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1 Giriş

1.1 Başlangıç
Divar Control Center, bir bilgisayar kullanımıyla Divar 700 Serisi, Divar XF ve Divar Classic 
DVR'ler için tam uzaktan kumanda sağlar. Ağa bağlı her Divar kontrol edilebilir ve sekize kadar 
(eşzamanlı olarak beş) birden fazla kullanıcı erişimi mümkündür. Birden fazla Divar ünitesi aynı 
anda kontrol edilebilir.

Uzaktan canlı görüntüleme, arama, oynatma ve sistem konfigürasyonu sağlanmaktadır (izinler 
verilmişse). Uzaktan kumanda fonksiyonları kameraların (tam AutoDome kontrolü dahil) yatay, 
dikey hareket ve zoom kontrollerini (PTZ) ve video arşivlemeyi içerir. Ayrıca, bağlı ünitelerin 
durumuna çevrimiçi genel bakış da sağlanmaktadır.

Divar kurulumu için Configuration Tool'a erişim sınırlıdır ve parola korumalı olabilir. Ayrıca, her 
uzak kullanıcı için kullanılabilir fonksiyonlar sınırlandırılabilir; örneğin, video arşivleyebilme. 
Daha fazla bilgi için bkz. ilgili Divar kullanım kılavuzu.
Arama ve oynatma fonksiyonları da engellenebilir, böylece doğrudan kullanılmaları mümkün 
olmaz. Mümkün olan tüm operatör olanakları bu kılavuzda açıklanmıştır ancak, bunlardan 
bazıları her kullanıcı veya her model ya da ünite için geçerli olmayabilir.

Archive Player, arşivlenen video kayıtlarının ek kurulum gerekmeden geçerli Windows 
bilgisayarda görüntülenebilmesi için sağlanmaktadır. Tüm kayıtlar, dahili bir kimlik denetimi 
koduna sahiptir. Bu durum, kayıtlar üzerinde oynanıp oynanmadığından emin olmak için kimlik 
denetimlerini kontrol etmeyi mümkün kılar.

1.2 Sistem gereksinimleri
İşletim platformu: Windows XP veya Windows Vista ile çalışan bir bilgisayar.
Control Center ve Archive Player için önerilen bilgisayar gereksinimleri aşağıdadır:
– İşlemci: Intel Pentium DualCore, 3.0 GHz veya benzeri
– RAM belleği: 2048 MB
– Kullanılabilir sabit disk alanı: 10 GB
– Grafik kartı: NVIDIA GeForce 8600 veya üzeri
– Video belleği: 256 MB
– Ağ arabirimi: 10/100-BaseT

Not:
Control Center'da görüntülenen her kamera için, 9 MB video belleği ayrılmıştır. Bir çoklu ekran 
görünümünü görüntülemek için video belleği yetersizse, bir uyarı görüntülenir ve çoklu ekran 
görüntülenmez.

1.2.1 Yazılım kurulumu
1. CD-ROM'u bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne takın;

– Kurulum programı otomatik olarak başlamalıdır.
2. Kurulum otomatik olarak başlamazsa, CD'deki Setup.exe dosyasını bulun ve dosyayı çift 

tıklatın.
3. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
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Programın başlatılması
Kurulum tamamlandığında, programı başlatmak için masaüstündeki Divar Control Center 
simgesini çift tıklatın. Alternatif olarak, görev çubuğundaki Başlat düğmesi ve Programlar 
menüsü yoluyla Divar Control Center programını seçin.

1.2.2 Yazılım yükseltmeleri
Yazılım yükseltmeleri belirli aralıklarla piyasaya sürülür. En son sürüm için Bosch Güvenlik web 
sitesini kontrol edin.
Not:
Control Center uygulaması daha yeni bir yazılım sürümüne yükseltildiğinde, yazılımın eski 
sürümünden verilmiş olan kayıtlı yapılandırma yedekleme dosyası yeni yazılımla kullanılamaz. 
Yükseltme işlemi boyunca, Control Center'ın mevcut konfigürasyonu yazılımın yeni sürümüne 
uyarlanır. Yeni yazılım kullanılarak yapılandırma yedekleme dosyasının geri yüklenebilmesini 
sağlamak için konfigürasyonu yeni bir yedekleme dosyasına verin.

1.2.3 Uygulamada kullanılan kurallar

Değişen simge renkleri
– Devre dışı fonksiyonlar gizlenmiştir.
– Aktif seçimler, sarıyla veya basılı durumdayken vurgulanır.

Takvim penceresi
Takvim penceresi, tarih girilmesi gereken pencerelerdeki takvim simgesi tıklatıldığında 
görüntülenir.
– Ayları değiştirmek için ok tuşlarını tıklatın.
– Girilmiş seçili değere sahip tarih kutusuna dönmek için bir tarih tıklatın.
– Tarihi değiştirmeden pencereden çıkmak için klavyedeki Esc tuşuna basın.

Listeler
– Listelerde, listeyi o sütun öğesine göre sıralamak için bir sütun başlığını tıklatın.
– Listeyi tersinden sıralamak için ikinci kez tıklatın.
– Uzun listeler arasında gezinmek için kaydırma çubuğunu kullanın.

İlerleme çubuğu
– Tamamlanması biraz zaman alan bir görev çalışırken ilerleme çubuğu görüntülenir.
– Görevi durdurmak için İptal tuşuna basın.

Onay penceresi
Geri alınamaz bir işlem seçildiğinde onay penceresi görüntülenir.
– İşleme devam etmek için Evet seçeneğini tıklatın.
– İşlemden vazgeçmek için İptal seçeneğini tıklatın.

Hata penceresi
Bir hata meydana geldiğinde hata penceresi görüntülenir:
– Hata uyarısını kaldırmak için Tamam seçeneğini tıklatın.

Yenileme
Değerlerin ve durum göstergelerinin güncellenmesi.

Listeleri genişletme/daraltma
Sistem Yönetimi penceresinde ağaç yapısı, simgenin yanında + veya - görüntüler. Listeyi 
genişletmek için + işaretini, daraltmak içinse - işaretini tıklatın.
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2 Canlı İzleme işlemi

2.1 Oturum açmak
Control Center uygulaması ilk kez başlatıldığında, kullanıcı adı ve parola kutucukları boştur. 
Ayrıca, cihaz listesi de boştur. Öncelikle, bir veya daha fazla Divar ünitesinin listeye eklenmesi 
gerekir.
Listeye Divar eklemek için Düzenle seçeneğini tıklatın.

Divar listesini değiştirme
Divar listesini düzenle penceresini kullanarak Divar ünitelerini listeye ekleyin veya listeden 
çıkarın. Burada da seçili ünitenin adını ve IP adresini değiştirin.
Ağ üzerindeki tüm etkin Divar ünitelerinin otomatik olarak algılanması için:
1. Algıla seçeneğini tıklatın;

– Bir ünitenin algılanması için, o ünitede Algılamanın etkin (yerel kullanıcı 
arabiriminde) olması gerekir.

