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Ürün Sahibinin Kaydı 
Model ve seri numarası cihazın altındadır. Bu numaraları aşağıda sağlanan yere 
kaydedin. Bu ürün ile ilgili olarak satıcınızı arayacağınız zaman bu numaralara bakın.  

Model No. ____________________   

Seri No. ____________________  

UYARI 

 

Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için birimi yağmur veya 
neme maruz bırakmayın.   

AC adaptörü için elektrik çarpmasından sakınmak için kabini açmayın. 
Servis için sadece kalifiye servis personeline başvurun.  

 
Uyarı: Uygunluk için sorumlu taraf ile açıkça onaylanmayan değişiklikler 
kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilecektir.  
 

ABD’deki müşteriler için  

Bu cihaz test edilmiştir ve FCC Kurallarının 15. Kısmı uyarınca dijital cihaz limitlerine 
uygun bulunmuştur. Bu limitler bir meskun kurulumunda zararlı parazitlere karşı makul 
koruma sağlamak için tasarlanmışlardır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır 
ve yayabilir ve talimatlara göre kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı 
parazite neden olabilir. Fakat belli bir kurulumda parazitin meydana gelmeyeceğinin 
garantisi yoktur. Eğer bu ekipman radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden 
olursa, bu cihazını açılması ve kapatılması ile belirlenebilir, kullanıcı aşağıdaki bir veya 
birden fazla önlemler ile paraziti düzeltmek için teşvik edilir:   

– Alıcı antene yeniden yön verin veya yeniden yerleştirin.  
– Cihaz ve alıcı arasındaki uzaklığı artırın.  
– Cihazı, alıcının bağlandığı bir devredeki prizden farklı bir prize bağlayın.  
– Yardım için satıcı veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine danışın.   
   
Bu kılavuzda açıkça onaylanmamış değişikliklerin bu cihazı çalıştırma yetkinizi geçersiz 
kılabileceğiniz konusunda sizi uyarıyoruz.  

Bu kılavuzda tavsiye edilen korumalı arayüz kablosu FCC Kurallarının 15. Kısmının B 
Altbölümü uyarınca dijital cihaz limitlerine uygun olması için bu cihaz ile kullanılmalıdır.  

 
Uygunluk Beyanı  

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Kısmına uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:  
(1) bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir, ve  
(2) bu cihaz arzu edilmeyen çalışmaya neden olabilecek paraziti de içeren alınan tüm 
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paraziti kabul edilmelidir  
 
ÖNEMLİ NOT: FCC RF maruziyet uygunluk gerekliliklerine uygun olması için anten veya 
cihazda değişikliğe izin verilmez. Anten veya cihazda herhangi bir değişiklik cihazın RF 
maruziyet gerekliliklerini geçmesi ile sonuçlanabilir ve kullanıcının cihazı çalıştırma 
yetkisini geçersiz kılabilir.  
 
 
 

KULLANICIYA UYARILAR  

© 2006~11 Tüm hakkı saklıdır. Bu kılavuz veya burada tanımlama yazılım, yazılı izin 
olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, çevrilemez veya bilgisayarca okunabilir 
herhangi bir forma küçültülemez.   

BU KILAVUZLA VE BU KILAVUZDA YER ALAN YAZILIM VEYA DİĞER BİLGİLERLE 
İLGİLİ OLARAK HİÇBİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR VE BU KILAVUZ, YAZILIM 
VEYA DİĞER BİLGİLERLE İLGİLİ TİCARETE ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR 
AMACA UYGUNLUK KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER AÇIKÇA 
REDDEDİLMEKTEDİR. HİÇ BİR DURUMDA HAKSIZ FİİL, SÖZLEŞME VEYA BAŞKA 
TÜRLÜ BU KILAVUZ, YAZILIM VEYA DİĞER BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK 
ORTAYA ÇIKABİLECEK DOLAYLI, ARIZİ VEYA ÖZEL HASARLARDAN ÖTÜRÜ 
YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMİYORUZ. 

 
Bu kılavuzda ve burada mevcut bilgilerde önceden bildirmeden herhangi bir zamanda 
herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı tutarız. Burada tanımlanan yazılım ayrı bir 
kullanıcı lisans anlaşması şartlarına da tabi olabilir.  
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Genel Bakış  

Bu kullanım kılavuzu myLink kameranın bir bilgisayardan nasıl çalıştırılacağını açıklar. 
Cihazı çalıştırmadan önce kullanıcı bu kılavuzu tamamen ve dikkatli bir şekilde 
okumalıdır.  

 

Giriş  

Bu kamera ucuz ve tamamen ölçeklenebilir bir izleme cihazıdır. Çünkü Ağ Kameraları 
mevcut yerel alan ağınıza (LAN) tıkılabileceği için gereksiz kablolama tertibatından 
potansiyel olarak binlerce lira tasarruf edeceksiniz.  

 
Bu cihaza LAN veya İnternet bağlantısı ile erişilebilir. Cihazınızı doğrudan bir yerel alan 
ağına veya xDSL modeme bağlayın, ve Microsoft® Internet Explorer ile hızlı, isteğe bağlı 
video aktarımını elde edin. Dakikalar içinde bir video görüntüsünü PC’ye kaydedecek 
şekilde cihazı ayarlayabilirsiniz. Tüm dünyanın göreceği şekilde bir web sitesine canlı 
görüntü yüklenebilir.  
 
 

 

Özellikler 

 Kurma sihirbazı ile kolay kurulum (IP Wizard II) 

 Kolay kurulum için UPnP aygıt bulma ve NAT router transversal  

 Internetten kolaylıkla IP kameranızı aramak için Dinamik IP Servis, DIPS® 

 Eş zamanlı H.264, MPEG4 ve JPEG üçlü sıkıştırma  

 2 Mega-piksel çözünürlük  

 Eş zamanlı 9- profil kodlayıcı  

 2 Mega-piksel veya 720P mod seçilebilir  

 720P modu için 30 fps’ye kadar 

 2 Mega-piksel mod için 15 fps’ye kadar 

 UDP / TCP / HTTP protokolleri seçilebilir  

 IEEE 802.11n kablosuz LAN (WLAN modeli) 

 WEP/WPA/WPA2-PSK kablosuz güvenlik (WLAN modeli) 

 3G mobil uzak uygulama için 3GPP 

 Dijital yakınlaştırma 

 Dahili mikrofon  
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 Ses hattı çıkışı  

 Çift yönlü ses  

 10 alana kadar akıllı hareket algılama  

 Hareket tetiklendikten sonra ön ayara gitme  

 Olay için bir FTP veya e-posta kullanarak görüntü iletimi   

 DDNS ve PPPoE  

 İzleme uygulamaları için çoklu-kanal kontrol yazılımı 

 Çevrimiçi bellenim yükseltme  
 
 

Minimum Sistem Gereklilikleri 

 Microsoft Internet Explorer 6.0 veya üst sürümü  

 Microsoft Media Player 11.0 veya üst sürümü (kaydedilmiş dosyaları 

oynatmak) 

 VGA Monitör çözünürlüğü 1280 x 1024 veya daha üstü 

 Pentium-4 3.6 GHz veya daha üstü 

 Hafıza Boyutu: 1GB veya daha fazla 

 Windows XP, Vista, 7 
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Paket İçeriği  

Kullanıcı pakette aşağıdaki parçaları bulabilir:  

 

Item Açıklamalar 

 

1. Bu kamera ürünün ana elemanıdır. Kamera 
modeline göre değişiklik gösterir 

 

2. Vidalarla Kamera Ayağı  

 

3. Sökülebilir WLAN anteni  (sadece 
ML-2120 (WLAN) modeli için) 

 

4. Güç adaptörü 12V DC elektrik güç çıkışını 
Ağ Kamerasına sağlar.  
 
 

 

5. Kullanım kılavuzu CD’si Ağ Kamerasının 
çalıştırılması için önemli bilgi ve talimatlar 
sağlar.   
 
 

 

6. Hızlı başlangıç kılavuzu bu cihazı kurmak 
için önemli bilgi ve talimatlar sağlar.  
 

 

Eğer yukarıdaki parçalardan herhangi biri kayıpsa lütfen satıcınız ile hemen temasa 

geçin.  

