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KURULUM
Kurulum CD si tüm sistemi çalıştıracak yazılımı içermektedir. CD yi PC ye takıp çalıştırdıktan sonra
aşağıdaki pencere açılacaktır.

Product Overview seçeneğine tıklayarak Nuuo’ nun web sitesine (www.nuuo.com) erişip ürünün
son versiyonu, detayları hakkında bilgi alabilirsiniz. Aynı zamanda sık sorulan sorulara Online Tech
Support Sitesinden ulaşabilirsiniz. Kurulumu hemen başlatmak için Install seçeneğine tıklayınız
yada detaylı bilgi için Documents seçeneğine tıklayınız.

Sistemi birçok PC’ ye kurmak isterseniz, her PC için uygun yazılımı kurunuz.
Kurulum (Install)
Sunucu Uygulaması: NVR/DVR/Hybrid NDVR sistemlerinin tüm fonksiyonları Mainconsole,
Playback, Remote Live Viewer (Uzak İzleme Yazılımı), Backup ve Verification Tool (Doğrulama
Aracı) uygulamalarını içerir.

Client Uygulaması: NVR/DVR/Hybrid NDVR sisteminin uzak (remote) fonksiyonları Playback,
Remote Live Viewer (Uzak İzleme Yazılımı), Backup ve Verification Tool (Doğrulama Aracı)
uygulamalarını içerir.
Failover Agent: Failover Mainconsole’ un hata durumunda yedekleme sistemi olarak çalışır.
Remote Desktop Tool: Araçlar Mainconsole ve genel ayarlara uzaktan erişmek içindir.
DVD Driver: Capture kart türünün algılanması ve uygun sürücünün otomatik olarak kurulumu
içindir.
Mobil Uygulama: Akıllı telefon uygulamalarıdır.
Dokümanlar (Documents)
Kurulum klavuzu, hızlı başlangıç, manuel metadata bilgilerini içerir. Aşağıdaki açıklamalar her bir
uygulamanın detaylarını içerir.
1. Server Application Installation (Sunucu Uygulaması)
Adım 1: CD’ yi PC’ ye takınız. Kuruluma doğrudan başlamak için CD-ROM’ dan autorun.exe
uygulamasını çalıştırınız.

Adım 2: Server Application Installation seçeneğini seçiniz.
Adım 3: Sistem kurulum araç penceresinde 4 sistem türü listelenmiştir. Bir tanesini seçip Next
(İleri) tuşuna basınız.
 IP Surveillance System / Trial System
 MPEG-4 Hybrid System
 H.264 Hybrid System
 Full D1 H.264 Hybrid System

Not: Kurulum aracı PC de bulunan capture kartların türünü algılayacak ve sistem seçeneklerini
otomatik olarak etkinleştirecektir.
Adım 4: Devam etmek için Next tuşuna basınız.

Adım 5:” I accept the terms of the license agreement” seçeneğiniz seçiniz ve Next tuşuna basınız.

Adım 6: İstediğiniz kullanıcı adını ve şirket ismini giriniz, devam etmek için Next tuşuna basınız.

Adım 7: Kurulum için Complete (Tam) veya Custom (Özel) seçeneklerinden birini seçiniz.

Complete (Tam) Kurulum Türü: Varsayılan dizin içine programın tüm özellikleri yükler. Complete
seçeneğini seçiniz ve Next tuşuna basınız. Programın tüm özellikleri kurulacaktır.
Custom (Özel) Kurulum Türü: Tercih edilen doğrultuda ve istenilen özelliklere göre programın
kurulmasına izin verir. [Gelişmiş kullanıcılar için önerilir.] Custom seçeneğini seçiniz ve Next
tuşuna basınız. Kurulum yerini değiştirmek için Change seçeneğine basınız. Kurmak istediğiniz
uygulamaları seçip Next tuşuna basınız.

Adım 8: Kuruluma başlamak için Install seçeneğiniz seçiniz.

Adım 9: Yazılımda güncellemeler olduğunda bilidirm yapılması için ‘Enable Update Notification
Function’ seçeneğini etkinleştirmeniz önerilir. Bu seçim, sisteminizi güncel tutmanıza yardımcı
olur. Next seçeneğine basarak bir sonraki adıma geçiniz.

Adım 10: Kurulumu tamamlamak için Finish seçeneğine tıklayınız.

2. Client Application Installation (Client Uygulaması)
Adım 1: CD’ yi PC’ ye takınız. Kuruluma doğrudan başlamak için CD-ROM’ dan autorun.exe
uygulamasını çalıştırınız.

Adım 2: Client Application Installation seçeneğini seçiniz.
Adım 3: Devam etmek için Next seçeneğine tıklayınız.

Adım 4:” I accept the terms of the license agreement” seçeneğiniz seçiniz ve Next tuşuna basınız.

Adım 5: İstediğiniz kullanıcı adını ve şirket ismini giriniz, devam etmek için Next tuşuna basınız.

Adım 6: Kurulum için Complete (Tam) veya Custom (Özel) seçeneklerinden birini seçiniz.

Complete (Tam) Kurulum Türü: Varsayılan dizin içine programın tüm özellikleri yükler. Complete
seçeneğini seçiniz ve Next tuşuna basınız. Programın tüm özellikleri kurulacaktır.
Custom (Özel) Kurulum Türü: Tercih edilen doğrultuda ve istenilen özelliklere göre programın
kurulmasına izin verir. [Gelişmiş kullanıcılar için önerilir.] Custom seçeneğini seçiniz ve Next
tuşuna basınız. Kurulum yerini değiştirmek için Change seçeneğine basınız. Kurmak istediğiniz
uygulamaları seçip Next tuşuna basınız.

Adım 7: Kuruluma başlamak için Install seçeneğini seçiniz.

Adım 8: Kurulumu tamamlamak için Finish seçeneğine tıklayınız.
3. Failover Agent Installation
Adım 1: CD’ yi PC’ ye takınız. Kuruluma doğrudan başlamak için CD-ROM’ dan kurulumu
başlatınız.

Adım 2: Failover Agent Installation seçeneğini seçiniz.
Adım 3: Kurulum sihirbaz penceresinde kullanmak istediğiniz dili seçini ve devam etmek için Next
seçeneğine tıklayınız.
Adım 4: Başlatma penceresinde 2 farklı kurulum modu vardır, bir tanesini seçip Next tuşuna
basınız.

Adım 5: Kurulum sihirbazında devam etmek için Next tuşuna basınız.

Adım 6:” I accept the terms of the license agreement” seçeneğiniz seçiniz ve Next tuşuna basınız.

Adım 7: İstediğiniz kullanıcı adını ve şirket ismini giriniz, devam etmek için Next tuşuna basınız.

Adım 8: Kurulum için Complete (Tam) veya Custom (Özel) seçeneklerinden birini seçiniz.

Complete (Tam) Kurulum Türü: Varsayılan dizin içine programın tüm özellikleri yükler. Complete
seçeneğini seçiniz ve Next tuşuna basınız. Programın tüm özellikleri kurulacaktır.
Custom (Özel) Kurulum Türü: Tercih edilen doğrultuda ve istenilen özelliklere göre programın
kurulmasına izin verir. [Gelişmiş kullanıcılar için önerilir.] Custom seçeneğini seçiniz ve Next
tuşuna basınız. Kurulum yerini değiştirmek için Change seçeneğine basınız. Kurmak istediğiniz
uygulamaları seçip Next tuşuna basınız.

Özellik ayarlarını kurmak için seçim tuşuna basınız ve Next tuşu ile ilerleyiniz.

Adım 9: Kurulumu başlatmak için Start seçeneğine tıklayınız.

Adım 10: Kurulum tamamlandıktan sonra Fınısh seçeneğine tıklayınız.

Adım 11: Failover Agent uygulamasını çalıştırınız.

Adım 12: Düzenleme kutusuna istediğiniz şifreyi giriniz ve onaylamak için şifreyi tekrar giriniz,
onaylamak için OK tuşuna basınız.

Not: Windows 8 kullandığınızda, Mainconsole başlatmadan önce Metro fonksiyonunu devredışı
bırakınız. Daha fazla bilgi için: http://www.youtube.com/watch?v=xERxpbwBt0U
Not: Windows Server 2012 kullanıyorsanız, Mainconsole başlatmadan önce masaüstü deneyimini
(desktop experience) etkinleştiriniz. Detaylı bilgi için:
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/10531.windows-server-8-beta-howto-enable-desktop-experience-feature-en-us.aspx
Windows Server 8 Beta’ da masaüstü deneyim özelliği altyapı ve kullanıcı arayüz özelliğine aittir.
Masaüstü Deneyimi özelliğini yüklemek için, aşağıdaki adımları uygulayın:

Sunucu Yönetimi(Server Manager) açınız. Buradan yönetim (manage) seçeneğine ve ardından da
Görev ekle (Add role) seçeneğine tıklayınız.

Özelliği kurmaya başlamadan önce, başlamadan önce sayfasını okuyabilirsiniz. Windows8
kullanan kullanıcılar için bu sayfa oldukça önemlidir. İlerleyen zamanlarda görev ve özellik
eklemede bu sayfayı kaldırmak için, bu sayfayı varsayılan olarak atla (Skip this page by default)
seçeneğini seçiniz.
1. Kurulum türünü seçme sayfasında, iki seçenek mevcuttur: Bu özellik Windows 8’ de tek bir
sunucuya görev eklemek istediğinizde yapılan işleme benzerdir.
2. Bu seçenek, genel Ayarlar ve merkezi lokasyondan sunucu oturumları gibi Uzak Masaüstü
Hizmetlerini yüklemenize olanak tanır.
Hedef sunucu seçim sayfasında, SERVER POOL altında bulunan server pool seçeneğini seçiniz.
Esnek sunucu platform ile görev veya özellik atandığında hedef sunucu olarak sanal disk
seçebilirsiniz.
Sunucu görev seçiminini (select server roles) geçiniz. Seçim özellikleri sayfasında, kullanıcı
arayüzlerini ve alt yapı özelliklerini seçebilirsiniz. "Mürekkep ve el yazısı hizmetleri" ve "Temel
Media " gibi gerekli bileşenleri veya hizmetleri yüklemeniz istenir. Add Features (Özellikleri ekle)
seçeneğine tıklayınız.

Kurulum seçeneklerini onaylama sayfasında, gerekli olduğunda hedef sunucunun otomatik olarak
başlatılma seçeneğini seçiniz. Kurulum tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız
gerekir.
4. Remote Desktop Tool (Uzak Masaüstü Aracı)
Remote Desktop Tool (uzak masaüstü aracı), kullanıcıların Mainconsole yazılımına ve ayarlarına
uzaktan erişim yapmaları için kullanılır.

Adım 1: CD’ yi PC’ ye takınız. Kuruluma doğrudan başlamak için CD-ROM’ dan autorun.exe
uygulamasını çalıştırınız.

Adım 2: Remote Desktop Tool seçeneğini seçiniz.
Adım 3: Shield Wizard iletişimi kurmak için Next seçeneğine tıklayınız.

Adım 4: Lisans sözleşmesini kabul etmek için” I accept the terms of the license agreement”
seçeneğini seçiniz ve Next tuşuna basınız.

Adım 5: Kullanıcı adı ve şirket alanine uygun bilgiyi giriniz ve devam etmek için Next tuşuna
basınız.

Adım 6: Kurulum için Complete (Tam) veya Custom (Özel) seçeneklerinden birini seçiniz.

Complete (Tam) Kurulum Türü: Varsayılan dizin içine programın tüm özellikleri yükler. Complete
seçeneğini seçiniz ve Next tuşuna basınız. Programın tüm özellikleri kurulacaktır.
Custom (Özel) Kurulum Türü: Tercih edilen doğrultuda ve istenilen özelliklere göre programın
kurulmasına izin verir. [Gelişmiş kullanıcılar için önerilir.] Custom seçeneğini seçiniz ve Next
tuşuna basınız. Kurulum yerini değiştirmek için Change seçeneğine basınız. Kurmak istediğiniz
uygulamaları seçip Next tuşuna basınız.

Adım 7: Kuruluma başlamak için Install seçeneğiniz seçiniz.

Adım 8: Kurulumu tamamlamak için Finish seçeneğine tıklayınız.
5. DVR Driver Installation (DVR Sürücü Kurulumu)
Driver Installation tool )sürücü kurulum aracı), kulllanıcılara Capture kart türünün otomatik
algılanması ve uygun sürücünün otomatik olarak kurulumunu sağlar.
Adım 1: CD’ yi PC’ ye takınız. Kuruluma doğrudan başlamak için CD-ROM’ dan autorun.exe
uygulamasını çalıştırınız.

Adım 2: DVR Driver Installation seçeneğini seçiniz.
Adım 3: Driver Setup diyalog penceresinde Next tuşuna basınız.

Adım 4: Kabul etmek için I Agree seçeneğine tıklayınız.

Adım 5: Driver kuruluyor.

Adım 6: Sistem kurulumu tamamlanınca Fınısh seçeneğine tıklayınız ve sistemi şimdi yada sonra
yeniden başlatmayı seçiniz.

6. Smart Phone Client Installation (Mobil Uygulama)
Adım 1: Akıllı telefonunuzu PC’ ye bağlayın.
Adım 2: CD’ yi PC’ ye takınız. Smart Phone Client Installatıon Client uygulaması otomatik olarak
cihaza yüklenecektir.
Not: Microsoft® ActiveSync uygulamanız yoksa, “Cannot find ActiveSync”. Please reinstall
ActiveSync and then run this installation again.” (ActiveSync bulunamadı. Lütfen ActiveSync
tekrar kurunuz ve tekrar çalıştırınız.) mesajı açılacaktır.

Adım 3: Client uygulamasının telefonunuza tam olarak kurulup kurulmadığını kontrol ediniz.

Hızlı Başlangıç
Mainconsole Çalıştırma
Adım 1: BaşlatTüm ProgramlarNuuo IP Surveillance SystemNuuo Mainconsole
servislerinden Mainconsole başlatınız.
Adım 2: Kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriniz ve Tamam tuşuna basınız.
Username: admin
Password: admin

Uyarı : Windows uyumluluk modunu kullanarak Mainconsole’ u çalıştırmayınız. Desteklenen
işletim sistemi için, lütfen özelliklere bakınız.

IP Kamera Lisans Etkinleştirme
Adım 1: Genel Ayarlar  Lisans Yöneticisi sekmesine tıklayınız.
Adım 2: Etkinleştir seçeneğine tıklayınız, bilgisayarınızın ağ ortamında online olup olmadığını
kontrol ediniz.
Adım 3: SN değerini giriniz yada SN dosyası Yükle veya Dongle ile Etkinleştir seçeneğini seçiniz.
Açılan sayfada Etkinleştir sekmesini tıklayın. İlgili Alana seri numarasını girerek etkinleştir
butonuna basınız. Lisansınızı ABCD-1234-5678-1111 şeklinde giriniz.
Adım 4: Lisans etkinleştirdikten sonra Mainconsole yeniden başlatınız.

IP Kamera Kurma
Adım 1: Kameranızı üretici firmanın hazırlamış olduğu kullanım klavuzuna göre kurunuz.
Adım 2: Kurmuş olduğunuz kamerara IE tarayıcısı üzerinden erişip erişmediğinizi control ediniz.
Adım 3: Hazır olan IP kameranızı aşağıdaki adımları takip ederek Mainconsole yazılımına ekleyiniz.
IP Kamera Ekleme
Adım 1: Mainconsole çalıştırınız.
Adım 2: Kullanıcı adı ve şifreyi giriniz.
Adım 3: Mainconsole ekranında AyarlarSistem Ayarları servisini açınız.

Adım 4: Kamera seçeneğine tıklayınız.
Not: Kameranın UPnP seçeneği varsa, 5. Adıma geçiniz, yoksa 8. Adımı takip ediniz. UPnP destekli
kameralar ağda otomatik olarak bulunacağından herhangi bir yapılandırma yapılmadan sisteme
eklenir, fakat bu özelliği desteklemeyen kameraların IP değerleri manuel olarak girilmelidir.
Adım 5: Ağınızda bulunan kameraları aramak için Araştır seçeneğine tıklayınız.

Not: Araştır fonksiyonu sadece UPnP özelliğine sahip kameraları destekler.
Adım 6: Eklemek istediğiniz kameranın kutucuğunu seçiniz, kullanıcı adı ve şifresini giriniz.
Adım 7: Kullanıcı adı ve şifreyi girdikten sonra Tamam tuşuna basınız.

Adım 8: Kamerayı manuel olarak girmek için Gir simgesine tıklayınız.

Adım 9: Kameranın ekranda görmek istediğiniz adı, IP adresi, port numarası, kullanıcı adı, şifresi,
satıcı firması ve kameranın model bilgileri giriniz.

Adım 10: Ses Algılaması seçeneğine tıklayarak kameranın üretici firmasını ve modelini otomatik
olarak buldurabilirsiniz.
Adım 11: Ekleme işlemini tamamlamak için olarak Tamam seçeneğine tıklayınız.
Giriş / Çıkış (I/O box) Aygıtı Ekleme
Mainconsole USB (SCB-C08) ve Ethernet (SCB-C31A) I/O dönüştürücüsünü destekler.
USB (SCB-C08) I/O Dönüştürücü:
Adım 1: Mainconsole çalıştırınız.
Adım 2: Kullanıcı adı ve şifreyi giriniz.
Adım 3: Mainconsole ekranında AyarlarSistem Ayarları servisini açınız.
Adım 4: Giriş Çıkış Aygıtı seçeneğine tıklayınız.

Adım 5: Modül kısmını giriniz ve USB (SCB-C08) I/O dönüştürücü cihazı için cihaz seçiniz: SCBC24, SCB-C26 or SCB-C28.
Adım 6: ComPort ve ID seçiniz.
Not: COM portu ve ID bilgisi SCB-C08 yapılandırma aracı için gereklidir. Lütfen I/O
dönüştürücüsünü yapılandırıken Mainconsole’ u kapatınız.
Adım 7: Mainconsole geri dönmek için Tamam seçeneğine tıklayınız.

Ethernet (SCB-C31A) I/O Dönüştürücü:
Adım 1: Mainconsole çalıştırınız.
Adım 2: Kullanıcı adı ve şifreyi giriniz.
Adım 3: Mainconsole ekranında AyarlarSistem Ayarları servisini açınız.
Adım 4: Giriş Çıkış Aygıtı seçeneğine tıklayınız.
Adım 5: Modül kısmını giriniz ve ethernet (SCB-C31A) I/O dönüştürücüsü cihazı için cihaz seçiniz:
C31A+C24, C31A+C26 veya C31A+C28.
Adım 6: C31A IP adresi giriniz.
Adım 7: ComPort ve ID seçiniz.

Not: COM portu ve ID bilgisi SCB-C08 yapılandırma aracı için gereklidir. Lütfen I/O
dönüştürücüsünü yapılandırıken Mainconsole kapatınız.
Adım 8: Mainconsole’ a geri dönmek için Tamam seçeneğine tıklayınız.

SCB-A08 I/O Dönüştürücü:
Adım 1: Mainconsole çalıştırınız.
Adım 2: Kullanıcı adı ve şifreyi giriniz.
Adım 3: Mainconsole ekranında AyarlarSistem Ayarları servisini açınız.
Adım 4: Giriş Çıkış Aygıtı seçeneğine tıklayınız.
Adım 5: Modül kısmını giriniz ve SCB-A08 cihazını seçiniz:
Adım 6: SCB-A08 IP adresi giriniz.
Adım 7: Ip portunu ve ID’ yi seçiniz.
Not: Port ve ID bilgisi SCB-A08 yapılandırma aracı için gereklidir. Lütfen I/O dönüştürücüsünü
yapılandırıken Mainconsole kapatınız.
Adım 8: Mainconsole’ a geri dönmek için Tamam seçeneğine tıklayınız.
Programlama Yapılandırması
Adım 1: Mainconsole çalıştırınız.
Adım 2: Kullanıcı adı ve şifreyi giriniz.
Adım 3: Mainconsole ana ekranında aşağıda gösterildiği gibi Programlama Yapılandırmasına
tıklayınız.

Adım 4: Yeni kamera eklendiğinde varsayılan program modu ‘Sürekli Kayıt’ olarak ayarlanmıştır.

Adım 5: Kamera seçiniz ve Genel Ayarlar servisine veya program çubuğuna çift tıklayarak ta kayıt
modunu yapılandırınız.
Adım 6: Kayıt programını kullanmak için Tamam seçeneğine tıklayınız.
Adım 7: Mainconsole geri dönmek için Tamam seçeneğine tıklayınız.

Akıllı Koruma Yapılandırması
Adım 1: Mainconsole çalıştırınız.
Adım 2: Kullanıcı adı ve şifreyi giriniz.
Adım 3: Akıllı Koruma Yapılandırmasına tıklayınız.

Adım 4: Kamerayı seçin ve Insert Event(Olay Ekle) seçeneğine tıklayınız.

Insert Event

Adım 5: Örneğin hareket algılama için olay tipi alanında Genel Hareket seçiniz ve Tamam
seçeneğine basarak işlemi onaylayınız.

Adım 6: Alarm Olay Yapılandırma panelinde algılama alanı seçiniz, hassasiyet ve zaman aralığını
tanımlayınız. Tamam seçeneğine tıklayarak genel ayarlar kısmına geri dönünüz.

Adım 7: Tamam seçeneğine tıklayarak Mainconsole dönünüz.
Kayıt Programı Başlatma & Akıllı Koruma Sistemi
Adım 1: Mainconsole çalıştırınız.
Adım 2: Kullanıcı adı ve şifreyi giriniz.
Adım 3: Başlangıç Menüsüne basınız.

Adım 3

Adım 4: Kayıt programını Başlat ve Akıllı Koruma Sistemini Başlat servislerini etkinleştiriniz.

Adım 4

Playback
Adım 1: Mainconsole çalıştırınız.
Adım 2: Kullanıcı adı ve şifreyi giriniz.
Adım 3: Playback tuşuna basınız

Adım 3

Adım 4: Playback modunda aşağıda gösterildiği gibi Tarih Saat Arama Diyalog Penceresine
tıklayınız.
Adım 4

Adım 5: Takvimden belirlediğiniz günü seçiniz. Mouse ile sol tıklayınız ve oynatmak için videoyu
seçip sürükleyiniz. Eş zamanlı olarak birden çok video oynatabilirsiniz.

Adım 6: Kayıtlı videoları artık izleyebilirsiniz.

Adım 5

1. MAİNCONSOLE

Bu ekran ana işletim sistemidir. Bu alanda Programlı Kayıt, Akıllı Koruma Yapılandırması ve Genel
Ayarlar etkinleştirilir.

1.1 Kullanıcı Arayüzü
Kristal Top

Çıkış
Ekran Küçültme

Bilgi Penceresi
Ekran Bölme

Çıkış: Sistemden çıkmayı veya kullanıcının oturum kapatmasını sağlar.
Ekran Küçültme: Mainconsole ekranını küçltür.
Ekran Bölme: Ekranda görülen bölünme modlarına göre seçim yapılarak istenilen mod seçilebilir.
Seçilen tek kameraya çift tıklanarak tam ekran moduna geçilebilir. Yine tam ekran moduna çift
tıklayarak seçilmiş olan bölünme moduna geri dönülür.

Tek ekrana böler
böler

16 ekrana böler
çevirir

4 ekrana böler

N ekrana böler

6 ekrana böler

9 ekrana böler

13 ekrana böler

17 ekrana böler

10 ekrana böler

13 ekrana

Tam ekran modu Ekranı

Sadece geniş ekran çözünürlükleri altında kullanılır (1440x900, 1680x1050, 1920x1080,
1920x1200):

4 ekran

6 ekran

9 ekran

12 ekran

Kristal Top: Sistemin çalışma durumunu gösterir. Gri renk dinlenme modunu, mavi renk kayıt
modunu ve kırmızı renk ise olay algılama modunu gösterir. Kristal top kırmızı olduğunda, olay
raporunu açınız ve olayı iptal ediniz.
Bilgi Penceresi: Tarih, Zaman, Boş Disk Alanı, IP Kamera Bitoranı gibi bilgileri metin olarak
görebilir, aynı zamanda Sıcaklık, Fan Hızı, Sistem Kaynağı ve Network Kullanım bilgilerini de
görebilirsiniz.
Aşağıdaki 5 farklı Ağ Servis simgeleri hangi servislerin açık veya hangi servislerin kapalı olduğunu
gösterir.

Not: Pencere ayarlarında daha detaylı bilgi için, Genel AyarlarAyarlarSistem
AyarlarıGenelDurum Ekranı servislerinden ulaşabilirsiniz. Sıcaklık, Fan hızı, Sistem Kaynağı ve
Network Kullanımı gibi gelişmiş detaylı bilgileri seçebilirsiniz.

Başlangıç Menüsü
Playback Gerçekleştir
Programlama Yapılandırması
Akıllı Koruma Yapılandırması

Genel Ayarlar

Başlangıç Menüsü: Başlangıç menüsüne tıklayıp içerisinde bulunan menüleri etkinleştirebilir ya
da devre dışı bırakabilirsiniz. (a)Tümünü İzlemeyi Başlat, (b) Kayıt Programını Başlat, (c) Sayma
Uygulamasını Başlat, (d) Akıllı Koruma Sistemini Başlat, (e) E-Haritayı Aç, (f) Kaynak Raporunu Aç,
(g) Sistem Kullanım Panelini Aç, (h) I/O Kontrol Panelini Aç, (ı) Sistemi Kilitle
Başlangıç menüsü aynı zamanda 2. Ekranı etkinleştirir ve olay raporu, e-harita, kaynak raporu, I/O
kontrol paneli gibi akıllı koruma olaylarını açar.
Not:
1. Akıllı Koruma fonksiyonlarından herhangi birini etkinleştirdiğinizde, sistem ekranı normal
olarak görünür. Örneğin kayıp nesne algılama uygulamasını başlatmak istiyorsanız, nesnenin
koruma alanında bulunduğundan emin olduktan sonra başlangıç tuşuna basınız.
2. Otomatik olarak programlı kayıt sistemini etkinleştirmek için, akıllı koruma sistemi ve nesne
sayma uygulamasına Mainconsole’ da Ayarlar, Sistem Ayarları, Genel servislerinden otomatik
olarak başlatmak için kutucukları işaretleyiniz.
3. 2. Ekran için, olay raporunu aç, E-harita penceresini aç, kaynak raporunu aç ve IO control
panellerini aç servisleri, Mainconsole sisteminden çıkış yaptığınızda son yapılan ayarları kayıt
edecektir.