2. Eklenecek üniteleri seçin.
3. Seçili üniteleri listeye eklemek için Tamam seçeneğini tıklatın.
Listeye manuel olarak Divar eklemek için:
1. Ekle seçeneğini tıklatın.
2. Yeni ünitenin IP adresini veya DNS adını girin;

– Girilecek IP adresi, ünitenin ayarlar menüsünde belirlenir. Gerekirse, üniteye erişim 
için yöneticiye danışın.

3. Ad kutucuğuna bir ad girin veya Divar'dan Al kutusunu kontrol ederek adı üniteden alın.
4. Tamam seçeneğini tıklatın.
Listeden bir Divar silmek için:
1. Silinecek üniteyi seçin.
2. Sil seçeneğini tıklatın;

– Seçili ünite listeden kaldırılır.

Oturum açma
Control Center uygulamasını başlatın, Oturum açma penceresi görüntülenir. (Oturum açmayı 
durdurmak ve uygulamadan çıkmak için İptal seçeneğini tıklatın.)

Şekil 2.1 Divar listesini gösteren oturum açma penceresi
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Belirli bir Divar'da oturum açmak için:
1. Yanlarına onay işareti koyarak oturum açacak üniteleri seçin:

– Listelenen ünitelerin tümünü seçmek veya hiçbirini seçmemek için  seçeneğini 
tıklatın.

– Bir oturum açma grubu tanımlanmışsa, grupta listelenen ünitelerde oturum açmak 
için bu grubu seçin.

2. Kullanıcı adı ve parola girin:
– Girilecek kullanıcı adı ve parola, ünitede belirlenir. Üniteye erişim engelleniyorsa, 

yöneticiye danışın.
– Sistemin daha sonraki Control Center kullanımlarında ad ve parolayı hatırlaması için 

Oturum açma bilgilerini kaydet kutusuna onay işareti koyun. Yönetici parolaları 
kaydedilmez.

3. Oturum aç seçeneğini tıklatın.
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2.2 Canlı video penceresi
Oturum açıldığında canlı video penceresi görüntülenir. Bu ana penceredir. 

Şekil 2.2 Canlı video penceresi

Ana pencere beş alandan oluşmaktadır: 
– Tepede, ekran kontrolü ve sistem ayarları için düğmeler içeren yatay bir düğme çubuğu; 
– Yanda, sistem yönetimi, kamera kontrolü ve röle kontrolü için kontroller içeren dikey bir 

çubuk.
– Bir veya daha fazla kamera ve Divar ünitesinden canlı video gösteren bir video alanı.
– Bağlı tüm DVR'lerden gelen canlı izleme durum bilgilerini gösteren bir durum mesajı 

penceresi.
– Durum penceresi düğmesi ve alarm ve hareket simgeleri.

Pencerenin sol üstündeki Control Center  simgesi, kullanıcının pencere boyutunu 
değiştirmesine, uygulamayı kapatmasına veya sistem ayarlarını seçmesine olanak tanır.
Sistem ayarlarını değiştirmek için:

1. Control Center  simgesini tıklatın ve Ayarlar... seçimini yapın.
– Sistem ayarları iletişim penceresi açılır.

2. Etkinleştirilecek öğelerin yanına bir onay işareti koyun;
– Bilgisayar, belirlenen ayarlarda sesli uyarı verir veya uygulama penceresi ekranı 

kaplar.
3. Birbirini izleyen görüntülerin ne süreyle görüntüleneceğini belirlemek için 5 - 60 saniye 

arasında bir sekans bekleme süresi seçin.
4. Değişiklikleri kaydedip kapatmak için Tamam, değişiklik yapmadan pencereyi kapatmak 

için İptal seçeneğini tıklatın.
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2.3 Üst düğme çubuğu

2.3.1 Birden fazla Divar ünitesi için canlı düğmesi

Canlı video penceresi, Canlı  seçeneğine tıklayarak görüntülenir. Bu ekranda kullanıcı 
aşağıdakileri yapabilir:
– canlı video görüntüleme
– farklı çoklu ekran görüntüleri seçme
– kameolara kamera atama
– aktif kameonun anında oynatım penceresini açma
– aktif kameonun enstantanesini alma
– kameraları kontrol etme
– ünite durumları ve alarm koşulları izleme
– ağdaki diğer ünitelerde oturum açma
– mantıksal gruplar ve görüntüler kurma

2.3.2 Tek Divar için oynatma düğmesi

Oynatma penceresini görüntülemek için Oynat  seçeneğini tıklatın. Tüm kayıtların grafik 
zaman tablosu görüntüsünü alın veya olaylara dayanarak kayıt arayın ve bunları oynatın.

2.3.3 Kamera görünümleri
Gösterim moduna geçmek amacıyla kameo ekran konfigürasyonunu değiştirmek için kamera 

görünümü  simgelerinden birini tıklatın:
– Tek, Dörtlü, 3x3 ve 4x4 çoklu görüntü gösterim modları bulunmaktadır.

Sekans modunu seçmek amacıyla kamera listesini sıralamaya başlamak için sekans  

simgesini tıklatın:
– Sistem Yönetimi penceresinde bir grup seçiliyse, Control Center bu grubun (alt gruplar 

dahil) doğrudan üyelerini sıralamaya başlar.
– Sistem Yönetimi penceresinde bir görünüm veya kamera seçiliyse, Control Center bu 

öğeyi seçer; sıralama yapılamaz.
– Sistem Yönetimi penceresinde bir Divar seçiliyse, Control Center tekli modda bu 

ünitedeki tüm kameraları sıralamaya başlar.
– Control Center, Control Center sistem ayarlarında belirlenen bekleme süresini kullanır.
Birden fazla öğeyi seçmek için ctrl tuşunu basılı tutarken diğer öğeleri seçerek seçimi 
genişletin.

Çoklu ekran görünümleri
Desteklenen video girişlerine bağlıdır, birden fazla çoklu ekran görünümü kullanılabilir. Geçerli 

görünüm, çoklu ekran  simgesindeki bir sayı ile gösterilir.
Her çoklu ekran görünümü, birbirinden farklı kamera-kameo atamalarına sahip olabilir:

– Kullanılabilir görünümler arasında manuel olarak dolaşmak için çoklu ekran  simgesini 
tıklatın.
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2.3.4 Sabit görüntü yakalama
Bir kameranın tam ekran görüntüsünden sabit görüntüler yakalayın ve bunları bitmap 
formatında bilgisayarın sabit diskine kaydedin.
Aktif kameodan bilgisayarın sabit diskine bir görüntü kaydetmek için:

1. Bir kameradan görüntü için tek  simgesini tıklatın.

2. Enstantane  simgesini tıklatın;
– Enstantane açılır sayfası görüntülenir.

3. Varsayılan konumu değiştirmek için, bilgisayar dosya sisteminde görüntü dosyalarının 
kaydedileceği konumun yolunu yazın.

