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Güvenlik Talimatı
Ürünü kullanmadan önce
Bu ürün güvenlik amaçlı kullanım için dizayn edilmiştir. Bununla birlikte elektriksel ürünler
doğru kullanılmadığı zaman yangın çıkarabilir ve kişinin vücuduna ciddi zararlar verebilir. Bu
tür kazalardan korunmak için aşağıdakilere dikkat ediniz.
Yasal Uyarı
Video ve ses izleme sistemleri çeşitli kurallarla ülkeden ülkeye göre farklılık gösterebilir. Bu
ürünü kullanmadan önce izleme amacına uygun olarak kendi bölgenizdeki kuralları kontrol
ediniz.
Ürünün housingini açmayınız.
Ürünün housing veya elektriksel parçalarını çıkarmaya çalışmayınız, yapacağınız bu işlem
elektriksel olarak vücudunuza zarar verebilir yada başka tehliklere yol açabilir.
 Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarları kullanmayınız.

 Güvenlik önlemlerine bakınız.
Genel güvenlik önlemlerini ve işletim bildirilerini takip etmeyi unutmayınız.

İşletim Bildirimi – Çalıştırma veya depolama alanı
Kamerayı aşağıdaki koşullarda ve ortamlarda çalıştırmaktan kaçınınız:
 Oldukça sıcak ve soğuk ortamlarda
(İşletim sıcaklığı: -10 °C ile + 50 °C )
 Uzun süre güneş ışığı altında veya ısıtma cihazlarının yanında
 Suya yakın alanlarda (banyoda, bulaşık makinesine yakın)
 Çok güçlü manyetik kaynakların yanında
 Radyo ve Tv vericileri gibi güçlü elektromanyetik radyasyon kaynakları yanında
 Güçlü titreşim ve şok etkisi bulunan ortamlarda

 Arıza durumunda;
Cihaz arızalandığı zaman, cihazı kullanmaya devam etmeyiniz ve yetkili bayinize başvurunuz.
 Anormal çalışma durumunda;




Cihaz olağandışı koku yayar ve cihazdan duman çıkar.
Cihazın içerisine su veya başka bir nesne girmesi
Eğer cihazın içini açar ve cihaza zara vermiş iseniz; 1. Kabloları ve bağlantılarını çıkarınız.
2. Ürünü aldığınız bayi veya yetkili satıcınızla irtibata geçiniz.

 Nakliye
Kameranın nakliyesi sırasında, ürün paketinin ve parçalarının orjinal olup olmadığına dikkat
ediniz.

Temizleme



Cihazın dış yüzeyleri temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Cihaz üzerinde
leke varsa az miktar deterjan ve yumuşak bir bez ile cihazı silin ve sonrasında kurulayınız.
Cihaz yüzeyine zarar vermemek için alkol, benzin ve tiner gibi zarar verici maddeleri
kullanmayınız.

Minimum Sistem Gereksinimi & Ürün Özelliği
IP kameranın normal işletimi ve izlenmesi için, sisteminizin aşağıdaki minimum özellikleri
taşıması önerilir:
Parça
CPU
Grafik Kartı
RAM
İşletim Sistemi
Web Browser

Gereksinimler
Minimum Intel® Core 2 Duo veya üzeri (Core i3 veya üzeri önerilir)
256 MB RAM grafik kartı (veya eşdeğer grafik kartı)
Minimum 1 GB RAM,(2GB veya üzeri önerilir)
Window 2000, 2003, XP, Vista veya Windows 7
Mac OS Leopard 10.5
Internet Explorer 6 veya üzeri

Not:
1. Windows 98 veya Windows ME kullanıyorsanız, Web arayüzünü kullanmadan önce
sistemin normal olarak çalışabilmesi için lütfen IP Installer programını yükleyiniz.
2. Kayıtlı video dosyasını izleme yetkiniz yok ise, Intelligent IP Insatller programını
kurarken Xdiv kodeğini kurunuz. (Windows 98, ME veya 2000 sunucu için, kodek
düzgün çalışmayacaktır. İnternetten Xdiv 1.0 kodeğini indiriniz)
3. Son Windows yazılımını ve servis paketini güncelleyiniz. (Örneğin: Net Framework,
Windows Media Player, Gelişmiş ActiveX)

Ürün Özellikleri
SİSTEM
Çözünürlük
Ekran Çözünürlüğü
Sıkıştırma Formatı
Frame Oranı
Görüntü Ayarları
Anlık Resim
Video Kaydı
Tam Ekran İzleme
Dijital Zoom
Ses
Canlı Mobil İzleme
Alarm Gönderme
Güvenlik
Alarm Buffer
Desteklenen Protokoller

1920x1080
1024 * 720 pixel
H.264 / MPEG-4 / MJPEG
1920x1080 @ 30fps
Parlaklık, kontrast, saturasyon, WDR, AWB, BLC, keskinlik
Rotation: Mirror, Flip, Mirror flip
Overlay: Tarih, Saat, Text ve Gizli görüntü
Evet
Evet
Evet
10x dijital zoom
Çift Yönlü Ses (Half-Duplex) dahili mikrofon
G.711 u law, a law, AMR
2.5 WAP üzerinden
FTP Client / SMTP / Network Depolama / HTTP Olay
Şifre korumalı çok seviyeli, kullanıcı erişimi, HTTPS
şifreleme, IP adres filtreleme
Giriş: Alarm buffer, hareket algılama
Çıkış: Network depolama, FTP, SMTP, Pre and Post alarm
buffer
Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP,
DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, TCP, UDP,
3GPP/ISMA RTSP

Kullanıcı
İşletim Sıcaklığı

10 eşzamanlı kullanıcı, Multicast desteği ile sınırsız kullanıcı
-10℃~ 50℃

DONANIM
Lens
Lokal Depolama
Ses Çıkış
Güç

3-8mm @ F1.2
MicroSD card
1
12V DC, 1A , PoE (IEEE 802.3af)

Ethernet

10 / 100 Base T

NETWORK

Ana Sayfa

Simge
Ana Sayfa
Ayarlar
Bilgi
Duraklatma

Fonksiyonu
Bu simge canlı izleme ekranına geçilmesini sağlar.
Tüm konfigürasyona erişimi sağlar.
Bu tuş tüm fonksiyonların kullanım bilgisini içerir.
Bu tuş mevcut videoyu o anda durdurmayı sağlar.