Playback: Playback simgesine tıklayınız. Bu uygulama ile kayıtlı videoları izleyebilir, kayıtlı
videoları arayabilir, video/resim kayıt edebilir, resim yazdırabilir, log bilgilerini/olay kaydını
kontrol edebilirsiniz.
Program: Programlı kayıt için Genel ayarlar kısmından programlı kayıt ayarlarını yapınız.
Akıllı Koruma: Algılanmasını istediğiniz olayların türlerini Ekle/Düzenle kısmından olaylarla ilgili
sonuç alabilirsiniz.
Genel Ayarlar: Genel Ayarlar menüsü altında, ayarlar, lisans yöneticisi, yapılandırma
kaydet/yükle, video analiz, metadata uygulaması, metadata ara, kayıtlara göz at, yedekle, ağ
hizmeti, mainconsole hakkında gibi alt başlıkları bulabilirsiniz.
Not: Kullanıcı hesabı ve Lisans yöneticisi sadece admin kullanıcıları için etkinleştirilir.

Preset Noktasına Gider
PTZ Kontrol Alanı

Yakın/Uzak

Uzak Fokus/Oto Fokus/Yakın Fokus
1.2 PTZ Kamera Kontrol
PTZ kameranın hareketleri kontrol edilir. PTZ destekli kameralar harekett etieilir, zoom ve patrol
yaptırılır, fokusu ayarlanır ve kameraların preset noktaları oluşturulur.
1.2.1. Preset Noktası Oluşturma / Preset Noktasına Gitme:
Yeterli olana kadar kameranın görüntüsünü ayarlayınız. Ayar simgesine tıklayınız ve görüntüde
preset noktasını 01 olarak ayarlayın. Kamera görüntüsünü tekrar ayarlayınız ve preset noktasını
02’ ye getiriniz. Preset01, Preset02, Preset03 noktalarına istediğiniz isimleri atayabilirsiniz.
Yaptığınız ayarları görmek için Git tuşuna basınız.

Not: PTZ kameranın hız ayarlarına erişebilmeniz
AyarlarıAyarlarPTZ Yapılandır servislerine erişinz.

için,

Genel

AyarlarSistem

1.2.2. Zoom:
+ ve – simgelerine basarak görüntüyü yakınlaştırıp, uzaklaştırabilirsiniz.
1.2.3. Fokus:
Kameranın fokus ayarını uzak yakın olarak yapılandırabilirsiniz. Yakın focus simgesine
tıkladığınızda kamera alanında bulunan nesneyi yakınlaştırıp, uzak focus simgesine
tıkladığınızda ise nesneyi uzaklaştırmış olursunuz. Otomatik fokus
istediğiniz gibi karar verebilirsiniz.

ayarı ile fokus noktasına

1.2.4. Devriye(Patrol):
Preset noktasına gidiniz ve devriye ayarları için devriye ayar penceresini açınız. Aşağıda gösterilen
ekrandan, devriye grubu oluşturacağınız kameraları seçiniz. Sağ pencerede kameraları sıralayınız
ve zamanı ayarlayınız. Gerekli olduğu takdirde gruba yeni bir isim veriniz. Ayarları tamamladıktan
sonra etkinleştirme seçeneğini kontrol ediniz ve Tamam tuşuna basınız.
Not: Otomatik devriye grubunu maksimum 4 grup olarak tanımlayabilirsiniz. Mainconsole de
preset noktasına gidiniz ve devriye başlat durdur tuşlarını seçiniz.

1.3. Ekran Menüsü
Kamera ekranında mouse ile sağ tıklayıp kameranın hzılıca ayarlarını yapabileceğiniz menu
ayarlarını görebilirsiniz.
Not: Yapacağınız ayarlar kamera modeline göre farklılık gösterebilir.
1.3.1. Kamera Ayarları
Genel ayarlar için kamera ayar sayfasına erişiniz.

1.3.2. Konuşmayı Etkinleştirme
Çift yönlü ses desteği bulunan kameralar için bu özelliği kullanabilirsiniz.
1.3.3. Dijital PTZ Etkinleştirme
Kameralarda Dijital PTZ özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Kamera üzerinde mouse ile sağ tıklayıp
Dijital PTZ Etkinleştir seçeneğini seçiniz. Kamera görüntü alanında küçük bir dikdörtgen
oluşacaktır. Dikdörtgende belirlediğiniz alanda yakınlaştırma yapabilirsiniz. 64x zoom desteği
vardır.

1.3.4. Balıkgözü Lens Ayarları
Ekranda sağ tıklayarak lens modunu, orjinal, PTZ mod, Quad Mod ve Çevre mod olarak seçiniz.
Lens modu Quad, PTZ veya Çevre modu olarak seçilirse Dijital PTZ Etkinleştir seçeneği balıkgözü
lens seçeneğini etkinleştir seçeneği ile değişecektir.
1.3.5. Bağlan / Bağlantı Kes
Kamera ekranında sağ tıklayarak kameranın durumuna göre Bağlan seçeneği ile kameraya
bağlanabilir yada Bağlantı Kes seçeneği ile kameranın bağlantısını kesebilirsiniz.
1.3.6. Akış Profili
İzleme ekranında mouse ile sağ tıklayınız ve farklı kalite modları için kameranın akış profilini
değiştiriniz.
1.3.7. Kamera Göster
Seçilen ekranda kamera göstermek için, izleme ekranına sağ tıklayarak kamera göster seçeneğini
seçiniz.
1.3.8. Kamera Sil
Kamera ekranında sağ tıklayıp Kamera Sil seçeneğini seçerek mevcut kamerayı izleme
ekeranından silebilirsiniz.

1.3.9. En Boy Oranı
Bazı özel kamera çözünürlüklerinde, kullanıcı En Boy Oranı seçeneğini etkinleştirerek orjinal
görüntü alabilir veya bu özelliği devre dışı bırakarak görüntüyü 3:4 oranında genişletebilir.
1.3.10. Anlık Yeniden Oynatım
Bu özellik NUUO NVR Lite Lisansı altında uygun değildir.
Kamera menüsünde Anlık yeniden oynatım özelliğini açarak, anlık playback yapabilirsiniz.
1.3.11. Anlık Poz Çek
Anlık Poz Çek seçeneği ile görüntülenen videodan anlık görüntü alabilirsiniz. Aldığınız görüntüyü
bilgisayaraınıza kaydedebilir veya yazdırabilirsiniz. Daha fazla ayar için, OSD ve metadata
seçeneğini seçiniz. Buradan görüntünün tarih/zaman, kamera numarası/adı, metadata metni gibi
detaryları da dışarı aktarınız. Izleme ekranında dijital PTZ etkin ise, aldığınız anlık resimde aynı
zamanda tam ekran veya seçilmiş bölgeye de karar verebilirsiniz.

İki tür anlık resim alma bulunur:
1. Kullanıcının kamera üzerinde ayarladığı çözünürlükle resim alınır.
2. Kameranın ana profile üzerinden resim alınır. Kameranın çözünürlüğünü düşük olarak seçmiş
olsanız bile bu özellik ile ana profilden anlık resim alınır.
Örneğin; sistemde balık gözü kamera kurulmuş ise izleyici kamera görüntüsünü düzeltilmiş olarak
alabilir. Anlık resim al seçeneğini seçtiğinizde alınan resim düzeltilmiş olarak görülür. Ana
profilden resim al seçeneği seçilir ise kameradan balık gözü resim alınır.

1.3.12 Manuel Kayıt
Bu özellik seçildiğinde manuel olarak kayıt başlatabilirsiniz.
1.3.13 Tam Ekrana Geç
Ekranda sağ tıklayıp Tam Ekrana Geç seçeneğini seçerseniz, kamera ekranı tam ekran moduna
geçer. Eski ekran boyutuna ESC tuşuna basarak dönebilirsiniz.
1.3.14 Hareket/Alan Yakınlaştırmayı Etkinleştirme
PT özelliğini desteleyen kameralarla, görüntüleme ekranında kameranın görüntüsünü ayarlamak
için hareket fonksiyonunu etkinleştir seçeneğine tıklayınız. Bu özelliği devredışı bırakmak için,
ekran üzerinde sağ tıklayınız ve hareketi devredışı bırak seçeneğini seçiniz.
Alan yakınlaştırma fonksiyon destekli kameralar ile hareket/alan yakınlaştırmayı etkinleştir
seçeneğine tıklayarak kameranın görüntüleme ektranında dikdörtgen alan belirleyip bu özelliği
etkinleştirebilirsiniz. Özelliği devre dışı bırakmak için, sağ tıklayarak alan/hareket yakınlaştırma
devredışı bırak seçeneğine tıklayınız.
1.3.15 ImmerVision Lens Ayarı
Bu özellik ImmerVision lens destekli, kameralar ile desteklenir. Ekranda sağ tıklayarak lens
modunu, orjinal mod, PTZ modu, Quad Mod ve Çevre mod olarak seçiniz. Lens modu Quad, PTZ
veya Çevre modu olarak seçilirse Dijital PTZ Etkinleştirme seçeneği ImmerVision Dijital PTZ
Etkinleştir seçeneği olarak değişecektir.
1.3.16 Kamera Çoğaltma
Seçilen ekranda kamera görüntüsünü arttırmak için kamera menüsünden Kamera Çoğalt
seçeneğini seçiniz.
Not:
1. Çoğaltılmış kamera, monitor ekranının sağ tarafında kamera çoğalt menüsünde bulunan
kamera listesinden eklenir.
2. Görüntüleme listesindeki değişiklik, tüm bölümlerde ve ayrıca monitör ekranının sağ
sütununda geçerli olacaktır.
1.3.17 TV Pop-up Çıkış
Not: Bu özellik SCB-7108/7116 kart bulunmazsa desteklenmez.
Mevcut olayı kullanıcılara bildirmek için ekranda pop-up kameraları seçiniz.

1.4. Canlı İzleme Ekran
Nuuo’ nun canlı izleme ekranı ekran bölmelerini ve kanalları rahatlıkla değiştirebileceğiniz esnek
yapıya sahiptir. Her ekran bölümü aynı ekran listesini paylaşır, fakat bağımsız ekran sırasını
kullanır. Örneğin göster/çoğalt/kamera sil fonksiyonlarını kamera listenizi düzenlemek için
kullandığınızda, aynı liste farklı ekran bölünme modlarında da kullnılır.
Not: Bu kamera listesi aynı zamanda genel ayarlar/ayarlar penceresinde monitor ekran tuşunda
da kullanılır. 2 monitör 2 bağımsız listeye sahiptir.
Olay
Mevcut
Diğer Bölünme Modları
Bölünme
Modu
1 Kamera
ilk ücretsiz kanal ekleme

Kamera
Artırma (2
kamera)
Kamera
Silme

ilk 2 ücretsiz kanal ekleme
kamera 2” silme

Kameraları sürükle bırak yönteminde mouse kullanıyorsanız, sıra değişerek sadece mevcut
bölünmüş ekranda uygulanır.
Orjinal

Olay
1 den 4 e kadar
kamerayı
sürükle bırak

Mevcut Bölünme Modu

Diğer Bölünme Modları

Sıra değişti
Ekran menüsünde kamera ekranında sağ tıklayınız. Burada kameranızın ayarlarını hızlıca
yapmanız mümkündür.
1.5. Anlık Playback
Not: Bu özellik NUUO NVR Lite Lisansı altında uygun değildir.
Anlık playback fonksiyonu herhangi bir kameranın son bir kaç dakikalık görüntüsünün
oynatılmasını sağlar. Canlı kanal üzerinde sağ tıklayınız ve anlık playback seçeneğini seçiniz.

1.5.1. Anlık Yeniden Oynatım Penceresi

Bilgi Penceresi: Tarih ve zamanı gösterir.
Anlık Yeniden Oynatım Süresi: Oynatılma süreini gösterir. 30sn, 1 dk, 3 dk, 5 dk, 10 dk, 15 dk, 30
dk.
Kayıt Seçme: Kamerada çift kayıt seçilmiş ise, açılan menüden Kayıt1/Kayıt2 açılabilir.
Periyodu Dışarı Aktarma: Dışarıya aktarmak istediğiniz periyodu gösterir. Varsayılan kullanılabilir
oynatma süresi ayarlanabilir.

Araçlar:
Orjinal video çözünürlük butonunu ayarlayınız: Videonun orjinal çözünürlüğünü ayarlamak
için bu tuşu kullanınız.
Ses tuşu: Sesin açılıp kapatılmasını sağlar.
Metadata tuşu: Metadata işlem veri paylaşımını etkinleştirmek yada devre dışı bırakmak
için kullanılır.
1.5.2. Anında Oynatma Navigasyonu
Anlık yeniden oynatma penceresi kayıtlı videoların oynatılmasını, videolardan anlık görüntü
alınmasını ve videoların ses ve metadata uygulaması ile dışarı aktarılmasını sağlar.
Kayıtlı videolara göz atma: Video izleme alanında zaman çizgisine tıklayınız, veya kontrol etmek
için navigasyon aracını kullanınız.
Kayıtlı Videoya Gözatme
: Oynatma/Duraklatma/Durdurma
: Hareket hızı kontrolü
: Geri oynatma ( kare kare) / Hızlı ileri oynatma
: Önceki / Sonraki video oynatma
Videodan anlık görüntü alma:
Oynatılan videodan anlık görüntü almak mümkünüdür. Görüntü almak istediğiniz yerde videoyu
duraklatınız ve
yazdırabilirsiniz.

simgesine basarak videodan anlık resim alınız. Anlık resmi kaydedebilir yada

Kayıtlı videoları dışarı aktarma:
Dışarıya aktaracağınız video aralığı seçiniz, videoyu aktarmak için
simgesine tıklayınız ve
aktarılacak videonun seçeneklerini ayarlayınız. Varsayılan dışarıya aktarılacak video periyodu,
playback periyodu gibidir. Özel bir periyot için,
simgesine tıklayarak Cue in/Cue out
noktalarını seçerek başlangıç ve bitiş noktalarını belirleyiniz.
Aktarım Formatları;
1. ASF: En iyi verim alınan aktarım formattır.

2. AVI: Vista&XP ile Windows Media Player da desteklenir, kalite kodlanmış videodan daha
düşük olabilir.
3. AVI (Orjinal Format): Hızlı aktarma biçimi, kaydedilen videodan daha iyi kalitededir. Fakat
dosyayı dışarı aktarmak için VLC Player kullanılması önerilir. (Windows Media Player için, ek
olarak lütfen FFD kodeğini yükleyiniz.)
Not:
1. AVI Formatının Kısıtlamaları:
a. Max. AVI dosyası 1.8 GB olmalıdır.
b. Frame oranının değişimi videonun yavaş veya hızlı oynatılmasına neden olur.
2. Seçilen video sırası birden çok görüntü çözünürlüğü (CIF, 2CIF, 4CIF) veya birden fazla video
formatı (MPEG-4, M-JPEG, H.264) kullanırsa, dışa aktarılan video sırası değiştirilen her
çözünürlükte ayrı dosya olarak aktarılacaktır.

2. PLAYBACK
2.1.

Kullanıcı Arayüzü

Kayıtlı videoların izlenmesi, olaylara göre kaydedilmiş videoların görüntülenmesi ve kayıtlı sistem
bilgisini gösterir.

Ekranı Küçültme

Çıkış

Kaydırma Çubuğu

Bilgi Penceresi

Ses Kontrolü

Ekranı Küçültme: Playback ekranını küçültür.
Çıkış: Playback uygulamasından çıkış için kullanılır.
Kaydırma Çubuğu: Oynatılan videonun durumunu gösterir. Playback yapmak istediğiniz zaman
dilimine kaydırabilirsiniz.

Bilgi Penceresi: Tarih, zaman, video durumu, video başlangıç/bitiş noktası ve playback hızı gibi
bilgilerin yer aldığı ekrandır.
Ses Kontrolü: Ses seviyesi ayarlanır.
Ekran Bölünme: İstenilen bölünmüş ekranda videoların görünmesini sağlar. Tek ekran
görüntüsüne geçebildiğiniz gibi, aynı zamanda çift tıklayarak ta önceki bölünmüş moda
dönebilirsiniz.
Kontrol
Video Oynatma/duraklatma/durdurma
İleri/Geri Hız Ayarı
Cue In/Out (Dışarıya aktarılan videonun başlangıç ve bitiş zamanı bu simge ile
seçilir.)
Oynatılan videonun hız kontrolü yapılır (1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x ve 64x)
Yakınlaştırma/Uzaklaştırma
Ekran Menüsü
Geçiş Ekranı: Tam ekran görüntüsü içindir. ESC tuşuna basılarak orjinal boyuttaki görüntüye
dönülür.
ImmerVision PTZ Etkinleştirme: PTZ modunda PTZ ayarlaması yapılır.
Balıkgözü PTZ Etkinleştirme: PTZ modunda PTZ ayarlaması yapılır.
ImmerVision Lens Ayarları: Lens modunu orjinal, PTZ, Quad ve Çevre modlarında seçiniz.
Balıkgözü Lens Ayarı: Orjinal, PTZ, Quad ve Çevre modlarında seçiniz.

2.2.

Tarih Saat Arama

Tarih Saat Arama simgesine
tıklayarak tarih-zaman paneline erişebilir ve arama yapmak
istediğiniz zaman aralığını belirleyebilirsiniz.
2.2.1. Tarih Zaman Paneli

2.2.2. Kayıt İzleme Ekranı
Kayıt izleme ekranı kayıtlı videolar hakkında bilgi verir. Takvim veya kontrol listesi ekranı görünür.
Yerel bilgisayara veya uzak playback sunucusuna erişemek için uzak playback yönetim alanını
açar. Kayıtlı veri klasörüne erişmek için doğrudan klasör seçiniz yada önceki kayıtlı klasörlere
erişmek için en son listeyi kullanınız.
Not: Klasör seçeneğine erişebilmeniz için Mainconsole nin şifre ve kullanıcı adını girmeniz gerekir.
Ekranı yeniler.
Günlük görüntüleme aracına erişim sağlar.
Metadata aramak için kullanılır.
Önceki ve sonraki kayıt günlerine gitmek için kullanılır.

2.2.3. Tarih Zaman Periyodu
Görüntülemek istediğiniz videonun zaman periyodunda başlangıç ve bitiş noktalarını belirleyiniz.
2.2.4. Video Önizleme
Seçilen videoda önizleme yapılabilmesi için önizleme seçeneğini etkinleştiriniz.

2.2.5. Olay Türü
7 Farklı olay türü mevcuttur. Olay seçmek için farklı olay türleri için farklı renkler oluşturabilirsiniz.
Not: Bazı olay türleri NUUO NVR Lite Lisansı altında etkin değildir.

2.2.6. Zaman Tablosu
1.

Simgesi ile tüm kanalları seçebilir,

simgesi ile de kanalların seçimini kaldırabilirsiniz.

Simgesi zaman tablosunda saat aralıklarını büyültüp küçülterek daha kolay bir
kullanım sağlar.

2. Kayıtlı videolar zaman tablosunda ince bir çizgi ile gösterilir. Kayıt programını göster alanında
kayıtlı videoların tanımlı periyotları görünür. Kayıt moduna göre zaman tablosunda kayıt
çizgisi farklı renkler ile gösterilir.

Zaman tablosunda olay türünün seçimi ile olay türüne göre yapılan kayıt aşağıdaki ekranda
olduğu gibi gösterilir.

2.2.7. Kayıt Alma
Adım 1: Kayıt görüntüleme penceresinde, tarih zaman panelinin sol üst tarafından istediğiniz
kayıtlı videonun görüntüsünü alabilirsiniz. Kırmızı/mor/yeşil/mavi çizgiler izlenecek kayıtlı
videoları gösterir.
Not: Kayıt ekran penceresi (a) takvim görüntüsü veya (b) kontrol liste görüntüsü şeklinde
gösterilebilir. Kayıt pencere ayarlarında değişiklik yapmak için, Playback konsolunda Ayarlar
seçeneğine tıklayınız.
Adım 2: Her olay türü için farklı renk kullanınız. Bu şekilde video seçimi daha kolay yapılacaktır.
Adım 3: İzleme yapmak istediğiniz videoya sol tıklayıp, zaman çubuğunda izleyeceğiniz zaman
dilimine sürükleyiniz. Aynı zamanda seçilen videoda başlangıç ve bitiş zamanını belirleyebilirsiniz.
Buna ek olarak, zaman tablosunda sol alt tarfta bulunan + ve – tuşları ile zamna skalasını
ayarlayabilirsiniz.

Adım 4: Önizlemeyi etkinleştir seçeneğine tıklayarak izleme yapmak istediğiniz videonun
önizlemesini yapabilirsiniz.

Adım 5: Görüntüleme yapmak istediğiniz kameranın adına tıklayınız
Adım 6: Tamam seçeneğine tıklayark işlemi tamamlayınız.
2.3.

Arama Modu

Akıllı arama paneline erişmek için playback panelinde
simgesine tıklayınız.
Not: Bazı olay türleri NUUO NVR Lite Lisansı altında etkin değildir.
Akıllı Arama Paneli: Akıllı arama paneline erişmek için Arama Mod
simgesine tıklayınız.
Kayıt sırasında oluşan olağan dışı olayların algılanması bu alandan yapılır.
5 Farklı Olay: Genel Hareket Algılama, Yabancı Nesne, Kayıp Nesne, Odaklanma Kaybı ve Kamera
Perdelenmesi

2.3.1. Genel Hareket Algılama
Genel Hareket: Tanımlanan alanda tüm hareketler algılanır.
Algılama Alanı Tanımlama: Mouse ile sol tuşa basarak algılama alanında sürükleme yöntemi ile
alan belirleyiniz. Aynı işlem ile birden fazla alan belirleyebilirsiniz.
Hassasiyet: Kaydırma çubuğunda hassasiyet ayarlanabilir. Kaydırma çubuğunda sol tarafa doğru
hassasiyet azalırken, sağ tarafa doğru hassasiyet artar.
Not: Uygun duyarlılık seviyesi ayarı yanlış alarm olasılığını azaltır. Örneğin, küçük bir rüzgârla
sallanan ağaç tarafından tetiklenen alarmı önlemek için duyarlılık düzeyi düşürebilir.
Aralık: Kaydırma çubuğu sağ tarafa kaydıırılarak zaman değeri artar, böylece hareket uzun
sürdüğünde alarm tetiklenmiş olur. Sol tarafa doğru kaydırma ise zamanı kısalır.

Bulunduğunda Durdur: Hareket algılandığında video durdur seçeneğinin etkin olduğunu kontrol
ediniz. Kontrol edilmediği takdirde video araması sürekli devam edecektir. Sonuçlar arama sonuç
kutusunda gösterilir. Hareket olan ana erişmek için kutuda listelenmiş olay listesine tıklayınız.

2.3.2. Yabancı Nesne Algılama
Yabancı Nesne: Ekranda tanımlanan alan içerisine giren yabancı nesneler algılanır.
Algılama Alanı Tanımlama: Mouse ile sol tuşa basarak ekranda sürükleme yöntemi ile tanımlama
alanı belirleyiniz. Arama ekranı tanımlanan alana yabancı nesne girişi olduğunda algılayacaktır.
Nesne Boyutunu Tanımlama: Mouse ile tıklayıp sürükleme yöntemi ile yabancı nesnenin boyutu
tanımlayınız.
Hassasiyet: Kaydırma çubuğunda hassasiyet ayarlanabilir. Kaydırma çubuğunda sol tarafa doğru
hassasiyet azalırken, sağ tarafa doğru hassasiyet artarken sağ tarafa doğru hassasiyet azalır.
Aralık: Kaydırma çubuğu sağ tarafa kaydırılarak zaman değeri arttırılır, böylece hareket uzun
sürdüğünde alarm tetiklenmiş olur. Sol tarafa doğru kaydırma ise zamanı azaltır.
Not: Uygun duyarlılık seviyesi ayarı yanlış alarm olasılığını azaltır. Örneğin bir yaya tarafından
tetiklenen alarmı önlemek için aralık azaltılmalıdır.
2.3.3. Kayıp Nesne Algılama
Kayıp Nesne: Algılama alanında tanımlanmış olan bölgede seçilen bir nesnenin kaybolmasıdır.
Algılama Alanı Tanımlama: Mouse ile sol tuşa basarak ekranda sürükleme yöntemi ile tanımlama
alanı belirleyiniz. Arama ekranı tanımlanmış alandan nesne kaybolduğunda algılama yapılacaktır.
Hassasiyet: Kaydırma çubuğunda hassasiyet ayarlanabilir. Kaydırma çubuğunda sol tarafa doğru
hassasiyet azalırken, sağ tarafa doğru hassasiyet artar.
Aralık: Kaydırma çubuğu sağ tarafa kaydıırılarak zaman değeri arttırılır, böylece hareket uzun
sürdüğünde alarm tetiklenmiş olur. Sol tarafa doğru kaydırma ise zamanı azaltır.

2.3.4. Odaklanma Kaybı / Kamera Perdelenmesi
Odaklanma Kaybı: Kaydedilen videoda odaklanma kaybı yaşanması durumunda algılama yapılır.
Kamera Perdelenmesi: Kaydedilen videoda perdelenme olduğunda algılama yapılır.
2.4.

İşlem Sonrası Gereçler

Genel ayarlaya erişmek için İşlem Sonrası Gereçler simgesine

tıklayınız.

2.4.1. Genel Ayarlar
Yapılacak olan işlemin ekranda tek kanala mı yoksa tüm kanallara mı uygulanmasına kara vermek
için kullanılır.
2.4.2. Filtre Ayarları
İzlenebilirlik: Görüntünün daha iyi olması için gamma değeri ayarlanmasıdır.
Netlik: Bu fonksiyonu etkilleştiriniz. Görüntüyü kaydırma çubuğunda ayarlama yaparak en iyi hale
getirebilirsiniz.
Parlaklık: Bu fonksiyonu etkilleştiriniz. Parlaklığı arttırmak için kaydırma çubuğunda sağ tarafa
doğru ilerleyiniz.
Kontrast: Bu fonksiyonu etkilleştiriniz. Kontrast değerini arttırmak için kaydırma çubuğunda sağ
tarafa doğru ilerleyiniz.
Gri Skala: Kayıtları gri halde gösterir böylece görüntüler ekranda siyah ve beyaz olarak görünür.

2.5.