 
Not: Ağ Kamerasında mevcut güç kaynağından farklı bir voltaj kullanılırsa bu hasara 
neden olacak ve bu ürün için garantiyi geçersiz kılacaktır.  
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Fiziksel Tanımlama 

Önden Görünüş  

 
 

 
Cam & Odak Halkası  

Kullanıcı odağı manuel olarak (elle) ayarlamak için bu halkayı kullanabilir.  
 
Mikrofon 

Bu kameranın gömme dâhili bir mikrofonu vardır. Bu mikrofon ön panelde bulunana 

küçük delikte gizlidir.   
 
Micro SD Kar Yuvası  
Olayı kaydetmek için bu yuvaya bir mikro SD kart takabilirsiniz. 

32Gb büyüklüğünde mikro SD kart test edilmiş ve başarı ile çalıştığı tespit 
edilmiştir. 
 
 
 

Mikrofon 

Cam & odak 
halkası 

Micro-SD 
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Alttan görünüş  
 

Ses Çıkış Jakı  
Ses-çıkış Jakı bu cihazın ses veya ikaz sesi çıkarmasına izin verir.   
 
DC Güç Jakı   

Giriş gücü 12VDC’dir. Kameraya gücü pakette mevcut güç adaptörü ile tedarik etmeyi 

unutmayın. Aksi durumda yanlış güç adaptörü birime hasar verebilir ve tehlikeye neden 

olabilir.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Anten 
Kullanıcı mevcut anteni anten konektörüne (SMA tip) bağlayabilir veya daha yüksek 
performans elde etmek için başka bir yüksek kazanç anteni kullanın.  
 
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama 
Bu buton küçük delikte gizlidir. Bu buton tüm fabrika varsayılan ayarlarını geri yüklemek 
için kullanılır. Bazen kameranın yeniden başlatılması sisteminin normal durumuna geri 
dönmesini sağlayacaktır. Eğer yeniden başlatıldıktan sonra sistemin hala problemleri 
varsa kullanıcı fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleyebilir ve bunu tekrar kurabilir. 
Cihazı geri yüklemek için lütfen aşağıdaki adımları takip edin:  
 

1. Ataç veya başka aleti itin ve butona basın ve sürekli olarak basılı tutun.  

2. En az 5 saniye basılı tutun ve sonra aleti serbest bırakın. Sonra cihaz 

varsayılan ayarlarına geri dönecek ve yeniden başlayacaktır.  

 
Not: Fabrika varsayılan ayarlarına geri dönme ile IP adresinde mevcut önceki tüm 
ayarlar tamamen kaybolacaktır. Cihazın tekrar doğru şekilde çalışmasını sağlamak 
için kullanıcının cihazı araması ve yapılandırması için IP Wizard II programını 
çalıştırması gerekmektedir.   
 

LAN Soketi  
LAN soketi 10Base-T Ethernet veya 100Base-TX Hızlı Ethernet kablolamasına 
bağlantılar için bir RJ-45 konektörüdür. Bu Ethernet portu içinde bulunan N-Way 
protokolü otomatik olarak ağı algılayabilir veya ağın iletim hızını düzenleyebilir. Ağ 

LAN Soketi 

DC Güç 
Jakı 

Fabrika Ayarlarına  

Sıfırlama   

Audio 
Output Jack 

Anten 

Güç/Kablosuz 

LED lambası 

LAN LED 
lambası  
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Kamerasını bir 100Mbps Hızlı Ethernet ağ düğmesi veya göbeğine bağlamak için lütfen 
Kategori 5 kablosu kullanın.  
 
LAN LED lambası (yeşil renk) 

Ağ, Ethernet ile erişim yapıyorken bu LED lambası yanıp sönüyor olacaktır.  
 
Güç / Kablosuz LED lambası (turuncu renk) 

Bu LED Lambası DC gücünün açık veya açık olmadığını göstermek için kullanılır. Ayrıca 

bu LED lambası Kameraya kablosuz olarak erişiliyorken yanıp sönüyor olacaktır.  
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Donanım Kurulumu 

1. Kamerayı mevcut stand ile bağlayın.  

 
 
2. Kamerayı masaya yerleştirin veya tavan veya duvara sabitleyin.  
 
Ağ Kamerayı tavan veya duvara sabitlemek için üç vida kullanın. Ağ Kamerayı masa 
üzerine de koyabilirsiniz.  

 

 
 
 
3. Bir Ethernet kablosunu Kameraya takın  

 
Ethernet kablosunu Ağ Kamerasının tabanında bulunan LAN soketine bağlayın ve ağa 

ekleyin.  

Vidalayla 

Sabitleyin  
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4. Harici güç kaynağını Kameraya bağlayın  

Bağlanmış güç adaptörünü Ağ Kamerasının DC güç jakına bağlayın. Not: Pakette 

bulunan 12 VDC güç adaptörünü kullanın ve AC gücü için duvar prizine bağlayın.   

  

myLink ağ kamerasını iyi şekilde kurduktan ve açtıktan sonra ağ erişim tipi LED lambası 

açılacaktır. Bu sistemini başarılı şekilde başlatıldığı anlamına gelir. Ayrıca eğer doğru bir 

ağ bağlantınız ve Ağ Kamerasına erişiminiz varsa LED lambası kablolu modda yeşil 

renkte veya kablosuz modda turuncu renkte yanıp sönecektir.  

 

Eternet 

Kablosu 

Elektrik  

kablosu 
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Hazırlanma  

IPWizard II ile Arama ve Ayar 

Bir LAN ortamında Kamerayı kurduğunuzda, IPWizard II veya UPnP™ keşfi ile myLink 
Kameralarınızı aramak için iki kolay yolunuz vardır. Kameranın IP adresini bulmak ve bir 
kameradaki ilgili parametreyi ayarlamak için IPWizard II şu şekilde çalıştırılır.    
 

Arama 

 
 

IPWizard II'yi başlattığınızda bir arama penceresi açılacaktır. IPWizard II, LAN’da Ağ 
Kameralarını aramaya başlar. Mevcut cihazlar aşağıdaki şekilde listelenecektir.  
 

 
 

 

View (izleme) butonu 

IPWizard II ağ cihazlarını bulursa, View butonu gözükecektir. Lütfen görüntülemek 
istediğiniz myLink cihazını seçin ve View butonuna basın. Sonra kameradan videoyu 
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doğrudan görebilirsiniz. Ayrıca göz atıcı ile ağ cihazına bağlanmak için farenin sol 
butonuna çift tıklayabilirsiniz.  
 
 

 
 

LAN 

Kablolu arayüzün IP ilgili parametrelerini değiştirmek isterseniz lütfen yapılandırmak 
istediğiniz myLink cihazını seçin ve LAN butonuna tıklayın. İlgili ayarlar aşağıdaki 
şekilde gerçekleştirilecektir.   

 
 
 

Seçilen myLink cihazının ilgili ayarlarını değiştirebilirsiniz. “<<” butonuna tıkladığınızda 
LAN ayar prosedüründen çıkarsınız ve “>>” butonuna tıkladığınızda sonraki sayfaya 
aşağıdaki şekilde hareket edersiniz.  

 
Kullanıcı adı ve/veya şifreyi değiştirmek istemezseniz benzer şekilde ayarınızı 
gerçekleştirmek için sadece “Submit” butonuna tıklayın. “<<” butonuna tıklarsanız önceki 
sayfaya geri dönersiniz.  myLink cihazının kullanıcı adı ve/veya şifresini değiştirmek 
isterseniz sadece check butonuna tıklayın. Sonra ilgili alanlar aşağıdaki şekilde 
gözükecektir.  
 