Video görüntüsünün durdurulmasını sağlar.
Beyaz tuş ile kayıt başlatılır. Kameranın arayüzünden kayıt
yapılması içindir. Kayıt yapılacak dosya belirlenir ve hedefe
kayıt başlatılır.
Anlık resim alma içindir.
Bu tuş cihaza bağlanmış olan cihazın açılıp kapanmasını sağlar.

Durdurma
Kayıt
Snapshot
DO

Ses
Konuşma
Tam Ekran

Profil

View Size
(Görüntü Boyutu)
Protocol
Video Buffer

Sesin açılıp kapatılmasını sağlar.
Bu tuş karşılıklı konuşma için kullanılır.
Mevcut görüntüyü tam ekrana getirmek için kullanılır. ESC
tuşuna basılarak mevcut ekrana geri dönülür.

Client Ayarları
Açılan menüden Canlı izlemede kullanacağınız video sıkıştırma
formatını (H.264, MPEG-4,M MJPEG) seçebilirsiniz. Not: İşletim
sistemi H.264 modu altında çalışmadığı zaman lütfen sıkıştırma modunu
MPEG-4 veya MJPEG formatına indirgeyiniz.
Fit ve Tam ekran arasında istediğiniz görüntü çözünürlük boyutunu
seçebilirsiniz.
TCP, UDP veya HTTP üzerinden yapılacak olan iletimin seçilmesini
sağlar.
Video buffer özelliğini açıp kapatabilirsiniz. Video buffer fonksiyonu
değişken ağ ortamlarında daha düzgün streaming için kullanılır, fakat bu
canlı görüntüde biraz gecikmeye neden olur.

Preset
Patrol

PTZ
Home tuşuna tıklayarak, hangi konumda olursanız olun merkeze geri
gelmenizi sağlayacaktır.
Yön tuşlarına tıklayarak kameranızın çeşitli yönlerde hareket etmesini
sağlayabilirsiniz.
Çeşitli oklara tıklayarak kamera görüntüsünün yönünü taşıyabilirsiniz.
Bu işleme başlamadan önce, ayarlarda özel bir Guard tur gerekmektedir.

Basic Setup (Temel Ayarlar)
Account (Hesap)
Account List (Hesap Listesi)
Bu cihazın varsayılan kullanıcı adı ve şifresi “admin/admin” olarak gelmektedir. Bu demektir
ki, cihazınız IP adresini bilen herkes cihaza erişim sağlayabilir. Cihaza özel erişim
sağlayabilmek için şifresinin değiştirilmesi önerilir.

Add (Ekle) tuşuna tıklayarak yeni bir kullanıcı tanımlaması yapabilirsiniz. Cihazda varsayılan
olarak 1 hesap gelir ve 9 farklı hesapta 3 farklı izleyici modu oluşturabilirsiniz. Bu 3 izleme
moduna ait liste aşağıdaki gibidir:
Viewer
Operator
Administrator

Bu erişim modu kullanıcıların sadece canlı izleme ekranına erişmesini
sağlar. Viewer kullanıcısı herhangi bir yetkiye sahip değildir.
Canlı izleme ekranını görüntülemeyi, olay düzenleme, oluşturma ve
diğer ayarlarda değişiklik yapılması sağlanır.
Kullanıcının canlı görüntüye erişmesini ve tüm yapılandırmalara
erişmesini sağlar.

Anonymous Setting ( İsimsiz Ayarlar)
İsimsiz izleyici ve isimsiz PTZ kontrolünün her ikisininde etkinleştirilip devredışı bırakılması
içindir.

Network (Ağ)
TCP/IP
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
Otomatik Olarak IP Adresi Alma(DHCP): Eğer ağ üzerinde DHCP sunucu kurulmuş ise,
IP adreslerin DHCP sunucu tarafından otomatik adres alınması sağlanabilir.
Otomatik olarak DNS Adresi Alma: DNS sunucu adresini otomatik olarak almak için bunu
seçiniz.

Aşağıdaki IP Adresini Kullan: Sabit IP adresi tanımlanmış olduğunda bu seçeneği
kullanınız.
 IP Adresi: Cihazın IP adresini giriniz.
 Subnet mask (Alt Ağ Maskesi): Alt ağ maskesini giriniz.
 Default Gateway (Varsayılan ağ geçidi): Varsayılan ağ geçidini giriniz.
Aşağıdaki DNS Sunucu Adresini Kullan: DNS sunucusunun IP adresini sabit olarak
vermek için bu seçeneği seçiniz.
Primary DNS Server: Birincil DNS sunucu IP adresini giriniz.
Secondary DNS Server: Gerekli ise, ikincil DNS sunucu IP adresini giriniz.
HTTP
HTTP port numarası: Genel durumlar için 80 seçiniz. 80 dışında başka bir port numarası
kullanmak isterseniz 1024 ile 65535 arasında bir port numarası seçiniz.
Ayarlar servisinden ağ ayarları ekranında 80 dışında başka bir HTTP portu seçmek zorunda
iseniz, cihazın IP adresini web tarayıcıda aşağıda gösterildiği gibi yazmanız gerekir.
Örnek: Eğer HTTP portu 2000 olarak seçilmiş ise http://192.168.1.100:2000/

Not: Ağ ayarları yapıldıktan sonra IP kamerayı yeniden başlatınız.
Not: Eğer IP kamerayı bilgisasyardan doğrudan bağlanıyorsanız, kameranın varsayılan
network domain adresi 192.168.1.xx şeklindedir.

PPPoE
Eğer ISP dağıtıcınız size Dinamik IP adresi ile kullanıcı adı ve şifre sağlamış ise, tüm PPPoE
bilgilerini bu alana yazabilirsiniz. PPPoE fonksiyonunu kullanırken, DDNS veya IP bildirim
fonksiyonunu eş zamanlı olarak açmaya ihtiyacınız olacaktır.