Video Kaydetme

Adım 1: Videosunu kaydetmek istediğiniz kamerayı seçiniz.
Adım 2: Cue In (Başlangıç) ve Cue Out (Bitiş) noktalarını belirleyiniz, bu şekilde başlangıç ve bitiş
noktaları bilgi ekranında görünecektir.

Adım 3: Video kaydet tuşuna
basınız ve dosyayı kaydetmek istediğiniz yeri belirleyiniz.
Dosya adını girip Tamam tuşuna basınız.
Adım 4: Aktarılacak dosyanın formatını belirleyiniz ve kullanıcı profilini oluşturunuz.
 ASF: En iyi verim alınan formattır.
 AVI: Vista&XP ile Windows Media Player da desteklenir, kalite kodlanmış videodan daha
düşük olabilir.
 AVI (Orjinal Format): Hızlı aktarma biçimi, kaydedilen videodan daha iyi kalitededir. Fakat
dosyayı dışarı aktarmak için VLC Player kullanılması önerilir. (Windows Media Player için, ek
olarak lütfen FFD kodeğini yükleyiniz.)

Not:
1. AVI Formatının Kısıtlamaları:
c. Max. AVI dosyası 4 GB olmalıdır.
d. Frame oranının değişimi videonun yavaş veya hızlı oynatılmasına neden olur.
2. Seçilen video sırası birden çok görüntü çözünürlüğü (CIF, 2CIF, 4CIF) veya birden fazla video
formatı (MPEG-4, M-JPEG, H.264) kullanırsa, dışa aktarılan video sırası değiştirilen her
çözünürlükte ayrı dosya olarak aktarılacaktır.
Adım 5: Ses, OSD, metadata ile veya sadece video şeklinde aktarılacak olan kaydedilmiş videoyu
seçiniz.
Adım 6: Kaydetmek için Tamam tuşuna basınız.
2.6.

Görüntü Kaydetme

Adım 1: Ekranda görüntüsünü kaydetmek istediğiniz kamerayı seçiniz.
Adım 2: Ekranda görüntü almak istediğiniz zaman imajı kaydet tuşuna
basınız. Duralkatma
tuşu ile videoyu durdurabilir veya resmi bulmak için ileri geri tuşlarını kullanabilirsiniz.
Adım 3: OSD veya metadata seçeneğini seçerek resimleri ekranda tarih/saat, kamera adı/sayısı
ve metadata metni ile aktarabilirsiniz. PTZ fonksiyonu aktif edilmiş ise, görüntünün tamamı yâda
belli bir bölgesinden resim alabilirsiniz.
Adım 4: Aldığınız resmi kaydedebilir yâda kopyalayabilirsiniz. Görüntüyü kaydetmek istiyorsanız
klasör seçiniz ve görüntü formatını BMP veya JPEG olarak belirleyip kaydet tuşuna basınız.

2.7.

Yazdır

Seçtiğiniz video görüntüsünü yazdırmak için Yazdır

simgesine tıklayınız.

İçerik Yazdırma
Ekranda seçilen bir kanalın veya tüm kanalların görüntüleri yazdırılır. Orjinal görüntü yada seçilen
kameranın belirli bir bölgesini yazdırabilirsiniz.

Sayfa Ayarları
Görüntüyü orjinal büyüklükte ya da sayfaya sığdırarak yazdırabilirsiniz. Görüntüyü üst, orta ve alt
şeklinde hizalayınız.
2.8.

Yedekleme

Playback panelinden yedekleme yapıldığında video ve log bilgilerini içeren herşey yedeklenir.
Yedekleme panelinde tüm fonksiyonları başlatabilirsiniz ve Windows işletim sistemi ile
bilgisayarınıza yedekleme dosyalarını yükleyebilirsiniz. Eş zamanlı olarak ayrı bilgisayarlarda hem
gerçek zamanlı görüntüleme yapabilir hem de yedekleme dosyasını çalıştırabilirsiniz.
Adım 1: Playback panelini açınız, videoyu seçiniz ve yedekle tuşuna
basınız.
Adım 2: Yedekleme yapmak istediğiniz tarih/saatin başlangıç ve bitiş sürelerini belirleyiniz.
Adım 3: Kameraları ayarlayabilirsiniz ve kayıt1, kayıt2 olarak tanımlanan kayıtlardan istediğinizi
yedekleyebilirsiniz.
Adım 4: Yedekleme alacağınız verinin boyutunu hesaplayınız.
Adım 5: Yedekleyeceğinğiz video ortamını CDROM, DVD veya Hard Disk olarak belirleyiniz.
Adım 6: Yedekleme yapmak istediğiniz logu kontrol ediniz.
Adım 7: Yedekleme işlemi için Tamam tuşuna basınız.

Adım 8: Yedekleme tamamlandıktan sonra, kayıtları oynatmak için playback.bat dosyasına
tıklayınız.

2.9.

Kayıtlara (Log) Göz Atma

Loglara göz atmak için playback konsolunda bulunan

simgesine tıklayınız.

2.9.1. Logları İzleme

Açılan menüden log türünü seçiniz. Toplamda 39 log türü mevcuttur:
Mainconsole başlat
Mainconsole kapat
Kanal Devredışı Bırakma
Program Durdur
IP Kamera Bağlantı Kaybı
Windows Yeniden Başlat
Geridönüşüm Çalıştır
Metadata Ayarları Düzenle
Merkezi Yönetimi Düzenle
Program Başlat
Akıllı Koruma Düzenle
Akıllı Koruma Başlat
Program Düzenle
Gelişmiş Akıllı Video İzleme Başlat
Yapılandırmayı Düzenle
Canlı Akışı Sunucusunu Başlat

Kullanıcı Girişi
Kanal Etkinleştirme
Uzak Playback Sunucusunu Düzenle
E-Harita Düzenle
Kullanıcı Girişi Hatalı
Merkezi Yönetimi Başlat
Akıllı Koruma Durdur
Merkezi Yönetimi Durdur
Sayma Uygulamasını Başlat
Sayma Uyulamasını Durdur
IP Kamera Parametrelerini Değişti
Uzak Masaüstü Başlat
Uzak Masaüstü Durdur
Gelişmiş Akıllı Video İzleme Durdur
Uzak Playbak Sunucusu Başlat
Canlı Akış Sunucusunu Düzenle

Uzak Masaüstü Düzenle
Metadata Bağlantı Kaybı
Canlı Akışı Sunucusunu Durdur

Uzak Playbak Sunucusu Durdur
Ip Kamera Bağlantısını Yenile
Microsoft Active Directory Kullanıcı
Senkronizasyonu

Metadata Eklentisi Güncellendi
Not: Bazı olay türleri NUUO NVR Lite Lisansı altında yoktur.
Adım 1: Açılan menüden olay türlerinden hepsini ya da istediğinizi seçiniz.
Adım 2: Belirli bir veri veya belirlenen bir periyot süresince seçilen olayı görüntüleyiniz.
Adım 3: Araştır tuşuna basınız.
2.9.2. Günlüğü Dışarı Aktar ve Yedekle
Görüntüyü dışarı aktararak ve logları yedelkeyerek uzak kullanıcı tarafından kullanılması sağlanır.
Adım 1: Açılan menüden olay türlerinden hepsini ya da istediğinizi seçiniz.

Adım 2: Belirli bir tarihte olan olayları veya belirlenen bir periyot süresince seçilen olayı
görüntüleyiniz.
Belirli bir veri için: Tarih kutusunu kontrol edip işaretleyiniz.
Belirli bir periyot: Tarih zaman kutusunu işaretleyip başlangıç ve bitiş zamanını belirtiniz.
Adım 3: Araştır tuşuna basınız.
2.9.3. Olağandışı Olay
Akıllı koruma sistemi tarafından algılanan olağan dışı olayların görüntülenmesini sağlar.

Adım 1: Açılan menüden olay türlerinin tümünü ya da istediğiniz olayı seçiniz. Olağandışı olay
türleri Genel Hareket, Yabancı Nesne, Fokus Bozulması, Kamera Perdelenmesi, Sinyal Kaybı, Disk
Alanı Tükendi, Sistem Olağandışı Sağlıksız, Kaynaklar Tükendi, Ağ Yoğunluğu, Dijital Giriş
Tetiklendi, Genel Hareket(Cihaz) şeklindedir.
Not: Bazı olay türleri NUUO NVR Lite Lisansı altında yoktur.
Adım 2: Görüntülemek istediğiniz kamera veya kameraları belirleyiniz.
Adım 3: Belirli bir veri veya belirlenen bir periyot süresince seçilen olayı görüntüleyiniz.
Belirli bir veri için: Tarih kutusunu kontrol edip işaretleyiniz.
Belirli bir periyot: Tarih zaman kutusunu işaretleyip başlangıç ve bitiş zamanını belirtiniz.
Adım 4: Araştır tuşuna basınız.
Not: Video kaydı sırasında,
1. Log izleme, olağandışı olayları sistemde varsayılan ayarlarda kullanılan Tarih&Zaman,
modunda başlangıç ve bitiş zamanına göre arayacaktır.
2. Videoda bulunan sonraki olay için bir bağlantı (
) açılır. Bağlantıya tıklayarak, olağandışı
olayın yaşandığı kısıma geçiş yapılabilir.
2.9.4. Sayma Uygulaması
Sayma uygulaması belirlenen bir periyot içerisinde gösterilir.
Not: Bu özellik NUUO NVR Lite Lisansı altında yoktur.

Adım 1: Görüntülemek istediğiniz kamera veya kameraları belirleyiniz.
Adım 2: Belirli bir tarihte olan olayları veya belirlenen bir periyot süresince seçilen olayı
görüntüleyiniz.
Belirli bir veri için: Tarih kutusunu kontrol edip işaretleyiniz.
Belirli bir periyot: Tarih zaman kutusunu işaretleyip başlangıç ve bitiş zamanını belirtiniz.
Adım 3: Araştır tuşuna basınız.
Adım 4: Verme Hedefi tuşuna basınız.
Adım 5: Dosya adını ve formatını belirleyiniz. (.xls veya .txt)
2.9.5. Sayma Uygulaması (Şema)
Sayma uygulaması aşağıdaki gibi şema şeklinde gösterilir.
Not: Bu işlem NUUO NVR Lite Lisansı altında yoktur.

Adım 1: Görüntülemek istediğiniz kamera veya kameraları belirleyiniz.
Adım 2: Açılan menüden şemanın nasıl gösterileceği ayarlayınız. 3 seçenek mevcuttur: bir gün,
bir ay, bir yıl.
Adım 3: Şemada başlangıç yapmak için belirli bir zaman seçiniz.
Adım 4: Araştır tuşuna basınız.
Adım 5: Aktaracağınız dosya yolunu belirlemek için Verme Hedefi seçeneğine tıklayınız.
Adım 6: Dosya adını giriniz. Dosya BMP formatında kaydedilecektir.

2.9.6. Metadata Log
Metadata log görüntüleme geçmişi akıllı koruma sistemi ile algılanır.
Not: Bu özellik NUUO NVR Lite Lisansı altında yoktur.

Adım 1: Açılan meüde olay türlerinden istediğinizi veya tümünü seçebilirsiniz. Olağandışı olaylar
İşleme Başla, İşlemi Bitir, Kasa Kaydını Aç, Bağlantı Kayboldu, Kullanıcı Tanımlı Olay Uyarısı gibi
seçenekleri içerir.
Adım 2: İstediğiniz kamera veya kameraları seçiniz.
Adım 3: Belirli bir tarihte olan olayları veya belirlenen bir periyot süresince seçilen olayı
görüntüleyiniz.
Belirli bir periyot: Tarih zaman kutusunu işaretleyip başlangıç ve bitiş zamanını belirtiniz.
Adım 4: Araştır tuşuna basınız. Videoda bulunan sonraki olay için bir bağlantı (
) açılır.
Bağlantıya tıklayarak, olağandışı olayın yaşandığı kısıma geçiş yapılabilir.
Adım 5: Verme Hedefi tuşuna basınız.
Adım 6: Dosya adını ve formatını belirleyiniz. (.xls veya .txt)
2.9.7. Dışarı Aktarma
Dosyaları .xls veya .txt şeklinde kaydedebilirsiniz.

Adım 1: Verme Hedefi tuşuna basınız.
Adım 2: Dosya adını ve formatını belirleyiniz. (.xls veya .txt)

2.10. Ayarlar
Genel sistem ayarları için Genel Ayarlar

simgesine tıklayınız.

Kayıt Ekranı Ayarları
Takvim Görünümü: Takvim seçeneğinden kayıt günlerini seçiniz.
Liste Kontrolü: Kontrol listesi altında kayıtları seçiniz.

Oynatma Ayarları
Açık iken Oynatma: Seçenekleri kontrol ediniz, sistemi her kayıt yapıldığı zaman oynatılması için
ayarlayınız.
Sadece Hareket Modunda Oynatma: Seçenekleri kontrol ediniz, hareketli kayıt olduğunda
sistemin otomatik olarak o noktaya geçmesidir.
Sonraki Aralık: Kontrol panelinde Sonraki tuşuna basarak videonun gideceği aralık değerini
belirleyiniz.
Önceki Aralık: : Kontrol panelinde Önceki tuşuna basarak videonun gideceği aralık değerini
belirleyiniz.
Görüntü Alma Ayarları: Görüntü almak istediğiniz ayarlar yapılandırılır.
Panoya Kaybetme: Görüntü panoya kaydedilecek; yani görüntü herhangi bir yere yapıştırılmış
olacaktır.
Görüntü Dosyasını Manuel Kaydetme: Görüntüyü kaydetmek istediğiniz alanı manuel olarak
seçebilirsiniz. Görüntü dosyasının adını giriniz ve formatını belirleyiniz.
Görüntü Dosyasını Otomatik Kaydetme: Ön ayarlardan URL ve görüntü formatı ile, Kontrol
Panelinde kaydet düğmesine tıkladığınızda sistem otomatik olarak görüntüyü seçilen alana
kaydedecektir.
Çeşitli
Video Frameleri ile Senkronizasyon: Yüksek CPU yüklenmesi altında meydana gelecek sorunları
önlemek için bu özelliği seçiniz.
Sunucu Ayarları
Uzak Playback Alan Yönetimidir.
OSD Ayarları
Kamera OSD’ sini etkinleştirerek, kaydedilen video bilgisini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca kamera
adı, kamera sayısı, tarih ve zaman bilgilerini de görebilirsiniz. Kullanıcılar aynı zamanda OSD yazı
boyutunu ve rengini, arka plan rengini de seçebilirler.

Metadata Kaplama Ayarları
Not: Bu özellik NUUO NVR Lite Lisansı altında yoktur.
Metadata üst yazısının yazı büyüklüğünü, boyutunu, rengi ve saydamlığı gibi değerleri
ayarlayabilirsiniz.

2.11. Uzak Sunucu
2.11.1. Uzak Playback Alan Ekleme
Uzak Sunucu
simgesine tıklayınız veya ayarlardan uzak playback sunucusu eklemek için
sunucu ayarlarına gidiniz. Uzak oynatma Yeri yönetim ekranı aşağıdaki gibi açılacaktır.

Adım 1: IP Adresini veya DNS adresini, Port numarası, Kullanıcı adı ve Şifreyi giriniz.
Adım 2: Ekle seçeneğine tıklayınız.
Adım 3: Tamam seçeneğine tıklayarak panelden çıkış yapınız.
2.11.2. Uzak Playbak Yerine Erişim
Tarih zaman paneline gidiniz ve

simgesine tıklayınız.

2.12. Kayıtlara Geçiş
Çift kayıt desteği ile, aşağıdaki menüde görüldüğü gibi kayıt1 ve kayıt2’ye geçiş yapılır.

3. PROGRAM YAPILANDIRMASI
Mainconsole’ da program yapılandırmasına tıklayınız ve genel ayarlar panelinde video kaydı için
kayıt süresini belirleyiniz.

3.1.

Gün / Hafta Modu

Mainconsole üzerinde Programlama
programlamasına erişiniz.

yapılandırması

simgesine

tıklayarak

kayıt

Gün Modu: Kameralar oluşturmuş olduğunuz yapılandırmaya göre eşzamanlı olarak hergün
kayıta başlar ve biter.
Hafta Modu: Her kameranın haftanın farklı günlerine göre kayıt yapma imkanı verir.
Program Detayları: Başlangıç zamanı, bitiş zamanı, kayıt modu, frame oranı, kalite ve çözünürlük
değerlerinin bulunduğu detaylandırılmış kısımdır.
Bu değerler için genel ayarlara bakmayı unutmayınız. Gerçek performans kamera ve donanım
ayarlarına göre değişebilir.
Kameralarda program ayarlama için, preset modu yükleyiniz veya manuel olarak yeni program
oluşturunuz yada manuel ayarlamadan sonra diğer kameralara kopyala işlemi yapınız.
3.1.1.

Preset Modu Yükleme

Sistemde 6 farklı kayıt modu mevcuttur. Açılan menüden
kayıt moduna ulaşabilirsiniz.

simgesine tıklayarak bu 6 farklı

Aşağıdaki tabloda her mod için tanımlanmış kayıt zamanı görünmektedir.
IP+ Serisi (IP Kameralar)
Mod
Normal
Ofis
Mağaza
Yüksek
Güvenlik
Disk
Tasarrufu
Minimum

Format
MJPEG
MPEG-4 / H.264
MJPEG
MPEG-4 / H.264
MJPEG
MPEG-4 / H.264
MJPEG
MPEG-4 / H.264
MJPEG
MPEG-4 / H.264
MJPEG
MPEG-4 / H.264

Zaman
00:00-24:00

Kayıt
Sürekli

Video Frame
Kontrol edilmedi

Profil
Ana Profil

08:00-20:00

Sürekli

Kontrol edilmedi

Ana Profil

10:00-22:00

Sürekli

Kontrol edilmedi

Ana Profil

00:00-24:00

Sürekli

Kontrol edilmedi

Ana Profil

00:00-24:00 Hareket

10/i-frame

Ana Profil

00:00-24:00 Hareket

5/i-frame

Ana Profil

Max. Göstergeler Genel AyarlarAyarlarKameraKamera Parametresi’ nde bulunan ayarlar
ile aynıdır.
SCB-6000S, SCB-7000S, SCB-8000HD Serileri (Analog Kameralar)
Mod
Normal
Ofis
Mağaza
Yüksek Güvenlik
Disk Tasarruf
Minimum
3.1.2.

Format
H.264
H.264
H.264
H.264
H.264
H.264

Zaman
00:00-24:00
08:00-20:00
10:00-22:00
00:00-24:00
00:00-24:00
00:00-24:00

Kayıt
Sürekli
Sürekli
Sürekli
Sürekli
Hareket
Hareket

Profil
Ana Profil
Ana Profil
Ana Profil
Ana Profil
Ana Profil
Alt Profil

Manuel Olarak Yeni Program Ekleme

Adım 1: Mouse ile sok tıklayarak zaman tablosunda istediğiniz zamanı seçiniz. Programlanmış
zaman çubuğu kırmızı şekilde görünecektir.

Adım 2: Ayarları değiştirmek için, Yapılandır simgesine veya yukarıdaki şekilde adım1 olarak
gösterilen renkli kayıt çubuğuna çift tıklayınız.
Adım 3: Tamam tuşuna basınız.
3.1.3.

Program Kopyalama

Yukarıdaki gibi aynı işlemlerle her kamerada program oluşturabilirsiniz veya Kopyala seçeneği ile
seçtiğiniz programı bir diğer kameraya uygulayabilirsiniz.

3.1.4.

Tail ve Özel Ayarlar

Hafta moduna tıklayınız. Bu alanda her kameraya her gün farklı bir program yükleyebilirsiniz. Tatil
ve özel modu seçeneklerinde de kameraya farklı kayıt modları yükleyebilirsiniz.

Tatil: Sisteme, Pazar günü ayarlarında çalışabilecek şekilde tatil programı oluşturulabilir.
Not: Varsayılan tatil ayarları Pazar günleri ayarlarına uygulanacaktır. Orta Doğu bölgesinde tatil
günü Cuma olduğu için, lütfen sağ tıklayarak “Tatil Programından uygulayınız” seçeneğine
tıklayınız.
Özel: Programa diğer günlerden farklı çalışacak özel bir program kayıt modu ekleyebilirsiniz.
3.2.

Programlnan Ayarları Ayarlama

Program yükledikten sonra ayarları manuel olarak istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
1. Kursörü zaman çubuğunda hareket ettiriniz ve programda gösterilen renkli çubuğun başlangıç
ve bitiş noktasını istediğiniz saate alınız.
2. Genel ayarlara tıklayarak veya listeden program bilgi kısmına çift tıklayarak kodlanmış
seçenek kısmına gelip istediğiniz ayarları seçiniz.

3.3. Kodlama Seçenekleri
Kodlama seçeneklerine yukarıdaki ekranda da gösterilen Yapılandır seçeneğine veya Zaman
Çubuğuna çift tıklayarak erişebilirsiniz.

3.3.1.
Kayıt Öncesi / Kayıt Sonrası
Kayıt öncesi ve kayıt sonrası fonksiyonları kaydedilen veriyi uygun olarak korur. Örneğin, 5 sn
kayıt öncesi demek sistem olay olmadan 5 sn önce kayıt yapmaya başlayacaktır anlamındadır.
Not: Max ön kayıt / kayıt sonrası zaman periyodu 60 saniyedir.
3.3.2.
Kayıt Modu
4 farklı kayıt modu ve 5 farklı video profilleri mevcuttur. Sizin için en uygun kayıt modu
senaryosunu seçiniz.
Sürekli kayıt: Bu mod seçilerek sürekli kayıt yapılması sağlanır.
Olay Kaydı Hızlandırma: Bu seçenek düzenli zamanda düşük frame oranında kayıt yapılmasını
sağlar ve olay tetiklenince akıllı koruma sistemi altında yüksek frame oranında kayıt yapılmasına
devam eder.
Not: Bu özellik NUUO NVR Lite Lisansı ile uygun değildir.
Bu özelliğe “Olay Seç” panelinden erişiniz. Herhangi bir akıllı koruma listesinden, dijital giriş
olaylarından veya cihazların video analizinden listeyi seçiniz. Seçilen olaylar kayıtlı olayı
tetikleyecektir. Tamam seçeneğine tıklayınız.

Not: Genel ayarlardan önce “Olay Kayıt Arttırmayı” tetiklemek için Mainconsole panelinden Akıllı
Koruma Uygulamasını etkinleştirmek gerekir.
Olay Anında Kayıt
Akıllı koruma olayları, metadata olayları, dijital giriş olayları ve cihazlar tarafından video
analitiklerini içeren herhangi bir ön tanımlı olayda kayıt başlatmak için bu seçeneği seçiniz.
“Olay Seç” paneli elde etmek için bu seçeneği seçiniz. Akıllı koruma listesinden, kaydedilen eylemi
tetiklemek için kamera olaylarını veya dijital girişleri control ediniz. Tamam seçeneğine tıklayınız.
Not: Genel ayarlardan önce Olay Kayıt Arttırmayı tetiklemek için Mainconsole panelinden Akıllı
Korumayı etkinleştirmek gerekir.

Hareket Anında Kayıt
Hareket algılandığında bu seçeneği seçerek kayıt başlatınız. Hareket algılama ayarı için
hassasiyeti, frame aralığını ve hareket alanını ayarlayınız. Tek bir algılama alanı için, sol tıklayınız
ve Mouse ile bir dikdörtgen çiziniz. Birden çok algılama alanı oluşturmak için, aynı işlemi birkaç
kez tekrar ediniz veya alanın hepsini seçmek için “Tümü” seçeneğine tıklayınız.
Not: Dikdörtgen algılama bölgeleri sayısı en fazla 10 dur.
3.3.3.

Seçenekler

Bu seçenek kaydedilen videonun kalitesini ayarlar. Video önizleme penceresi, penceresi kamera
tarafından alınan videoyu gösterir.

4. KORUMA

Genel eylem ve olay ayarları panelini başlatmak için Mainconsole üzerinde Akıllı Koruma
butonuna tıklayınız. Olay meydana geldiğinde algılama yapılabilmesi için bir olay belirtmeniz
gerekmektedir, bunun yanı sıra sistem için uygun eylemi ayarlayınız.
Kristal Top: Sistemin çalışma durumunu gösterir. Mavi kristal top sistemin kayıt yaptığı durumu
temsil ederken, olay algılandığında kristal top kırmızı olur.

Olay Raporu: Kristal top kırmızı olduğunda, bu kırmızı topa tıklayarak akıllı koruma olay raporunu
açabilir ve olayları iptal edebilirsiniz.

4.1.

Olay

Olay Ekleme

5 olay kaynağı vardır: Kamera (video görüntüsü), IVS (Akıllı Video Analiz), Metadata, Dijital Giriş /
Çıkış ve Sistem. Aşağıdaki talimatları takip ederek birçok olay atayabilirsiniz.
4.1.1.

Kamera Olayı- Kameraya Olay Atama

Adım1: Bir kamera seçiniz ve Olay Ekle simgesine

tıklayınız.

Adım 2: 6 tane farklı olay mevcuttur: Sinyal Kaybı, Genel Hareket, Genel Hareket (Cihaz Hareketi),
Yabancı Nesne, Kayıp Nesne, Odaklanma Kaybı ve Kamera Perdelenmesi. Olay Tipi listesinden
istediğiniz olayı seçiniz.
Adım 3: Tamam tuşuna basınız.
4.1.2.

Kamera Olayı- Temel Ayarlar

Sinyal kaybı, Genel Hareket, Yabancı Nesne, Kayıp Nesne, Odaklanma Kaybı ve Kamera
Perdelenmesi
Olay etkinleştirme: Etkinleştirme kutusunu kontrol edip olayı etkinleştiriniz.
Durum Değiştikten Sonra Yeniden tetikleme: Kutuyu kontrol edip, olay sonrasında yeniden tetik
vermesini sağlayınız.

Olay Kaybolduğunda Olayı Otomatik İptal Et: Olay durduğunda veya sonlandığında alarm iptal
edilecektir.
Son Teiklenen Olayı Manuel İptal Et: Mainconsoleden iptal edilene kadar olay alarmı etkin
kalacaktır. Herhangi alarmı kaybetmemek için bu seçeneği seçiniz.
Olayı iptal etmek için:
1. BaşlatOlay Raporunu AçTüm olayları iptal et
2. Akıllı koruma olayını elde etmek için Kırmızı kristal butona tıklayınız.

