyonu
Monitör ayarları alt menüsü, monitör A ve B için ekran ayarları içerir.

Monitör A konfigürasyonu
(veya)
Monitör B konfigürasyonu
Kamera ekranını menülerin arkasında görmek için şeffaf arkaplan seçin. 
Kameo çerçevesi için rengi seçin (siyah, beyaz veya gri).

Multimodlar
Görüntülenecek olan çoklu ekranları seçin.

Olay ekranı
Ekranda Kontak girişi olayları, Video kaybı alarmı veya Hareket algılama olaylarını 
görüntülemek için ilgili kutuları işaretleyin.
Gösterim süresi alanında, bu olayların ekranda kalacağı süreyi ayarlayın (sadece alarm dışı 
olaylar) ve olay listesinde görüntülenecek satır sayısını girin.

Sekans listesi
Sekans bekleme süresi kaydırma çubuğunu kullanarak, bir kameranın ekranda görünür 
kalacağı süreyi (1 - 60 saniye) seçin.
Kamera girişlerini sekans listesine taşımak için + düğmesini kullanın. Bunları istediğiniz şekilde 
sıralamak için Yukarı veya Aşağı ok düğmelerini kullanın. Sekans listesinden bir öğe silmek için 
- düğmesini kullanın.
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