IP adresi: Ağ ile PPPoE bağlantısından IP adresi elde edilir.
Kullanıcı ID: PPPoE bağlantısında gerekli olan kimlik doğrulaması için Kullanıcı ID sini
giriniz. Maksimum 64 karaktere kadar giriniz.
Password ( Şifre): PPPoE bağlantılarında kimlik doğrulaması için gerekli olan şifreyi giriniz.
Maksimum 32 karakter girilir.
Re-type password (Şifreyi yeniden girin): Şifreyi doğrulamak için tekrar giriniz.
Obtain DNS server address automatically(DNS sunucu adresini otomatik alma): DNS
sunucu adresini otomatik olarak almak için bu alanı seçiniz.

Use the following DNS server address (Aşağıdaki DNS adresini kullanın):
 Primary DNS server (Birincil DNS sunucu): Birinci DNS sunucunun IP adresini giriniz.
 Secondary DNS server (İkincil DNS Sunucu): İkinci DNS sunucunun IP adresini giriniz.
Not:
1. PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet): PPPoE ppp frame lerini Ethernet
frame leri içerisinde sıkıştıran bir ağ protokolüdür. PPPoE bağlantısında bağımsız
kullanıcıların ethernet üzerinden ADSL modem aracılığı ile bağlanmak istediğinde,
kullandığı bir ADSL servisidir. Aynı zamanda XDSL gibi geniş ölçüde de kullanılır.
(ADSL, VDSL, SDSL)
2. Network ayarları tamamlandıktan sonra kamerayı yeniden başlatınız.
3. PPPoE’ yi açtıktan ve yeniden başlatma işleminden sonra IP kamera Intelligent IP
Installer tarafından bulunamaz.
WLAN
Wireless (kablosuz) bağlantı kurabilmek için öncelikle kameranıza kablolu olarak bağlanınız.
Kameranın arayüzünde kablosuz özelliğini etkinleştirip kablosuz ağa ait bilgileri eksiksiz
giriniz. Bu kamera box kamera olup kablosuz özelliği kameranın USB girişine takılan Wi-Fi
USB ile sağlanmaktadır. Kablosuz yapılandırma için aşağıdaki adımları takip ediniz:
1. Kameranın arka tarında USB girişine Wi-Fi USB takınız.
2. Ayarlar>Sistem>NetworkZWLAN servislerine geçip, Enable (Etkinleştir) seçeneğini
işaretleyiniz. Aşağıdaki ekran açılacaktır.

3. Refresh (Yenile) seçeneğine tıklayarak ortamda bulunan kablosuz ağ listesini yenileyiniz.
Tüm access pointler listede görünecektir.
4. Bir tanesini seçip Connect (Bağlan) seçeneğine tıklayınız.

5. Şifreyi ve şifre doğrulamasını giriniz. Son olarak Save (Kaydet) tuşuna basınız. Kamera
artık kablosuz olarak çalışacaktır.

WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup), Wi-Fi korumalı kurulum anlamına gelir. Özellikleev
kullanıcılarının kablosuz ağ güvenliğini kolayca sağlamaları için oluşturulmuş bir standarttır.
Wireless bağlantı açık iken etkinleştiriniz, Wireless IP kameranın IP ve MAC adresini
göreceksiniz.
Configuration Method (Yapılandırma Yöntemi)
 PBC – WPS yapılandırmasını başlatmak için seçiniz.


PIN – PIN seçiniz be yeni PIN kodu üretmek için Generate new PIN (Yeni PIN Oluştur)
seçeneğine tıklayınız ve WPS yapılandırmasını başlatınız.

Bu işlem sadece WPS fonksiyonu ile wireless ağ tarafaması sonucu oluşan listeyi gösterir. Ağ
o anda bağlı olduğu lokasyonu gösterir.

Date Time (Tarih / Saat)
Current Date / Time (Mevcut Tarih / Saat)
PC ye bağlı olan IP kameranın mevcut tarih ve saatini gösterir. Tarih/saat formatını açılan
menüden seçebilirsiniz.
Not: Eğer Tarih/Saat bilgisini canlı izleme ekranında göstermek istiyorsanız, lütfen
“Basic Setup →Video →Overlay → Overlay Type → Time Stamp ”( “Temel Ayarlar →Video
→Yerleşim → Yerleşim Türü → Zaman Bilgisi ”) servislerine erişiniz ve değişiklikleri
kaydetmek için Save(Kaydet) tuşuna basınız.

Synchronization Method (Senkronizasyon metodu)
 Keep current setting (Eski ayarları muhafaza et): Bu modu seçerek IP kameranın
mevcut tarih ve saatini muhafaza edebilirsiniz.
 Synchronize with Client PC ( Client PC ile Senkronize et): Bu mod ile IP kameranın
tarih ve saat ayarlarını mevcut PC nizin saat/tarih değeri ile senkronize olması sağlanır.
 Manual setting (Manuel Ayarlar): IP kameranın tarih ve saati manuel olarak girilir.
 Synchronize with NTP (NTP ile senkronize et): NTP sunucunun adını belirleyiniz ve
test ediniz. IP kameranız belirlemiş olduğunuz NTP sunucusu ile senkronize olacaktır.
Time Zone (Saat Dilimi)
Bulunduğunuz bölgenin saat farkına göre saat dilimini seçiniz. Zaman ekranı mevcut
tarih/saat seçeneği ile aynı olacaktır.
Daylight Saving Time ( Yaz Saati Uygulaması): Yaz saati uygulaması ayarları için 2 mod
seçeneği vardır.
 By Date (Tarihe göre): Ay, hafta, gün, saat ve dakikayı seçerek başlangıç ve bitiş
ayarlarını yapınız.
 By Week Number (Hafta numarasına göre): Ay, saat ve dakikayı seçerek başlangıç ve
bitiş ayarlarını yapınız.

Not: NTP sunucusu bir internet protokolü olup, TCP/IP üzerinde kurulan bir zaman
sunucusudur. Bu servis ağdaki bilgisayraların saatinin milisaniye mertebesinde doğru
senkronize olmasını sağlar.

Video
Video Setting (Video Ayarları)
Image Rotated (Görüntü Döndürme): Ekran görüntüsünün Flip, Mirror, Mirror+Flip olarak
seçilmesi sağlanır.
Video clip format (Video Klip Formatı): Kayıt sıkıştırma formatını H.264, MPEG-4,
MJPEG olarak seçiniz.