Olayı şu işlemden sonra iptal et: Kontrol kutusunu etkinleştiriniz ve belirlediğiniz (1-60 sn)
arasında zamanlayıcıyı giriniz.
Etkinleştirilmiş Periyot
Daima Etkinleştirilmiş: Alarmın her zaman etkin olmasına izin verir.
Gün Modu Takvim: Alarmın etkinleştirileceği belirli bir zaman seçilebilir.
Günlük alarm oluşturmak yapacağınız ayarlar doğrultusunda mümkündür. Etkinleştirilmiş periyot
kısmından Günlük Takvime tıklayınız. Zaman periyodu ekle alanını seçiniz ve zaman çubuğunda
etkinleştirmek istediğiniz zamanı sürükleyerek çiziniz. Zaman Periyodunu kaldır seçeneğine
tıklayarak var olan programı kaldırınız. Tümünü sil seçeneği ile ise tüm ayarları siliniz.

Hafta Modu Takvim: Alarmı haftalık moda göre etkinleştirebilirsiniz.

Genel Ayarlar kısmından Haftalık Takvim moduna tıklayınız.
Haftalık Takvim Moduna tıklayınız.
Zaman periyodu ekle alanını seçiniz ve zaman çubuğunda etkinleştirmek istediğiniz zamanı çiziniz.
Zaman Periyodunu kaldır seçeneğine tıklayarak var olan programı kaldırınız.
Tümünü sil seçeneği ile ise tüm ayarları siliniz.

4.1.3.

Kamera Olayı- Sinyal Kaybı

Kameranın video sinyal kaybını algılar.
4.1.4.

Kamera Olayı- Genel Hareket

Tanımlanan algılama alanı içerisinde herhangi bir hareketi algılar.
Her video kanalı için 5 hareket algılama profili tanımlayabilirsiniz. (Genel Hareket 1-5)
Aynı video içerisinde farklı bölgelerde farklı hassasiyet seviyesine sahip yapılandırma kurmanıza
izin verir.

Olay Adı: Bu alandan olay adı özelleştirin.
Alarm Olay Seçeneği:
Hassasiyet: Alarm seviyesinin hassasiyetini gösterir. Kaydırma çubuğundan hassasiyet seviyesini
ayarlayabilirsiniz. Yanlış alarmları önlemek için hassasiyet seviyesinin maksimum tutulması

önerilir. Örneğin düşük hassasiyet seviyesinde alarm algılama zamanı ve duyarlılığı yanlış
etkilenebilir.
Zaman Aralığı: Zaman aralığını 1 ile 5 değerleri arasında seçebilirsiniz. Kaydırma çubuğunda
zamanı arttırabilir yada azaltabilirsiniz.
Tanımlama Bölgesi:
Algılama Bölgesini Tanımla: Genel hareketi algılamak için, algılama bölgesi tanımlamanız
gerekmektedir. Mouse ile sol tıklayınız ve algılama alanına dikdörtgen çiziniz. Aynı işlemle
algılama alanında birden fazla alan tanımlayabilirsiniz. Kullanıcı aynı zamanda tüm alanı da
seçebilir.
Simülasyonu Başlat: Simülasyonu başlat tuşuna tıklayınız ve ekranda önizleme yapınız. ,
4.1.5.

Kamera Olayı- Genel Hareket(Cihaz)

Kamera tarafından algılanan hareketlerin tespit edilmesidir.
Not: Bu fonksiyon sadece kamerada bulunan hareket algılama özelliği ile desteklenir. Hareket
algılamayı oluşturmak için cihazınızın kullanım klavuzuna bakınız.
Simülasyonu Başlat: Hareket algılama doğru yapılandırılmış ise, test tuşuna basınız ve kontrol
ediniz.
Web Arayüzüne Git: Genel ayarlar için doğrudan kameranın web arayüzüne erişimdir.

4.1.6.

Kamera Olayı – Yabancı Nesne

Algılama alanı içerisinde yabancı bir nesne girişi olduğunda alarm oluşmasını sağlar.

Alarm Olay Seçeneği
Hassasiyet: Alarm seviyesinin hassasiyetini gösterir. Kaydırma çubuğundan hassasiyet seviyesini
ayarlayabilirsiniz. En düşük seviyeden En yüksek seviyeye kadar 5 hassasiyet seviyesi mevcuttur.
Yanlış alarmları önlemek için hassasiyet seviyesinin maksimum tutulması önerilir. Örneğin düşük
hassasiyet seviyesinde alarm algılama zamanı ve duyarlılığı yanlış etkilenebilir.
Zaman Aralığı: Zaman aralığını 1 ile 5 değerleri arasında seçebilirsiniz. Kaydırma çubuğunda
zamanı arttırabilir yada azaltabilirsiniz.
Bölge Tanımlama
Algılama Bölgesini Tanımla: Yabancı Nesne algılamak için, algılama bölgesi tanımlamanız
gerekmektedir. Mouse ile sol tıklayınız ve algılama alanına dikdörtgen çiziniz. Aynı işlemle
algılama alanında birden fazla alan tanımlayabilirsiniz. Kullanıcı aynı zamanda tüm alanı da
seçebilir.
Yabancı Nesne Boyutu: Algılama alanı tanımlandıktan sonra, nesne boyutunu tanımlayınız ve
mouse ile sol tıklayarak algılanmasını istediğiniz nesnenin boyut alanını belirleyiniz.
Not: Örneğin, tanımladığınız alan içerisine bir kişi giriş yaptığında alarm üretilir. Mainconsole’ da
akıllı koruma yapılandırmasına tıklayıp kamera seçiniz. Olay Ekle seçeneğinden yabancı nesne
özelliğini seçip, önce alan sonra ise cismin boyutunu tanımlayınız.
Simülasyonu Başlat: Yabancı nesne algılama yapılandırılmış ise, test tuşuna basınız.

4.1.7.

Kamera Olayı – Kayıp Nesne

Tanımlanan alan içerisinde nesne kaybolduğunda alarm üretilir.

Alarm Olay Seçeneği:
Hassasiyet: Alarm seviyesinin hassasiyetini gösterir. Kaydırma çubuğundan hassasiyet seviyesini
ayarlayabilirsiniz. En düşük seviyeden En yüksek seviyeye kadar 5 hassasiyet seviyesi mevcuttur.
Yanlış alarmları önlemek için hassasiyet seviyesinin maksimum tutulması önerilir. Örneğin düşük
hassasiyet seviyesinde alarm algılama zamanı ve duyarlılığı yanlış etkilenebilir.
Zaman Aralığı: Zaman aralığını 1 ile 5 değerleri arasında seçebilirsiniz. Kaydırma çubuğunda
zamanı arttırabilir yada azaltabilirsiniz.
Bölge Tanımlama:
Algılama Bölgesini Tanımla: Kayıp Nesneyi algılamak için, algılama bölgesi tanımlamanız
gerekmektedir. Mouse ile sol tıklayınız ve algılama alanına dikdörtgen çiziniz.
Not: Örneğin, tanımladığınız bir nesne seçip o nesnenin alınması durumunda alarm oluşması
sağlanır.
Simülasyonu Başlat: Yabancı nesne algılama yapılandırılmış ise, test tuşuna basınız.

4.1.8.

Kamera olayı – Odaklanma Kaybı

Bu fonksiyon ile kameranın odaklanma kaybı yaşadığında ve bulanık görüntü olması durumunda
alarm oluşması sağlanır.

Alarm Olay Seçeneği:
Hassasiyet: Alarm seviyesinin hassasiyetini gösterir. Kaydırma çubuğundan hassasiyet seviyesini
ayarlayabilirsiniz. En düşük seviyeden En yüksek seviyeye kadar 5 hassasiyet seviyesi mevcuttur.
Yanlış alarmları önlemek için hassasiyet seviyesinin maksimum tutulması önerilir. Örneğin düşük
hassasiyet seviyesinde alarm algılama zamanı ve duyarlılığı yanlış etkilenebilir.
Zaman Aralığı: Zaman aralığını 1 ile 5 değerleri arasında seçebilirsiniz. Kaydırma çubuğunda
zamanı arttırabilir yada azaltabilirsiniz.
Aydınlık Değişimini Göz Ardı Et: Ortamdaki aydınlık miktarının değişimi göz ardı edilir.
Bölge Tanımlama:
Algılama Bölgesini Tanımla: Odaklanma Kaybını algılamak için, algılama bölgesi tanımlamanız
gerekmektedir. Mouse ile sol tıklayınız ve algılama alanına dikdörtgen çiziniz. Aynı işlemle
algılama alanında birden fazla alan tanımlayabilirsiniz. Kullanıcı aynı zamanda tüm alanı da
seçebilir.
Simülasyonu Başlat: Odaklanma kaybı için algılama yapılandırılmış ise, test tuşuna basıp
yaptığınız ayarı kontrol ediniz.

4.1.9.
Kamera Olayı – Kamera Perdelenmesi
Bu fonksiyon kamerada herhangi bir perdelenme yapılması durumunda alarm oluşması sağlanır.

Alarm Olay Seçeneği:
Hassasiyet: Alarm seviyesinin hassasiyetini gösterir. Kaydırma çubuğundan hassasiyet seviyesini
ayarlayabilirsiniz. En düşük seviyeden En yüksek seviyeye kadar 5 hassasiyet seviyesi mevcuttur.
Yanlış alarmları önlemek için hassasiyet seviyesinin maksimum tutulması önerilir. Örneğin düşük
hassasiyet seviyesinde alarm algılama zamanı ve duyarlılığı yanlış etkilenebilir.
Zaman Aralığı: Zaman aralığını 1 ile 5 değerleri arasında seçebilirsiniz. Kaydırma çubuğunda
zamanı arttırabilir yada azaltabilirsiniz.
Aydınlık Değişimini Göz Ardı Et: Ortamdaki aydınlık miktarının değişimi göz ardı edilir.
Simülasyonu Başlat: Odaklanma kaybı algılama yapılandırılmış ise, yapılan ayarı kontrol etmek
için test tuşuna basınız.
4.1.10.

Metadata Olayı – Metadata Olayı Atama

Adım 1: Listeden metadata cihazı seçiniz ve Olay Ekle simgesine
tıklayınız.
Not: Lütfen metadata cihazını Genel AyarlarMetadata Uygulaması servislerinden ekleyiniz.
daha sonra alarmı ayarlayınız.
Adım 2: 5 olay türü mevcuttur. İşlem Başlat, İşlem Bitir, Yazarkasa Açık, Bağlantı Kaybı ve Tanımlı
Kullanıcı. Olay listesinden istediğiniz olayı seçiniz ve Tamam seçeneğine tıklayınız. Kazarkasa açık
seçeneği sadece POS metadata cihazları ile uygundur.

İşlem Başlat
İşlem Bitir

: Herhangi bir işlem başladığını algılar.
: Herhangi bir işlem bittiğini algılar.

Yazarkasa Açık
Bağlantı Kaybı
Tanımlı Kullanıcı

: Herhangi bir yazar kasanın açık olduğu durumunu algılar.
: Metadata cihaz ve Mainconsole arasında bağlantı kaybını algılar.
: Kullanıcı tarafından tanımlanan herhangi bir şartı algılar.

Adım3: Olay tipi ayarları için genel ayarlara gidiniz. Detaylar için lütfen metadata eklenti
klavuzuna bakınız.

4.1.11.

Dijital Giriş / Olay Çıkışı - Dijital Giriş / Olay Çıkışı

Adım 1: Dijital Girişe tıklayınız ve ardından Olay Ekle simgesine
Adım2: Sisteminize bağlı olan cihazı seçiniz.

tıklayınız.

4.1.12.

Sistem Olayı – Bir Sistem Olayı Atama

Adım 1 : Olay listesinde gösterilen Sisteme tıklayınız ve ardından Olay Ekle simgesine
Adım2: 4 farklı olay türü vardır, algılamak istediğiniz olayı seçiniz.
4.1.13.

tıklayınız.

Sistem Olayı – Disk Alanı Tükendi

Disk alanınız bittiğinde bu fonksiyon ile alarm verilmesi sağlanır.
4.1.14.

Sistem Olayı – Sistem Olağandışı Sağlıksız

CPU sıcaklık değeri yüksek olduğunda veya fan hızı düşük olduğunda bu fonksiyon alarm verir.
Mevcut Durum: Mevcut CPU sıcaklığı, Anakart Sıcaklığı, Fan Hızı ve Güç Fan hızını gösterir.
Seçenekler: Sıcaklık formatını Celcius veya Fahrenheit olarak kontrol ediniz; yüksek sıcaklık alarmı
için maksimum anakart sıcaklığına sabitleyin ve güç fan hızı alarmı için min RPM ayarlayınız.
4.1.15.

Sistem Olayı – Kaynaklar Tükendi

CPU veya bellek tükendiğinde alarm verir.
Mevcut Durum: Mevcut CPU yükleme durumunu ve toplam kullanılan belleği gösterir.
Seçenekler: Yüksek CPU yüklemesinde ve yüksek bellek kullanımında alarm için en yüksek orana
ayarlayınız.

4.1.16.

Sistem Olayı – Ağ Yoğunluğu

Ağ bantgenişliği aşırı yüklendiğinde bu fonksiyon alarm verir.
Mevcut Durum: Mevcutta bulunan Toplam upload/download bit oranını gösterir.
Seçenekler: Yüksek Upload/Download bit oranlarında alarm için maksimum bit oranına (kbps)
ayarlayınız.
Ağ Yoğunluğu
Sistem Olağandışı Sağlıksız
Kaynaklar Tükendi

4.1.17.

Sistem Olayı – TV Çıkışı

Not: Bu fonksiyon sadece ortamda SCB-7108/7116 kart var ise çalışır.

4.2. Eylem
4.2.1.
Eylem – Bir Olay Atama

Yeni bir Olay Ekleme
Adım 1: Bir olay seçiniz ve ardından Olay Ekle simgesine
tıklayınız.
Adım 2: 11 adet eylem vardır, istediğiniz eylemi seçip Tamam tuşuna basınız.
1. Sesli Uyarı
7. SMS
2. E-posta gönder
8. Anında bildirim
3. Telefonla Ara
9. FTP
4. PTZ ön Ayarına Git
10. E-Harita
5. DI / DO
11. Ekran Üzerinde Gösterim
6. Merkezi Sunucu
4.2.2.

Olay Türü – Ekran Üzerinde Gösterim

Seçilen olay türüne göre olay tetiklendiğinde mainconsole üzerinde kırmızı yazı ile uyarı
gelecektir.
Adım1: Ekran üzerinde göster eylemini seçiniz ve Tamam tuşuna tıklayınız.
Adım 2: Seçilen kamera için ilgili popup penceresi açılacaktır. Ekran üzerinde göster seçeneğine
tıklayınız ve ayarları düzenleyiniz.
Kamera: Bu eylem uygulanan kamerayı gösterir.
Otomatik Açılma: Otomatik açılma satırına tıklayınız ve olay anında uyarı yazısının açılması için
monitör seçiniz.
Ekran Metni: Olay anında ekran gösterilmesi istenen metin varsayılan olarak olay adıdır.
İstediğiniz metni girebilirsiniz.
Kenar Rengi: Olay penceresi için kenar rengi seçiniz.

4.2.3.

Olay Türü – Sesli Uyarı

Bir olay meydana geldiğinde sistem sesli uyarı verecektir.
Adım 1: Sesli uyarıyı seçiniz ve Tamam tuşuna basınız.
Adım 2: Wave file (.waw) dosyası seçilerek ilgili pencere açılacaktır.
4.2.4.

Olay Türü – E-posta Gönder

Olay algılandığında, sistem olayın türünü belirterek, saat bilgisini ve olay anında resim
görüntüsünü de maile ekleyerek kullanıcılara mail gönderir.
Adım 1: E-mail eylemini seçiniz ve Tamam tuşuna basınız.
Adım 2: Bağlantı seçilerek ilgili popup penceresi açılacaktır, mesaj türünü ekleyiniz.
Adresi Düzenleme: Adres bilgisini buradan düzenleyiniz.
Not:
1. Sisteme e-mail hesapları eklemek için, Genel AyarlarAyarlarAdres Defterini Düzenle
seçeneklerine tıklayınız.
2. Dijital giriş olayları için, bu uyarı ilgili kameraya anlık resim gönderecektir. Lütfen detaylar için
I / O ayarlarına bakınız.

4.2.5.

Olay Türü– Telefonla Arama

Sistem tarafından olay algılandığında sisteme kayıtlı olan telefon numarasına arama yapar.
Adım 1: Telefonla ara eylemini seçiniz ve Tamam tuşuna basınız.
Adım 2: Seçilen bağlantı için ilgili popup penceresi açılacaktır, SMS içeriğine girmek istediğiniz
metni ekleyiniz.
Not: Telefon numarası girmek ve telefon çağrısında ses girmek için, genel
ayarlarayarlaradres defterini düzenle servislerine gidiniz.
4.2.6.

Olay Türü – PTZ Ön Ayarına Git

Olağan dışı bir olay algılandığında PTZ (pan/tilt/zoom) kamera preset noktasına veya devriye
noktasına gidecektir.
Adım 1: PTZ preset ön ayarına git seçeneğini seçiniz ve Tamam tuşuna tıklayınız.
Adım 2: PTZ kameranın preset noktasına gitmesi için ilgili pop up penceresi açılacaktır. Lütfen
ayarları düzenlemek için PTZ ön ayarına git seçeneğine tıklayınız.
Adım 3: Olay anında tetik almasını istediğiniz kameraların eylemlerini seçiniz.
Örnek; Lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz.
Kamera 1 in eylemini ayarlama:

1.
2.
3.
4.

Kamera 1’ i seçiniz.
Başlangıç ve bitiş presetlerini seçiniz.
Periyodu seçiniz.

Ekle tuşuna basınız.
Kamera 2 için eylem ayarlama:

5.
6.
7.
8.
9.

Kamera 2 yi seçiniz.
Başlangıç ve bitiş patrollarını ayarlayınız.
Periyodu seçiniz.
Ekle tuşuna basınız.

Son tuşuna tıklayınız ve kameranın tüm ayarları için Tamam tuşuna tıklayınız.
Not: Bu fonksiyonu kullanmadan önce, PTZ kameranızın ayarlarını yapınız.

4.2.7.
Olay Türü – DI / DO
Sisteme bağlı olan cihazların dijital giriş/çıkış tetiklemesi sağlanır (örneğin alarm ışığı veya sinyal
gibi).

Adım 1: DI/DO eylemini seçiniz ve Tamam tuşuna tıklayınız.

Adım 2: Olay anında tetikleme için cihazları seçiniz.
Adım 3: Herbir kamera için, Life Cycle(yaşam döngüsü) kutucuğunu işaretleyerek olayın
10/30/60sn sonra ortadan kalkmasını sağlayabilir yada manuel olarak sonlandırabilirsiniz.
Adım 4: I/O durumunu görüntülemek için “Otomatik olarak I/O Kontrol Paneli Aç” özelliğini
etkinleştiriniz.
Not: I/O cihaz ayarlarını Genel AyarlarAyarlarI/O cihaz servislerinden ayarlayınız. I/O kontrol
paneli cihaz durumunu gösterecektir. Aynı zamanda panel boyutunu mouse ile sürükleyerek veya
ekranın sağ üstünde bulunan
4.2.8.

simgelerinden ayarlayabilirsiniz.

Olay Türü – SMS Gönderme

Olay anında sistem, kaydedilmiş olan adreslere olay türünü ve saati gösteren SMS gönderecektir.
Adım 1: SMS gönder seçeneğine ve ardından Tamam seçeneğine tıklayınız.
Adım 2: Bağlantı seçmeniz için ilgili pencereler açılacaktır. (bir veya birden çok bağlantı
girebilirsiniz.) Ayarları düzenlemek için SMS gönder göstergesine tıklayınız.

4.2.9.
Olay Tipi – Merkezi Sunucuya Gönderme
Bu eylem Nuuo’ nun Merkezi sunucusuna olayı ve anlık resmini gönderecektir.
Adım 1: Merkezi Sunucuya Gönder seçeneğini seçiniz ve Tamam tuşuna basınız.
Not: Merkezi sunucu servisini kullanabilmek için CMS kullanım klavuzuna bakınız.
4.2.10.
Olay Türü – FTP’ ye Resim Gönderme
Sistem FTP sistesine anında resim gönderecektir.
Adım 1 : FTP’ ye resim gönder seçeneğini seçiniz ve Tamam tuşuna basınız.
Adım 2: Genel ayarları aşağıdaki gibidir.
Yaşam Döngüsü: Sistem seçilen saniyeden sonra anlık resim göndermeyi durduracaktır veya olay
sonlandığında durduracaktır.
Frame Aralığı: Anlık resimlerin gönderilme sıklığını belirleyiniz.

Min 1/60fps (60 saniyede 1 anlık resim)
Max 30 fps (her saniyede 30 resim)
Çözünürlük: Anlık resmin orijinal çözünürlüğünü saklayınız veya daha düşük çözünürlük
belirleyiniz.

Not:
1. Dijital giriş olayları için, ilgili kamerayla ilişkili olarak bildirim olarak anlık resim gönderilir.
Detaylar için I/O ayarlarına bakınız.
2. FTP sunucu tanımlamak için, Genel AyarlarAyarlarYardım kısmına tıklayınız.
4.2.11.
Olay Türü – Olay Anında E-harita Penceresini Açma
Sistem otomatik olarak e-harita penceresi açacaktır ve ilgili harita üzerinde gösterecektir.
Adım 1: Olay anında e-harita penceresi aç seçeneğini seçiniz ve Tamam tuşuna tıklayınız.
Adım 2: Olay meydana geldiğinde ilgili pencere harita üzerinde gösterilecektir. Harita üzerinde
popup göstergesini düzenlemek için ayarlara tıklayınız.
Adım 3: Harita ve göstergeyi seçiniz ardından Tamam tuşuna tıklayınız.
4.2.12.
Olay Türü – Anında Bildirim
Sistem, bildirim olarak kayıtlı olan iViewer’ a anlık mesaj gönderecektir.
Adım 1: Mobil Client Bildirimi seçeneğini seçiniz ve Tamam tuşuna basınız.
Adım 2: Genel ayarlar aşağıdaki gibidir:
 Frekans Aralığı: Olay meydana geldiğinde Minimum bildirim aralığıdır. (varsayılan:10,
max:3009
 Kullanıcı Listesi: Tüm kullanıcı hesapları bu birimdedir. Tüm hesapları seçmek için Tümünü
Seç seçeneğine tıklayınız, tüm kullanıcıları kaldırmak için tümünü kaldır seçeneğine tıklayınız.
 Alıcı Listesi: Genel ayarlarAğ ServisiBildirim seçeneklerine gidiniz.
1. Kullanıcı Adı: Kullanıcı hesabı
2. ID: Kullanıcı hesap görüntüleme adı

3. En az zaman: Kullanıcının login olmadığı zamanı gösterir.
4. Kullanıcı giriş adı: Kullanıcının hesap açıtığı ismi gösterir.
 Test Gönder: Seçilen liste için” Bildirim Testi” gönder seçeneğine tıklayınız.
Not:
1. Öncelikle Nuuo iViewer’ da oturum açınız.
2. Kullanıcının şifresi değişmiş ise, servisi başlatmak için lütfen Nuuo iViwer’ a yeni şifre ile kayıt
oluşturunuz.
3. Kullanıcılar belirli bir hesaba bildirim göndermek istemiyorlar ise, Genel AyarlarAğ Servisi
seçenklerinden bu kullanıcı hesabını kaldırabilirler.
4. Kullanıcılar 30 güne kadar hiç oturum açmamışlar ise, sistem kullanıcı hesabını otomatik
olarak silecektir.
5. Bildirim gönderme Android/IOS cihazının bilidirim alıp almamasına bağlıdır.

4.2.13. Olay Türü – TV Çıkışı
Olay anında TV-Çıkış monitöründe popup penceresi açar.
Not: Bu fonksiyon SCB-7108/7116 kart takılmamışsa kullanılmaz.

4.3. Gelişmiş Ayarlar
Gelişmiş ayarlar için Olay ve Eylem Ayarları altında Gelişmiş seçeneğine tıklayınız.
Başlatma Şartları – Aşağıdaki modlar altında Akıllı Koruma başlatılabilir:
1. Başlangıç menüsünden manuel başlat/durdur veya Mainconsole başlangıç ayarı olarak
(varsayılan)
2. D/I tetik tanımı ile başlatma. Açılan listeden D/I seçiniz ve Tamam seçeneğine tıklayınız.

5. GENEL AYARLAR

Genel Ayarlar simgesine tıklayınız , açılan menüden genel ayarları seçip açınız. Genel ayarlar
alanında Ayarlar, Lisans Yöneticisi, Yapılandırma Kaydet/Yükle, Video Analiz, Metadata
Uygulaması, Metadata Ara, Loglara Göz At, Yedekle, Ağ Hizmeti, Yardım ve Mainconsole Hakkında
servisleri bulunur.
5.1. Sistem Ayarları- Genel

5.1.1. Başlatma
Windows açıldığında Mainconsole sistemini çalıştırmak için Mainconsole kutusunu kontrol ediniz.
Mainconsole sistemi çalıştığında Ana Konsol, Programlı Kayıt Sistemi, Akıllı Koruma Sistemi,
Sayma Uygulaması, Canlı Görüntü Akış Sunucusu, Uzak Playback Sunucu, Uzak Masaüstü Sunucu,
Ana Yönetim Sunucusu, 3GPPP Sunucu, Uzaktan Erişim Sunucusunun bulunduğu 3 ana , 5 ağ
servisi bulunur. Başlatma servisinde diğer seçenekleri kontrol ederek Tam Ekran Göster
seçeneğini etkinleştirebilirsiniz, otomatik kilit sistemini ve Otomatik giriş servislerini de etkin hale
getirebilirsiniz.
Otomatik Giriş Ayarı: Otomatik Giriş seçeneğini etkinleştiriniz ve Ayarlar seçeneğine tıklayarak
kullanıcı hesabı, şifre ve şifre onayı bilgilerini girerek otomatik giriş yapılmasını sağlayınız. Oturum
açıldıktan sonra küçült seçeneği ile sisteme giriş yaptıktan sonra uygulamayı küçültebilirsiniz.