4. Dosya adını değiştirmek için dosyanın yeni adını yazın.
5. Kaydet seçeneğini tıklatın.
Enstantane, video görüntüsü ile aynı çözünürlüğe sahiptir (kayıt ayarlarına bağlı olarak CIF, 
2CIF veya 4CIF). Kimlik denetimi bilgileri, görüntünün altında gösterilir.

2.3.5 Anında oynatım
Belirli bir kameranın kaydedilmiş videosunu bir dakika öncesinden görüntülemek için:
1. Etkinleştirmek için, videoyu içeren kamera kameosunu tıklatın.

2. Anında Oynatım  simgesini tıklatın;
– Bu kameranın kaydedilmiş videosunu bir dakika öncesinden oynatan yeni bir pencere 

açılır.
– Oynatmayı kontrol etmek veya enstantane almak için anında oynatım penceresinin 

altındaki düğmeleri kullanın.
– Kapatmak için, anında oynatım penceresinin sağ üst köşesindeki kapatma düğmesini 

tıklatın.
Anında tekrardan oynatma penceresi açmak için alternatif bir yöntem, Sistem Yönetimi 
penceresinde bir kamerayı sağ tıklatmak ve Anında Oynatım seçeneğini seçmektir.

2.3.6 Ses
Ses akışını etkinleştirmek veya ses düzeyini ayarlamak için ses  seçeneğini tıklatın. 
Etkinleştirildiğinde, varsa seçili kameonun sesi duyulur.

2.3.7 Yapılandırma düğmesi
Konfigürasyon aracı programını başlatmak için Yapılandır  seçeneğini tıklatın. Bu seçenek, 
desteklenen cihazlar için tüm konfigürasyon ayarlarının kurulumuna olanak tanıyacaktır. 
Konfigürasyon aracı yüklenmiş olan bilinen cihazlarla bir oturum açma iletişim kutusu açılır. 
Configuration Tool'u başlatmanın bir diğer yolu, Sistem yönetiminde bir DVR'yi sağ tıklatmak 
ve Yapılandır seçimini yapmaktır. Bu programa erişim için konfigürasyon yetkileri gerekir.

2.3.8 Monitör akış modu
Bir monitör akış kanalını görüntülerken doğrudan DVR kontrolünü etkinleştirmek için  
seçeneğini tıklatın. Etkinken, görüntüleme modları, monitör çıkışında ne görüntülendiğini 
doğrudan kontrol eder.
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Şekil 2.3 Monitör akış penceresi

2.3.9 Yardım düğmesi

Herhangi bir konu hakkında yardım almak için istediğiniz zaman Yardım  seçeneğini tıklatın. 
Açılır bir yardım penceresi görüntülenir.

2.3.10 Oturum kapatma düğmesi

Bağlı ünitelerle bağlantıyı kesmek için Oturumu kapat  seçeneğini tıklatın. Oturum açma 
ekranı görüntülenir. Farklı bir üniteye bağlanmayı seçin veya programdan tamamen çıkmak için 
İptal seçeneğini tıklatın.
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2.4 Divar üniteleri, kameraları, grupları ve görünümlerinin 
seçilmesi
Canlı modda, bir Divar'ı seçmek ve bağlı kameraların listesini açmak veya kamera ve görüntü 
grupları kurmak ve bunları çağırmak için Sistem Yönetimi penceresini kullanın. Bu öğeler ağaç 
yapısında gösterilir. Listeyi genişletmek için +, daraltmak için - seçeneğini tıklatın. 

Şekil 2.4 Sistem yönetim penceresi

2.4.1 İçerik menüsü
Görev menüsü açmak için ağaçtaki bir öğeyi sağ tıklatın:
– Bu öğeleri ağaç yapısında görmek için Oturum Açma Gruplarını Göster veya Mantıksal 

Grupları Göster seçeneklerinin yanına onay işareti koyun.
– Yeni ağaç yapısını bir dosyaya kaydedin (Sistem Ağacını Kaydet).
– Kaydedilmiş bir ağaç yapısını diske yükleyin (Sistem Ağacını Yükle).
– Yeni gruplar ve görünümler oluşturun, bunları yeniden adlandırın veya silin (bkz. 

Bölüm 2.4.4 Grupların yönetilmesi, Sayfa 14).
– Mantıksal grupları kopyalayın (Farklı kaydet. . . ).
– Bağlı bir Divar'da veya Divar DVR'lerin tüm grubunda oturum açın veya oturum kapatın.
– Belirli bir üniteyi konfigüre edin.
– Belirli bir ünitede alarmları alın.
– Bir kamerada anında oynatım başlatın.
– Seçili Divar, kamera veya kamera görünümünün özelliklerini görüntüleyin.

2.4.2 Açılır menü
Doğrudan üst seviye gruba atlamak amacıyla, listeden bir grup seçmek için sürükle-bırak seçim 
kutusunu kullanın (görev menüsünde Mantıksal Grupları Göster seçeneğinin seçili 
olduğundan emin olun).

2.4.3 Sistem Yönetimi simgeleri

 Kullanılabilir Divar DVR'ler - ağda tanımlı tüm ünitelerin listesini içerir.

 Özel üniteler - oturum açılmışsa adı kalın harflerle gösterilir.

 Kullanılabilir kameralar - ünite üzerindeki kullanılabilir kamera girişlerini gösterir. Bağlı 
kamera adları kalın harflerle gösterilir.

 Kontrol edilebilir kameralar - üniteye bağlı kontrol edilebilir kameraları gösterir.

 Monitör akış kanalı - monitör akışı için kullanılan kamera girişlerini gösterir.

 Gruplar - bir grubu tanımlar.

 Görünümler - bir görünümü tanımlar.
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2.4.4 Grupların yönetilmesi
Bir grup, kolaylıkla çağrılabilecek mantıksal Divar DVR, kamera veya görünüm setleri 
oluşturmak için kullanılır; örneğin, belirli bir binadaki tüm Divar DVR'ler veya binanın bir 
katındaki tüm kameralar. Gruplar, mantıksal olarak adlandırılmış bir seti anında çağırmak için 
iç içe yerleştirilebilir ve düzenlenebilir. Görünümler, grupların altına yerleştirilir.
Yeni bir grup oluşturmak için:
1. Yeni grubun ağaçta görüneceği konumu seçin;

– Üst seviye grup oluşturmak için kök dizin simgesini seçin.
– Ayrıca, mevcut bir grubun içinde yeni bir grup oluşturulabilir.

2. Ağaç öğesini sağ tıklatın ve Grup Ekle seçeneğini seçin
3. Yeni grup için bir ad girin.
4. Daha fazla grup eklemek için bu prosedürü tekrarlayın.
5. O grupta istenen Divar DVR'leri, kameraları ve görünümleri sürükleyip bırakın.
Bir grubu silmek için:
1. Silinecek grubu seçin.
2. Grubu sağ tıklatın ve Sil seçeneğini seçin

– Bu grup altındaki tüm alt gruplar ve görünümler silinir.
Bir grubu kopyalamak için:
1. Kopyalanacak grubu seçin.
2. Grubu sağ tıklatın ve Farklı kaydet . . .