Profile1(H.264): H.264, MPEG-4 ten daha fazla sıkıştırma sağlar. Bundan dolayı, H.264
kullanılan bantgenişliği miktarını azaltır ve 3G de uygulanır. Ancak H.264 MPEG-4’ ten
daha fazla sistem kaynaklarını meşgul eder. H.264 sıkıştırma formatı altında işletim
zorluğu yaşandığında lütfen formatı MPEG-4 olarak değiştiriniz.



Profile2(MPEG-4): MPEG-4 ağ ortamında MJPEG ile karşılaştırıldığında düşük volume
göndermesi bakımından avantajlıdır ve bundan dolayı da düşük bit oranında yüksek resim
kalitesi sağlanır.



Profile3(MJPEG): MJPEG akışı bant genişliğini yüksek miktarda kullanır, fakat bunun
yanı sıra mükemmel görüntü kalitesi ve görüntü erişimi sağlar.

Overlay (Yerleşim)
Tarih/Saat, kullanıcı başlığı gibi metin bilgileri ekran üzerinde gösterilir.
Privacy Mask (Gizli Maskeleme)
Gizli maskeleme görüntü üzerinde
görüntülenmesini engellemektir.

görünmesini

istemediğimiz

alanı

boyayarak

Add (Ekle) tuşuna basınız. Ayar yapacağınız pop-up penceresi açılacaktır. Görüntü üzerinde
maskeleme yapabileceğiniz bir dikdörtgen bulunur. Bu dikdörtgeni maskeleme yapacağınız
alana göre büyütüp küçültebilirsiniz yada görüntü üzerinde taşıyabilirsiniz. Gizli maskeleme
için pop-up penceresi açıldıktan sonra maskeleme alanına (name) kısmına bir isim giriniz,
maskeleem yapacağınız alan rengini seçiniz ve durumu(state) enable(etkinleştir) olarak
seçiniz. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra Save (Kaydet) tuşuna basınız. Maskelediğiniz alan
belirlediğiniz renkle kapanacaktır.

Profile
Hızlı kurulum yapabileceğiniz 4 ana profil seçeneği bulunmaktadır. Bu ayarlar değiştirilebilir
ve yeni özel profiller oluşturulabilir. Her profilin tanımlayıcı adı vardır, profillere kullanım
amacına göre isim verilebilir. Profiller canlı izleme ekranından seçilebilir.
 Yeni Stream profili oluşturma: Add(Ekle) seçeneğine basınız ve profilde
oluşturacağınız ayarların bulunduğu pop-up penceresi açılacaktır.
 Profil Düzenleme: Seçtiğiniz profili düzenlemek için Edit (Düzenle) seçeneğine
tıklayınız.

Day / Night


IR cut filter mode (IR Cut Filtre Modu): Otomatik, Gece Modu, Gündüz Modu ve
Takvim modu olmak üzere 4 tane IR Cut Filtre modu vardır.



IR cut filter switch delay (IR Cut Filtre Gecikmesi): Burada seçilecek zaman aralığı IR
Cut filtrenin devreye girene kadar belirlenen süredir.



IR cut filter threshold (IR Cut Filtre Eşik Değeri): Karanlık-IR cut filtrenin aydınlık
ortamdan karanlık ortama geçme eşik değeridir. Aydınlık- IR cut filtrenin karanlım
ortamdan aydınlık ortama geçebileceği eşik değeridir.



IR Modu: Otomatik, Aktif, Aktif edilmemiş ve Takvim olmak üzere seçebileceğiniz 4
mod vardır. IR modunun çalışma koşullarına karar verir.



IR Level (IR Seviyesi): IR ışık gücü uygulama alanına bağlı olarak ayarlanabilir.

Audio (Ses)
Audio Channel (Ses Kanalı)





Full Duplex (Çift Yönlü): IP kamera ile yönetici arasında eş zamanlı olarak çift yönlü ses
desteğini sağlamak için bu servis kullanılır. Bu, eş zamanlı olarak konuşma yaparken aynı
zamanda kameradan ses alınması demektir.
Half duplex (Tek Yönlü): Tek yönlü ses haberlşemesi için bu servis kullanılır. İletim
tamamlanana kadar sinyal alımı yapılamaz. Bundan dolayı sadece ses gönderilir fakat
alınamaz yada sadece ses alınır gönderilemez.
Talk only (Sadece Konuş): Tek yönlü ses sadece konuşma için yapılır.
Listen only (Sadece Dinleme): Sadece dinleme yapabilmek için kullanılır.

Audio Input (Ses Girişi)
Açılan menüden mikrofonun giriş kazanç değerini istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz ve
bölgenize göre uygun kodeği seçip, kaydet tuşuna basınız.
 G.711 U-law: Bilgisayar sesi için tek kodektir. Kuzey Amerika ve Japonya’ da kullanılır.


G.711 A-law : Avrupa ve diğer bölgelerde kullanılan bilgisayar sesi için diğer bir
kodektir.



AMR Audio: Mobil uygulamalar için üçüncü jenerasyon iletişim kodeğidir.
Bu seçenek seçildiğinde, mobil cihazınız IP kameradan ses dosyasını alacaktır. Bit oranını
4.75k dan 12.2k değerlerine kadar seçebilirsiniz. Ancak, bu kodeğin kullanımı frame
oranının düşmesine neden olur.



Off (Kapalı) : Ses dosyası IP kamera ile iletilmez.

Audio Output (Ses Çıkışı)
Açılan menüden hoparlör çıkış kazanç değerini istediğiniz değerde seçiniz.

Live View (Canlı İzleme)
Camera Setting (Kamera Ayarları)
Image Setting (Görüntü Ayarları)
Görüntü İyileştirme





Brightness (Parlaklık): Parlaklık ayarı 1-100 değerleri arasında ayarlanabilir.
Saturation (Saturasyon): Saturasyon değeri 1-100 değerleri arasında ayarlanabilir
Contrast (Kontrast): Görüntünün kontrast değerine bakılarak 1-100 arasında seçim
yapılabilir.
Sharpness (Keskinlik): 1-100 değerleri arasında keskinliğin kontrol edilmesi sağlanır.
Keskin görüntü düşük ışık koşullarında özellikler görüntüde gürültünün azalmasını sağlar.
Daha düşük ayar görüntüde bulunan gürültüyü azaltır fakat görüntü daha az keskin olur.