5.1.2. Depolama
Konum: Tüm veri dosyalarını kaydetmek için sisteme varsayılan klasörü atayınız. (Depolama için
birden fazla konum belirtebilirsiniz. )
Kayıt için birden fazla diskiniz mevcutsa, Disk Yük Dengelemeyi Aktif Et seçeneğini etkinleştirip
yükü birden fazla sürücüye eşit dağıtabilirsiniz. Bu şekilde, sistemin verimi artacaktır.
Video Geri Dönüşümü: Bu özellik ile farklı kameralara farklı kayıt yapılandırması oluşturulabilir
ve aynı kameraya farklı kayıt seneryoları da atayabilirsiniz.
1. Genel Ayarlar: Sistemin otomatik olarak belirlenen % değerinden sonra üzerine yazma
seçeneği etkinleşir. Belirlenen yüzde (%) değerinden sonra yeni kayıtlar eski kayıtların üzerine
yazılmaya devam eder. (Varsayılan değer %10, minimum değer ise %5 tir)
2. Opsiyonel Ayarlar: Kayıt 1 ve Kayıt 2 için farklı geri dönüşüm değerleri ayarlanır.

3. İstisnai Duruma İzin Ver: Sağ tarafta açılan panele sürükle bırak yöntemi ile kameraları
sürükleyiniz açılan pencereden özel geri dönüşüm kriterini giriniz. Aşağıda görüldüğü gibi
farklı geri dönüşüm kriteri ile kameranın kayıt konfigürasyonları yapılmıştır.

Log Dönüşümü: Gelişmiş Geri Dönüşüm Ayarları paneline erişmek için Genel AyarlarSistem
AyarlarıGenelGeri Dönüşüm KurulumuGünlük Geri Dönüşüm butonlarına sırasıyla
tıklayınız. Olayı saklamak istediğiniz günü seçiniz veya olay günlüklerini video dosyalarının zaman
aralığı içinde saklayınız.
Olay Logu: Ayarlanan gün sayısından önce olan olay loglarını siliniz.
Sistem Logu: Ayarlanan gün sayısından önce olan sistem loglarını siliniz.
Sayma: Ayarlanan gün sayısından önce olan sayma uygulamasını siliniz.
Metadata İşlemi: Ayarlanan gün sayısından önce olan metadata işlemini siliniz.
Kaynak Raporu: Ayarlanan gün sayısından önce olan kaynak raporunu siliniz.

5.1.3. Ekran Durumu
Mainconsole ekranında görmek istediğiniz bilgiler için bilgi kutularını kontrol ediniz.

Ekran Durumu: Tarih, Saat, Kullanıcı Girişi, Boş Disk Alanı, IP Kamera Veri Hızı ve Metin bilgilerinin
yer aldığı seçenekler bulunur.
Gelişmiş Ayarlar: Daha fazla bilgi girilebilmesi için Gelişmiş Ayarlar seçeneğine tıklayınız. Bu
alanda CPU Sıcaklığı, Anakart Isısı, Fan Hızı, Sistem Kaynağı, Ağ Kullanımı ve Çeşitlilik bilgileri yer
alır.

5.1.4. Çeşitlilik
Kendiliğinden Açılan Olay Raporu: Olay algılandığında olay rapor penceresi otomatik olarak
açılacaktır. Ayarları düzenlemeden önce, Akıllı Koruma Sistemini durdurduğunuzdan emin olunuz,
aksi takdirde yapılan değişiklik etkili olmaz.
Sistem Tepsisine Küçült: Mainconsole üzerinde bu seçeneği etkinleştirdiğinizde sayfayı
küçülttüğünüzde Windows görev çubuğunda Mainconsole küçük simge olarak görünecektir.

Not: Mainconsole ekranını tekrar büyütmek için simgeye tıkladığınızda kullanıcı adı ve şifre
bilgilerini girmeniz gerekmektedir.
Görüntü Çerçevelerini Senkronize Et: CPU yükünün artması durumunda oluşabilecek görüntü
kopmasını önlemek için bu özelliği seçiniz.
DDNS Servisi: Dynamic Domain Name Server (DDNS) fonksiyonu, dinamik IP adresiniz varsa
Mainconsole’ a Internet üzerinden Canlı izleme veya Web görüntüsüne bağlanmanız için
kullanılır.

Dinamik DNS Kurulum Paneline erişmek için DDNS butonuna tıklayınız. Sağlayıcı türününü
seçerek ve kullanıcı adı, şifre, hostadı ve güncelleme periyodu bilgilerini girerek DDNS
fonksiyonunu ayarlayınız.
5.1.5. Ses Ön-İzleme
Varsayılan Kanal: Sesini duymak istediğiniz kanalı varsayılan kanal seçeneğinden seçiniz.
Aktif Ön Kanal İzlemesi: Mainconsole’ un her bir video alanında seçilen video kanalının sesinin
etkin olabilmesi için Aktif Ön Kanal İzlemesi seçeneğini seçiniz. Herhangi bir kanal seçilmemiş ise
varsayılan kanal seçilecektir.
Ses Şiddeti: Sesin şiddetini ayarlayınız.
Not: Mainconsole’ da anasayfada iken sesi etkinleştirmiş iseniz, bölünmüş ekranda tıkladığınız
kanal üzerinde sesi duyabilirsiniz.
5.1.5. Otomatik Yeniden Başlat
Seçtiğiniz saat diliminde sistemi otomatik olarak yeniden başlatmanız mümkündür.
Adım 1: Otomatik Yeniden Başlat seçeneğinin seçili olup olmadığını kontrol ediniz.
Adım 2: Otomatik yeniden başlatmak istediğiniz zamanı seçiniz.
Not: Mainconsole, Otomatik Giriş, Kullanıcı Hesap Ayarını etkinleştiriniz ve başlatma servisinde
diğer durumları kontrol ediniz böylece bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda sistem normal olarak
çalışacaktır.

5.2. Ayarlar – Kamera

5.2.1. Kamera Ekleme
4 tane işlem butonu Kamera servisi altında çalışmaktadır.
Araştır: Araştır seçeneğine tıklarayak, IP kameralarınızın ağda bulunması sağlanır. Sistem
otomatik olarak ağda bulunan kameraları taramaya başlayacaktır. İstediğiniz herhangi bir
zamanda taramayı durdur seçeneği ile işlemi sonlandırabilirsiniz.

Eklemek istediğiniz kamerayı seçiniz ve kameraya ait kullanıcı adı, parola bilgilerini doldurup
Tamam seçeneğine tıklayınız. Bu şekilde IP kameranızı sisteme eklemiş olacaksınız.
Gir: IP/Video Sunucu ayar panelinden Gir butonuna tıklayınız ve IP kamera listesini ekleyiniz.
Eklemek istediğiniz kameraya ait İsim, IP adresi, Bağlantı Noktası, Kullanıcı Adı, Parola, protokol,
Firma ve Model bilgilerini eksiksiz giriniz.
Sil: Seçilen IP kamerasını kaldırmak için Sil seçeneğine tıklayınız. Düzenlemeyi tamamlamak için
Tamam seçeneğini seçiniz.
Yapılandır: Panelde Yapılandır seçeneğine tıklayarak, Ip kameranın ayarlarını düzenleyebilirsiniz.
5.2.2. IP Kamera / Video Sunucu Ayarları

Network: Network alanındaki isim, Ip adres, Bağlantı Portu, Kullanıcı Adı, Parola ve Protokol
bilgilerinin bulunduğu kısımdır.
Cihaz: IP kameranın üretici firmasının adını seçiniz ve sonrasında o üreticiye ait kullanmış
olduğunuz kamera modelini seçiniz. Ses Algılaması alanı kameranızın otomatik algılanması için
kullanılır.
Açıklama: IP kameranın bilgilerini gösterir.

5.2.3. Kamera Ayarları

Kamera Listesi: Panel üzerinde sisteme bağlı olan kameraların bulunduğu listedir. Kameraya çift
tıklayarak ayarlarını değiştirebilirsiniz.
1. Kamera Adı: Kameranın adıdır.
2. Kamera Ayarları: Kamera üreticisi tarafından sunulan kamera parametreleri ayarlanabilir.
Kameranın çoklu akış özelliği varsa, “Enable Multi-Stream” özelliğini etkinleştirerek bu özelliği
kullanabilirsiniz.
Not: Multi-stream fonksiyonu Mainconsole’ dan 3 farklı video akışının alınmasını sağlar ve herbir
akış parametresinin yapılandırılmasına imkan sunar.

Nuuo DVR kart için, Main ve Sub stream önerilir ve parametreler aşağıdaki gibidir:
SCB-6000S Serileri:
Main: D1/ PAL: 6.5fps, NTSC: 7.5fps
Sub: CIF/10 fps
SCB-7000S Serileri:
Main: D1/ PAL: 25fps, NTSC: 30fps
Sub: CIF/10 fps
SCB-8000HD series:

Main: Çözünürlük kamera girişine bağlıdır. / PAL: 25fps, NTSC: 30fps
Sub: Çözünürlük ana akışın yarısıdır / PAL: 10fps, NTSC: 10fps
Akış Profili: Uzak izleme fonksiyonundan cevap alınabilmesi için stream profilleri önceden istenen
ayarlar için tanımlanmalıdır. Her profil farklı format, frame, çözünürlük, kalite ve bit oranına
sahiptir.
Multi-Stream destekli kamera için, Mainconsole üzerinden 3 farklı stream alınır ve otomatik
olarak farklı profillere geçilebilir.

Gelişmiş Profil Ayarları
1. Yerel Görüntüleme Profili: Lokal izleme için kameranın kullandığı akış profilini gösterir. Farklı
yerleşim düzenleri altında hangi profil akışının kullanılması bekleniyorsa Set Layout Profile
(Profil Yerleşim Ayarı) butonuna tıklayınız. Örneğin; 1x1 yerleşimi için ana profil, 5x5 ekran
yerleşimi için minimum profili seçiniz. Bu şekilde bu iki farklı ekran yerleşimlerinde video
kaliteleri farklı olacaktır.

Varsayılan akış profilleri aşağıdaki gibi seçilmiştir, fakat bu ayarlar manuel olarak değiştirilebilir.
Bölme Modu Profil 1 (IP Kam)
(16:9)1+3
Ana Profil
(16:9)2+4
Ana Profil
(16:9)1+8
Ana Profil
(16:9)4×3
Normal Profil
(4:3)1×1
Ana Profil
(4:3)2×2
Ana Profil
(4:3)3×3
Normal Profil
(4:3)4×4
Normal Profil
(4:3)1+5
Ana Profil
(4:3)2+8
Ana Profil
(4:3)1+12
Ana Profil
(4:3)N×N
Minimum
(HotSpot)1+12
Ana Profil
(HotSpot)1+17
Ana Profil

Profil 2 (IP Kam)
Normal Profil
Normal Profil
Normal Profil

Normal Profil
Normal Profil
Normal Profil
Normal Profil
Minimum

Profil 1 (DVR kart)
Ana Profil
Ana Profil
Ana Profil
Alt Profil
Ana Profil
Ana Profil
Alt Profil
Alt Profil
Ana Profil
Ana Profil
Ana Profil
Minimum
Ana Profil
Ana Profil

Profil 2 (DVR kart)
Alt Profil
Alt Profil
Alt Profil

Alt Profil
Alt Profil
Alt Profil
Alt Profil
Minimum

Analiz için Profil: Olay algılama ve gelişmiş IVS gibi video analiz yapmak için görev olarak bir
stream profili atayınız. Video analiz doğruluğundan emin olmak için minimum çözünürlük ve fps
değerini CIF/15fps yapınız.

Kopyalama: Bir kameraya uygulanan akış profilini diğer kameralara da uygunlamasını sağlar.
Kopyalama aşağıdaki adımları içerir.
1. Kaynak akışı ve profil akışı arasındaki eşleşme
2. Ayarlar için sadece key frame saklayınız.
3. Analiz için seçilen akış profili
Web Ara Yüzüne Git: Kameranın genel ayarları için kameranın arayüzüne erişilen kısımdır.
Lens Ayarı: ImmerVision Lens ve Generic Dewarp lensler desteklenir. Lensi etkinleştirmek veya
kamera pozisyonu gibi genel ayarlar için tıklayınız.
Görüntü Parametresi: Kameranın parlaklık, kontrast, saturasyon ve ton gibi ayarlarının yapıldığı
kısımdır.
Video Bilgilerini Göster: Ekran görüntülenmesini istediğiniz video bilgilerini seçiniz. Ayrıca yazı
tipini de seçmeniz mümkündür.

5.3. Ayarlar – I/O Ayarları

Giriş/Çıkış Aygıtı Ayarları
Modül Ayarları: Sisteminizin dijital giriş/çıkışına bağlı olan modül cihazına ve ID’sine isim veriniz.
Cihaz: Sütun ekranı sistemde var olan cihazları gösterir.
IP Adresi: TCP / IP üzerinden I/O cihazı için IP adresidir.
Com Portu: Port veya COM port anahtarı
ID: Kabloyu bağladığınız I/O portunun numarasını seçiniz.
Test Bağlantısı için
, eklemek için , silmek için
ve düzenlemek için tuşlarını kullanınız.
Dijital Giriş Monitörü: Dijital Giriş Monitörünün altındaki butonlar kırmızı ise, cihaz açıktır. Dijital
giriş cihazının tetiklenmesiyle, ilgili buton yanacaktır. Bu fonksiyon cihazın doğru bağlandığını
kontrol etmek içindir.
Dijital Çıkış Simülasyonu: Dijital Giriş Monitörünün altındaki butonlar kırmızı ise, cihaz açıktır.
Buton simgesine tıklayarak, sisteme bağlı olan dijital çıkış tetiklenebilir. Çıkış cihazı doğru
bağlanmış ise, bu işlem test için kullanılabilir.
Cihaz Ayarları
İsim: Cihazın adını ekleyiniz ( giriş ve çıkış)
Tür: Açılan menüden cihaz türünü seçiniz.
1. N/O: Normal Açık
2. N/C: Normal Kapalı
İlgili Kamera: Her bir dijital giriş cihazı için bir kamera atayabilirsiniz. Tetiklenen olaylar üzerine
Akıllı koruma sistemi ile kameralardan anlık resimleri alacaktır.
5.4. Ayarlar – PTZ Genel Ayarları

PTZ kameraları kurunuz ve aşağıdaki kamera adımlarını takip ediniz. PTZ kamera genellikle PC’ ye
RS-485 / RS-422 ile bağlanır.

PTZ kameranın PTZ kontrol fonksiyonunu etkinleştirmek için kamera listesindeki kutucukları
kontrol ediniz.
Temel Ayarlar: Kamera modelini, com portunu, baud rate ve adresini seçiniz.
Not: Kamera modeli bir IP PTZ kamera ise, com portu olmadan doğrudan PTZ fonksiyonunu, Baud
rate ve adres ayarlarını çalıştırabilirsiniz.
Gelişmiş Ayarlar: Pan, zoom ve tilt hızlarını ayarlayabilirsiniz.
Çeşitlilik
1. Devriye Grubu: Devriye grubunu ayarlayabilirsiniz.
2. Varsayılan PTZ Preset: Bu fonksiyonu etkinleştirerek, eylem olduğunda PTZ komutarı
olmadan, PTZ kamera varsayılan preset noktasına geri dönecektir. Bu seçeneği etkinleştirmek
için, “Boş durum sonrası sıradaki işlemi aktif et” servisini kullanınız, boş periyotları ve preset
noktalarını tanımlayınız.

3. Kullanıcı Tanımlı Preset: Kullanıcı tanımlı preset Analog speed dome kameraların,
kendilerinin extra fonksiyonunu tetikleyebilmeleri içindir. Örneğin, otomatik takip, kameranın
menüsüne erişim…vb. Daha detaylı bilgiye analog kameraların kullanım klavuzlarına bakarak
erişebilirsiniz.
Adım 1: Preset adını giriniz.
Adım 2: Preset numarasını giriniz.
Adım 3: Preset türünü seçiniz.
Adım 4: Ekle, Sil veya Preset ayarını güncelle butonlarına basınız.

5.5.

Ayarlar – Acil Hat

Olay algılandığında bildirim için E-mail, FTP, GSM modem ve telefon aramalarının olduğu
kısımdır.
E-posta: Boş kısımlarda girilmesi gereken, Sunucu, port ve gönderici bilgilerini giriniz. E-mail posta
konusu, ana gövde içeriği ve SSL seçeneği şifrelenmiş iletim içindir. Ayarları test etmek içim” Test
E-postası Gönder” seçeneğine tıklayınız.
FTP: Sunucu, port, giriş ismi ve yükleme klasörünü FTP türünün pasif modunu etkinleştir /
devredışı bırak seçenekleri için giriniz. Ayarları test etmek için yükleme sonrası test tuşuna
tıklayınız.
Telefon: Çevirmeli telefon bağlantı bilgisi için modem seçiniz ve arama yapılmasını istediğiniz
numarayı ekleyiniz. (Ses transferi için modem gereklidir.)
Not:
1. Sesli arama için modem kullanınız.
2. Wave formatında bir dosya seçiniz: Bu fonksiyon telefon alacak kişinin aranarak uyarılması
içindir.
GSM Modem: GSM cihazının port ve baud rate bilgierini ayarlayınız ve ardından PIN kodunu
giriniz. SMS gönderme sıklık ayarını yapabilirsiniz.
Not: İki mesaj gönderilme arasının sıklığını minimum olarak ayarlayınız. 60 dk olarak ayarlanırsa,
SMS 60 dk arasında silinebilir ve kullanıcı alamayabilir.

5.6. Ayarlar – Adres Defteri
Olay algılandığında, Telefon ile arama veya E-mail gönderilecek kişinin bilgilerinin girildiği alandır.

5.7.

Ayarlar - Ekran İzleme

Yazılım İzleme Ekranı: Onay kutucuğuna tıklayarak atanan monitörde Mainconsole ve playback
sistemini çalıştırınız. Sistem hatasını önlemek için bilgisayarınızın gelişmiş ayarlarından ekran
ayarlarını ayarlayınız.
Kamera Listesi: Sol taraftaki sütun kamera listesini gösterir. Sağ taraftaki pencerede bulunan
kameraları birinci/ikinci ikincil ekran üzerinde düzenleyiniz.
Otomatik Tarama: Görüntüleme ekranında kameraları otomatik sıralamak için otomatik tara
seçeneğini etkinleştiriniz. Örneğin, 16 kamera sisteminize bağlı durumda iken 4 kameralık ekran
görüntüsünü seçebilirsiniz. Otomatik tarama fonksiyonu ile 16 kanalı sırayla görebilirsiniz.
Ekran Yerleşimi: Mainconsole ekranında kamera görüntü modunu NxN oranında ayarlayınız. 5x5,
6x6, 7x7, 8x8, 8x6 formatları mevcuttur.
5.8.

Ayarlar – Oyun Çubuğu

Fonksiyon: Açılan menüden Joystick butonu için fonksiyonu seçebilirsiniz.

Not: Tüm fonksiyonların listesi aşağıdadır:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

N/A

8. Tam Ekrana Geçiş

Preset Noktasına Git

9. Otomatik Tarama Başlat/Durdur

Kameraya Git

10. PTZ Hızını Arttır

Önceki Kameraya Git

11. PTZ Hızını Azalt

Sonraki Kameraya Git

12. Yakınlaştır

Bölünmüş Ekran Çıkışı

13. Uzaklaştır

Tek Kamera Ekranına Geçiş

14. Devriye Başlat/Durdur
15. Etkin Monitöre Geç
Parametre: Açılan menüden parametre fonksiyonlarını seçebilirsiniz.
Varsayılan: Joystick’ in varsayılan ayarını yapabilirsiniz.
Dışa Aktar: Joystick ayarını dışa aktarabilirsiniz.
İçe Aktar: Joystick ayarını içe aktarabilirsiniz.
5.9. Kullanıcı Hesap Ayarları
Tüm kullanıcı hesaplarına ait genel ayarlar bu sayfa altındadır. Bu sayfaya sadece admin kullanıcı
erişilebilir.
Kullanıcı
Yeni kullanıcılar ekleyiniz veya mevcut kullanıcıları kaldırınız. Temel kullanıcıları doğrudan sisteme
eklemeyi seçebilirsiniz veya Windows kullanıcıları gibi kullanıcıları MS Activate Directory (MSAD)’
den içe aktarabilirsiniz.

Temel Kullanıcılar
Yeni kullanıcı eklemek için
simgesine tıklayınız. Mevcut kullanıcıyı silmek oluşturma ve
düzenleme işlemi için aşağıdaki adımları takip ediniz:
1. Kullanıcı Adı: Kullanıcı adı ekleyiniz.
2. Grup: Her kullanıcı için bir grup atayınız. 3 ayrıcalıklı kullanıcı profil hesabı mevcuttur:
Admin: Sistem ve cihazlara ait tüm ayrıcalıklıklı fonksiyonlara sahiptir. Sadece diğer kullanıcıların
ayrıcalıklarını silme, ekleme, düzenleme yetkisi yoktur.
Power Kullanıcı: Sınırlı sistem fonksiyon yetkisine sahiptir.
User: Tüm sistem fonksiyonları yasaklanmıştır. Kullanıcılar sadece atanan cihazları yönetebilirler.
3. Açıklama: İlgili kullanıcıya ait açıklama giriniz.
4. Oturum Açma Adı: Oturum açıldığında kullanıcı hesap adı ekrandadır.
5. Şifre: Her kullanıcıya atanan parolayı giriniz.
6. Şifre Onayı: Şifre onayı için tekrar giriniz.
7. Çift Şifre Geçerliliğini Etkinleştir: Her kullanıcı için atanan ikinci şifreyi giriniz. Bu fonksiyon
etkinleştirilmiş ise, ikinci bir şifre gerekecektir.
8. Kullanıcı Hesabını Etkisizleştir: Bu seçeneği kontrol ederek, kullanıcının sistem hesabına
erişim yasaklanır. Yasaklanan hesaplar, simgesinin üzerinde çarpı işareti ile gösterilecektir.
Not: Sadece varsayılan admin hesabı silinemez.

9. Uzak Oturum Açma Süresi: Giriş yaptıktan sonra Uzak canlı izleme veya Uzak playback
sunucusundan otomatik hesap açma süresi ekleyiniz.
10. Video Erişim Periyodu: Video periyoduna erişmek için, süre ekleyiniz.
Windows Kullanıcıları
Windows kullanıcısı Ekle/Kaldır/Senkronize Etmek için
simgesine tıklayınız.
Tüm kullanıcılar ve klasörleri kontrol etmek için Tümü Seç’ e tıklayınız veya Tümünü İptal Et
seçeneğine tıklayınız.
Grup Eşleşme: Seçilen Windows kullanıcıları varsayılan eşleşmeye göre gruplanacaktır.
MSAD Grup
Administrator
Guest
Other

Mainconsole
Admin
User
Power User

Kullanıcı hesap sayfasında her kullanıcının grup ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Onaylama için Senkronizasyon sonuçları gösterilecektir.

Not: Tüm uyumsuzluklar için lütfen aşağıdaki varsayılan çözümleri inceleyiniz:
Yeni hesaplar AD doman tarafından eklenir: Mainconsole ekleme
Hesaplar AD doman tarafından kaldırılır: Mainconsole’ dan silme
Tanımlamaları düzenleme: Tanım Güncelleme
Karşılaşılan admin hesabı: Admin Hesabını Atlama
AD domainden yeni eklenen admin kullanıcısı ile temel kullanıcı hesabı arasında uyumsuzluk:
Temel kullanıcı hesabını değiştiriniz.
Windows Kullanıcı Ayarları Otomatik Senkronizsayonu
Windows kullanıcılarını manuel eklemek ve güncellemek yerine belirlenen periyotlarda tüm
kullanıcıların otomatik olarak senkronize olması sağlanır. Bu işlem için

simgesine tıklayınız.

1. Windows kullanıcılarının otomatik senkronizasyonu: Otomatik Senkronizasyonu
etkinleştirdiğinizi kontrol ediniz.
2. Senkronize Periyodu: Senkronize periyodunu belirleyiniz.
3. Senkronizasyon Saati: Senkronizasyonun başlama saatidir.
Not: Otomatik senkronizasyon, çakışmalar için tüm varsayılan çözümlere uygulanacaktır
Ayrıcalık: Her bir kullanıcı hesabı için cihazların ve fonksiyonların detaylı ayrıcalıklarını
tanımlayınız.

Fonksiyon: Genel Ayarlar, ilgili işletim, Genel Sistem Ayarları ve uzak erişim ayrıcalığı.
Cihaz: Mainconsole ve Client Uygulamalarında kameranın genel ayar cihaz ayrıcalıkları, dijital çıkış
ve metadata kaynaklarıdır.
Ayrıcalığı …’ a Kopyala: Bu tuşa tıklayarak herhangi diğer bir hesaba ayarları kopyalayınız.
Not: Varsayılan admin hesabının ayrıcalıkları yapılandırılamaz. TV-Çıkış fonksiyonu SCB7108/7116 kartları yokken etkin değildir.
5.10. Otomatik Yedekleme Ayarları

Genel ayarlar, sisteminizde bulunan verileri günlük veya haftalık otomatik olarak yedekler.
Otomatik Yedekleme Yapılandırması: Yedekleme ayarları bu sayfadadır.
1. Program Yedeklemesini Etkinleştir: Yedekleme işlemini etkinleştiriniz.

2. Yedeklemek için kameraları seçiniz: Yedeklemek için tüm kameraları seçiniz.
3. Seçenek
Konum: Yedekleme konumunu seçiniz.
Playback Sistem Yedekleme: Her bir işlem ile playback sistem yedekleme uygulamasını
başlatınız.
Yedekleme Başarısız Olduğunda mail gönder: Yedekleme sırasında hata ile karşılaşılırsa
mail bildirimi olması için bu seçeneği seçiniz.
4. Yineleme: Başlangıç zamanı ve yinelemeyi seçiniz: Günlük ve Haftalık modlar

Otomatik Yedekleme İstatistiği: Mevcut veya son yedekleme istatistiğini gösterir. Güncellemek
için Yenile seçeneğine tıklayınız.