 
Yeni kullanıcı adı ve şifreyi girdikten sonra ayarınızı buna göre gerçekleştirmek için 
“Submit” butonuna tıklayın. “<<” butonuna tıkladığınızda önceki sayfaya geri gidersiniz.  
 

Wireless (kablosuz) butonu  
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Kablosuz arayüzün IP ilgili parametrelerini değiştirmek isterseniz yapılandırmak 
istediğiniz myLink cihazını seçin ve WIRELESS butonuna tıklayın. İlgili ayarlar 
yukarıdaki şekilde gerçekleşecektir.  
 
Kablosuz AP veya router’unuzu ve WEP veya WPA anahtarındaki anahtarı seçmek için 
SSID’a tıklayın.  
 

 
 
Sonraki adıma geçmek için >> butonuna tıklayın: 

 
Kablosuz ayardan emin olun ve sonra gönderin.  
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Bu parametreleri teyit etmek için OK butonuna basın, sonra IPWizard II belirlenmiş bilgi 
ile bu kamerayı yapılandırmaya başlayacaktır.  
 

 
 
Bu adım tamamlandıktan sonra IPWizard II, kablosuz erişimi etkinleştirmek için Ethernet 
kablosunu çıkarmanız isteminde bulunacaktır. Sonra IPWizard II aşağıdaki şekilde, 
kablosuz ayarı test etmeniz veya kablosuz prosedürü bitirmeniz isteminde bulunacaktır.   
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Windows
®

 XP, Vista veya 7’nin UpnP’si 

UPnP™, Evrensel Tak ve Çalıştırın kısaltmasıdır, bu ağ ekipmanı, yazılım ve yan 
cihazlar arasında uyumluluğu sağlayan bir ağ mimarisidir. myLink  bir UpnP etkin 
cihazdır. Eğer PC’nizin Windows XP, Vista veya 7 işletim sistemi UpnP etkin ise Ağ 
Kamerasının bulunması çok kolay olacaktır.  
 
Eğer sadece PC’nizin işletim sistemi Windows XP ise UpnP ayarlarını etkinleştirmek için 
Ek I’e bakınız.  
 
Not: Windows 2000 UPnP özelliğini desteklemez. 

 
myLink cihazınızı bulmak için Masaüstünüze gidin ve My Network Places’i (ağ 
bağlantılarım) tıklayın.  

 
Hedeflenmiş myLink cihazını tıklayın. Sonra Internet Explorer (Internet Gezgini) bu Ağ 
Kamerasına otomatik olarak bağlanacaktır.    
 
 

myLink Cihazınızı bir NAT Router’ın 

arkasına kurun 

Kurulum yapıldığında cihaza LAN üzerinden erişilebilir. Cihaza İnternet üzerinden 

erişmek için cihaza gelen veri trafiğine izin vermek için geniş bant routerinizi 

yapılandırmalısınız. Eğer cihaz LAN üzerine bir router ile kurulmuşsa, bu durumda DHCP 

sunucusundan bir dinamik IP adresi alabilir. Ancak, eğer cihaza WAN’dan erişilmesi 

istenirse, IP adresinin sabit IP olarak ayarlanması gerekir, ayrıca router’ın port iletme 

veya Sanal Sunucu fonksiyonun ayarlanması gerekir. 

 

Ancak, eğer NAT router’ınız UPnP özelliğini destekliyorsa, NAT dolaşımını otomatik 

olarak gerçekleştirmek çok kolay olabilir. Bunu yapmak için NAT dolaşım özelliğini aktif 

hale getirin. Bu özellik kameraya erişime izin vermek için router’I otomatik olarak 

yapılandıracaktır.  

 
Cihaza bir UpnP router’ın monte edilmesi 3 adımlı bir prosedürle çok kolaydır. 

 

 

n UPnP NAT traversal seçeneğini aktif hale getirin (varsayılan) 

 

(1) NAT router’ınızın UPnP seçeneğini aktif hale getirin

 

UpnP IGD fonksiyonunu (NAT traversal) kullanmak için UpnP fonksiyonunun router’ınız 
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içinde aktif olduğundan emin olun. Çoğu yeni ev routerları bu fonksiyonu desteklemelidir. 

Bazı routerlar varsayılan ayar olarak aktiftir, bazıları ise değildir. Ayrıntılar için lütfen NAT 

routerınızın kullanım kılavuzunu kontrol edin. 
 
 

(2) Ağ Kamerasının UPnP NAT traversal seçeneğini aktif hale getirin

 

Ayrıntılı traversal ayarı için Setting  Network  UPnP sayfasına gidin. 
 
 

(3) DIPS ile Ağ Kameranıza erişin

 

Ayrıntılı DIP bilgisi için Setting  System  System sayfasına gidin.  

 
 
 

myLink Cihazına Internet 

Explorer’dan ilk kez erişim 

1. Bilgisayar üzerinde web tarayıcısını başlatın ve aşağıdaki şekilde izlemek istediğiniz 

Kameranın IP adresini yazın:    

 

Kameranın Login Penceresi komutu gelir:  
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2. “USERNAME” ve “PASSWORD” metin kutusu içine login adınızı ve şifrenizi yazın.  

 

İlk kullanım için (varsayılan değer), şunları girin 

Kullanıcı Adı: admin  

Şifre:  

 
Yani varsayılan ayar olarak “USERNAME” kısmına “admin” yazın ve PASSWORD 
kutusunu boş bırakın. Ana menüyü başlatmak için “OK” butonunu tıklayın.  

 

3. Göz atıcınızın güvenlik ayarına göre, IE Web Sayfası “Güvenlik Uyarısı” penceresini 

başlatabilir. Eğer öyleyse, PC’nize ActiveX yüklemek ve çalıştırmak için “Yes” seçeneğini 
seçin. Aksi halde sistem ActiveX’i sessiz şekilde yükleyecektir. 
 
 

4. ActiveX kontrolü kurulduktan ve çalıştırıldıktan sonra, ilk resim görüntülenecektir.  
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Bir Kullanıcı olarak Giriş yapmak  

Kameraya normal bir Kullanıcı olarak giriş yaparsanız, “Setting” fonksiyonuna 
erişilmeyecektir. 
 
 

Bir Yönetici olarak Giriş yapmak  

Yönetici olarak Kameraya giriş yaparsanız, cihazın sağladığı tüm ayarları yapabilirsiniz.  
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Ağ Kamerasının Çalıştırılması 

İster normal kullanıcı isterse yönetici olarak başlatma ekranı aşağıdaki gibi olacaktır.  

 

 

 

Resim İzleme Bölümü 

Cihaz tarafından çekilen görüntü burada gösterilir. Tarih ve saat pencerenin üstünden 
görüntülenir. 
 

Video Profili 

Cihaz H.264, MEPG4 ve JPEG için multi-profil fonksiyonunu eş zamanlı olarak destekler. 
Kullanıcı burada verilen doğru ve/veya tercih edilen profili seçebilir.  
 

Duraksız İşlem Protokolü 

Kullanıcı ağ ortamına göre doğru duraksız protokolünü seçebilir.  

Resim İzleme 

Bölümü 

ActiveX 

Kontrol

ü 

2-Yönlü 

Ses 

Tam 

Ekran 
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Dil 

myLink Cihazı müşteri şartını karşılamak için birden çok dile imkân verir. 

 

2-Yönlü Ses 

myLink Cihazı 2-yönlü ses fonksiyonunu destekler. Kullanıcı aşağıdaki ikon arasında 
geçiş yaparak bu fonksiyonu aktif hale getirebilir veya kapatabilir.  

 

 : Ses yükleme fonksiyonunun kapatılması. 

 : Ses yükleme fonksiyonun aktif hale getirilmesi. 

 

Tam Ekran 

Görüntüyü tam ekran olarak genişletir.  

 

 : Görüntüyü tam ekran olarak genişletin. Bu fonksiyondan çıkmak için 
“ESC” tuşuna basın. 