White Balance (Beyaz Dengesi)
Color Tone ( Renk Tonu): 3 farklı renk tonu (cool, real ve warm) seçeneği mevcut olup,
herbiri birbirinden bağımsızdır.

Auto White Balance (Otomatik Beyaz Dengesi): Bu servis farklı ışık koşullarında ortamın
rengini ayarlamak için kullanılır. IP kamera otomatik olarak ışığı tanımlayıp, uygun bir renk
ortamı ayarlayabilir. Alternatif olarak, açılan menüden ortamın ışık renk durumu manuel
olarak ta seçilebilir.
Exposure Setting (Pozlama Ayarı)








Exposure Frequency (Pozlama Frekansı) : Ortamın aydınlatma ayarına göre varsayılan
değer Otomatiktir. Fakat çevrenin ışık koşullarına göre 50 veya 60 Hz de seçebilirsiniz.
Hold current (güncelleyin) seçeneği ise mevcut exposure ayarlarını onarır.
Automatic Exposure (Otomatik Pozlama) : Pozlama değerini 0-100 değerlerinden
manul olarak ayarlayabilirsiniz. Varsayılan değer 25 tir.
Exposure time (Pozlama Zamanı) : Ortamın aydınlatma durumuna göre uygun pozlama
zamanını seçiniz. Pozlama zamanları 1/120sn, 1/12sn, 1/6sn, 1/3sn ve 1sn olarak
seçilebilir. En düşük pozlama zamanı düşük ışık verecektir.
Gain (Kazanç) : Düşük ışık çevresine göre 1-64 arasında seçim yapılır. En yüksek değer
beyaz görüntü yaparken, bunun yanı sıra eş zamanlı olarak daha fazla gürültü oluşur.
Low light behavior (Düşük Işık Davranışı): Bu servis ile düşük ışık ve gece modunda
işletim amaçlanmıştır. Düşük ışık davranışını açıp, ayarlar seçeneğinden günün farklı
zamanlarında pozlama değerlerini manuel olarak girebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük
ışık davranışı kullanıcının tercihine göre iş günü, hafta sonu ve gece modu şeklinde
planlanmış olabilir.
Backlight Compensation (Arka Işık Dengeleme): Arka alan çok aydınlık veya çok karanlık
olduğunda görüntü alanında bulunan nesneden daha net görüntü alınması sağlanır.

Wide Dynamic Range (WDR)
Kamera tarafından görüntü alınan ortamda hem aydınlık hem de karanlık alanların herikisi de
bulunuyorsa WDR özelliğini otomatik olarak seçerek farklı seviyelerde ayarlayıp pozlama
özelliğini geliştirebilirsiniz.
Noise Reduction (Gürültü Azaltma)
Açılan menüden istediğiniz periyodu seçip uygulayabilirsiniz. Working day, weekend, night
mode olmak üzere 3 farklı periyod bulunmaktadır.
View Setting (İzleme Ayarları)
Görünen alan içerisinde kırpılmış görüntü parçasıdır. Her izleme alanı kendi stream, PTZ ve
olay ayarlarında canlı izlemede video kaynağı gibi davranır. Tanımlanan her alan parçalarında
farklı çözünürlük değerleri uygulanır. Tanımlanabilen 4 alan olup, 6 farklı çözünürlük
seçilebilir.
Not: İzleme alanı (View Area 1) dışındaki diğer alanlara farklı çözünürlükler girilebilir.
Alan 1 maksimum çözünürlüğe sabitlenmiştir.

PTZ Control (PTZ Kontrol)
PTZ Setting (PTZ Ayarları)
Dijital pan/tilt/zoom hızlarını ayarlayabilir ve preset/patrol hızlarını da ayarlayabilirsiniz. Bu
değer aralığı 1-100 arasındadır.
View Area (İzleme Alanı)
Control Panel (Kontrol Paneli)
Her profilde seçilen alanda kurulabilir. İzleme ekranında bulunan PTZ kontrol panelinden yön
tuşları ile istediğiniz alana geçiş yapabilirsiniz.
Not: Bu işlemi yapmadan önce, çözünürlüğü 1920x1080 olarak ayarlamalısınız ve izleme
alanını istediğiniz pozisyona geçiriniz.
Preset Position (Preset pozisyonu)
Her pozisyona isim verin ve “add” (ekle) tuşuna basın, preset pozisyonunun yazılmış olduğundan
emin iseniz “go” (git) seçeneğine tıklayınız.

Guard Tour (Bekçi Turu)
“Add” seçeneğine tıklayın. İlk önce tur adı verin sonra tura istediğiniz preset pozisyonunu
ekleyiniz. Manuel olarak PTZ hızını ve zaman aralığını ayarlayabilirsiniz.

Playback
Client PC
Bu alan kayıtlı video dosyalarının PC ye yüklenmesi ve videoların playback yapılması için
kullanılır.

1
2
3
4
5
6
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Kayıtlı videoları PC ye yüklemek için upload(yükle) seçeneği
Mevcut videoyu durdurmak için stop(durdur) tuşu
Oynatılan videoyu duraklatma tuşu
Video hızını yavaşlatma tuşu
Video hızını arttırma tuşu
Oynatılan mevcut videonun uzunluğunu gösterir
Tüm videonun uzunluğunu gösterir
Mevcut videonun hızını gösterir
Videonun sesi ve sesin şiddeti ayarlanır
Dijital zoom için kullanılır

Network Storage (Ağ Depolama)
Ağ depolama işlemi işletilen bilgisayar ile belirlenen bir bigisayara veya klasöre görüntü
dosyalarının depolanmasını sağlar. Bu fonksiyonu kullanmadan önce Olay servisi altında olay
sunucusuna gidiniz ve klasörün nereye kaydedileceğini belirleyiniz.
Local Storage (Lokal Depolama)
Yerel depolama kaydedilen video ve resimlerin kamera üzerine yerleştirilen hafıza kartına
aktarılmasını sağlar. Bu fonksiyon kamerada sadece SD kart takılı iken çalışır. Bu fonksiyonu
kullanmadan önce Event (Olay) servisinde tüm konfigürasyonu yapınız ve kaydedilecek
dosya yerini belirleyiniz.