1. Mevcut Yedekleme Durumu:
Boş: sonraki yedekleme işlemi için bekliyor veya etkin değil
Backup…: Yedekleme işlemi
Yeniden Dene….: Önceki yedekleme hatalı, yeniden denemeyi bekliyor.
2. Bir Sonraki Yedekleme Başlangıç Zamanı: Bir sonraki yedekleme zamanını gösterir.
3. Bir Sonraki Tekrar Deneme İşlemi Süresi: Yedekleme için bir sonraki tekrar deneme süresi.
N/A durumu boş ken veya yedekleme altında gösterilir.
4. Son Yedekleme
Son Yedekleme Başlat: Son yedekleme zaman ve tarihini başlat.
Son Yedekleme Bitir: Son tarih ve saat yedekleme tamamlandı veya hata ile karşılaştı.
Yedekleme Video Periyodu: Son yedekleme işlemi sırasında harcanan zaman
Yedekleme Boyutu: Son yedekleme işleminin dosya boyutu
Yedekleme Sonucu:
Tamamlandı: Son yedekleme başarılı
Hatalı: Son yedekleme başarısız.
Zaman Aşımı: Son yedekleme başarısız, işlem zaman aşımına uğradı.
5.11. Sayma Rapor Ayarları
Kişi sayma raporunun periyodik olarak mail ile veya ftp ye otomatik olarak gönderilmesi için
sistemi yapılandırınız.
Genel Ayarlar:
Mod: Yedekleme yapacağınız sayma kaynağını seçiniz.
Frekans: Raporunun hangi sıklıkla gönderileceğini tanımlayınız.

İlk Gönderim Başarısız ise Yeniden Gönderme: Yeniden gönderim aralığını ve saatini seçiniz.
Rapor: Rapor yöntemini seçiniz.
Format Ayarları:
Rapor Formatı: Rapor formatının diyagramını ve dosya adını seçiniz. (Diyagram / .CSV)
E-Posta Ayarları:
E-Posta Ayarları ile Senkronizasyon: Ayarların senkronizasyonu için bu seçeneği seçiniz, böylece
giriş için bilgiye ihtiyaç kalmayacaktır. SMTP sunucunun gerekli tüm bilgileri için bu seçeneği
atlayınız.
FTP Ayarları:
FTP Ayarları ile Senkronizasyon: Ayarların senkronizasyonu için bu seçeneği seçiniz, böylece giriş
için bilgiye ihtiyaç kalmayacaktır. FTP sunucunun gerekli tüm bilgileri için bu seçeneği atlayınız.

5.12. Lisans Yöneticisi

Sistemi Çalıştırmadan önce yazılıma lisans girilmesi gerekir. Lisans yöneticisini çalıştırmak için
Genel AyarlarLisans Yöneticisi servislerini açınız. Lisansı yazılım paketine dongle veya seri
numarası yazarak etkinleştiriniz yada başka PC2 de kullanılması için transfer ediniz.
5.13. Yapılandırma Kaydet / Yükle
Yapılandırma kaydet / yükle seçeneği kullanıcıların herhangi bir ayarı CFG dosyası olarak
kaydetmelerini imkan tanır. Aynı anda birçok farklı CFG dosyası kayıt edebilirsiniz.
Genel Ayarları Kaydet: Özel ayarları kaydetmek içindir. Genel AyarlarYapılandırma Kaydet /
YükleKaydet seçeneklerini açınız. Açılan pencerede dosya adını giriniz ve CFG dosyası olarak
kaydediniz.
Genel Ayarları Yükle: Özel ayarları yüklemek içindir. Genel AyarlarYapılandırma Kaydet /
YükleYükle seçeneklerini açınız. Açılan pencerede CFG olarak kaydettiğiniz dosyaya erişiniz,
herhangi birini seçiniz ve dosyayı yüklemek için Tamam seçeneğine tıklayınız.
Not: Yeni bir genel ayar yüklendiğinde Mainconsole otomatik olarak kapanacaktır. Mainconsole
manuel olarak yeniden başlatınız.
5.14. TV-Çıkışı Ayarları
Not: Bu fonksiyon SCB-7108/7116 kart yoksa çalıştırılamaz.
SCB-7108/7116 kartı kurulduktan sonra, yeni bir özellik yazılıma otomatik olarak eklenecektir.
Genel Ayarlar servisine tıkladığınızda TV-Çıkış Ayarları aktif olacaktır.

TV-Çıkış Monitörü: Bilgisayarda kurulmuş olan tüm SCB-6000/7000/7100 seri kartlarını gösterir.
SCB-7100 seçerek TV-Çıkışına bir kez tıklayınız ve sonra sağ taraftaki kısımları düzeltemeye
başlayabilirsiniz.
Kamera: Tüm kameraların listesini gösterir.

Monitör Ekranı: Düzenlenen kameralar sağ tarafta Monitör ekranında gösterilir. Sırayla oynatılan
kameraları gösteriniz. Kameraları seçiniz,

tuşuna basınız, sistem seçilmiş olan kameraları

monitör ekranında gösterecektir. Seçilen kameraları kaldırmak isterseniz, kameraları seçip
simgesine tıklayınız, sistem seçilmiş olan kameraları listeden kaldıracaktır.
Otomatik Tarama: “Çıkış” , “Birinci Kanal”, İkincil kanal şekli ve otomatik tarama aralığını
oluşturunuz.
TV Ayarları: Kullanıcılar TV-çıkış pozisyonunu ayarlayabilirler.
simgesine tıklayarak tüm
ayarları varsayılan ayarlarına tekrar geri yükleyebilirsiniz.
Çeşitli: “OSD ekranını etkinleştir” ve “Manuel TV-Çıkış penceresini etkinleştir” ayarlarıdır.
5.15. Video Analizler – Akıllı Video İzleme
Deatylı açıklama ve yapılandırma için IVS Kullanım Klavuzuna bakınız.

5.16. Video Analizler – Sayma Uygulaması
Tanımlanan bölge içerisinden geçen nesnelerin, insanların ve araçların sayılma işlemi yapılır. Bu
sayfaya erişmek için, admin hesabı veya ana sistemde tanımlanmış olan ayrıcalıklı hesap ile
oturum açınız.

Kamera Listesi: Sayma uygulamasını etkinleştireceğiniz kamerayı seçiniz.
İşletim:
 Algılama Bölgelerini Tanımla: Algılama bölgesi tanımlayınız.
 Nesne büyüklüğünü tanımla: Sayılacak olan nesnenin büyüklüğünü tanımlayınız.
Seçenekler: 1 yollu sayma, nesnenin 1. Bölgeden 2. Bölgeye geçişi sırasında yapılacak olan sayma
işlemidir. 2 yollu sayma ise bölge 1 den 2 ye veya bölge 2 den bölge 1 e geçiş sırasındaki sayma
işlemidir.
Çalışma Süresi: Sayma uygulamasının sonucunu göstermek için sayma uygulamasını göster
kutucuğunu işaretleyiniz. Herşeyi sıfırla seçeneği ile uygulamayı seçtiğiniz süre içerisinde
sıfırlayabilirsiniz.
Simülasyonu Başlat: Oluşturmuş olduğunuz konfigürasyonun testini yapmak için Simülasyonu
Başlat seçeneğine tıklayınız.
5.17. Video Analiz – Gizli Maskeleme
Görüntü alanındaki gizliliği korumak için videonuzu siyah alanlar ile maskeleyebilirsiniz. Bu
sayfaya erişmek için, admin hesabı ile oturum açınız veya user hesabı ile ana sistemin
yapılandırmasını ayrıcalıklı olarak oluşturunuz.
Gizli maskeleme ayarları, lokal ve uzak canlı izleme, web üzerinden canlı izleme, lokal playback,
uzak playback ve web üzerinden playback servislerine uygulanabilir.

Kamera Listesi: Gizli maskelemeyi etkinleştirmek istediğiniz kamerayı seçiniz.
Bölgesel Tanımlama: Mouse ile tıklayıp seçtiğiniz kamerada maskelemek için dikdörtgenler
oluşturunuz.
Dikdörtgen Sayısı: Maksimum 10 adet dikdörtgen oluşturulabilir.
Temizle: Tüm dikdörtgenleri temizlemek için kullanılır.
5.18. Metadata Uygulaması
Metadata uygulaması POS, LPR ve geçiş kontrolü olmak üzere 3 farklı veri türünü
desteklemektedir. Bu araç cihazların genel ayarları için kullanılabilir. Bu özellikleri kullanabilmeniz
için ek lisansa ihtiyacınız vardır.

5.19. Ağ Hizmeti
Ağ servislerinin 5 farklı türü vardır:
Canlı Görüntü Akışı, Uzaktan Playback, 3GPP Hizmeti, Uzaktan Masaüstü Erişimi ve Ana Kontrol
servisleridir. Mainconsole’ dan Genel Ayarlar servisine tıklayıp Ağ hizmetini açınız.
Mainconsole başladığında her ağ hizmeti için bilgi penceresinde simgesi görülecektir.

5.19.1. Canlı Görüntü Akışı
Bilgisayarın canlı görüntü akışı başladığında sistem, uzakta bulunan kullanıcılara uzaktan erişim
imkanı sağlar ve sisteme bağlı olan kameraların görüntülenmesini sağlar. Sistem yöneticisi gibi
Canlı görüntü akış panelinde, yönetici bilgisayarda oturum açılıp, programa eklenmiş olan tüm
kameralar görülebilir ve uzaktan canlı video görüntüleri izlenebilir.

Client Listesi:
İstemci Sayısı: Sisteme bağlanan kanalların sayısını gösterir.
Sonlandır: IP adresinin üzerine gelip, Hepsini Sonlandır seçeneğine tıklayıp client listenizden bu
client’ ı devredışı bırakınız.

Hepsini Sonlandır: Bu tuşa tıklayınız ve tüm istemcilerin bu sisteme girmesini engelleyiniz.
Servis:
Sunucu Durumu: Bu seçeneği açıp kapatmak için Başlat/Durdur seçeneğine tıklayınız.
Seçenekler:
Port: Uzak canlı izleme üzerinden sisteminize bağlanmak için istemciye bir port atayınız.
Varsayılan port 5150’ dir.
Maksimum Bağlantılar: Sisteme bağlanması izin verilen maksimum bağlantı sayısıdır. Varsayılan
maksimum bağlantı 128 dir. 1 kamera 1 olarak bağlantı sayılır.
Varsayılan Web Sunucusunu Kullan: Kutucuğu kontrol ederek Web Sunucuyu etkinleştiriniz.
İstemciler Internet Explorer aracılığı ile canlı video görüntülerini izleyebilirler. Canlı izleme
görüntü akışı için varsayılan port 80 dir.
Log Kaydet: Klasöre atanmış log bilgilerini kaydeder.
Sesi Etkinleştir: Video görüntüsü iletimi sırasında sesi de iletebilmek için bu seçeneği
etkinleştiriniz.
Siyah / Beyaz Listesi

Beyaz Listesi: Beyaz liste filtresi için “Beyaz Listesini Etkinleştir” seçeneğine tıklayınız. Sadece
beyaz listede eklenmiş olan IP ler sistemde izinlidir.

Siyah Listesi: Siyah liste filtresi için “Siyah Listesini Etkinleştir” seçeneğine tıklayınız. Siyah listede
bulunan IP lerin sisteme girişi yasaklanmıştır.
IP Adres Aralığı: IP adres aralığı belirtip bu aralıkta bulunan IP adreslerine tanımlama
yapabilirsiniz.
Ekle / Sil: Listeye IP adreslerini ekleyiniz veya listeden kaldırınız.
Tüm Ağ Sunucularına Uygula: Ayarları hem canlı izleme sunucusuna hem de uzak playback
sunucusuna uygulayınız.
Performans

5.19.2. Uzak Playback Sunucusu
Uzaktan playback fonksiyonunu başlattığınızda sistem, uzak kullanıcılara bilgisayarlarından
oturum açmalarına ve depolanan veri dosyalarını playback yapmalarına izin verecektir. Sistem
yöneticisi gibi, kullanıcı sistem verimliliğini korumak için hesaba giriş yapıp görüntüleme yetkisine
sahip olabilir.
Uzak Playback Sunucu panelinde, yönetici sisteme giriş yapan tüm istemcileri görebilir ve uzak
lokasyondan playback işlemini gerçekleştirebilir.

Client Listesi:
Kullanıcı Sayısı: Sisteme bağlanan kullanıcıların sayısını gösterir.
Sonlandır: IP adresinin üzerine tıklayınız ve Hepsini Sonlandır seçeneğini seçip client listenizden
bu client’ ı devredışı bırakınız.
Hepsini Sonlandır: Bu tuşa tıklayınız ve tüm istemcilerin bu sisteme girmesini engelleyiniz.
Servis:
Servis Durumu: Bu seçeneği açıp kapatmak için Başlat/Durdur seçeneğine tıklayınız.
Seçenekler: Sunucu durdurulmuş olduğunda ayarları yapınız.
Port: Sisteminize uzak playback sunucusu üzerinden bağlanılabilmesi için port atayınız. Varsayılan
port 5160’ dır.
Maksimum Kullanıcı: Sisteme bağlanmasına izin verilen maksimum kullanıcı sayısıdır. Varsayılan
maksimum bağlantı 64 tür.
Not: 1 kamera 1 bağlantı olarak sayılır.
Varsayılan Web Sunucusunu Kullan: Kutucuğu kontrol ederek Web Sunucuyu
etkinleştiriniz.İstemciler Internet Explorer aracılığı ile canlı video görüntülerini izleyebilirler. Canlı
izleme görüntü akışı için varsayılan port 80 dir.
Log Kaydet: Klasöre atanmış log bilgilerini kaydeder.
Siyah / Beyaz Listesi ve Performans bilgileri için Canlı görüntü akışı bölümüne bakınız.
5.19.3. 3GPP Hizmeti
Bilgisayarınızdan 3GPP hizmetini başlattığınızda, sistem uzak kullanıcılara oturum açma imkanı
sunacak ve 3GPP destekli mobil cihazlardan bağlantı kurularak kamera görüntüleri alınacaktır.

Client Listesi:
İstemci Sayısı: Sisteme bağlı olan istemcilerin sayısını gösterir.
Servis:
Servis Durumu: Bu seçeneği açıp kapatmak için Başlat/Durdur seçeneğine tıklayınız.
Seçenekler: Sunucu durduğunda ayarlarını yapınız.
Port: Sisteminize 3GPP sunucusu üzerinden bağlanılabilmesi için port atayınız. Varsayılan port
554’ tür.
Kullanıcı Yetkilendirmeyi Etkinleştir: Kullanıcılar 3GPP sunucusunabağlanmak ve videoları
görüntülemek için kullanıcı adı ve şifrelerini eklemelidirler.
5.19.4. Uzak Masaüstü Erişimi
Uzak masaüstünü başlattığınızda, sistem uzak kullanıcılara oturum açarak Nuuo uzak masaüstünü
görmelerini sağlar.

Seçenekler: NUUO Uzak Masaüstü ve Genel Ayarlar için port atayınız.
 Port: Sisteminize 3GPP sunucusu üzerinden bağlanılabilmesi için port atayınız. Varsayılan port
554’ tür.
 Tepki vermeyen istemcinin bağlantısını (300-3600sn sonra) kes: Belirlenen periyot süresince
boş olan kişinin bağlantısı otomatik olarak kesilir.
Kimlik Doğrulama: Bu seçeneğin etkinleştirilmesi ile sadece admin hesabı uzak masaüstünü
kullanmak için sistemde oturum açabilir.
Servis:
 Servis Durumu: Bu seçeneği açıp kapatmak için Başlat/Durdur seçeneğine tıklayınız.
5.19.5. Ana Kontrol
Bu servis sadece NUUO Ana Yönetim Sistemini destekler (NCS). Merkezi yönetim servisinin
başlamasıyla, Mainconsole ana yönetim sistemine olay bilgilerini gönderir ve ana yönetim
sisteminin uzak lokasyondan I/O cihazlarının yönetilmesine izin verir.
Not:
1. Bu seçeneği etkinleştirmek için, olay eylem yapılandırması ayarlarına bakınız ve olayın
tetiklenmesi ile bildirim olarak Merkezi Yönetim sunucusuna gönder seçeneğini seçiniz.

2. Daha detaylı bilgi için lütfen Nuuo’nun Merkezi Yönetim Sistem kullanım klavuzuna bakınız.

Client Listesi:
 İstemci Sayısı: NCS sunucusuna bağlı olan istemcilerin sayısını gösterir.
 Sonlandır: IP adresinin üzerine tıklayınız ve Hepsini Sonlandır seçeneğine tıklayıp client
listenizden bu client’ ı devredışı bırakınız.
 Hepsini Sonlandır: Bu tuşa tıklayınız ve tüm istemcilerin bu sisteme girmesini engelleyiniz.
Servis:
 Servis Durumu: Bu seçeneği açıp kapatmak için Başlat/Durdur seçeneğine tıklayınız.

Seçenekler: Sunucu devredışı iken ayarları yapınız.
 Port: NCS sisteminin Mainconsole’a bağlanması için port atayınız. Varsayılan port 5170’ dir.
 Maksimum Kullanıcı: Sisteme bağlanmak için NCS sunucudan izin verilen bağlantı sayısıdır.
Varsayılan NCS sunucular 8 olup maksimum ise 16 dır.
5.19.6. Anında Bildirim
Bilgisayarınızda anında bildirim servisini başlattığınızda, sistem kullanıcıların görüntüleme
yapmasına ve mobil cihazları silmesine izin verir.

Cihaz Listesi:
 Bağlanan İstemci Sayısı: Sisteme mobil cihaz ile bağlanan kullanıcı sayısıdır.
 Sonlandır: Sonlandır tuşuna tıklayınız ve cihaz listesinden kullanıcıları siliniz.
 Hepsini Sonlandır: Bu tuşa tıklayınız ve tüm cihazların sistemden silinmesini sağlayınız.
5.20. Yardım
Yardım tuşuna basarak Nuuo’ nun web sitesinde bulunan sık sorulan sorular (FAQ) servisine
bağlanınız.

5.21. Mainconsole Hakkında
Mainconsole hakkında detaylı bilgi için Mainconsole hakkında servisine tıklayınız. Burada sistem
detayları ve lisans hakkında bilgi bulabilirsiniz.

5.22. Video Kaynağı
Not: Lite Lisansı altında desteklenmez.
Adım 1: Video standartını NTSC veya PAL olarak ayarlamak için Video Kaynağına gidiniz.
Adım 2: Tüm analog kameralar üzerinde maksimum çözünürlük ayarlayınız. (Sadece MPEG-4)
Video Çözünürlüğü
Turbo Mod
Standart Mod
Yüksek Kalite Modu

Frame Oranı
Yüksek
Normal
Düşük

Kalite
Düşük
Normal
Yüksek

Adım 3: MPEG-4 için, “Tüm Video Seviye Senkronizasyonu” seçeneğine tıklayınız, ardından en iyi
görüntü için Tamam seçeneğine basarak video sinyal seviyesinin senkronize edilmesini sağlayınız.

6. E-HARİTA

E-harita ile kullanıcılar, olay anında ne olduğunu anlamak için olayın meydana geldiği gerçek
lokasyonu takip edebilirler.
E-harita üzerinde ok ve ışık simgeleri kameraları ve I/O cihazlarını temsil eder. Simgeler olay
tetiklendiğinde alarm ile kırmızı renge döner.
E-harita uygulamasını başlatmak için, sadece Başlat butonuna tıklayınız ve E-harita penceresi için
Başlat menüsünden E-Harita Aç seçeneğini seçiniz.
E-harita uygulaması için 2 mod mevcuttur:
Düzenleme Modu
: Kullanıcılara cihazların göstergelerini ve haritaları silme/düzenleme
işlemlerine izin verir. Düzenleme modunda, fonksiyon butonları pencerenin alt kısmındadır. Eharita uygulamasını ilk kez çalıştırıyorsanız genel ayarları tamamlayınız.

İşletim Modu

: Tüm ayarlar bu modda etkinleştirilecektir.

6.1. Düzenleme Modu
Tüm E-harita düzenlemeleri düzenleme modunda genel ayarlar kısmında yapılmalıdır.

6.1.1. Harita Ekle/Sil/Düzenle
Harita Ekleme:
Adım 1: Düzenleme moduna geçmek için düzenleme tuşuna basınız. Tüm cihazların bağlı
olduğundan ve doğru ayarlandığından emin olunuz.
Adım 2: Harita üzerinde
simgesine sağ tıklayınız ve harita eklemek için menü seçeneğinden
harita listesini alınız veya sadece Genel Harita Ayarlarından Harita Ekle seçeneğine tıklayınız.

Adım 3: Harita dosyasını seçiniz ve harita ismi ekleyiniz. Tamam tuşuna tıklayınız daha sonra cihaz
ve harita listenin yapısına haritayı ekleyiniz.

Adım 4: Harita göstergesi ekranın sol üst köşesinde açılır. Simgeyi harita üzerinde istediğiniz
pozisyona sürükleyiniz.
E-Harita Düzenleme:
Adım 1: Düzenleme modunda olduğunuzdan, tüm cihazların bağlı ve kurulu olduğundan emin
olunuz.
Adım 2: Harita üzerinde
simgesine sağ tıklayınız ve menü seçeneklerinden harita sili seçiniz
veya sadece listeden haritayı kaldırmak için sil seçeneğine tıklayınız.
Adım 3: Gerekli detayları düzenleyiniz ve ayarları kaydetmek için Tamam seçeneğine tıklayınız.
Harita Silme:
Adım 1: Düzenleme moduna geliniz ve tüm cihazların bağlı olduğundan emin olunuz.
Adım 2: Harita silmek için harita simgesine sağ tıklayınız veya listeden kaldırmak için sadece sil
seçeneğine tıklayınız.
6.1.2. Cihaz Göstergesini Ekle/Döndür/Sil
Gösterge Ekle:
Adım 1: Düzenleme modunda olduğunuzdan ve tüm cihazların kurulu olduğundan emin olunuz.
Adım 2:
simgesine tıklayınız ve istediğiniz harita katmanına gidiniz.
Adım 3: Lütfen haritayı görüntülemek istediğinizden emin olunuz. Listeden cihazı seçiniz ve cihazı
harita üzerinde istediğiniz yere sürükleyiniz.
Not: Farklı cihazlar farklı renklerle gösterilirler.
Kamera Göstergersi

, Dijital Giriş Göstergesi

Geçiş Kontrol Göstergesi

, POS Göstergesi

, Dijital Çıkış Göstergesi
, LPR Göstergesi

Gösterge Döndür:
Adım 1: Harita üzerinde düzenleme menüsü altında mevcutta bulunan kamera göstergesine
tıklayınız. Bu kamera göstergesi yeşil bir daire
ile gösterilecektir.
Adım 2: Her bir tıklama ile döndürme butonu göstergeyi saat yönünde 45 derece döndürecektir.
Not: Sadece kamera göstergeleri döndürülebilir.
Gösterge Silme:
Adım 1: Harita üzerinde düzenleme menüsü altında bulunan kamera göstergesine tıklayınız. Bu
kamera göstergesi yeşil bir daire
ile gösterilecektir.
Adım 2: Sil tuşuna tıklayınız ve göstergeyi siliniz.
6.2. İşletim Modu
Düzenleme modu altında genel ayarlardan sonra, ayarlar için İşletim moduna geçiniz.

6.2.1. Cihaz ve Harita Listesi
Bu pencere tüm cihaz listesini ve haritaların hiyerarşisini listeleyecektir; E-harita pencerelerinde
ilgili bilgiyi göstermek için harita veya cihaz göstergesine tıklayınız.
Harita: E-harita penceresinde göstermek istediğiniz haritayı seçiniz.
Kamera: Seçilen kameranın önizlemesi ile önizleme penceresini görebilirsiniz. Gösterge daha
önce oluşturulmuş ise, harita üzerinde gösterilir.
Dijital Giriş / Çıkış: Harita üzerinde yeşil halka ile vurgulanan cihazı seçiniz ve bilgi
penceresinde durumunu gösteriniz. IP kameradan Dijital Giriş / Çıkış algılanırsa, ön izleme
penceresi kameranın canlı görüntüsünü gösterilir.
Geçiş Kontrol / POS / LPR: Harita üzerinde yeşil halka ile vurgulanan Geçiş Kontrol /
POS / LPR cihazını seçiniz ve ön izleme penceresinde ilgili ilk kameranın canlı görüntüsünü
görüntüleyiniz.
6.2.2. E-harita resmi
Bu pencere harita katmanı ve göstergelerini gösterecektir.
Cihaz Göstergesi:
İlgili bilgi ve ön izleme için cihaz ve harita listesinden cihaz göstergesini seçiniz.
Harita Göstergesi:
Harita göstergesini seçerek harita katmanı açılır. Üst katmana dönmek için haritaya tıklayınız ve
UP(yukarı) tuşunu veya

göstergesini seçiniz.

6.2.3. Bilgi ve Önizleme Penceresi
Bu pencere her göstergenin bilgisini gösterir.
Harita Bilgisi: Harita adını gösterir.

Kamera: Kamera adını ve bağlantı durumunu gösterir.
Dijital Giriş / Çıkış: Dijital Giriş / Çıkış adını ve durumunu (0 veya 1) gösterir.
Geçiş Kontrol / POS / LPR: Metadata cihaz adını, bağlantı durumunu, ilk
ilişkilendirilen kamera adını ve bağlantı durumunu gösterir.
6.3.

Yerleşim Ayarı

Pencereyi Küçültme:
Cihaz ve haritayı veya sağ ve sol tarafta bulunan önizleme ve bilgi penceresini gizlemek için
göstergelerine tıklayınız.
Tam Ekran Görüntüleme:
Çift monitörlü sistemler için, kullanıcılar Mainconsole’ u birinci monitörde izleyebilirler ve ikinci
monitörde tam ekran E-haritayı gözlemleyebilirler.
Adım 1: Cihaz ve haritayı veya sağ ve sol tarafta bulunan önizleme ve bilgi penceresini gizlemek
için

göstergelerine tıklayınız.

Adım 2: E-haritayı tam ekran görüntülemek için pencerenin üst köşesinde bulunan
tıklayınız.

simgeye

7. LOGLARI GÖRÜNTÜLEME

Geçmişi görüntülemek ve akıllı koruma sistemi tarafından algılanan olayların raporları için
kullanılır. Logları görüntülemek için Genel ayarlar kısmından Loglara Göz At seçeneğini seçiniz.
7.1.