 
 

ActiveX Kontrolü 

ActiveX kontrol eklentisi sol fare butonuna basarak pek çok fonksiyonu destekler. Bu 
özelliğin ActiveX kontrolünü Microsoft® Internet Explorer içinde desteklediğini unutmayın.  
 
ActiveX kontrol ikonu üzerinde Sol Fare Butonunu tıklayın, bir menü penceresi açılır. Bu 
menü ActiveX kontrolüne özel özellikler sağlar. Bu özellikler şunları içerir: 
  

• “Digital Zoom”,   
• “Snapshot”,  
• “Record”,   
• “Volume”,   
• “About” 
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Digital Zoom (Dijital Yakınlaştırma) 

 
 
Yukarıdaki gibi bu fonksiyonu etkinleştirmek için Digital Zoom komutunu tıklayın. 
Kullanıcı yakınlaştırma oranını ve komutunu ayarlamak için görüntü üzerindeki kutuyu 
çekebilir veya ölçeklendirebilir. 
 
 

Snapshot (Enstantane) 
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Bu fonksiyonu etkin hale getirmek için Snapshot butonunu tıklayın. Resim çekmek için 
Snapshop butonuna basın. Görüntü dosyası lokal PC’nize JPEG formatı olarak 
kaydedilir. Browser komutunu seçerek kaydetme yolunu ve dosya adını belirleyip OK 
tuşuna basarak devam edin. 
 
Kaydedilen görüntüyü geri getirmek istiyorsanız, grafik düzenleme araçlarından birini 
kullanarak kaydedilen resmi görüntülemek için dosyayı seçin. 
 
 

Record (Kayıt) 

 
 
Bu fonksiyonu etkinleştirmek için Record komutunu tıklayın. Kayda başlamak için 
Record butonuna basın. Görüntü lokal PC’nize ASF formatında kaydedilir. Bunu 
durdurmak istediğinizde kaydı durdurmak için Stop komutuna basın. Browser komutunu 
seçerek kaydetme yolunu ve dosya adını belirleyip OK tuşuna basarak devam edin. 
 
Kaydı durdurduktan sonra, dosyaları listeleyin, bu dosya Video_yyyymmddhhmmss.avi 
olarak isimlendirilir. 
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ASF dosyaları standart Windows Media Player ile görüntülenebilir, fakat DirectX 9.0 veya 
daha sonraki bir versiyonun kurulması gerekir. 
 
 

Volume (Ses Düzeyi) 

myLink cihazınızdaki bu fonksiyonu etkinleştirmek için Volume butonunu tıklayın. 
Hoparlör ve mikrofon ses düzeyi için iki adet kontrol çubuğu vardır. Ses özelliğini 
ayarlamak için bu kontrol çubuklarını kaydırın. Sessiz komutunun tıklanmasıyla hoparlör 
çıkışı sessiz hale gelecektir.  
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About (hakkında) 

 
 

Bu ActiveX bilgisini göstermek için About komutunu tıklayın.  
 

myLink Cihazının Yönetimi 

Sistem Ayarı 

Bu fonksiyon sadece Kameraya yönetici olarak giriş yapmış olan kullanıcı için mevcuttur.  

 
Ayar sayfasını görüntülemek için her menü ismi üzerine tıklayın. 

 
Madde Action 

Network DHCP, DDNS, 3GPP, PPPoE ve UpnP gibi Ağ ayarlarını 
yapılandırın. 

Camera Kamera parametrelerini, konumunu ayarlayın ve kamera turunu 
ayarlayın 

System Sistem bilgisini, tarih ve saatin, bakımı yapılandırın ve sistem log 
dosyasını görüntüleyin 
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Video Video profillerinin eşlem oranını ve kare hızını yapılandırın 

Audio Ses parametrelerini yapılandırın 

User Kullanıcı adını, şifreyi ve giriş imtiyazını ayarlayın 

E-Mail E-posta yapılandırmasını ayarlayın 

Object Detection Obje algılamasını ayarlayın 

Storage SD kartının durumu ve yapılandırması 

Recording List SD kartı içinde dosyaların listesi 

Event Server Olay için FTP/TCP/HTTP ayarı 

Event Schedule Olay tetiklenmiş iken programı yapılandırın 

 
 
 
 

Ağ: Ağ ayarlarının yapılandırması 

myLink Cihaza ve istemcilere bağlanmak için ağı yapılandırmak üzere bu menüyü 
kullanın. 

 

Ağ 

 
Bu bölümde Ethernet kablosu üzerinden cihazı bağlamak için menü yer alır. 
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MAC adresi: 
myLink Cihazının Ethernet MAC adresini gösterir.  
 
IP adresi otomatik olarak elde etmek (DHCP): 
DHCP: Dinamik Ana Sistem Yapılandırma Protokolü anlamına gelir.  
 
IP adres atamasını yayınlamak için bir DHCP sunucu ağda kurulduğunda bu onaylanmış 
kutuyu etkinleştirin. Bu ayar ile IP adres otomatik olarak atanır. Sınırlı denemelerle eğer 
bu cihaz bir IP adres elde edemezse varsayılan IP adres olarak kendisi bir varsayılan IP 
adresi, 192.168.0.100, atayacaktır.  
 
 
IP adres, Alt Ağ Maskesi ve Ağ Geçidi: 
Eğer Obtain an IP address automatically (bir IP adresini otomatik olarak alın) alternatifi 
seçmeseniz bu ağ parametrelerini manuel olarak girmeniz gerekecektir.  
 
DHCP’den DNS Elde Etme: 
DNS: Alan Adı Sistemi anlamına gelir.  
 
Bir DHCP sunucusu ağda kurulduğunda bu onaylanmış kutuyu etkinleştirin ve DNS 
servisi sağlayın.  
 
Ana DNS ve İkincil DNS: 
Eğer Obtain DNS from DHCP’yi (DHCP’den DNS al) seçmezseniz bu parametreleri 
manuel olarak girmeniz gerekecektir.   
 
 
HTTP Portu: 
myLink cihazı iki HTTP portunu destekler. Birincisi varsayılan port 80’dir ve bu port 
sabittir.  
Bu port Intranet kullanımı için çok faydalıdır. İkinci HTTP portu değiştirilebilir. Kullanıcılar 
http protokolünün ikinci port sayısını atayabilir ve WAN kullanıcıları bağlanmak için port 
sayısını takip etmelidir. Eğer http portu 80 olarak atanamazsa kullanıcılar IP adresin 
arkasına port sayısını eklemelidir. Örnek : http://192.168.0.100:8080.  
 
Bu nedenle kullanıcı şunlardan biri ile cihaza erişebilir  

cihaza erişmek için http://xx.xx.xx.xx/, veya  

http://xx.xx.xx.xx:xxxx/ .  

 
Eğer LAN’da çoklu cihazlar kurulursa ve WAN’dan da erişilmesi gerekli ise, HTTP Portu 
çoklu cihazları desteklemek için sanal sunucu portu adreslemesi olarak atanabilir.  
 
Ayarı kaydetmek ve etkinleştirmek için “OK” butonuna basın. 
 
 

Kablosuz  

 
Eğer myLink cihazınız kablosuz model ise (ML-2120 gibi) ilgili parametreleri kablosuz 
ayara atayabilirsiniz. 

http://192.168.0.100:8080/
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Bu ayarları yaparken kablolu bir bağlantı kullanma büyük gizlilik sağlar. Bu ayarlar ilk 
önce daima kamerada ve sonra kablosuz erişim noktasında yapılmalıdır. Bu değişiklikler 
yaparken myLink cihazının daima erişilebilir olmasını sağlar. Bu fonksiyonun sadece 
WLAN kapasiteli model için mevcut olduğunu unutmayın.    
 