Event (Olay)
Event Server (Olay Server)
Açılan pencereden “Add” (Ekle) seçeneğine tıklayarak yeni bir olay server oluşturunuz. İsim
veriniz ve depolama alanı için ağ türünüzü seçiniz. Kullanacağınız depolama yerine göre şifre
oluşturma seçenekleri mevcuttur. Gerekli alanları doldurduktan sonra Test tuşuna basarak
çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz, bağlantınız doğru yapılandırıldıysa ekranda bağlantının
başarılı olduğunu gösteren pop-up penceresi açılacaktır.
3 türde seçebileceğiniz olay iletimi mevcuttur. Ön-alarm ve alarm sonrası seçenekleri
birbirinden bağımsız olup 0-7 sn arasında değerler seçilebilir. Name (İsim), Date/Time
(Tarih/Saat), ve Sequential Number (Sıra Numarası) olmak üzere görüntü dosyasına isim
vereceğiniz 3 ön seçenek mevcuttur.

SD Card (SD kart)
SD karta kayıt seçeneğini başlatmadan önce cihazda SD kartın takılı olduğundan emin olunuz. SD
kartı ilk kez cihaza takıyorsanız “Execute” (Biçimlendir) seçeneği ile SD kartınızı biçimlendiriniz.
SD kartta olay server için klasör adı oluşturunuz. Önceki kayıtların üzerine yazma seçeneği
mevcut olup, overwrite(üzerine yaz) seçeneğini seçerek bu fonksiyonu etkinleştirebilirsiniz yada
SD kart %5, %10, %25 ve %50 oranında dolduğunda kapasite uyarısının verilmesini sağlayan
servisi etkinleştirebilirsiniz.

Event List (Olay Listesi)
Event List
Event list seçeneğine tıkladığınızda olay listesi tanımlamanızı sağlayan pencere açılacaktır.
Add (Ekle) konfigürasyon oluşturacağınız pencere açılacaktır. Bu alanda General (Genel),
Trigger (Tetikleme), Action (Hareket), Schedule (Takvim) seçenekleri mevcuttur.

General (Genel)
Tanımlamak istediğiniz olaya isim veriniz ve olayı on yada off seçeneklerinden birini seçerek
açık yada kapalı konuma getiriniz.
Trigger (Tetikleme)
Çeşitli durum koşullarına göre aşağıdaki tetikleme türlerinden istediğinizi etkinleştirebilirsiniz:



Motion Detection (Hareket Algılama): Hareket algılama fonksiyonunu bir sensör olarak
kullanmak içinbu seçeneği seçiniz. Tetikleme olarak bunu seçmeden önce hareket
algılamayı yapılandırmanız gerekmektedir. Min zaman aralığını 2 tetikleme arasında
ayarlayınız ve hareket algılama fonksiyonunu istediğiniz alanda seçiniz. Algılama türü
bağımsız olarak aşağıdaki anlamları içerir:

Start: Tetikleme hedef alana cisim geldiğinde başlayacaktır.
Stop: Nesne hedef alandan ayrıldığında tetikleme sona erecektir.
Start-Stop: Nesne hedef alanda gelip hedef alandan çıkana kadar tetikleme etkinleşmiş
olacaktır.
Hareket algılayıp tetikleme çıkışı verme işlemini aşağıdaki adımları izleyerek yapabilirsiniz:

1. Genel kısmına isim giriniz.
2. Hareket algılamayı seçiniz.
3. 3 numara ile belirtilen alana tıklayarak algılama alanını belirleyiniz. Bu şekilde
kameranın görüş alanı içerisinde istediğiniz alanı seçip sadece o alanda hareket
algılanmasını sağlayabilirsiniz. Bu seçeneğe tıkladığınızda 4 ve 5 numaralı alanları
dolduracağınız pop-up penceresi açılacaktır.
4. Algılama alanına isim giriniz.
5. Son olarak Add(Ekle) seçeneğine tıklayarak işlemi tamamlayınız.
Yukarıdaki işlemler sonucunda izleme alanında hareket tanımlayabileceğiniz kırmızı bir
dikdörtgen oluşacaktır. Bu dikdörtgeni ekranda istediğiniz yere getirebilir aynı zamanda alanı
büytüp, küçültebilirsiniz.



Audio Detection (Ses Algılama): Ses algılama fonksiyonunu bir sensör gibi
kullanabilirsiniz. Min zaman aralığını 2 tetikleme arasında ayarlayınız ve ses algılama
fonksiyonunu istediğiniz alanda seçiniz. Algılama türü bağımsız olarak aşağıdaki
anlamları içerir:

Start: Tetikleme ses aolduğu anda başlayacaktır.
Stop: Ses sonlandığında tetikleme sona erecektir.
Start-Stop: Ses başlayıp sonlanana kadar tetikleme etkinleşmiş olacaktır.



Tampering Detection (Sabotaj Algılama): Bu ayarlar son yapılandırdığınız tetikleme
süresince sabotaj algılandığında tetiklemeyi başlatacaktır. Süre 5-900 sn arasındadır.



Digital Input (Dijital Giriş) : Dijital girişten sinyal alındığında resim gönderme, bildirim
gönderme, dijital çıkışı tetikleme, PTZ olay, gece modu ve Ses klibi oluşturma
seçeneklerinden bir veya bir kaçını seçip kameranın olay anında bildirim yapmasını
sağlayabilirsiniz.



Periodical (Periyodik): Tetikleme başlatmak için geçerli periyod ayarlanabilir.



On boot (Ön Yükleme) : IP kamera üzerine başlatılıldığında olay tetiklenir.



IR Cut Filter: Tetikleme olduğunda IR Cut filtrenin devreye girmesi sağlanır.



Capacity Warning (Kapasite Uyarısı) : SD karta tanımlanmış olan kapasite değerine
ulaşıldığında tetiklenme sağlanır.



Network Link Down (Ağ Bağlantısı Kopması): Ağ bağlantısı koptuğunda kameranın
tetiklenmesi sağlanır.