SistemGünlüğü

Adım 1: Kontrol etmek istediğiniz olay türünü seçiniz veya açılan menüden tümü seçiniz. açılan
menüden olay türünü seçiniz. Toplamda 37 adet log türü vardır.
Ana Konsolu Başlatma
Ana Konsolu Kapatma
Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Girişi Hatalı
Program Başlatıldı
Program Durduruldu
Geri Dönüşüm Çalıştı
Kanal Etkinleştir
Kanal Devredışı
Akıllı Koruma Başlat
Akıllı Koruma Durdurma
Akıllı Koruma Düzenle
Program Düzenleme
Genel Ayarları Düzenle
Canlı Sunucu Akışı Başlat
Canlı Sunucu Akışı Durdurma
Canlı Sunucu Akışı Düzenle
Uzak Playback Sunucu Başlat
Uzak Playback Sunucu Durdurma

Uzak Playback Sunucu Düzenle
IP Kamera Bağlantı Kaybı
Metadata Eklentisi Güncellendi
Metadata Bağlantı Kaybı
Windows’ Yeniden Başlat
Metadata Ayarlarını Düzenle
E-Harita Düzenle
Uzak Masaüstü Başlat
Uzak Masaüstü Durdurma
Uzak Masaüstü Düzenle
Merkezi Yönetimi Başlat
Merkezi Yönetimi Durdurma
Merkezi Yönetim Düzenle
Sayma Uygulamasını Başlat
Sayma Uygulamasını Durdurma
IP Kamera Bağlantısı Yenidendi
IP Kamera Parametreleri Değişti
Microsoft Active Directory Kulklanıcı Senkronizasyonu

Adım 2: Belirlenen bir tarihte olan olayları görüntüleyiniz ve o gün içerisinde zaman periyodunu
seçiniz.
Belirlenen Tarih İçin: Tarih kutusunu kontrol ediniz ve tarihi belirtiniz.
Belirlenen Periyot İçin: Tarih zamanı kontrol ediniz ve tarih/zaman giriniz.
Adım 3: Ara tuşuna basınız.
7.2.
Günlüğü Dışa Aktar ve Yedekle
Lokal veya uzak kullanıcı tarafından işletilen log geçmişini dışa aktarıp yedekleyebilirsiniz.
Adım 1: Kontrol etmek istediğiniz olay türünü seçiniz veya açılan menüden tüm olay türleri için
Tümü seçeneğini seçiniz.
Adım 2: Arama periyodundan olayın olduğu zamana ve güne dair seçim yapınız.
Belirlenen Tarih İçin: Tarih kutusunu kontrol ediniz ve tarihi belirtiniz.
Belirlenen Periyot İçin: Tarih zamanı kontrol ediniz ve tarih/zaman giriniz.
Adım 3: Ara tuşuna basınız.

7.3.

Olağandışı Olay

Adım 1: Açılan menüden tüm olayları veya istediğiniz olay türünü seçiniz. Olağan dışı olaylar
Genel Hareket, Yabancı Nesne, Kayıp Nesne, Fokus Bozulması, Kamera Perdelenmesi, Sinyal
Kaybı, Disk Alanı Dolu, Sistem Olağandışı Sağlıksız, Dijital Giriş Tetiklendi ve Genel Hareket (Cihaz).
Adım 2: Görüntülemek istediğiniz kamerayı seçiniz veya kullanılan tüm kameraları seçiniz.
Adım 3: Arama periyodundan olayın olduğu zamana ve güne dair seçim yapınız.
Belirlenen Tarih İçin: Tarih kutusunu kontrol ediniz ve tarihi belirtiniz.
Belirlenen Periyot İçin: Tarih zamanı kontrol ediniz ve tarih/zaman giriniz.
Adım 4: Ara tuşuna basınız.
Not: Video kaydı varsayılan olarak çalışırken, Log Görüntüleyici olağandışı olayları Tarih&Zaman
modunda arayacaktır kayıt başlangıcından sonuna kadar arayacaktır. Videonun uygun olduğu
yerde
simgesi sonraki her bir olay için açılacaktır. Linke tıklayarak, anlık playback penceresi
açılacaktır.
Not: Anlık playback Genel hareket, yabancı nesne, kayıp nesne, fokus bozulması ve kamera
perdelenmesi gibi akıllı koruma sistemleri altında kullanılır.

7.4.

Sayma Uygulaması

Belirlenen periyot süresince sayma işlemi geçmişini gösterir.
Adım 1: İstediğiniz kamerayı seçiniz veya kullanılan tüm kameraları seçiniz.
Adım 2: Arama periyodundan olayın olduğu zamana ve güne dair seçim yapınız.
Belirlenen Tarih İçin: Tarih kutusunu kontrol ediniz ve tarihi belirtiniz.
Belirlenen Periyot İçin: Tarih zamanı kontrol ediniz ve tarih/zaman giriniz.
Adım 3: Ara tuşuna basınız.

Adım 4: Export (Dışa Aktar) tuşuna basınız.
Adım 5: Dosya adını yazınız ve formatını seçiniz. (.xls veya .txt).
7.5.

Sayma Uygulaması (Şema)

Adım 1: İstediğiniz kamerayı seçiniz veya kullanılan tüm kameraları seçiniz.

Adım 2: Açılan menüden şemanın nasıl görüntüleneceğini seçiniz. Bir gün, bir ay veya bir yıl
seçenekleri mevcuttur.
Adım 3: Şemanın başlangıç noktası için belirli bir tarih seçiniz.
Adım 4: Araştır tuşuna basınız.
Adım 5: Dışa aktar tuşuna basınız.
Adım 6: Dosya adını giriniz ve BMP dosyaları olarak kaydediniz.
7.6. Metadata Olayı
Akıllı koruma sisteminden algılanan Metadata log geçmişini görüntüler.
Adım 1: İstediğiniz olay türlerini seçiniz veya açılan menüden tüm olayları seçiniz. Olağan dışı
olaylar, İşleme Başla, İşlemi Bitir, Yazarkasa Açık, Bağlantı Kayboldu, Kullanıcı TanımlıOlay Uyarısı
gibi servisleri içerir. Lütfen detaylar için Metadata eklentilerinin klavuzuna bakınız.
Adım 2: İstediğiniz kamera kanalını seçiniz veya Tümünü seçiniz.
Adım 3: Arama periyodundan olayın olduğu zamana ve güne dair seçim yapınız.
Belirlenen Tarih İçin: Tarih kutusunu kontrol ediniz ve tarihi belirtiniz.
Belirlenen Periyot İçin: Tarih zamanı kontrol ediniz ve tarih/zaman giriniz.
Adım 4: Araştır tuşuna basınız. Videonun uygun olduğu yerde
simgesi sonraki her bir olay için
açılacaktır. Linke tıklayarak, anlık playback penceresi açılacaktır.
Adım 5: Dışa Verme tuşuna basınız.
Adım 6: Dosya adını yazınız ve formatını seçiniz. (.xls veya .txt).

7.7. Dışa Aktarma
Logu araştırdıktan sonra, .xls veya .txt formatında dışa aktarınız.

Adım 1: Verme Hedefi (Export) tuşuna basınız.
Adım 2: Dosya adını giriniz ve formatını belirleyiniz. (.xls veya .txt)

8. YEDEKLEME

Yedekleme fonksiyonu, kayıtlı videoları ve diğer log bilgilerini yedekler. Yedekleme dosyaları
Playback sistemi kurulmuş olan herhangi bir bilgisayara yeniden yüklenebilir. Yedekleme
dosyalarını almak için aşağıdaki adımları takip ediniz.
8.1.

Kayıtlı Dosyaları Yedekleme

Adım 1: Uzak Sunucu Ekleme: Uzak sunucu simgesine
basarak uzak yönetim sunucusuna gidip
ekleme ve yedekleme işlemini yapınız.
 IP adresini veya DNS, Port Numarasını, Kullanıcı Adını ve Şifreyi giriniz.
 Sunucuya eklemek için Ekle tuşuna basınız.
 Ayarlardan çıkmak için Tamam seçeneğine tıklayınız.

Adım 2: Uzak Sunucuya Erişim:
ekleyiniz.

simgesine tıklayınız ve uzak sunucunun kullanıcı adı/şifresini

Adım 3: Tarih/Zaman periyodunun bulunduğu panele erişmek için N periyot simgesine
tıklayınız.
Adım 4: Zaman panelinde gösterilen zaman aralığından yedekleme için istediğiniz zamanı seçiniz.
Zaman panelinin yanı sıra, aynı zamanda başlangıç ve bitiş tarihlerini de belirleyebilirsiniz.

Adım 5: Kameraları eklemek için kamera numara simgesine tıklayınız veya tüm kanalları ekleyip
silmek için
tuşlarını kullanınız.
Adım 6: Ön izlemeyi etkinleştirmek için Ön-İzlemeyi etkinleştir kutucuğunu işaretleyiniz.
Adım 7: Ayarları tamamladıktan sonra Tamam tuşuna basınız ve yedekleme paneline geri
dönünüz.
Adım 8: Eğer istenmeyen data periyodu varsa, yedekleme listesinden veri periyodunu kaldırmak
için Periyodu Kaldır seçeneğine tıklayınız.

Adım 9: Yedekleme panelini elde etmek için Yedekle tuşuna tıklayınız.

Adım 10: Özet: Dosyanın boyutunu görmek için özet seçeneğini kontrol ediniz.

Adım 11: Ortam: Veriyi kaydedeceğiniz ortamı seçiniz. CDROM üzerine, DVD’ ye veya Sabit disk
üzerine yedekleme yapabilirsiniz. (Doğrudan CD ye yazma sadece Windows XP dedir.)
Adım 12: Seçenek: Yedeklemek istediğiniz log bilgisini seçiniz. (Olay Logunu Yedekle, Sistem
Kaydını Yedekle, Sayma Kaydını Yedekle, Metadata İşlemini Yedekle, Gelişmiş IVS hesaplama Log
Backup, IVS Olay Log Backup, Oynatıcıyı Ekle)
8.2.

Kayıtlı Videoları Silme

Adım 1: Tarih zaman paneline ulaşmak için N Yeni Periyot seçeneğine tıklayınız.

Adım 2: Silmek istediğiniz data periyodunu seçmek için yukarıda belirtilen yedekleme anlatılan
Adım 3-7 takip ediniz.
Adım 3: Sil simgesine tıklayınız ve veri tabanından yedekleme listesini siliniz.
Not: Silinen videolar geri yüklenemez.

9. REMOTE LIVE VIEWER

Remote Live Viewer Console ile, uzak kullanıcılar 128 kanala kadar uzak sunuculardan canlı
görüntü akışı alabilirler.

9.1. Ayarlar
Ayarlara erişmek için Ayarlar simgesine tıklayınız.

9.1.1. Genel Ayarlar

Ses Ön İzleme:
 Aktif Kanalda Sesi Etkinleştir: Aktif olan kanalda sesi etkinleştirmek için bu seçeneği seçiniz.
Çeşitli:
 Görüntü Çerçevelerini Senkronize Et: CPU aşırı yüklendiğinde görüntüde problem
yaşanmamsı için bu seçeneği seçiniz.
Monitörde Remote Live Viewer Çalıştırma:
 Remote Live Viewer görüntülemek için monitör seçiniz.
Çalıştırma:
 Full Screen: Kullanıcılar bu seçenek ile tam ekran görüntüleme yapabilirler.

9.1.2. Sunucu Ayarları

Adım 1: Sunucu adını giriniz.
Adım 2: Sunucunun Adresini, Portunu, Kullanıcı adını ve Şifre bilgilerini giriniz.
Adım 3: Şifresiz giriş yapmak için Parolayı Sakla seçeneğini seçiniz.
Adım 4: Remote Live Viewer başladığında otomatik için giriş için Otomatik giriş seçeneğini seçiniz.
Adım 5: Sunucunun testi için Sunucuyu Test Et seçeneğine tıklayınız.
Not: Ayarları değiştirmek için, sunucu listesinden sunucuyu seçiniz ve Güncelle seçeneğine
tıklayınız. Sunucuyu kaldırmak için, sunucu listesinden sunucuyu seçip sil seçeneğine tıklayınız.
9.1.3. Grup Ayarları
Oluşturulan her gruba farklı kameralar atanabilir.

Adım 1: Kameraları içeren tüm sunuculara giriş yapınız ve istediğiniz kamerayı grubun içine
koyunuz.
Adım 2: Yeni grup oluşturmak için Ekle seçeneğine tıklayınız; grup adı giriniz.
Adım 3: Sağ tarafta bulunan pencerede bulunan kameraları ok tuşları ile istediğiniz gruba
ekleyiniz yada çıkarınız.
Adım 4: Sil ve yeniden adlandır tuşları ile grubu silebilir yada farklı bir isim verebilirsiniz.
Adım 5: Grupları istediğiniz gibi oluşturmak için 2 den 4 e kadar olan adımları tekrar ediniz.
Adım 6: Tamam tuşuna tıklayınız.
9.1.4. Kamera Ayarları
Varsayılan canlı izleme profili olarak her kameraya ait istenen akış seçilebilir.

Akış Profili: Ekran üzerinde hangi akıştan izleme yapmak istiyorsanız akış profilini seçiniz.
Kayit 1: Sistem stream profilini, MainconsoleTakvimKodlama Seçenekleri kısmından
takip ediniz.
Kayıt 2: Sistem stream profilini, MainconsoleTakvimKodlama Seçenekleri kısmından
takip ediniz.
Otomatik: Sistem farklı ekran bölümlerine sığacak şekilde stream türünü otomatik olarak
ayarlar.
Yüksek/Normal/Düşük/Asgari/H.264:
Sistem
stream
profilini
MainconsoleAyarlarKamera Stream Profili kısmından takip edebilir.
 Kopyala: İstediğiniz stream profilini seçiniz diğer kameralara kopyalayınız.

9.1.5. OSD Ayarları
Panel üzerinde kamera OSD yazı stilini ayarlayınız.

9.1.6. Metadata Ayarları
Panel üzerinde metadata yazı stilini ayarlayınız.

9.1.7. Ekran İzleme
Kamera üzerinde kameraları otomatik olarak değiştirmek için bu seçeneği etkinleştiriniz.
Not:
 Örneğin, sisteme 16 adet kamera bağlı iken, canlı izlemede sadece 4 kanal seçiniz. otomatik
tarama fonksiyonu ile, 16 adet kamera kanalını sırayla görebilirsiniz.
 Her monitör 128 kanalı göstermek için otomatik tarama ile 8x8 ekran görüntüsünü destekler.

Adım 1: Sisteme bağlı olan monitörü seçiniz.
Adım 2: Otomatik Tarama Grubu: Otomatik tarama ayarlarını etkinleştirmek için kaydedilen
sunucuları seçiniz.
Adım 3: Birinci Kanal: Otomatik tarama etkinleştiğinde ekranda gösterilmesi için kayıtlı kanalı
seçiniz.
Adım 4: İkincil Kanal: Otomatik tarama etkinleştiğinde birinci kanalın arkasına öncelikli gelecek
olan ikinci kanalı seçiniz.
Adım 5: Yerleşim Planı: Uzak izleme panelinde ekranda kameraların yerleşim planını seçiniz.
9.1.8. Bilgilendirme Ayarları

Durum Görüntüsü:
 Kayıt durumunu göster: Ekran görüntüsünde kayıt durumu ile kristal topun gösterildiğini
kontrol ediniz.
 Kamera Olayını Göster: Mainconsole’ da her kanala ait olay algılandığında olayı göstermesi
için bu seçeneği kontrol ediniz.
Not: Bu fonksiyonu çalıştırmak için, ekran üzerinde akıllı koruma anlık cevabı olarak genel
ayarlara gidiniz.
 Sayma Sonucunu Göster: Mainconsole üzerinde her kameranın sayma sonucu için bu
seçeneği seçiniz.
Alarm Sesi Çalma
 Olay anında ses aktif: Olay anında sesi etkinleştiriniz.
 Ses Dosyası: Oynatmak için ses dosyası seçiniz. Varsayılan dosya veya tanımlanan başka bir
dosya kullanılabilir.
 Ömür Döngüsü: Olay ortadan kaybolduğunda kapatmak için otomatik ses ikaz iptalini seçiniz
veya belirli bir zaman periyodundan sonra ses ikazını otomatik olarak kapatmak için sn
tanımlayınız.
Not: Bu fonksiyonu çalıştırmak için, akıllı koruma sisteminden ikaz olarak genel ayarlardan
ses oynatma fonksiyonunu seçiniz.
Çeşitli:
 Sistem Olayını aç: Mainconsole’ un uyarı mesajı olarak pencere açması için bu seçeneği
seçiniz.
9.1.9. Oyun Çubuğu
Ayarlar Mainconsole’ da bulunan oyun çubuğu ayarları ile aynıdır.

9.2. Sunucu / Grup / Kamera
Sisteme eklenmiş olan sunucuların, grupların ve kameraların listelerini görüntüleyiniz.
Sunucu Görüntüsü: Kameralar Kayıt sunucusuna göre listelenir.
Grup Görüntüsü: Kameralar özel gruplamaya göre listelenir.

9.2.1. Oturum Açma / Kapatma
Seçenek 1: Listeden sunucu seçiniz ve erişim için oturum aç, çıkış için ise oturum kapat seçeneğine
tıklayınız.
Seçenek 2: Sunucu listesinde, menü seçeneklerini almak için sağ tıklayınız.

9.2.2. Kamreaya Bağlan / Bağlantıyı Kes
Seçenek 1: Sunucu/kamera listesinde, kameraya bağlanmak için çift tıklayınız.
Seçenek 2: Sunucu/kamera listesinde, bağlanmak/bağlantı kesmek için kameraüzerinde sağ
tıklayıp seçeneklerine erişiniz.

Seçenek 3: Listeden kamera seçiniz, sonra görüntülemek istediğiniz yere kamerayı sürükleyiniz.
Seçenek 4: Oynat / Durdur / Sil: Kamera/Video seçiniz ve bu butona tıklayarak seçilen kanalı
oynatın, durdurun yada siliniz.

9.2.3. Çoklu Görüntüleme:
Adım 1: Sunucu/Kamera listesinde, bir kamera seçiniz ve sağ tıklayıp kameraya ait menü
seçeneklerini açınız.
Adım 2: Kamera kopyala seçeneğine tıklayınız, kopyalanan kamera listede yeşil renkli şekilde
gösterilecektir.

Adım 3: Kopyalanan kameraya bağlanmak çift tıklayınız ve ekranda görüntüleyiniz.
9.3.

PTZ Kontrol

PTZ kameraların kontrol edilmesi sağlanır. PTZ kontrol destekli kameralar ile, hareket, zoom,
devriye, fokus ve kameranın preset noktalarını ayarlayabilirsiniz.

9.3.1. Preset’ e Git
Kameranın görüntüsünü en uygun konumuna getirene kadar ayarlayınız. Mevcut görüntüyü
Preset01 olarak ayarlamak için Ayarla tuşuna tıklayınız. Kameranın görüntüsünü tekrar Preset02
noktasına ayarlayınız. Tüm preset noktalarını oluşturana kadar bu işlemleri tekrar ediniz. Özel
preset noktalarına tanımlayıcı isimler verilir. Git tuşuna tıklayınız ayarlamış olduğunuz preset
noktalarında hareketi izleyiniz.
Not: PTZ kameranın hız ayarları için, Mainconsole dan genel ayarlara gidiniz. Genel
AyarlarAyarlarPTZ Ayarları
9.3.2. Zoom
Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma yapmak için + ve – tuşlarını kullanınız.
9.3.3. Fokus
Kameranın odaklanmasını uzak veya yakın olarak seçiniz. Yakın odak demek yakındaki nesnelerin
uzaktakilere göre daha net olarak görünmesi için kullanılır. Tam tersi olarak uzak odak ise,
uzaktaki nesneler yakındakilerden daha net görülmesi sağlanır. Fokus simgesine tıklayınız ve
sistemin sizin için odaklanmasına karar vermesini istiyorsanız otomatik fokus seçeneğine
tıklayınız.
9.3.4. Devriye
PTZ kameranın preset noktalarının önceden tanımlanan devriye noktalarında gezinmesini sağlar.
PresetDevriye Başlat/Durdur
Not: Devriye ayarı için, lütfen MainconsolePreset OluşturDevriye Ayarı servislerine
başvurunuz.
9.4.

Ekran Menüsü

Ekran menüsü üzerinde kamera ekranında sağ tıklayınız, açılan pencereden istediğiniz servisi
kullanınız.

9.4.1. Hareket Etkinleştir
PT fonksiyonuna sahip kameralar ile, hareket ettir tuşuna tıklayınız ve mevcut kameranın ekran
görüntüsünü ayarlayınız. Bu fonksiyonu iptal etmek için, ekran üzerinde sağ tıklayınız ve Hareketi
devredışı bırak seçeneğini seçiniz. Alan zoom destekli kameralar ile birlikte, ekranda dikdörtgen
çizerek kameranın görüntüsünü ayarlamak için Alan/Hareket Zoom fonksiyonunu etkinleştiriniz.
Bu fonksiyonu iptal etmek için, ekran üzerinde sağ tıklayınız ve Alan/Hareket fonksiyonunu
devredışı bırak seçeneğini seçiniz.
9.4.2. Konuşmayı Etkinleştir
Bu özellik, çift yönlü ses desteği olan kameraların karşılıklı konuşması için kullanılır.
9.4.3. Sesi Etkinleştir
Ses fonksiyonu olan kameralar ile birlikte, mevcut kameranın sesini dinlemek için Konuşmayı
Etkinleştir seçeneğine tıklayınız. Bu fonksiyonu devredışı bırakmak için, sağ tıklayıp konuşmayı
etkisizleştir seçeneğini seçiniz.
9.4.4. Dijital PTZ Etkinleştir
Kameranın PTZ özelliğini etkinleştirmek için, Dijital PTZ Etkinleştir seçeneğini seçiniz. Mouse
kaydırma tekeri ile veya + ve – tuşları ile kamerada yakınlaştırma uzaklaştırma yapınız. Bunun
dışında büyük bir dikdörtgen çizip o alanda istediğiniz yere de yakınlaştırma işlemi yapabilirsiniz.
9.4.5. ImmerVision Lens Ayarları
ImmerVision Lens destekli kameralar ile birlikte desteklenir. Görüntü ekranında sağ tıklayınız ve
lens modunu orijinal mod, PTZ mod, Quad Mod ve Perimeter mod olarak seçiniz. Lens ayarı Quad,
PTZ veya Perimeter mod olarak ayarlanırsa, Dijital PTZ Etkinleştir seçeneği ImmerVision Dijital
PTZ etkinleştir olacaktır.
9.4.6. Generic Dewarp Ayarları
Balıkgözü özellikli kameraları destekler. Görüntü ekranında sağ tıklayınız ve lens modunu Orijinal,
PTZ, Quad veya Perimeter mod olarak seçiniz. . Lens ayarı Quad, PTZ veya Perimeter mod olarak
ayarlanırsa, Dijital PTZ Etkinleştir seçeneği Balıkgözü PTZ etkinleştir olacaktır.
9.4.7. En Boy Oranı
Bazı özel kamera çözünürlükleri için kullanıcılar orijinal video oarnında en boy oranını
etkinleştirebilirler yada bu seçeneği 3:4 oranında uzatarak devredışı bırakabilirler.
9.4.8. Akış Profili
Bantgenişliği ile ilgili olarak video kalitesini düşürerek stream profilini ayarlayabilirsiniz.

9.4.9. Anlık Yeniden Oynatım
Kamera üzerinde sağ tıklayınız ve anlık yeniden oynatım seçeneğini seçip playback için periyot
belirleyiniz. Anlık playback penceresi kullanıcılara videoları izlemeyi, anlık resim almayı ve videoyu
dışa aktarmayı sağlar.
9.4.10. Kamera Kopyala
Boş olan ekran kanalına sağ tıklayınız. Uygun olan herhangi bir sunucudan kameraları
kopyalayabilirsiniz.
Kayıtlı Videoları İzlemek İçin;
Basitçe zaman çubuğuna tıklayarak videoyu görüntüleyiniz. Gelişmiş kontrol için aşağıdaki tuşları
kullanınız.
: Oynat / Duraklat / Durdur
: Hızlandır / Yavaşlat
: Geri / İleri
: Önceki Video / Sonraki Video
Video’ dan Anlık Resim Alma
Videoyu istediğiniz anda duraklatınız ve anlık resim alma simgesine
gösterilecektir ve panoya kaydedilebilir yada kopyalanabilir.

tıklayınız. Anlık resim

Kayıtlı Videoyu Dışa Aktarma
İstenen periyodu seçiniz ve dışa aktar simgesine
kullanılabilir.
Orijinal Video Çözünürlüğünü Ayarlama
Orijinal video çözünürlüğünü ayarlamak için
Ses tuşu

tıklayınız. Dışa aktarılırken ek seçenekler

simgesine tıklayınız.

sesin açılıp kapatılmasını sağlar.

Metadata tuşu

, metadata işlem veri paylaşımını etkinleştirir / devredışı bırakır.

9.4.11. Anlık Poz Çek
Anlık resim alma fonksiyonu panoya herhangi bir anda alınan resmi .bmp dosyası olarak kopyalar.
Anlık resim OSD, metadata bilgisi ve yakınlaştıktan sonra seçilebilir alan ile özelleştirilebilir.
9.4.12. Tam Ekrana Geçiş
Videonun tam ekrana geçişini sağlar. Bu fonksiyonu devredışı bırakmak için, ekranda sağ tıklayınız
ve Tam ekrana geçiş tuşuna tekrar basınız veya orijinal pencere formatına dönmek için ESC tuşunu
da seçebilirsiniz.
9.5.

Başlangıç Menüsü

9.5.1. Çoklu Monitör
Birden çok monitörde daha fazla canlı görüntü izlemek için Monitör aç seçeneğini seçiniz. Her
eklenen monitör Başlat, Oynatma ve Ayar düğmeleri dışında ana monitör gibi aynı listeye ve
kontrol tuşlarına sahiptir.

9.5.2. E-Haritayı Aç
E-harita penceresini görüntülemek için Başlanıg menüsünden E-haritayı aç seçeneğini seçiniz. GUI
haritası cihazların kolayca yerleşmesini sağlar ve yardım penceresi her cihazın durumunu gösterir.
Harita Bilgisi: Haritanın adını gösterir.
Camera: Kameranın adını ve bağlantı durumunu gösterir.
Dijital Giriş / Çıkış: Dijital giriş/çıkış adını ve durumunu (0 1) gösterir.
Geçiş Kontrol / POS / LPR: Metadata cihaz adı, bağlantı durumu ve ilk ilgili kameranın
adını ve bağlantı durumunu gösterir.
9.5.3. I/O Kontrol Paneli
I/O kontrol panelini açmak için Başlangıç tuşuna tıklayınız. DI durumu ve DO cihazların uzaktan
kontrolünü görmek için bu paneli kullanınız.
Not: I/O cihazını ayarlamak için; MainconsoleGenel AyarlarI/O Cihaz bu servisler açıldıktan
sonra I/O kontrol paneli cihaz durumunu gösterecektir.

9.6.