– Grup için yeni bir ad girin.

2.4.5 Görünüm oluşturma
Bir görünüm, anında canlı görüntüleme için çağrılabilecek kamera-kameo atamaları derlemidir. 
Görünüm, her zaman bir grubun altında bulunur. Kamera görünümleri mantıksal olarak 
gruplanabilirler; örneğin, bina girişlerini gösteren tüm kameralar.
Bir görünüm oluşturmak için:

1. Çoklu ekran görünümü seçmek için kamera görünümü  simgelerinden birini 
tıklatın.

2. Kameolara kamera atayın;
– Kameralar, farklı ünitelere bağlanabilir.

3. Sistem Yönetimi ağacından, yeni görünümün saklanacağı grubu seçin.
4. Grubu sağ tıklatın ve Görünüm Ekle seçeneğini seçin.
5. Yeni görünüm için bir ad girin.
6. Belirli bir kameo görüntüsünü çağırmak için görünüm adını tıklatın.
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2.5 Alarmların ve hareket olaylarının kontrolü
Bu özellikler Sistem ayarları menüsünde ayarlanmışsa, bir alarm koşulu, bilgisayarın sesli uyarı 
vermesine veya simge durumuna küçültülmüş ise Control Center penceresinin açılmasına 
neden olur. Alarmı almadan önce ilgili görüntüyü inceleyin. Divar, bir alarmı otomatik almaya 
ayarlanabilir, böylece kullanıcı alarmı yanıtlamak zorunda kalmaz.

Bir giriş veya video kaybı alarmının alınması

1. Bir alarm durumunda, alarm  simgesi yanıp söner.
– Tek bir alarmı almak için, durum mesajı alanındaki alarm mesajını çift tıklatın.
– Tek bir Divar ünitesiyle ilgili tüm alarmları almak için, Sistem Yönetimi ağacındaki 

üniteyi sağ tıklatın ve Al seçeneğini seçin.
– Bağlı tüm Divar üniteleriyle ilgili tüm alarmları almak için ekranın sağ alt köşesindeki 

yanıp sönen alarm  simgesini çift tıklatın.

2. Tüm alarmlar alındığında, alarm simgesi etkin olmayan  durumuna geri döner.

Alarm konumunun bulunması
Alarmın nerede meydana geldiğinin tanımlanmasına yardımcı olmak için Divar önünde küçük 
bir alarm simgesi ve bir durum mesajı gösterilir. Alarm modundaki kamera simgesinin 
kameosunda daha büyük bir alarm simgesi gösterilir.

Hareket olayları

Hareket algılandığında, hareket  simgesi yanıp söner.

2.6 Durum bilgisi kontrolü
Ekranın alt kısmındaki durum mesajı penceresi, giriş alarmları ve hareket olayları dahil, bağlı 
tüm ünitelerden durum mesajları sağlar. Durum mesajı penceresini büyütmek veya daraltmak 

için  seçeneğini tıklatın.
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2.7 Kameolara kamera atama

Şekil 2.5 Canlı video penceresi - kameolara kamera atama

Kameo, çoklu ekran görüntüsünde tek bir kamera görüntüsüdür. Bir kamera görüntüsü, bir 
seferde sadece bir kameoda görüntülenebilir.
Bir kameoya kamera atamak amacıyla çoklu ekran görünümü seçmek için kamera görünümü 

 simgelerinden birini tıklatın.
1. Bir Divar'ı tıklatın;

– Gerekiyorsa oturum açın.
2. Ünite adının yanındaki + seçeneğini tıklatın;

– Bağlı kameraların listesi görüntülenir.
3. Kamera görüntüsünün gösterileceği kameoyu tıklatın;

– Kameonun etrafındaki kenarlar sarıyla gösterilir.
4. Bir kamerayı çift tıklatın;

– Kamera görüntüsü kameoda görüntülenir.
Alternatif olarak, kameraları kameo konumlarına sürükleyip bırakabilirsiniz.

Aktif kameoya kamera atamasını geri almak için Kaldır  seçeneğini tıklatın.
– Kamera ataması kaldırıldığında kameo boş kalır.
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2.7.1 Kameo simgeleri
Her kameo, aşağıda gösterildiği gibi üç durum simgesi içerir:

 Alarm - kamera alarm modunda

 Hareket - hareket algılandı

 Kare kaybı - yetersiz bant genişliği nedeniyle kare kaybı algılandı

2.8 Kameraların kontrol edilmesi
Bir kullanıcı, kamera kameosundaki fareyi veya Kamera Kontrolleri altında gösterilen simgeleri 
kullanarak kontrol edilebilir kameraları kontrol edebilir.

Pencere içi pan, tilt ve zoom yapmak için farenin kullanılması
1. Etkinleştirmek için kamera kameosunu tıklatın;

– Kontrol edilebilir bir kamera olmalıdır.
2. İmleci etkin kameo üzerine getirin (ortaya değil);

– İmleç oku, kameranın hareket edeceği yönü gösterir.
3. Farenin sol tuşunu basılı tutun;

– Kamera, gösterilen yönde hareket eder.
– Kamera konumlandığında düğmeyi bırakın.

4. Alternatif olarak, kamerayı hareket ettirmek için imleci istediğiniz yönde sürükleyin.
– Kameranın yatay hareketi için imleci yatay, dikey hareketi için dikey hareket ettirin.

5. Yaklaşma veya uzaklaşama için fare döner tekerleğini kullanın.
Yatay ve dikey hızı, kameodaki imlecin konumuna bağlıdır. Hızı artırmak için kameonun 
köşesine daha yakın tıklayın; hızı azaltmak için merkeze daha yakın tıklayın.

Yatay ve dikey hareket

1. Kontrol edilecek kamera kameosunu seçin.
2. Dikey hareket için yukarı ve aşağı ok tuşlarını basılı tutun.
3. Yatay hareket için sol ve sağ ok tuşlarını basılı tutun.
4. Ok basılı tutuldukça hız kademeli olarak artacaktır.
5. Kamera hareket kontrollerini durdurmak için fare düğmesini bırakın.

Zoom, Odak ve İris

1. Kontrol edilecek kamera kameosunu seçin.
2. Uzaklaşmak için sol zoom düğmesini, yaklaşmak için sağ zoom düğmesini basılı tutun.
3. Uzak odak için sol odak düğmesini, yakın odak için sağ odak düğmesini basılı tutun.
4. İrisi kapatmak için sol iris düğmesini, irisi açmak için sağ iris düğmesini basılı tutun.
5. Kamera ayarlama kontrollerini durdurmak için fare düğmesini bırakın.