IP notification (IP Bildirimi): Network yeniden başlatıldığında yada IP adresi
değiştiğinde olay tetiklenir. DHCP, Statik IP ve PPPoE gibi 3 network türü seçeneği
mevcuttur.

Action (Olay)
Kullanıcıların tetikleme seçeneklerinden birini tanımladıktan sonra farklı çıkışlar
verdirebileceği seçenekler mevcuttur. Bunlar Resim gönderme, Alarm gönderme, Bildirim
gönderme, PTZ Olay, Dijital Çıkışı Tetikleme ve Gece modu seçenekleridir.


Send Image (Resim Gönderme): Bu seçeneği seçerek olay anında SD karta yada
tanımladığınız olay sunucusuna resim gönderebilirsiniz. Olay sunucusuna resim
göndermeden önce göndereceğiniz sunucuya ait bilgileri eksiksiz olarak girmeniz
gerekmektedir.



Send Notification (Bildirim Gönderme): Bildirim gönderme seçeneğini seçmiş iseniz,
öncelikle HTTP sunucusuna gidip HTTP URL, port, Kullanıcı ID, Şifre, Proxy ayarları
gibi HTTP sunucu ayarlarını yapmanız gerekmektedir.
Not: URL ayarları CGI ile aynı olacaktır.



Activate Digital Output (Dijital Çıkışı Tetikleme): Alarm algılandığında Dijital çıkış 1
veya dijital çıkış 2 tetiklenebilir. Bu işlem için iki seçenek mevcuttur. Alarm süresince
tetikleme yada tanımlanan zaman süresince tetiklemedir.





PTZ Action (PTZ Olayı): Öncelikle istediğiniz preset ve tur pozisyonuna PTZ ayarı
kurunuz.
Audio Clip (Ses Klibi): Alarm algılandığında ses klibi oluşması sağlanır.

Schedule (Takvim)
Olay programını always (sürekli) yada scheduled (takvim) şeklinde yapılandırabilirsiniz.
Servisi kullanmadan önce takvimi yapılandırınız.

Motion Detection (Hareket Algılama)
Hareket algılama tanımlamak için, kameranın izleme alanında konfigürasyonunu oluşturunuz.
Add (Ekle) seçeneğine tıklayarak Name(İsim) kısmına herhangi bir isim giriniz ve tüm alanda
yada sadece belirli bir alanda hareket algılamayı tanımladıktan sonra Save (Kaydet) tuşuna
basınız.
Threshold (Eşik Değeri): Algılama alanında en hızlı sürede alarm verilmesini sağlamak için
eşik değerini uygun değerde ayarlayınız. Yüksek eşik değeri hareket algılamayı geciktirecek
ve yavaşlatacaktır. En kısa sürede hareket algılanması için eşik değerinin küçük değerde
tutulması önerilir.
Sensitivity (Hassasiyet): Hassasiyet algılama alanı içindir. Yüksek hassasiyet değeri daha
fazla hareket duyarlılığı getirir.
Audio Detection (Ses Algılama)
Ses algılamayı On (Açık) konumuna getirerek etkinleştiriniz. Hareket algılamada olduğu gibi
ses algılama fonksiyonunda da eşik değeri ve hassasiyet tanımlanmalıdır.

Tampering Detection (Sabotaj Algılama)
Tetikleme Süresi: Bu ayar son yapılandırmış olduğunuz sabotaj algılama süresince
kurulacaktır. Bu süre aralığı 5 sn ile 900 sn arasındadır.

Schedule (Takvim)
Takvim kayıt periyodu olay listesinde kayıt periyodunu oluşturmak için yapılır. Takvim
modunda Working day, Weekend ve Night modu olmak üzere varsayılanda 3 farklı mod
mevcuttur ancak sisteme toplamda 7 mod tanımlanabilir.

System (Sistem)
Maintenance (Bakım)
Restart (Yeniden Başlat)
Yeniden başlatma tuşu dijital olarak IP kameranın yeniden başlatılması içindir, kamerayı
manuel olarak yada otomatik olarak yeniden başlatabilirsiniz. Kamerayı otomatik
başlatmanızı sağlayan on ve off seçenekleri vardır. On seçeneğini seçerseniz istediğiniz
zaman değerinde kameranız otomatik olarak yeniden başlayacaktır. Sequential mode(Mod
Sırası) kaç günde bir otomatik başlatmak istiyorsanız kullanılır, Schedule mode(Takvim modu)
ise belirlediğiniz gün ve saatlerde otomatik başlatma içindir.
Backup/Restore (Yedekleme/Yeniden Kurulum)
Default (Varsayılan): Bu tuş ile kamerayı fabrika ayarlarına geri yükleyebilirsiniz. Fabrika
ayarlarınıza geri dönmek istediğinizi onaylayan pencere açılacaktır. Ok(Tamam) tuşuna
basarak fabrika ayarlarına dönderme işlemine başlayabilirsiniz. TCP/IP ve Date/Time
seçeneklerini işaretleyerek Default(Varsayılan) seçeneğine tıklarsanız, kameranız IP ayarları
ve kurmuş olduğunuz saat ayarları değişmeden fabrika ayarlarına yüklenecektir.
Backup (Yedekleme) : Bu kameranın veri ayarlarını bir dosyaya kaydetmenizi sağlar. Save
(Kaydet) tuşuna tıklayınız ve veri dosyasını belirttiğiniz konuma kaydetmek için web
tarayıcıda yönergeleri izleyiniz.
Restore (Yeniden Kurma): IP kameradan kaydedilen ayarları indiriniz. Browse seçeneğine
tıklayınız ve kayıtlı dosyası seçiniz. OK tuşuna basınız, kamera yüklenen veriye
ayarlanacaktır daha sonra da kamerayı yeniden başlatınız.
Firmware Upgrade (Yazılı Güncelleme)
Cihazın yazılım güncellemesi yapılır. “Browse” seçeneğine tıklayınız ve cihaza ait son güncel
versiyonu yükleyiniz. Doğrulama penceresi açılacaktır. OK(Tamam) seçeneğine tıklayarak
güncelleme işlemi başlayacaktır.