Playback

Playback panelini açınız ve uzak lokasyondan görüntülemeye başlayınız.
9.6.1. Uzak Oynatma Yeri Yönetimi
Uzaktan playback yönetim alanı eklemek için Uzak Yönetim Sunucusu simgesine
uzak playback bağlantısı kurunuz.

tıklayınız ve

Adım 1: IP adres veya DNS , Port numarası, kullanıcı adı ve şifreyi giriniz.
Adım 2: Sunucuyu eklemek için Ekle seçeneğine basınız.
Adım 3: Panelden çıkmak için Tamam seçeneğine tıklayınız.
9.6.2. Uzak Sunucu Yeri
Tarih zaman paneline gidiniz ve ekranın sol üst tarafında bulunan uzak erişim yeri simgesine
tıklayınız.

10. WEB GÖRÜNTÜSÜ

Not: Canlı görüntü akışı portunu etkinleştirdiğinizden emin olunuz.
10.1. Sunucu IP
Inetrnet Explorer açınız ve sunucunun IP adresini veya DDNS bilgisini giriniz. Örneğin:
http://192.168.3.62:8080/
Not: 192.168.1.62 Sunucunun IP adresidir. 8080 ağ sunucusunda varsayılan web sunucu port
numarasıdır.
Oturum açmadan doğrudan Remote Live Viewer’ a bağlanmak için, URL alanına kullanıcı adı ve
şifre girilir.
Örneğin: http://192.168.1.16:8080/liveview-html/LiveView.html?user=admin&password=12345

(Kullanıcı adı:admin, şifre:12345)
10.2. Remote Live Viewer
Bu simgeye tıklayarak Remote Live Viewer’ da yaptığınız tüm işlemleri yapabilirsiniz.
10.3. Remote Playback
Remote Playback tuşuna basınız ve uzak sunucu ve yedekleme işlemleri hariç diğer Playback
işlemi ile aynı olan uygulamalara erişiniz.
10.4. Client Paketini İndirin
Download Client Pack seçeneğine tıklayarak client paketiniz indriniz. Client paketi içerisinde
Remote Live Viewer ve Remote Playback fonksiyonları yer alır.

11. YARDIMCI PROGRAMLAR
11.1. Doğrulama Aracı
Doğrulama aracı sistem tarafından oluşturulan verilerin bozulmuş olup olmadığını doğrular.
Güvenirliliği sağlamak için her kaydedilen video frame içerisine dijital watermark eklenmesi bir
süreçtir.
Doğrulama Aracı ile 3 tür veri doğrulanabilir:
1. (.DAT) (.264) formatı

simgesi ile gösterilir.

2. (.AVI) (.ASF) formatı

simgesi ile gösterilir.

3. (.BMP) (.JPG) formatı

simgesi ile gösterilir.

11.1.1. Doğrulama Aracını Çalıştırma
Adım 1: Program dosyalarından Verification Tool uygulamasını çalıştırınız.

Adım 2: Oturum açmak için yönetici şifresi ekleyiniz.
Adım 3: Oturum açtıktan sonra doğrulama aracı açılır.

11.1.2. Verification Tool

Dosya Ekle: Listeden doğrulama için tek bir dosya eklemek için tıklayınız.
Katalog Ekle: Listeden doğrulama için birden fazla dosya eklemek için tıklayınız
Dosya Kaldır: Listeden belirtilen dosyayı kaldırmak için tıklayınız.
Tümünü Seç: Doğrulama için listede bulunan tüm dosyaları seçiniz.
Not:
1. Dosyaları seçmeden önce dosya türünü seçiniz. sadece (.dat) (.264) (.avi) (.asf) (.bmp) (.jpg)
uzantılı dosyalar desteklenir.
2. Kullanıcılar aynı zamanda doğrulama için liste içerisinde doğrudan sürükleyebilirler.
Video Ön-İzleme: Seçilen dosyanın önizlemesi için bu alanı kontrol ediniz. Ön izleme alanında
videoyu oynatma, duraklatma ve durdurma butonları mevcuttur.
Not: (.bmp) (.jpg) formatlarının önizlenmesi izinli değildir.
11.1.3. Görüntü / Video Doğrulama
Adım 1: Doğrulama için tek veya birden çok dosya seçiniz.
Adım 2: Doğrulamayı başlatmak için
simgesine basınız.
Adım 3: Doğrulama sonucunu watermark alanında gösterecektir.
Dosya bozulmuş ise,

simgesini gösterecektir.

Dosya doğrulamayı geçerse,

simgesini gösterecektir.

Adım 4: Doğrulama raporu ilgili doğrulama bilgisini gösterecktir.
11.2. Lisans Yönetim Aracı
Sistemi kullanmaya başlamadan önce yazılımın lisansı kayıtlı olacaktır. Gerekli kamera lisansı ilave
etmek için, aynı zamanda metada uygulaması için lisans satın alınız. Lisans yönetim aracını dongle
dan veya yazılım paketinde bulunan seri numarası ile kullanınız.
Farklı seviye lianslar tek bir lisans sunucusu altında bir arada olamaz. Lisansı etkinleştirmede ve
transfer etmede Online ve Offline olmak üzere 2 farklı kullanım türü vardır. Aşağıda da
görülebileceği gibi 4 farklı lisans işletimi mevcuttur:
 Ağa bağlı PC ile lisansı etkinleştirme, online aktivasyon sürecini takip edin.
 Ağa bağlı olmayan PC ile lisansı etkinleştirme, offline lisans sürecini takip ediniz.
 Ağa bağlı PC ile lisansı transfer etme, online transfer sürecini takip edin.
 Ağa bağlı olmayan PC ile lisansı transfer etme, offline transfer sürecini takip edin.
11.2.1. Lisans Yönetim Aracını Çalıştırma
Adım 1: Genel ayarlar menüsünden, Lisans Yönetim aracını çalıştırınız, klasörleri kurunuz veya
program dosyalarından Activate Tool çalıştırınız.

Adım 2: Lisans Yönetim aracı açılacaktır. Lütfen araç önizlemesi için aşağıdaki seçeneğe bakınız.
11.2.2. Lisans Yönetim Aracı Ön İzleme
Etkinleştirme

Transfer

11.2.3. Lisans Etkinleştirme
Online Aktivasyon
Adım 1: Lisans Yönetim Aracını açınız.
Adım 2: Aktivasyon türünü online aktivasyon olarak seçiniz.
Adım 3: SN giriniz veya SN dosyasını içe aktarınız sonra Etkinleştir tuşuna basınız.

Adım 4: Etkinleştirme başarılı ise, Mainconsole yeniden başlatınız.
Offline Aktivasyon
Adım 1: Lisans yönetim aracını açınız.
Adım 2: Aktivasyon türünü Offline olarak seçiniz.
Adım 3: Offline paket dışa aktar seçeneğine tıklayınız. Bu lisans genel donanım ayarları ile eşleşir
ve kaldırılabilir ağ cihazları ile kayıdı tavsiye edilmez.

Adım 4: Dosyayı kaydedin ve Internete bağlı olan başka bir PC ye alınız.

Adım 5: Diğer PC’ de OfflineTool.exe
çalıştırınız. Seri numarasını giriniz veya SN dosyasını içe
aktarınız, ardından Etkinleştir tuşuna basınız.

Adım 6: Lisans dosyasını kaydediniz ve orijinal NVR sisteme alınız.
Adım 7: Tekrar Lisans Yönetim Aracını açınız, offline lisans dosyasını içe aktarınız ve
etkinleştirmek için İçe Aktar tuşuna basınız.

Adım 8: Ektinleştirme başarılı ise Mainconsole yeniden başlatınız.
11.2.4. Lisans Transferi
Online Transfer
Adım 1: Lisans Yönetim Aracını açınız.
Adım 2: Aktarım seçeneğine geliniz ve ardından Online transfer türünü seçiniz.
Adım 3: SN seçiniz ve ardından Aktarım seçeneğine basınız.

Adım 4: Ektinleştirme başarılı ise Mainconsole yeniden başlatınız.
Offline Transfer
Adım 1: Lisans Yönetim Aracını açınız.
Adım 2: Aktarım seçeneğine geliniz ve ardından Offline transfer türünü seçiniz.
Adım 3: SN seçiniz ve ardından Aktarım seçeneğine basınız.

Adım 4: Dosyayı kaydediniz. Ektinleştirme başarılı ise Mainconsole yeniden başlatınız.

Adım 5: Dosyayı internete bağlı olan diğer PC’ ye kopyalayınız.
Adım 6: Diğer PC’ de OfflineTool.exe’ yi çalıştırınız. SN transfreini kontrol ediniz ve lisans
sunucusuna transfer isteğini gönderiniz.

Not: Kullanıcılar dosyayı diğer PC2 ye kopyalamalıdırlar ve lisans sunucusuna göndermelidirler.
Aksi takdirde lisans yeniden kullanılamaz.

11.3. Kaynak Yönetim Aracı
Kaynak yönetim aracı sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
11.3.1. Kaynak Yönetim Aracını Çalıştırma
Adım 1: Başlangıç menüsünden kaynak raporunu açınız.

Adım 2: Kaynak yönetim aracı açılacaktır.
11.3.2. Sistem Kaynak Önizleme

11.3.3. Sistem Kaynağı
Sistem Sağlığı: Sistem hakkında CPU Sıcaklığı, Anakart Sıcaklığı, CPU Fan Hızı ve Güç Fan Hızını
içeren sistem bilgilerini gösterir.
Not: Kullanıcı CPU ve Anakart sıcaklık bilgilerini toplamak için ilk olarak "Fan Hızını" yüklemesi
gerekir.
CPU Yükleme: Kullanılan CPU oranını gösterir.
Kullanılan Bellek: Sistemde kullanılan belleği gösterir.
Boş Disk Alanı: Depolama için kullanılan disk yüzdesini gösterir.
Not: Bu disk dizini Mainconsole ile aynıdır. Genel AyarlarAyarlarDepolama Alanı
Ağ Kullanımı: Bilgisayarda upload ve download olmak üzere toplam bit oranını gösterir.
11.3.4. Anlık Şema
Anlık sistem şemasını almak için listede bulunan her öğeye tıklayınız. Sistem kaynağı değişken
olarak dikey ve yatay eksende saniye olarak gösterilecektir.

11.3.5. Gelişmiş Kaynak Raporu
Araştır

Adım 1: Olay türünü seçiniz ve sistem logu için standart yüzdeyi seçiniz.
Adım 2: Sistem logunu aramak için Tarih Zaman süresi seçiniz.
Adım 3: Aramaya başlamak için Araştır tuşuna basınız, sistem logları aşağıda gösterilecektir.
Adım 4: Dışa aktar tuşuna basınız ve sistem logunu (.xls) veya (.txt) formatında kaydediniz.
Adım 5: Rapor penceresini kapatmak için Tamam seçeneğine tıklayınız.

Ekran

Adım 1: Olay türünü seçiniz.
Adım 2: Tarih şemasını hazırlamak için tarih/zaman seçiniz.
Adım 3: Grafik için başlangıç zamanını ve süreyi ayarlayınız. Kullanıcı süreyi bir gün, bir saat veya
bir dakika olarak seçebilir.
Adım 4: Grafik oluşturmak için Göster seçeneğine tıklayınız.
Adım 5: Şemayı (.bmp) formatında kaydetmek için Kaydet tuşuna basınız.
Adım 6: Rapor penceresini kapatmak için Tamam seçeneğine tıklayınız.

11.4. Akış Kullanım Paneli
Akış kullanım paneli bağlantı durumunu, kayıt durumunu, lokal görüntüleme akışını, kod çözme
akışını, download bit oranını ve HDD throughput değerini içeren mevcut akış durumunu gösterir.
Bu bilgiler sistemde sorun çözümü için yardımcı olur.
Not:
Boş Durum: Bu durum Mainconsole’ a akışın bağlı olduğunu fakat Mainconsole’ un kod çözücü
veya kayıt durumunda olmadığını ya da analizlerin ve kayıtın yapmadığı durumdur. Bu özellikler
altında Mainconsole’ un ana ekranında kristal top gridir.
Desteklenmeyen Durum: Bu özellik ise kameranın çoklu- akış özelliğini desteklemediğini gösterir.
Bu durumda kristal top siyahtır.

Göstergeler bit rate akışları ve frame oranları ile farklı bağlantı durumlarını farklı renkler ile
gösterir.

11.5. DB Aracı
DB Aracı, veritabanı dosyalarını onarır ve Genel Ayarları dışa aktarır.
Uyarı: DB Aracının yanlış kullanımı kayıtlı videoların kaybına neden olabilir.
Adım 1: Program dosyalarından DB aracını çalıştırınız.

Adım 2: Yönetici oturum açmak için şifre girmelidir.

11.5.1. Veritabanı Onarımı
Bu üç sayfa lokasyon düzenleme, sadece düzenleme ve onarım metodudur.
Konum Düzenleme:
NUUO Playback sistemi Mainconsole da listelenen klasörlerde tüm video kayıtlarını oynatabilir.
Genel AyarlarAyarlarGenel Sayfa. Bazı nedenlerden dolayı kullanıcı depolanan videoları
oynatmak için Playback sistemini kullanmaya ihtiyaç duyabilir. Bu amaçla, kullanıcı DB Tool ile
aşağıdaki adımları takip ederek, lokasyon yerini düzenlemelidir.
Not: Varsayılan depolama yeri kurulum alanıdır: (örn: C:\Program Files\NUUO\SCB_IP)
Adım 1: Veritabanı onarımını seçiniz.

Adım 2: Düzenleme alanı olarak onarım metodunu seçiniz.

Adım 3: Veritabaına eklemek için, lütfen

simgesine tıklayınız ve lokasyon için URL seçiniz.

Veritabanından kaldırmak için, lütfen listeden seçiniz ve kaldırma işlemini tamamlamak için
simgesine tıklayınız.

Adım 4: Düzenlemek için Düzenle tuşuna tıklayınız. Düzenlemeden sonra, düzenleme sonucunu
panelde gösterecektir.

Örnek: Veritabanını düzenleme
Video verilerinin bir PC'den başka bir PC'ye aktarılması gereken durumlarda, kullanıcının
aşağıdaki işlemleri yapması gerekir:
1. Varsayılan yükleme alanından tüm kayıtlı verileri manuel olarak veya eski PC den diğer
tanımlanan depolama alanından kopyalayınız.

2. Varsayılan yükleme alanına tüm kayıtlı verileri manuel olarak veya diğer kullanıcı tarafından
tanımlanan yeni PC ye yapıştırınız.
3. Yeni PC ye yeni lokasyon eklemek için önceki sayfayı takip ediniz.
4. Eski video verilerini PC üzerinde Nuuo Playback sistemi tarafından izlenebilir.
Doğrulama ve Onarım İçin:
Bu araç, veritabanınızın onayı, kontrolü ve kayıtlı video verilerinin sorunlarının kontrolü içindir:
1. Veritabanında kayıtlar var, fakat dosya yoksa kayıtları silmek için DB Tool kullanınız.
2. Video dosyaları var, fakat veritabanında kayıtlar yoksa, veritabanını düzenlemk için DBtools
kullanınız ve bu kayıtları bulunuz.
Adım 1: Veritabanı penceresine geçiniz.

Adım 2 : Sadece doğrulama için onarım metodunu seçiniz.

Adım 3: Video lokasyon penceresini seçiniz. Sistem, tüm video lokasyonlarının tablosunu
listeleyecektir, fakat herhangi bir eksik varsa, lütfen eklemek için
simgesini kullanınız.
Not: Lokasyonu ekledikten sonra, sistem dosyaları tabloda gösterecektir.

Adım 4: “Sadece doğrula” metodunu seçiniz ve Doğrula seçeneğine tıklayınız. Bu seçenek
videoları düzenlemeden kontrol edecektir. Doğrulama sonucu kaç tane dosyanın bozuk veya
kayıp olduğunu gösterecektir.

Adım 5: Onarım (Tamamla) metodunu seçiniz ve Onar seçeneğine tıklayınız. Onarım sonucu kaç
tane dosyanın onarıldığını gösterecektir.

Adım 6: Onarılan yeni veritabanı eskilerden birinin yerini alacaktır ve orijinal veritabanı
genişletilmiş tarih zaman bilgi onarımları ile dosya adını değiştirecektir.

Not: Açık log, kayıtlı veritabanını kaydetmek için bir araçtır. Onarım metodunu, dosya işletimini,
başlangıç ve bitiş zamanını kaydedecektir.

11.5.2. Genel Ayarları Dışa Aktarma
Bu araç kullanıcıların tüm sistem genel ayarlarını yedeklemek için dışarı aktarmasında kullanılır.
Adım 1: Dışa aktar (Export) tuşuna basınız.

Adım 2: Dışa aktarmak istediğiniz alanı seçiniz ve genel ayarlara isim veriniz.
Adım 3: Veritabanını içe almak için Kaydet (Save) tuşuna basınız.

12. FAILOVER AGENT

Failover Agent bir software olup, yedek kayıt sunucusunu etkinleştirir. Düzenli olarak
kullandığınız kayıt sunucusu çalışmadığında kayıt işlemini üzerine devralmak için kullanılır.
Failover sunucusu ve Failover Agent başka bir bilgisayar üzerinde kurulu olmalıdır.
Not: IP+ ve video encoder desteklidir. (capture kart desteği yoktur)

12.1. Servisler
Failover Agent 2 servis çalıştırır:
Servis
Failover
Servisi
Kayıt
Servisi

Tanım
Bu servis her zaman çalışır ve daima kayıt sunucusunun
durumunu kontrol eder. Bu servis gerekli durumda kendi
üzerine devralma işlemini yapar.
Bu servis kayıt sunucusu düzenli çalışmadığı durumda
failover servisini etkinleştirir.

Not: Failover Agent sadeve video verisini devreder. Olay, alarm, metadata, I/O box, akıllı video
izleme özelliklerini devretmez.
12.2. Failover Lisansını Etkinleştirme
Adım 1: Lisans yönetim aracını açınız. BaşlatNuuo Failover Agent.
Adım 2: Nuuo Activate Tool seçiniz, PC nizin ağ ortamında online olup olmadığını kontrol ediniz.
Adım 3: SN giriniz.
Adım 4: Yazılım lisansı başarılı şekilde etkinleştirildikten sonra, lütfen Mainconsole yeniden
başlatınız.

12.3. Failover Agent Başlatma ve Durdurma
Failover Agent başlatmak için;
Başlat butonuna basınızTüm ProgramlarNuuo Failover Agent. Failover Agent başlayacak ve
bildirim alanında

simgesi çıkacaktır.

Failover Agent durdurmak için;
1. Bildirim alanında Failover Agent simgesine sağ tıklayınız. Menü açılacaktır.
2. Açılan menüden Çıkış'ı tıklayın.

Bir OnGuard (Yazılım Watchdog) sistemi sadece bir Failover Agent sistemine bağlanır. Tek bir
mainconsole üzerinde birden çok Failover Agent kullanılamaz.
Not: Mainconsole ve Failover Agent aynı sunucuya kurulamaz.
12.4. Failover Servisini Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma
Failover Agent, Failover Agent başladıktan sonra kullanıcıların servislerini etkinleştirme ve
devredışı bırakmalarını sağlar. Varsayılan olarak, Failover Agent servisi sistem başladıktan sonra
otomatik etkinleşir.
Failover manuel olarak devredışı bırakılırsa, simge bildirimi kırmızı çarpı işareti ile görülecektir.ç
Yeniden etkinleştirmek için,
1. Failover simgesinin üzerine mouse ile sağ tıklayınız. Tıklama yapıldıktan sonra menü
açılacaktır.
2. Açılan menüden Etkinleştir seçeneğini tıklayınız.
Failover Agent uygulamasını devredışı bırakmak için;
1. Failover simgesinin üzerine mouse ile sağ tıklayınız. Tıklama yapıldıktan sonra menü
açılacaktır.
2. Açılan menüden Devredışı Bırak seçeneğini tıklayınız.
12.5. Failover Agent Açma
Arka planda Failover Agent çalıştırmak için;
1. Failover simgesine mouse ile sağ tıklayınız. Tıklama yapıldıktan sonra menü açılacaktır.
2. Açılan menüden Failover Agent seçeneğine tıklayınız.
Failover Agent aşağıdaki şekilde bir arayüz açacaktır.

12.6. Failover Agent Durumunu Kontrol Etme
Failover Agent başladıktan sonra, bildirim alanında simgelerinin durumları kontrol edilebilir.

Failover Agent servisi devredışı. Simge kırmızı

Failover Agent etkinleştirildi

12.7. Versiyon Bilgisini Görüntüleme
Failover Agent’ın versiyonunu bilmek, destek almanız konusunda size yardımcı olacaktır. Failover
Agent’ın versiyonunu öğrenmek için;
1. Failover simgesine mouse ile sağ tıklayınız. Tıklama yapıldıktan sonra menü açılacaktır.
2. Açılan menüden Hakkında seçeneğine tıklayınız.
Versiyonun gösterildiği küçük bir pencere açılacaktır.

12.8. Genel Ayarlar
Failover Agent için ayar sayfası aşağıdaki gibidir. Genel ayarlar aşağıda açıklanacaktır:

12.8.1. Başlangıç
Başlangıç ayarı Failover Agent başladığında nasıl çalışacağını gösterir. Özellikler aşağıdaki gibidir:
Ayarlar
Otomatik Başlatma
Otomatik Giriş

Tanımlama
Failover Agent bir sorunla karşılaştığında yeniden
başlamasını otomatik hale getirmesi içindir.
Failover servisi başladığında otomatik olarak giriş
özelliği

Varsayılan
Etkinleşti
Etkinleşti

Değişiklikleri kaydetmek ve onaylamak için Tamam seçeneğine tıklayınız veya yapılan
değişiklikleri iptal etmek için İptal seçeneğine tıklayınız.

12.8.2. Şifre
Failover Agent uygulamasına erişim şifre ile yapılır. Sistem kurulduğunda girilen şifre daha
sonradan değiştirilebilir.
Değişiklikleri kaydetmek ve onaylamak için Tamam seçeneğine tıklayınız veya yapılan
değişiklikleri iptal etmek için İptal seçeneğine tıklayınız.
Not: Admin sadece Mainconsole ile Failover Sunucu arasındadır. Failover işletimi sadece admin
hesabı kullanır.
12.8.3. Log Dosyası
Failover sunucuda kaydedilen loglar .txt formatındadır.

12.8.4. Depolama
Depolama, depolanan kayıtlı videolara depolama alanı atar ve depolama ayarlarının yönetimine
izin verir. Özellikler aşağıdaki gibidir:
Ayarlar
Tanımlama
Varsayılan
Yeni depolama alanı ekler
-Konum

Seçilen depolama alanlarını siler

--

Seçilen depolamayı daha yüksek önceliğe yükseltir

--

Seçilen depolamayı daha düşük önceliğe getirir

--

Yük Dengelemeyi
Etkinleştirme

Sistem performansını arttırmak için kayıtlar eşit
oranda birçok sürücüye dağıtılır.

Devredışı

12.8.5. Otomatik Geridönüşüm
Otmatik geri dönüşüm depolama alanında yer açmak için belirlenen tarih dışında kalan verilerin
silinmesi için ayarların yapılandırıldığı kısımdır. Özellikler aşağıdaki gibidir:
Ayarlar
Öğe
Tanımlama
Varsayılan
Disk az
Radio Buton
Sistemin geri dönüşümü etkin
Etkin
olduğunda geri
Alan
Sistem en düşük disk alanı kaldığında geri
%10
dönüşüm
dönüşüme başlar
Video Saklama

Radio Buton
Alan

Eski videoları silmek için etkinleştir
Kayıtlı videoları saklamak için gün sayısı atama

12.9. Sunucu Ayarları
Sunucu ayarlarına erişmek için;
1. Failover Agent servisini açınız. Failover Agent genel ayarlar sayfasını açacaktır.
2. Sunucu servisine tıklayınız.

Devredışı
7 gün

12.9.1. Sunucu Kurma

1. Sunucu adı, adres ve profil alanına gerekli bilgileri giriniz.
2. Kullanıcı adı ve şifre alanında kayıt sunucusu için gerekli bilgileri giriniz.
3. Priority alanında, kayıt sunucusunun önceliğini 1-8 aralığında giriniz. Priority 1 en yüksek
önceliktir.
4. Sunucunun çalışıp çalışmadığını test etmek için Test Server butonuna tıklayınız.
5. Bilgileri girilen sunucuyu eklemek için Add butonuna basınız.
12.9.2. Sunucu Ayarlarını Değiştirme
Var olan sunucuda herhangi bir değişiklik yapmak için:

1. Sunucu listesinde sunucuyu değiştirmek için seçiniz.
2. Bölüm 12.8.1. de tanımlandığı gibi değişiklikleri yapınız.
3. Değişiklikleri uygulamak için Update tuşuna basınız.

Not: Bu durumda, OnGuard ve Failover Agent uygulamaları Mainconsole dan bilgileri almak için
bağlanmaya ihtiyaç duyacaklardır.
12.9.3. Kayıt Sunucusunu Silme
Sunucuyu kaldırmak için:
1. Sunucu listesinden silmek istediğiniz sunucuyu seçiniz.
2. Seçilen sunucuyu kaldırmak için Sil seçeneğine tıklayınız.
12.9.4. Sunucu Listesi
1. OnGuard, Failover Agent servisine yükdevretmek için hazır fakat henüz bağlanmadı.

2. OnGuard servisi Failover servisine bağlı

3. Failover Agent Mainconsole ile bağlı değil

4. Failover şu anda Mainconsole’dan bilgileri alıyor

Not: Failover Agent servisinin Web Client, MSAD ve DDNS desteği yoktur.
12.10. Remote Live Viewer ve Uzak Playback
12.10.1.

Remote Live Viewer

Sisteme bağlı olan sunucuların, grupların ve kameraların listelerini görüntüleyiniz.
Sunucu Görüntüsü: Kameralar kayıt sunucusuna göre listelenir.

Not: Öncelikle Failover agent servisinin remote live viewer ve playback uygulamasına bağlanması
gerekir, sonra Failover agent playback ve izleme yazılımlarına otomatik olarak bağlanacak ve
kayıtları alacaktır.
12.10.2.

Uzak Playback

Uzak playback için, tarih/saat paneline erişip,

simgesine tıklayınız.

Zaman çubuğunda video kayıtları ince bir çizgi olarak gösterilir. Kayıt Takvimini Göster seçeneğini
kontrol ediniz. Failover kayıt modu için ince mavi bir çizgi görülür.