 
 
Ayar (Kolay Kurulum): 
Kablosuz ayarı yapılandırmak için 2-adımlı bir prosedür sağlar:  
Adım 1: Kablosuz routerın SSID’sini veya erişim noktasının (AP) seçin.  
 



myLink - Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu 

 32/95 

 
 
Adım 2: WEP veya WPA’nın güvenlik tuşunu girin. Kablosuz ayarı etkinleştirmek için 
“Submit” butonuna tıklayın.  
 

 
 
Kablosuz ayarları kullanıcı manuel olarak yapılandırma isterse lütfen aşağıdaki adımları 
takip edin:  
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MAC adresi: 
WLAN kartının Ethernet MAC adresini gösterir. Kullanıcının bunu değiştiremeyeceğini 
unutmayın.  
 
Yer araştırması: 
“Refresh” (yenile) butonuna tıklayın. Bu bir ağ taramasının sonucunu listeleyen bilgi 
penceresini yenileyecektir. Etkinliği kaldırılmış bir SSID yayınlı erişim noktaları kamera 
bununla bağlantılı oluncaya kadar gözükmeyecektir. Aşağıdaki bilgi sağlanmıştır:  
 
Arayüz Seçimi:  
“sadece Kablolu (Ethernet)” veya “Otomatik – eğer kablo bağlanırsa kablolu, aksi 
durumda kablosuz”: 
Kablolu veya kablosuz modu seçin. Fakat kablolunun öncelik olduğunu unutmayın.  
 
Tip: 
Altyapı veya Plansız moddan WLAN modlarından birini seçmek için.  
 
Güvenlik modu: 
Ağın hangi tür güvenlik kullandığını gösterir. Bu cihaz üç güvenlik yöntemini destekler:  
 None 

WEP 
WPA_PSK/WPA2_PSK 

  
 
 
SSID: 
Bu myLink cihazının yapılandırıldığı kablosuz ağın adıdır. Alan 32 alfa sayısal karakteri 
kabul eder.  
Ad kablosuz erişim noktasında kullanılan ile tamamen aynı olmalıdır veya bağlantı 
kurulmayacaktır.  
Bu alanı boş bırakmak cihazın en yakın açık ağa erişmeye çalışacağı anlamına gelir.  
 
Kanal: 
Hali hazırda kullanımdaki kablosuz kanalı seçer.  
 
WEP ayarları: 

- Kimlik Doğrulama:  
Erişim noktanız tarafından kullanılan yönteme bağlı olarak Açık veya 
Paylaştırılan Anahtar Sistemi Kimlik Doğrulamasını seçin. Tüm erişim 
noktalarının bu seçeneği yoktur, bu durumda bunlar muhtemelen Açık 
Sistemi kullanır, bu bazen SSID Kimlik Doğrulaması olarak bilinir.  
 

- WEP Modu:  
Mevcut anahtar türleri kullanılan erişim noktasına bağlıdır. Aşağıdaki 
seçenekler mevcuttur:  

 
•ASCII – Bu yöntemde karakter dizisi 64-bit WEP için tam olarak 5 
karakter ve 128-bit WEP için 13 karakter olmalıdır.  
 
•HEX – Bu yöntemde karakter dizisi 64-bit WEP için tam olarak 10 onaltılık 
(0-9, A-F)  karakter ve 128-bit WEP için 26 onaltılık karakter olmalıdır.  
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- Web Anahtarı 1~4:  

WEP’in anahtar değeri.  
 

WPA ayarları: 
- WPA Anahtarı:  

WPA’nın anahtar değeri. Cihaz anahtar yönetimi için bir önceden 
paylaştırılan anahtar (PSK) kullanır. Önceden paylaştırılan anahtar ya 
Manuel onaltılık, 64 onaltılık karakter olarak veya 8-63 ASCII karakterlerini 
kullana bir anahtar parolası olarak girilebilir.    
 

Obtain an IP address automatically (DHCP) (IP adresi otomatik olarak al): 
IP adres atamasını yayınlamak için ağda bir DHCP sunucusu kurulduğunda bu 
onaylanmış kutuyu etkinleştirin. Bu ayar ile IP adres otomatik olarak atanır.  
 
IP adres, Alt Ağ maskesi ve Ağ Geçiti: 
 
Eğer Obtain an IP address automatically seçmezseniz, bu ağ parametrelerini manuel 
olarak girmeniz gerekecektir.  
 
Ayarı kaydetmek ve etkinleştirmek için “OK”a tıklayın.  
 
Not: WLAN fonksiyonunu etkinleştirmek için, kullanıcı ilk önce ilgili bu parametreleri 
ayarlamalıdır. Sonra cihazı kapatın ve cihazdan Ethernet kablosunu çıkarın. Cihazı tekrar 
açın ve WLAN modu buna göre mevcut olacaktır.   

DDNS servisi  

 
DDNS: Dinamik Alan Adı Sunucusu anlamına gelir  
 
Internet Servis Sağlayıcınız (ISP) Internete bağlanmak için kullanacağınız en az bir IP 
adres sağlar. Adresiniz statik yani asla değişmeyen veya dinamik yani periyodik olarak 
değişmesi olası olan olabilir. Ne kadar sıklıkta değişeceği ISP’nize bağlıdır. Bir dinamik IP 
adres uzak erişimi karmaşıklaştırır çünkü cihazınıza Internet üzerinden erişmek 
istediğiniz zaman mevcut WAN IP adresinizin ne olduğunu bilmeyebilirsiniz. Dinamik IP 
adresi problemine olası çözümlerden biri bir dinamik DNS sunucusu formunda gelir.  
 
Dinamik bir DNS servisi benzersizdir çünkü bu IP adresiniz değişirken listelemenizin 
güncel kalması için IP adresinizi bir güncelleştirme aracı sağlar. Internette mevcut birkaç 
mükemmel DDNS servisleri vardır. Kullanabileceğiniz böyle bir servis 
www.DynDNS.org.’dur. Servisi kaydetmeniz ve kullanmaya başlamak için seçtiğiniz alan 
adını ayarlamanız gerekecektir. Detaylı talimatlar için lütfen servisin ana sayfasına veya 
daha fazla bilgi için Ek G’ye başvurun.  
 
Eğer cihazınız xDSL’ye doğrudan bağlanırsa bu özelliğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Fakat eğer 
myLink cihazınız bir NAT router’ın arkasında ise bu özelliği etkinleştirmeye ihtiyaç 
duymayacaksınız çünkü NAT router’ınız bu görevi yapmalıdır. xDSL ortamı ile ilgili olarak 
kullanıcıların çoğu dinamik IP adresleri kullanacaktır. Eğer kullanıcılar bir web veya bir 
FTP sunucusu ayarlamak isterse Dinamik Alan Adı Sunucusu gereklidir.    
 

http://www.dyndns.org.'dur/
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DDNS: 
DDNS servisini burada etkinleştir veya devre dışı bırak. 

 
Sunucu adı:  
Dahili DDNS sunucusunu seçin.  

 
DDNSHost:  
Bu cihazın alan adı uygulanır.  

 
Kullanıcı adı:  
Kullanıcı adı DDNS’ye girmek için kullanılır.  

 
Şifre:  
Şifre DDNS’ye girmek için kullanılır.  
 

PPPoE 

 
PPPoE: 
PPPoE: Ethernet üzerinden Noktadan Noktaya anlamına gelir  
 
Bir standart Ethernet ve Noktadan Noktaya ağ protokolü üzerine kurulur. xDSL veya 
kablolu cihazınızın doğrudan geniş bantla bağlanmasına izin verir. Sonra myLink 
cihazınız arama yapar ve dinamik bir IP adresi alır. Daha fazla PPPoE ve Internet 
yapılandırması için satıcınıza veya ISP’ye danışın.   
 
Cihaz doğrudan xDSL’ye bağlanabilir, fakat ilk önce bu PPPoE bilgisini programlamak 
için bir LAN ortamında ayarlanmalıdır ve sonra xDSL modemine bağlanır. Tekrar gücü 
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açın, sonra cihaz xDSL modemi ile WAN’a bağlanmak için ISP’yi arayacaktır.      