Security(Güvenlik)
IP Address Filter (IP Adres Filtresi)
Bu servisi kullanmak için öncelikle açılan sayfada IP adres filtresini Enable (Etkinleştir)
etmeniz gerekmektedir. Yasaklayacağınız yada izin vereceğiniz IP adreslerini Add (Ekle)
seçeneği ile listeye ekleyebilirsiniz.
HTTPS
HTTPS güvenli HTTP bağlantısı için URL şeması kullanır. Bu işlem HTTP kullanarak
normal kaynaklara erişimde kullanılan http:// düzenine benzemektedir. https kullanma:
//URL/ ile varsayılan TCP portu 443 ve HTTP ve TCP arasında ek bir şifreleme. Kolayca
http:// yerine https:// kullanarak HTTPS üzerinden IP kameraya bağlanabilirsiniz.

Ülke, İl, Yer, Şirket, Şirket Birimi, Ortak ad ve sertifikanın geçerlilik süresini girip kaydet
tuşuna basınız. Aşağıdaki şekilde sertifikanız görünecektir.





Create & Install (Oluştur, Yükle): HTTPS tanımak için kendinden imzalı sertifika
oluşturun.
Installed Certificate (Yüklenmiş Sertifika): Yüklenen sertifikanın özelliklerini gösterir
veya kaldırır.
HTTPS Connection Policy (HTTPS bağlantı ilkesi) : HTTPS bağlantı ilkesi
kullanıcıların farklı seviyeleri içindir.



HTTPS şifrelemeyi kullanmak için, lütfen ilk önce “ Create self-signed certificate ”
(Kendinden imzalı sertifika oluşturunuz) seçeneğine tıklayarak sertifika oluşturunuz ve
sonra farklı kullanıcılar için bağlantı ilkesini oluşturunuz.
Not: RTSP açık konumunda iken modunda HTTPS etkinleştirdiğiniz zaman, IP Kamera
sadece kullanıcı adı ve şifre gibi ayarları koruyacak fakat video ve sesi korumayacaktır. RTSP
kapalı iken HTTPS etkinleştiriseniz, IP kamera ses ve videoyu da içeren tüm ayarları
koruyacaktır.

Network Advanced (Gelişmiş Network)
RTSP
General (Genel)
RTP Port Range (RTP Port mesafesi) : Varsayılan port aralığı 5000 – 7999 arasındadır ve
1124 ten 65534 arasında değiştirilebilir.
RTSP Port: Varsayılan port numarası 554 tür. IP kameralar router ile bağlanmış ise, dışarıda
2 den fazla yerde kurulmuş ise hepsinin RTSP desteğine ihtiyacı vardır. Lütfen bunun için
1124 ile 65534 aralığında değer veriniz.
RTSP Configuration (RTSP Konfigürasyonu)
Profil ile RTSP’ yi yapılandırın, sonra kimlik doğrulamayı etkinleştiriniz yada devredışı
bırakınız.
Multicast
Status (Durum) : Multicast uygulaması etkinleştirilebilir yada devre dışı bırakılabilir.
Access Name (Erişim Adı): Seçeceğiniz profile göre bu isim değişecektir ve ekranda
görünecektir.
Mulicast Address: Multicast sunucunun adresini belirtir.
Video / Audio Port: 1124 ten 65534 e kadar olan video verisinin iletim port numarasını
gösterir.
Time to Live (Yaşam Süresi) : Multicast üzerinden geçen verinin maksimum yaşam
süresidir. Varsayılan değer 15 tir.
UpnP
İnternete erişmek için Router cihazınız varsa ve cihazınız UpnP IGD fonksiyonunu
destekliyorsa, UpnP port yönlendirme fonksiyonunu açmanız gerekecektir.
 HTTP port: Varsayılan HTTP port numarası 80 dir.
 SSL port: SSL port numarasını giriniz, varsayılan değer 443 tür.
 RTSP port: RTSP portunu giriniz, izleme için varsayılan değer 443 tür.
Not: UpnP: UpnP bir bilgisayar ağ protokolüdür. Bu protokol ev ve kurumsal
ortamlarda cihazların sorunsuz şekilde bağlanmasını kolaylaştırır.
Bonjour
Bonjour, hiç network yapılandırması olmaması anlamındadır, cihazları ve IP ağ servislerini
otomatik bulmayı sağlar. Bonjour IP adresi veya DNS sunucularını kullanmaya gerek
kalmadan cihjazları birbirleri arasında otomatik olarak tanımasına izin veren IP endüstri
standartını kullanır.


Device Name (Cihaz Adı) : İstediğiniz cihaz adını giriniz.

Not: Windows tarayıcı arayüzünde Bonjourun nasıl kullanıldığını anlamak için
aşağıdaki linke tıklayınız:
http://www.apple.com/support/downloads/bonjourforwindows.html
DDNS
DDNS, bir isim sunucusunda gerçek zamanlı güncelleme yapılarak verilerin bir domain adı
altında tutulmasına izin veren bir sistemdir. DDNS değişken IP adresleri ile bilgisayara bir
internet domain adı atanmasına izin verir.
 Server Name (Sunucu Adı): Listeden DDNS sunucu adı seçiniz.
 User ID (Kullanıcı ID): DDNS bağlantısı için gerekli olan kimlik doğrulaması için
kullanıcı ID’ sini giriniz. Maksimum 64 karakter yazabilirsiniz.
 Password (Şifre): DDNS bağlantısı için gerekli olan şifrenizi giriniz. Maksimum 32
karakterdir.
 Re-type Password: Şifrenizi tekrar giriniz.
 Host Name (Cihaz Adı): DDNS sunucuya kayıtlı olan cihaz adını giriniz.
 Periodical Update (Periyodik Update): DDNS bilginizi periyodik olarak güncelleyiniz.
LED
IP kamera açıldığında LED göstergesinin gösterilmesi kullanıcının tercihine bağlıdır. LED
göstergelerinin açık olması önerilir çünkü kameranın network veya güç hatasının anlaşılması
kolaylaşır.

System Log (Sistem Logu)
System Log (Sistem Logu)
Kamera bağlantısının kesildiği durumlarda uzak logu etkinleştir (enable the remote log)
seçeneği ile logların kaydedilmesi sağlanır. Sunucu adı ve port bilgilerini girip kaydet tuşuna
basınız.