Kamerayı ön konuma hareket ettirme
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Aktif kamerayı ön konuma hareket ettirmek için:
1. Klavyeyi kullanarak bir ön konum numarası girin.
2. Çekim seçeneğini tıklatın (veya enter tuşuna basın).
İlk altı ön konumdan birine hızlı konumlandırma için birden altıya düğmelere basın.

Kameranın geçerli konumunu bir ön konuma kaydetmek için:
1. Kamerayı konumlandırın.
2. Bir ön konum numarası girin.
3. Ayarla seçeneğini tıklatın.

Aux fonksiyonları
Aux komutları, kameraları kontrol etmek için özel komutlardır. Aux komutunu açmak için:
1. Bir Aux numarası girin.
2. Aux Açık seçeneğini tıklatın (veya enter tuşuna basın).
3. Aux komutunu kapatmak için Kapalı seçeneğini tıklatın.

2.9 Çıkış rölelerini etkinleştirme
Bağlı Divar ünitelerinin çıkış rölelerine atanabilecek altı adet numaralandırılmış konum 

 bulunmaktadır. Hangi ünite ve röleyi kontrol ettiğini anlamak için (mesaj 
balonunda gösterilir) imleci bu altı düğmeden birinin üzerine getirin.

Röleye numaralandırılmış bir düğme atamak için:
1. Numaralandırılmış Çıkış düğmelerinden birini sağ tıklatın.

– Konfigürasyon penceresi açılır.
2. Listeden bir ünite seçin.

– Sadece, o ünitede belirli bir fonksiyona atanmamış çıkış röleleri seçilebilir.
3. Ünite için bir röle seçin.

Bir röleyi etkinleştirmek için:
1. Çıkış rölesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için numaralandırılmış Çıkış 

düğmelerinden birini tıklatın.
– Kırmızı düğme aktif çıkışı gösterir.
– Mavi düğme aktif olmayan çıkışı gösterir.
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3 Oynatma işlemi

3.1 Oynatma penceresi

Oynatma penceresini görüntülemek için Oynat  seçeneğini tıklatın.

Şekil 3.1 Oynatma penceresi - Genel görünüm sekmesi

Oynatma penceresinde beş sekme bulunur:
– Genel görünüm sekmesi, ünitede saklanan videonun grafik genel görünümünü verir.
– Arama sekmesi, alarma ve hareket olaylarına dayanarak kayıt aramasına olanak tanır.
– Akıllı Hareket sekmesi, belirli bir kamera görüntüsünün belirli alanlarındaki harekete göre 

arama yapılmasına olanak tanır.
– Metin sekmesi, metin dizgilerine göre arama yapılmasına olanak tanır.
– Korumalı sekmesi, korumalı kayıtların yönetimine olanak tanır (Divar XF'te kullanılamaz).

Kameo bilgileri
Tarih ve saat oynatma penceresinin altında gösterilir. Görüntülenen tüm kameralar, aynı 
oynatma saatiyle senkronize edilir.
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3.2 Üst düğme çubuğu

3.2.1 Tek veya çoklu ekran görünümleri seçme
Varsayılan boyutlu bir oynatma penceresinde:

1. Bir kameradan görüntü için tek  düğmesini tıklatın.

2. Dört kameradan eşzamanlı görüntü için dörtlü  düğmesini tıklatın;
– 3x3 ve 4x4 modları seçilemez.

Büyütülmüş bir oynatma penceresinde:

1. Çoklu ekran konfigürasyonuna geçmek için kamera görünümü  düğmelerinden 
birini tıklatın.

2.  Kullanılabilir görünümler arasında manuel olarak dolaşmak için çoklu ekran düğmesini 
tıklatın.

3.2.2 Metin ünitesi
Bir Divar'dan metin görüntülemek için ünitede ATM/POS köprü ünitesi ve lisans yüklü 
olmalıdır.
Kayıtlı işlemleri görüntülemek için:
1. Belirli bir kamerayı seçmek için kameolardan birini tıklatın.

2. Metin  simgesini tıklatın.
– Metin görüntüleme penceresi açılır.
– Seçilen kamerayla ilgili veriler, görüntüleme penceresinde görüntülenir.

3.2.3 Sabit görüntü yakalama
Bir kameradan sabit görüntüler yakalayın ve bunları bitmap formatında bilgisayarın sabit 
diskine kaydedin.
Aktif kameodan bilgisayarın sabit diskine bir görüntü kaydetmek için:

1. Enstantane  simgesini tıklatın.
– Enstantane açılır penceresi görüntülenir.

2. Varsayılan görüntü depolama konumunu değiştirmek için bilgisayar dosya sistemindeki 
yeni konuma gözatın.

3. Dosya adını değiştirmek için yeni dosya adını yazın.
4. Kaydet seçeneğini tıklatın.
Enstantane, kayıt ayarlarına bağlı olarak video görüntüsü ile aynı çözünürlüğe sahiptir. Kimlik 
denetimi bilgileri, görüntünün altında gösterilir.

3.2.4 Görüntüleme penceresi boyutunu seçme
Oynatma görüntüleme penceresinin iki boyutu bulunmaktadır; varsayılan ve büyütülmüş. 
Varsayılan boyut, ekranın sol üst çeyreğinde video ile arama kriterlerini ve sonuçlarını içerir. 
Büyütülmüş boyut orta ekranın tamamını kaplar.

Varsayılan ve büyütülmüş boyutlar arasında geçiş yapmak için oynatma penceresi boyutu  
düğmesini tıklatın.

3.2.5 Ses
Ses çalmayı etkinleştirmek veya ses düzeyini ayarlamak için ses  seçeneğini tıklatın. 
Etkinleştirildiğinde, varsa seçili arşivin sesi duyulur.
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3.3 Kamera seçme
Bir DVR seçmek için ekranın üst kısmındaki DVR ağacında bir DVR'ı çift tıklatın. Videosunu 
görüntülemek için numaralı bir kamera simgesini çift tıklatın veya görünüm penceresine 
sürükleyin.

Şekil 3.2 Oynatma penceresinde DVR ağacı

3.4 Oynatma kontrollerini kullanma
Oynat

Oynatma penceresinde video akışı oynatmak için Oynat  seçeneğini tıklatın:
– Oynatma hızı, hız kaydırıcının ayarına bağlıdır.
– Bilgisayar kaynakları ve seçilen oynatma hızına bağlı olarak bazı kareler eksilebilir. Bu, sarı 

renkte yanan Kare kaybı simgesi ile gösterilir.

Ters Oynat

Oynatma penceresinde video akışını ters yönde oynatmak için Ters oynat  seçeneğini 
tıklatın:
– Oynatma hızı, hız kaydırıcının ayarına bağlıdır.
– Bağlantının bant genişliği ve oynatma hızına bağlı olarak bazı kareler eksilebilir. Bu, sarı 

renkte yanan Kare kaybı simgesi ile gösterilir.

Oynatma Hızı

Hız kaydırıcı , sürekli ileri ve ters yönde oynatma hızını kontrol eder.