 
 
Prosedürler şunlardır  

• DHCP veya Sabit IP ile bir LAN’a bağlanma 
 
• Cihaza erişin, aşağıdaki şekilde Setting  Network  PPPoE ‘yi girin.  

 

 
 
PPPoE: 
PPPoE servisini burada etkinleştirin veya devre dışı bırakın.  

 
Kullanıcı adı:  

ISP tarafından sağlanan PPPoE servisi için kullanıcı adını yazın.  

Şifre:  

ISP tarafından sağlanan PPPoE servisi için şifreyi yazın.  

IP adresi, Alt Ağ maskesi ve Ağ Geçidi (salt okunur): 
PPPoE sunucu yerinden alınan IP bilgisini gösterir.  

 
Durum:  
PPPoE bağlantısının durumunu gösterir.  

 

Streaming (Duraksız işlem) 

 
RTSP bir duraksız işlem kontrol protokolüdür ve RTP, multicast ve Unicast gibi 
taşımaların görüşülmesi veya kodeklerin görüşülmesi için bir başlangıç noktasıdır. RTSP 
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bir medya sunucusu tarafından gerçekleştirilen medya akışının kontrol edilmesi için 
“uzaktan kumanda” olarak değerlendirmelidir. RTSP sunucular ses/görüntü verilerinin 
gerçek taşıması için protokol olarak RTP’yi kullanırlar.  

 
RTSP Portu:  

RTSP portunu seçin. RTSP protokolü bir video akışının başlatılması için bir istemcinin 
bağlanmasına izin verir. Kullanılacak RTSP port sayısını girin. Varsayılan değer 554’dür.  

 
RTP Portu: 
Video akışının transmisyon port sayısı aralığını belirtin. Varsayılan aralık 50000 – 
50999’dur. Kullanıcı 1024 ve 65535 arasında bir numara belirtebilir. 
 
 

 
 

 
 
 

UPnP 

 
UpnP, “Universal Plug and Play” ifadesinin kısaltmasıdır. Ağ ekipmanı, yazılım ve yan 
cihazlar arasında uygunluğu sağlayan bir ağ mimarisidir. Bu cihaz bir UpnP aktif Ağ 
Kamerasıdır. Eğer işletme sisteminiz UpnP aktif ise, myLink cihazı otomatik olarak tespit 
edilecek ve “My Network Places” alanına yeni bir ikon eklenecektir. Eğer UpnP 
işlevselliğini kullanmak istemiyorsunuz.

 
Ayrıca, bu cihaz ayrıca NAT traversal için kolayca UpnP IGD fonksiyonu sağlar. myLink 
cihazınız bir intranet (LAN) üzerinde bulunduğunda ve bir NAT router’ın diğer (WAN) 
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tarafından kullanılabilir yapmak istiyorsanız NAT traversali kullanın. NAT traversal 
düzgün olarak yapılandırıldığında, NAT router’daki bir harici HTTP portuna tüm HTTP 
trafiği cihaza iletilecektir. 
 
 

 
 

UPnP: 
UpnP servisinin UpnP servisini burada açın veya kapatın. 
 
Friendly Name: 
Bu cihazın takma adını burada gösterir.  
 

UPnP NAT Traversal   

Aktif olduğunda, myLink cihazı ağınız üzerindeki bir NAT routerdaki port eşlemesini 
yapılandırmaya çalışacaktır ve bunun için UPnP™ kullanılacaktır. UPnP™ ilk önce NAT 
router içinde aktif hale getirilmelidir.  

 
Port Range: 
NAT router içinde port aralığı açılacaktır.  
 
Harici IP adresi: 

İnternet üzerinden WAN erişimi için IP adresini ve portunu gösterir. Eğer NAT 
traversal başarılı bir şekilde yapılandırılırsa, kullanıcı bu cihaza erişmek için bu IP 
adresini ve portu kullanabilir. NAT traversal fonksiyonun kaybolması durumunda 
harici IP adresi gösterilmez. 
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Bonjour (Günaydın) 

 
Bonjour sıfır yapılandırma ağ olarak da bilinir ve IP ağları üzerinde bilgisayarların, 
cihazların ve servislerin otomatik keşfine imkan verir. Bonjour cihazların IP adresleri 
girmeye ve DNS sunucuları yapılandırmaya gerek kalmadan birbirlerini otomatik olarak 
keşfetmelerine izin vermek için endüstri standardı IP protokollerini kullanır. Spesifik 
olarak Bonjour bir DHCP sunucusu olmadan otomatik IP adresi devrine, bir DNS 
sunucusu olmadan isim adres çevrimine ve bir dizin sunucusu olmadan servis keşfine 
imkan verir. Bonjour Apple’ın IETF’ye devam eden standart oluşturma sürecinin bir 
parçası olarak sunmuş olduğu bir açık protokoldür.  

 
Bonjour: 
Bonjour servisini burada açın veya kapatın. 
 
Friendly Name: 
Bu cihazın takma adını burada gösterir.  
 

 
 

IP Filter (IP filtresi) 

 
Cihaz ile girilmesine izin veren veya reddeden farklı kullanıcı IP adresleri girebilirsiniz. 
 
IP Filter: 
IP filtresi fonksiyonu burada açılır veya kapatılır. 
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IP Filter Policy: 
Reddeden veya izin veren filtre politikasını seçin. 

 
 
 
 
 

IP Notification (IP bildirimi) 

 
IP adresinin değişmesi durumunda, sistem fonksiyonun aktif hale geldiği konusunda birini 
uyarmak için bir e-posta gönderebilir. 
 
SMTP Notification (e-mail):  

Bu fonksiyon aktif hale getirilirse, “Send to“ ve “Subject” alanlarının doldurulması gerekir.  
 
Send To:  

Alıcının e-posta adresini yazın. Bu adres yanıt postasında kullanılacaktır.  
 
Subject:  

E-postanın konusun/başlığını yazın.  

 



myLink - Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu 

 41/95 

 
TCP Notification:  

Bu fonksiyon aktifse, “TCP Server“, “TCP Port”, ve “Message” alanlarının doldurulması 
gerekir.  
 

TCP Server:  

TCP sunucusunun sunucu adını veya IP adresini girin.  
 
TCP Port:  
TCP sunucusunun port sayısını ayarlayın.  
 
Message:  
Mesaj FTP sunucusuna gönderilecektir. 
 
HTTP Notification:  

Bu fonksiyon aktif ise aşağıdaki alanların doldurulması gerekecektir.  
 

URL:  

Sunucu adını veya HTTP sunucusunun IP adresini girin.  

 
HTTP Login name:  
HTTP sunucusu için kullanıcı adını girin.  



myLink - Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu 

 42/95 

 
HTTP Login Password:  
HTTP sunucusu için şifreyi girin.  

 
Proxy Address:  
HTTP Proxy’nin sunucu adını veya IP adresini girin.  
 
Proxy Port:  
Proxy port sayısını ayarlayın.  
 
Proxy Login name:  
HTTP Proxy için kullanıcı adını girin.  

 
Proxy Login Password:  
HTTP Proxy için şifre girin.  
 
Custom parameter:  
HTTP sunucusu için spesifik parametreleri ayarlayabilirsiniz. 
 
Message:  
Mesaj HTTP sunucusuna gönderilecektir.  
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Camera: Kamera parametrelerini ayarlayın 

Cihazın kamera parametrelerinin fonksiyonlarını ayarlamak için bu menüyü kullanın. 
 

Resim 

 

 
 
Rotation:  
“Mirror” ve “Vertical Flip” özelliklerini açın veya kapatın. Görüntü aşağıdaki gibi 
dönecektir. 
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White Balance:  
Auto: beyaz dengesini otomatik olarak ayarlayacaktır. 
Hold: beyaz dengesini tutacaktır. 
 