Sabit görüntü

Görüntüyü dondurmak için Sabit görüntü  seçeneğini tıklatın:
– Akan son görüntü, oynatma penceresinde sabit görüntü olarak gösterilir.

İleri
Adım simgesi sadece sabit görüntü modunda etkindir.

1. Görüntüyü bir kare ilerletmek için Adım ilerlet  seçeneğini tıklatın.
2. Adımlara devam etmek için basılı tutun.

Adım geriletme
Adım simgesi sadece sabit görüntü modunda etkindir.

1. Görüntüyü bir kare geri almak için Adım gerilet  seçeneğini tıklatın.
2. Adımlara devam etmek için basılı tutun.

Geçerli sabit görüntü kimlik denetimi bilgilerini görmek için üst düğme çubuğundaki bilgi  
simgesini tıklatın.

Oynatılan videonun sadece ana karelerini görüntülemek için Sadece ana kareler onay 
kutusunu işaretleyin. Bunun sonucunda, görüntülerin güncellenme hızı düşer ancak daha az 
bilgisayar performansı gerekir.
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3.5 Genel görünüm sekmesi
Oynatma penceresindeki Genel görünüm sekmesi, Divar depolama sisteminde kaydedilmiş 
videonun grafik sunumunu sağlar. Bu videoyu oynatın veya kimlik denetimi kontrolü, arşivleme, 
verme, silme veya koruma için bir seçim yapın.

3.5.1 İlk ve son kayıt zamanları
– İlk kutusu, diskteki en eski kaydın tarih ve saatini gösterir.
– Son kutusu, diskteki en yeni kaydın tarih ve saatini gösterir.

3.5.2 Seçili görüntü alanının tarih ve saati
Başlangıç ve Bitiş kutularının içerikleri, başlangıç saatindeki konumları ve zaman tablosu 
ekranındaki bitiş dikey sınırını gösterir.

3.5.3 Zaman tablosu
Ölçek açılır kutusunda aşağıdaki zamanlardan birini seçerek zaman tablosunu ayarlayın:
– 15 dakika, 1 saat, 1 gün, 1 hafta, 1 ay, Tümü.
Tümü, ilkten sona tüm kayıtları gösterir.
Zaman tablosunun daha küçük bir bölümüne yaklaşmak için daha kısa bir zaman periyodu 
seçin.

3.5.4 Zaman tablosu ekranı
Zaman tablosu ekranı, Divar depolama sistemindeki tüm kamera kayıtlarını gösterir. Kamera 
satırı, kayıt sürelerini ve kaydedilen alarmları ve olayları gösterir. Kamera satırlarındaki renkler 
aşağıdakileri ifade eder:
– Yarı şeffaf: kayıt yapılmamış
– Mavi: kamera görüntüleri kaydedilmiş
– Sarı: bir hareket olayı tetiklenmiş
– Siyah: görüntü kaybı oluşmuş
– Kırmızı: harici alarm olayı oluşmuş
– Yeşil: ses kaydedilmiş
– Siyah tarama: korumalı kayıtlar

Eş zamanlı olarak birden fazla olay meydana gelirse, aşağıdaki sıra kullanılarak en yüksek 
öncelikli olay gösterilir (en yüksek öncelikten en düşük önceliğe):
– Video kaybı
– Harici alarm olayları
– Hareket olayları
– Kayıtlar
– Kayıt yok

3.5.5 Tarih/saat ekseni
Tarih/saat ekseninin üst kısmı tarih işaretlerini, alt kısmı ise saat işaretlerini gösterir.

3.5.6 Kayıt seçme
1. Bir sınır koymak için zaman tablosunda bir konumu tıklatın.
2. Bu konumdan yaklaşmak veya uzaklaşmak için farklı bir zaman ölçeği seçin.
3. Aralık seçimi için sınır çizgisini sürükleyin;

– Oynatım görüntü penceresi, seçili kameranın sınır konumunda sabit görüntüsünü 
gösterir.

– Sürüklenen alan gölgelenir.
4. Seçimin anında oynatımı için oynatma kontrollerini kullanın.
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Sınırların ayrıntılı tarih ve saati Başlangıç ve Bitiş kutularında gösterilir.

3.5.7 Disk Alanı kullanımı (sadece Divar Classic)
Bir kullanım çubuğu, yüzde olarak kullanılan Divar depolama sistemini gösterir. Koyu mavi, 
yüzde olarak toplamda kullanılan alanı gösterir. Açık mavi, üzerine yazmaya karşı korumalı 
bölümü gösterir. Doğrusal kayıt modunda disk kullanımı, konfigürasyonda tanımlanan disk 
dolu eşiğinin üzerindeyse çubuk rengi kırmızıya döner. Depolama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi 

almak için kullanım çubuğunun yanındaki bilgi  düğmesini tıklatın.

3.6 Arama sekmesi
Oynatma penceresinin Arama sekmesindeki olaylar için bir arama filtresi kurun. Arama 
sonuçları listesinden oynatma için kayıtlı video seçin.

Şekil 3.3 Oynatma penceresi - Arama sekmesi

3.6.1 En eski ve en yeni kayıt saatleri
– İlk kutusu, diskteki en eski kaydın tarih ve saatini gösterir.
– Son kutusu, diskteki en yeni kaydın tarih ve saatini gösterir.

3.6.2 Arama aralığını ayarlama
Arama aralığını belirlemek için Başlangıç ve Bitiş kutularına tarih ve saat girin:
– Bitiş kutusu son (en yeni) kaydın saat ve tarihini, Başlangıç kutusu ise ilk (en eski) kaydın 

saat ve tarihini varsayılan olarak gösterir.
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3.6.3 Fonksiyona gitme

Başlangıç kutusuna bir tarih ve saat girin ve ardından  kontrolünü tıklatın; oynatma, girilen 

tarih ve saatte başlar. Alternatif olarak, girilen Bitiş saatinde oynatmayı başlatmak için  
kontrolünü tıklatın.

3.6.4 Kamera seçimi
Aramaya dahil edilecek kameraların altına bir onay işareti koymak için kamera seçim kutusunu 

tıklatın. Tümünü seçmek veya hiçbirini seçmemek için  seçeneğini tıklatın.

3.6.5 Olay filtresi
Aranacak olayın türünü belirleyin.
Hiçbiri: seçilen kameralar için, belirlenen aralık içindeki tüm kayıtlı videolar aranır (alarm ve 
hareket olayları dahil).
Alarm olayları: seçilen kameralar için, belirlenen aralık içindeki tüm kayıtlı alarm videoları 
aranır.
Alarm ve hareket olayları: seçilen kameralar için, belirlenen aralık içindeki tüm kayıtlı alarm ve 
hareket videoları aranır.
Hareket olayları: seçilen kameralar için, belirlenen aralık içindeki tüm kayıtlı hareket videoları 
aranır.

3.6.6 Aramayı başlatma
Aramayı başlatmak için Aramayı başlat seçeneğini tıklatın.

3.6.7 Arama sonuçları
Arama tamamlandığında, filtre kriterlerini karşılayan video klipleri listesi görüntülenir. Bu liste, 
son olay kayıtlarını üstte, ilk olay kayıtlarını ise altta gösterir.
1. Listeyi o sütun öğesine göre sıralamak için bir sütun başlığını tıklatın. Listeyi tersinden 

sıralamak için ikinci kez tıklatın.
2. Tüm listeyi incelemek için kaydırma çubuğunu kullanın.
3. Seçmek için listedeki girişlerden birini tıklatın;

– Seçilen olay, oynatma penceresinde görüntülenir.
4. Oynatma hızını ve yönünü ayarlamak için oynatma kontrollerini kullanın.
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3.7 Akıllı Hareket sekmesi
Akıllı Hareket/Arama sekmesinde, kamera görüntüsünün atanmış alanlarında hareket arama 
filtresi ayarlayın. Akıllı Hareket/Alan sekmesinde, görüntü haritasında tıklatarak hareket 
algılama için alan seçin. Aramanın sonuçlarından, arama sonuçları listesinden oynatma için 
kayıtlı videoyu seçin.

Şekil 3.4 Oynatma penceresi - Akıllı Hareket/Arama sekmeleri

3.7.1 En eski ve en yeni kayıt saatleri
– İlk kutusu, diskteki en eski kaydın tarih ve saatini gösterir.
– Son kutusu, diskteki en yeni kaydın tarih ve saatini gösterir.

3.7.2 Arama aralığını ayarlama
Arama aralığını belirlemek için Başlangıç ve Bitiş kutularına tarih ve saat girin:
– Bitiş kutusu son (en yeni) kaydın saat ve tarihini, Başlangıç kutusu ise ilk (en eski) kaydın 

saat ve tarihini varsayılan olarak gösterir.

3.7.3 Fonksiyona gitme

Başlangıç kutusuna bir tarih ve saat girin ve ardından  kontrolünü tıklatın; oynatma, girilen 

tarih ve saatte başlar. Alternatif olarak, girilen Bitiş saatinde oynatmayı başlatmak için  
kontrolünü tıklatın.

3.7.4 Kamera seçimi
Bir kamera seçmek için kamera seçim kutusunu tıklatın.

3.7.5 Arama yönü
Başlangıç saatinden bitiş saatine doğru arama yapmak için İleri seçeneğini, bitiş saatinden 
başlangıç saatine doğru arama yapmak için Geri seçeneğini seçin.
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3.7.6 Hassasiyet
Algılanacak hareketin seviyesini belirlemek için Hassasiyet kaydırıcısını ayarlayın. En yüksek 
değer, en hafif hareketleri bile algılar.

3.7.7 Akıllı Hareket sekmesi
Bir alanı, akıllı hareket aramaya dahil etmek veya arama dışında tutmak için Ekle, Kaldır veya 
Geçiş seçeneklerinden birini seçin. Opsiyonel olarak, tüm alanları seçin veya tüm alanların 
seçimini kaldırın.
– Ekle modunda, alan eklemek için sol, alan kaldırmak için sağ tıklatın.
– Kaldır modunda, alan kaldırmak için sol, alan eklemek için sağ tıklatın.
Opsiyonel olarak, tüm alanları seçin veya tüm alanların seçimini kaldırın.

3.7.8 Harita gösterme
Görüntüde bölgelerin dış hatlarını belirlemek için Harita göster seçeneğini seçin.

3.7.9 Aramayı başlatma
Aramayı başlatmak için Aramayı başlat seçeneğini tıklatın.

3.7.10 Arama sonuçları
Arama tamamlandığında, filtre kriterlerini karşılayan video klipleri listesi görüntülenir. Bu liste, 
son olay kayıtlarını üstte, ilk olay kayıtlarını ise altta gösterir.
1. Listeyi o sütun öğesine göre sıralamak için bir sütun başlığını tıklatın. Listeyi tersinden 

sıralamak için ikinci kez tıklatın.
2. Tüm listeyi incelemek için kaydırma çubuğunu kullanın.
3. Seçmek için listedeki girişlerden birini tıklatın;

– Seçilen olay, oynatma penceresinde görüntülenir.
4. Oynatma hızını ve yönünü ayarlamak için oynatma kontrollerini kullanın.
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3.8 Metin sekmesi
Oynatma penceresinin Metin sekmesinde, metin dizgisine göre kayıtları aramak için bir arama 
filtresi ayarlayın. Divar, bir ATM/POS köprü ünitesi yoluyla bağlı ve metin verileri kaydetmek 
üzere ayarlanmış olmalıdır. Aramanın sonuçlarından, arama sonuçları listesinden oynatma için 
kayıtlı videoyu seçin.

Şekil 3.5 Oynatma penceresi - Metin sekmesi

3.8.1 En eski ve en yeni kayıt saatleri
– İlk kutusu, diskteki en eski kaydın tarih ve saatini gösterir.
– Son kutusu, diskteki en yeni kaydın tarih ve saatini gösterir.

3.8.2 Arama aralığını ayarlama
Arama aralığını belirlemek için Başlangıç ve Bitiş kutularına tarih ve saat girin:
– Bitiş kutusu son (en yeni) kaydın tarih ve saatini, Başlangıç kutusu ise ilk (en eski) kaydın 

saat ve tarihini varsayılan olarak gösterir.

3.8.3 Fonksiyona gitme

Başlangıç kutusuna bir tarih ve saat girin ve ardından  kontrolünü tıklatın; oynatma, girilen 

tarih ve saatte başlar. Alternatif olarak, girilen Bitiş saatinde oynatmayı başlatmak için  
kontrolünü tıklatın.

3.8.4 Kamera seçimi
Aramaya dahil edilecek kameraların altına bir onay işareti koymak için kamera seçim kutusunu 

tıklatın. Tümünü seçmek veya hiçbirini seçmemek için  seçeneğini tıklatın.

3.8.5 Serbest metin verisi arama
Arama için metin dizgisini girin (örneğin, bu bir ad veya kredi kartı numarası olabilir).
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3.8.6 Büyük/küçük harf duyarlı arama
Büyük/küçük harf duyarlı arama için seçin.

3.8.7 Arama sonuçları
Arama tamamlandığında, filtre kriterlerini karşılayan video klipleri listesi görüntülenir. Bu liste, 
son olay kayıtlarını üstte, ilk olay kayıtlarını ise altta gösterir.
1. Listeyi o sütun öğesine göre sıralamak için bir sütun başlığını tıklatın. Listeyi tersinden 

sıralamak için ikinci kez tıklatın.
2. Tüm listeyi incelemek için kaydırma çubuğunu kullanın.
3. Seçmek için listedeki girişlerden birini tıklatın;

– Seçilen olay, oynatma penceresinde görüntülenir.
4. Oynatma hızını ve yönünü ayarlamak için oynatma kontrollerini kullanın.