Exposure Control: 
Auto: dahili kazancı otomatik olarak ayarlayacaktır. 
Hold: dahili kazancı tutacaktır. 

 
Color Level: 
Büyük değer renkli olacaktır.  
 
Brightness: 
Büyük değer kamerayı parlak hale getirecektir.  
 
Sharpness: 
Büyük değer kamerayı keskin hale getirecektir. 
 
Contrast: 
Büyük değer kamerada büyük kontrasta neden olacaktır.  
 
De-Noise: 
De-Noise istenmeyen gürültüyü atabilir veya düşürebilir ve ince detay ve kenarları 
koruyabilir. 

 
Default Settings: 
Fabrika resim ayarlarına dönün.  
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Privacy Mask (Gizlilik Maskesi) 

 

Pencere 1 – 7 arasında gizlilik maskesini belirlemek için bu sayfayı kullanın ve seçilen 
pencere için ismi ve gri düzeyi ayarlayın.    

 
Add ve Delete: 
 
Gizlilik maskesi pencerelerini eklemek veya silmek için kullanıcı bu cihaz tarafından 
alınan görüntüyü maskelemek için toplam 7 pencere belirleyebilir. Resmi fare üzerine 
getirerek, seçilen pencereniz konumunu ve boyutunu değiştirebilirsiniz. 
 
 
Name: 
Belirtilen pencerenin adı. 
 
Level 
Maske bloğunun gri düzeyini tanımlar. Alt değer daha koyu olacaktır.  
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System: Sistemin yapılandırması ve bakımı  

myLink cihazınızın temel ayarlarını yapmak için bu menüyü kullanın. 
 

System (sistem): 

 

 
 
DIPS (Dynamic IP Service): 
DIPS® (Dynamic IP Service) fonksiyonunun açılması ve kapatılması. 
 
Device ID (for DIPS): 
Her cihazın özel tanımlama numarasıdır ve DIPS için kullanılır. 
 
G ekinde cihazınızı DDNS servisi ile İnternetten nasıl belirleyeceğinizi tarif eder. Ancak 
aynı işi yapmak için daha kolay bir yol olan Dynamic IP Service, DIPS® servisini de 
sunuyoruz.  
  
 

Bu hizmeti kullanmak için aşağıdaki dört adımı takip edin:  

(1) Cihazın DIPS fonksiyonunu belirleyin 
 
(2) Bu sayfadan Cihaz ID’sini kontrol edin. Her cihaz için özel bir numaradır. 
 
(3) Cihazınız bir NAT routerın arkasındaysa, cihazınızı düzgün şekilde yapılandırın. 
Yukarıdaki “Kamerayı bir NAT Router’ın arkasına Kurun” bölümüne bakabilirsiniz. Bu işi 
sadece bir kez yapmanız yeterli. 
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(4) Şirketin web sitesini ziyaret ettiğinizde aşağıdaki DIPS servis sayfasını bulabilirsiniz: 
 

 
 
Cihaz Numaranızı girin ve “OK” butonuna basın. 
 
Yeni bir web sayfası açılacak ve cihazınıza bağlanacaktır. 
 
DIPS’in DDNS’den çok daha kolay bir servis olduğunu göreceksiniz. 
 
 
Device Title: 
Birimin ismini buraya girebilirsiniz. Birden çok birimden özel cihazı tanımlamak çok 
faydalıdır. Cihaz bulunduğunda bilgi IPWizard II üzerinde gösterilecektir. 
  
 
Software Version: 
Bu bilgi cihazın yazılım versiyonunu gösterir.  
 
Network LED: 
Network LED lambasının açılması veya kapatılması.  
 
Power LED (Wireless LED): 
Power LED lambasının açılması veya kapatılması (WLAN modeli ise kablosuz LED).  
 
Log: 
Kullanıcı cihazın sistem log bilgisini kontrol edebilir, Main Info, Appended Info, Operator 
IP vs.  
 
 
Reload: 
Bu butonu tıklayın; kullanıcı cihazın log bilgisini yenileyebilir. 
 
 

 

Date & Time (Tarih & Zaman) 

 
Cihazı kurabilir veya PC veya uzak NTP sunucusu ile senkronize edebilirsiniz. Ayrıca 
zamanı lokal olarak senkronize etmek için zaman bölgenizi de seçebilirsiniz. 
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Server Date & Time:  
Cihazın tarih ve saatini gösterir.  
 
PC Time:  
Bağlı PC’nin tarih ve saatini gösterir.  
 
Adjust:  

- Synchronize with PC:  
PC saati ile zaman senkronizasyonunu mümkün kılmak için bu seçeneği tıklayın. 
 
- Manual setting:  
Saati ve tarihi manuel olarak ayarlamak için bu seçeneği tıklayın. 
 
- Synchronize with NTP:  
Eğer cihazın tarih ve saatini NTP server (Network Time Protocol) adı verilen saat 
sunucusu ile senkronize etmek istiyorsanız bu seçeneği tıklayın. 

 
NTP Server: NTP sunucusunun host adını veya IP adresini girin. 
 
NTP sync. Interval: NTP sunucusuna atıfta bulunarak cihazın saatini ayarlamak 
istiyorsanız 1 ve 23 saat arasında bir aralık seçin.  
 
Time zone:  
Cihazın kurulu olduğu alanda Greenwich saati ile olan saat farkını ayarlayın. 
 
Daylight Saving:  
Yaz saati uygulamasının açılması veya kapatılması.  
 
 

 



myLink - Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu 

 49/95 

Maintenance (Bakım) 

 
Hard Factory Default (Include the network setting):  
Cihazın fabrika ayarlarını getirir. Bu butona tıklandığında tüm cihaz parametreleri fabrika 
ayarlarına sıfırlanacaktır (IP adresi dahil). 
 
Factory Default (Except the network setting):  
Cihaz yeniden başlatılır ve en güncel ayarlar fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlanır. Bu 
eylem şebeke ayarını sıfırlamayacaktır. 
 
 
Backup Setting:  
Tüm parametrelerin yedeğini almak için bu butona tıklayın. Ayarların değişmesi ve 
beklenmeyen bir davranış olması durumunda gerekirse, önceki ayarlara dönmek 
mümkün olacaktır. 
 
Restore Setting:  
Kaydedilen yedek dosyanın yerini belirlemek için “Browse” butonuna tıklayın ve sonra 
“Restore Setting” butonuna tıklayın. Ayarlar önceki yapılandırmaya kaydedilecektir. 
 
 

 
 
Firmware Upgrade: 

myLink cihazı yeni bellenim güncellemesini destekler (cihazdaki operasyonu kontrol eden 

yazılım). Gerekirse en son versiyon için satıcınızla temasa geçiniz. 
 
Web sitemizden veya satıcınızdan en son bellenim dosyasını indirin. Bu bellenim 
dosyasını açın ve PC’nize kaydedin. Sonra dikkatli bir şekilde aşağıdaki adımları takip 
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edin: 
 

1. Bellenim güncellemesi için gerekli olmayan diğer tüm uygulama programlarını kapatın. 

 
2. Bu cihaza sadece bellenim güncellemesi sırasında erişim yapın. 
 
3. Hareket Algılama fonksiyonunu kapatın. 
 

4. “Browse” butonuna tıklayın. Bellenim ikili dosyasını seçin. (Not: Bellenimin sadece bu 

cihaz için geçerli olduğunu unutmayın. Güncellendiğinde sistemin FLASH ROM’una 

yakılacaktır.)  

 

5. Bellenim dosyası seçildiğinde, “Firmware Upgrade” butonunu tıklayın.  

 
6. Yükseltme ilerleme bilgisi görüntülenecektir. Yükleme süreci tamamlandığında, cihaz 
sistemi otomatik olarak yeniden başlatacaktır. 
 
7. Sayacı bekleyin, daha sonra cihazı yeniden aramak için IPWizard II dosyasını 
kullanabilirsiniz. 
 
 
 

Uyarı!!! Bellenim indirme prosedürü kesilemez. Eğer indirme prosedürü 

sırasında güç ve/veya ağ bağlantısı kesilirse, muhtemelen cihazda önemli 
hasarlara yol açabilir. 
 