3.9 Korumalı sekmesi (sadece Divar Classic)
Oynatma penceresinin Korumalı sekmesi, Divar'daki korumalı kayıtların genel görünümünü 
sağlar. Oynatma için korumalı video seçin veya korumalı kayıtların korumasını kaldırın, orijinal 
olup olmadığını kontrol edin, bu kayıtları arşivleyin veya gönderin.

Şekil 3.6 Oynatma penceresi - Korumalı sekmesi

3.9.1 En eski ve en yeni kayıt saatleri
– İlk kutusu, diskteki en eski kaydın tarih ve saatini gösterir.
– Son kutusu, diskteki en yeni kaydın tarih ve saatini gösterir.
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3.9.2 Kullanılan disk alanı
Bir kullanım çubuğu, yüzde olarak kullanılan Divar depolama sistemini gösterir. Koyu mavi, 
yüzde olarak toplamda kullanılan alanı gösterir. Açık mavi, üzerine yazmaya karşı korumalı 
bölümü gösterir. Disk kullanımı, konfigürasyonda tanımlanan disk dolu eşiğinin üzerindeyse 
çubuk rengi kırmızıya döner.
Depolama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için kullanım çubuğunun yanındaki soru işareti 
simgesini tıklatın.

3.9.3 Arama aralığını ayarlama
Arama aralığını belirlemek için Başlangıç ve Bitiş kutularına tarih ve saat girin:
– Bitiş kutusu son (en yeni) kaydın saat ve tarihini, Başlangıç kutusu ise ilk (en eski) kaydın 

saat ve tarihini varsayılan olarak gösterir.

3.9.4 Korumalı kayıtların aranması
Aramayı başlatmak için Aramayı başlat seçeneğini tıklatın.

3.9.5 Arama sonuçları
Arama tamamlandığında, filtre kriterlerini karşılayan video klipleri listesi görüntülenir. Bu liste, 
son olay kayıtlarını üstte, ilk olay kayıtlarını ise altta gösterir:
1. Listeyi o sütun öğesine göre sıralamak için bir sütun başlığını tıklatın. Listeyi tersinden 

sıralamak için ikinci kez tıklatın.
2. Tüm listeyi incelemek için kaydırma çubuğunu kullanın.
3. Seçmek için listedeki girişlerden birini tıklatın;

– Seçilen olay, oynatma penceresinde görüntülenir.
4. Oynatma hızını ve yönünü ayarlamak için oynatma kontrollerini kullanın.
5. Listedeki otomatik olarak korumalı klipler, Otomatik! ile gösterilir.
6. Korumayı kaldır, seçilen video kliplerin korumasını kaldırır.

3.10 Kayıt yönetimi

3.10.1 Kimlik denetimi kontrolü
1. Bir video kaydı seçin.
2. Seçilen videonun kimlik denetimini onaylamak için Kontrol et seçeneğini tıklatın;

– Bir bilgi penceresi, seçilen videonun kimlik denetimini gösterir.

Tek tek karelerin kimlik denetimi onayı için kontrol çubuğunda  seçeneğini tıklatın. Bu 
işlem, Kimlik denetimi bilgi penceresini açar. Bu pencere, ilgili kameodaki video karesinin 
simge tıklatıldığı andaki ayrıntılarını gösterir.
Pencereyi kapatmak için Tamam seçeneğini tıklatın.
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3.10.2 Kayıtları bilgisayar sabit diskine verme
Yerel bilgisayar sabit disklerine gönderilen kayıtlar, özel bir Divar XF dosya formatındadır. 
Arşivi oynatmak için gerekli olan Archive Player, Control Center'dan arşivin saklandığı konuma 
otomatik olarak kopyalanır. Archive Player'ın ayrıca kurulumu gerekli değildir. Video, kimlik 
denetimi kanıtı korunarak doğal formatında arşivlenir.
Seçilen bir aralıktaki kayıtları bilgisayar sabit diskinde depolamak için:
1. Genel görünüm, Arama veya Korumalı (sadece Divar Classic) sekme ekranlarından bir 

kayıt aralığı seçin.
2. Gönder seçeneğini tıklatın;

– Gönder açılır penceresi görüntülenir.
3. Varsayılan konumu değiştirmek için, bilgisayar dosya sisteminde arşiv dosyasının 

saklanacağı konuma gözatın.
4. Dosya adını değiştirmek için yeni dosya adını yazın.
5. Açılan onay penceresinde arşivlenecek kameraları seçin;

– Varsayılan olarak tüm kameralar seçilidir.
6. Seçim başlangıç ve bitiş tarihini/saatini değiştirmek için Başlangıç ve Bitiş kutularına yeni 

değerler girin;
– Arşiv dosyasının yaklaşık boyutu gösterilir. Bu dosyayı depolamak için yeterli alan 

olduğundan emin olun.
7. Arşiv dosyasını kaydetmeye başlamak için Gönder seçeneğini tıklatın.
Gönderme sırasında, bir ilerleme çubuğu gönderme aşamasını gösterir. Gönderme işlemi 
boyunca, İptal hariç kontrollerin hiçbiri kullanılamaz.

3.10.3 Kayıtları silme
Silinecek video, sınır işaretinin konumuna bağlıdır.
1. Geçerli bitiş sınır konumundan daha eski tüm görüntüleri silmek için Sil düğmesini 

tıklatın.
2. Bitiş saatini değiştirme
3. Onay penceresinde silmeyi onaylayın veya iptal edin.

3.10.4 Kayıtların korunması (sadece Divar Classic)
Genel Görünüm veya Arama sekmesinde seçilen kayıtların silinmesini veya üzerine yazılmasını 
önlemek için Koru düğmesine basın.
– Açılan pencereye korumalı kayıtlar için bir ad girin.
– Varsayılan ad, başlangıç tarihi ve saatidir, örneğin: 20091114 173125
– En fazla 1000 korumalı kayıt saklanabilir.
– Bir arama sonucu öğesini korumayı seçerken, başlangıçta varsayılan zaman aralığı 

görüntülenir. Başlangıç zamanı, varsayılan olarak olaydan 30 saniye öncesidir. Bitiş 
zamanı, varsayılan olarak başlangıç zamanından 1 dakika sonrasıdır.

– Disk alanı göstergesi, bu koruma işlemi tamamlandıktan sonra diskteki korumalı bölgenin 
tahmini yüzdesini gösterir.

3.10.5 Kayıtların korunmasının kaldırılması (sadece Divar Classic)
Korumayı kaldır düğmesi sadece Korumalı sekme penceresi etkinken kullanılabilir.
1. Korumalı kayıtlar listesinde bir seçim yapın.
2. Seçilen öğenin korumasını kaldırmak için Korumayı kaldır düğmesini tıklatın.
3. Görüntülenen onay penceresinde korumayı kaldırma işlemini onaylayın veya iptal edin.
Video koruması kaldırıldıktan sonra, diskteki en eski video ise hemen üzerine yazılabilir. 
Korumayı kaldırma fonksiyonu sadece sistem yöneticisi tarafından kullanılabilir.
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