Hata olasılığı yüksek olduğundan bellenimi kablosuz LAN ile yükseltmemenizi ve 
güncelleme prosedürü sırasında bu birime diğer müşterilerin erişimine izin 
vermemenizi öneririz. 
 
Bellenimi güncellerken elektriği kapatmamanız ve bitiş mesajını beklemeniz 
gerektiğini unutmayın. 
 
Ayrıca, bellenim yükseltme prosedürü daima bir risktir, gerekli değilse yeni 
bellenimi yükseltmeye çalışmayın. 
 
 
System Restart:  
Cihaz ağ ayarlarının hiçbiri değiştirilmeden yeniden başlatılır. Yani cihazın IP adresi 
bellenim güncellemesinden sonra değişmeyecektir. 
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Video: Profili yapılandırın 

myLink cihazınız 2 video profili modu sağlar. İlki Megapixel’e kadar video 
çözünürlülüğünü destekleyen Mega-pixel modudur. Ancak bu modun maksimum kara hızı 
sadece 15 fps’dir. İkincisi ise VGA’ya kadar video çözünürlüğü destekleyen VGA modudur. 
Ancak kare hızı 30 fps’ye kadar olabilir. Kullanıcı kamerayı çalıştırmak için Mega-pixel 
veya VGA modunu seçebilir. Mega-pixel ve VGA arasında geçiş yapıldığında cihaz 
sistemi yeniden başlatacaktır. 
 

Common (Genel) 

 

 
 
Text Overlay Setting:  
Tarih, saat ve/veya metin gibi bazı önemli bilgiler resme dahil edilebilir. 
 
 
Video Profile:  
Kullanıcı sadece 720P veya 2 mega modu arasında seçim yapabilir. 720 P modu eş 
zamanlı olarak 1280x720 çözünürlüğe kadar H.264 ve JPEG akışlarına hizmet verebilir. 
Öte yandan, 2 Mega modundan eş zamanlı olarak 1600x1200 çözünürlüğe kadar akış 
desteklenebilir. 
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Video Profile (Video profili) 

 

 
 
Name:  
Seçilen profile bir isim atayın. 
 
Video Type:  
Seçilen video profilinin video kodeki. 
 
Resolution:  
Seçilen video profilinin çözünürlüğü. 
 
ROI:  
Seçilen profili ROI stream olarak atayabilirsiniz.  
 
Rate Control: 
Bu profilin hız kontrol yöntemini tanımlar. Dört seçenek vardır: Sabit Bit Hızı (CBR), 
Değişken Bit Hızı (VBR), Gelişmiş Sabit Bit Hızı (ECBR) ve Gelişmiş Değişken Sabit Hız 
(EVBR). 
CBR için video bit hızı farklı çözünürlüklere bağlı olarak düşük ve yüksek bant 
genişliğindedir. Kullanıcı bant genişliği sınırlamasını eşlemek için istenilen bit hızını 
ayarlayabilir. 
VBR için, kullanıcı bit hızından daha yüksek görüntü kalitesini ayarlamak için kalite 
düzeyini seçmelidir. Kalite düzeyi 1 ve 100 arasındadır. Daha yüksek değerler daha iyi 
kaliteye ulaşabilir ancak daha yüksek bant genişliği harcayacaktır. 
ECBR için video bit hızı normal CBR moduna dayalıdır. Ancak, hedef bit hızı görüntüdeki 
birçok hareketi sırasında hedef bit hızını maksimize etmek için artırılabilir. Maksimum 
hedef bit hızı önceden tanımlı bir zaman periyodu tutacak ve sonra normal CBR bit hızına 
dönecektir. 
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EVBR için, video bit hızı normal VBR moduna dayalıdır. Ancak hedef bit hızı görüntüdeki 
birçok hareketi sırasında hedef bit hızını maksimize etmek için artırılabilir. Maksimum 
hedef bit hızı önceden tanımlı bir zaman periyodu tutacak ve sonra normal VBR moduna 
dönecektir. 
 
 
 
Max Frame Rate: 
Bu profilin hedeflenen kare hızını tanımlar. Örneğin kare hızını 15 fps’ye ayarlayın, sonra 
görüntü mümkün olduğu ölçüde saniyede 15 kare güncellenecektir. Kullanıcının sınırlı 
bant genişliği kapsamında maksimum kare ile video kalitesini ayarlaması gerekir. 
 
 
GOP Control: 
Bu profilin Intra/Inter-kare (I/P) oranını tanımlar. Örneğin, GOP’yi 30 olarak 
ayarladığınızda, video akışında her 30 kare için sadece bir Intra kare olacaktır. 
 
 
 

ROI 
 

ROI Çıkar Bölgesi demektir. ROI’nin QVGA çözünürlüğü olduğu ROI penceresini 
belirtmek için bu sayfayı kullanın.  
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Audio: Ses parametreleri 

 

 
 
Audio: 
Ses fonksiyonun açılması veya kapatılması 
 
Mute While PT: 
Pan ve/veya tilt hareketi sırasında sesi kapatın 
 
Audio Mode: 
Simplex veya Full duplex (2-yönlü ses) modu arasında seçim yapın 
 
Input Gain: 
Giriş sesinin kazancını ayarlayın 
 
Output Gain: 
Çıkış sesinin kazancını ayarlayın 
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User: Kullanıcı adı, şifre ve giriş haklarını yönetin 

Yönetici ve izleyicinin kullanıcı isimleri ve şifrelerini eklemek, güncellemek veya çıkarmak 
için bu menüyü kullanın. 
 

 
 
Viewer login:  
Bağlandığında kişilerin videoyu izlemesine izin vermek için “Anoynmous” seçeneğini 
seçin. Aksi halde kullanıcılar girdikten sonra videoyu izleyebilir. 
 
Access Right:   
Yönetici myLink cihazındaki her fonksiyona erişim sağlayabilir. Ancak, izleyiciler sadece 
videoyu izleyebilir ve sınırlı fonksiyona erişebilirler. 
 
 
PTZ Control:   
PTZ fonksiyonu kontrol edip etmeme konusunda bu kullanıcıya yetki verir.  
 
Add, update, and remove of Users account:  
İzleyici kullanıcının hesabını yönetin. 
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 E-Mail: Setup e-posta yapılandırması 

Olay Programının diğer operasyonları için SMTP posta parametrelerini ayarlayabilirsiniz. 
Yani, eğer kullanıcılar alarm mesajını göndermek istiyorlarsa, parametreleri burada 
yapılandırmaları gerekecektir ve olay tetiklemesini mümkün kılmak için en az bir olay 
programı ekleyeceklerdir. 
 
 

 
 
SMTP Server:  
SMTP sunucu adını veya SMTP sunucusunun IP adresini yazın.  
 
Test:  
Bu hesabın var olup olmadığını kontrol etmek için mail sunucusuna bir deneme postası 
gönderin. 
 
SMTP Port:  
SMTP’in port sayısını belirleyin. 
 
SSL:  
SSL fonksiyonunu açın veya kapatın. 
 
SMTP Kimlik Onayı:  
Bir e-posta gönderdiğinizde gerekli kimlik onayını seçin. 
  Disable: bir e-posta gönderildiğinde kimlik onayı gerekli değilse.  
  Enable: Bir e-posta gönderildiğinde kimlik onayı gerekli ise.  
Authentication User name:  
Authentication seçeneği Enable olarak işaretli ise SMTP sunucusu için kullanıcı adını 
yazın. 
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Authentication Password:  
Authentication seçeneği Enable olarak işaretli ise SMTP sunucusu için şifreyi yazın. 
 
E-mail To:  
Alıcının e-posta adresini yazın.  
 
E-mail From:  
Gönderenin e-posta adresini yazın. Bu adres yanıt e-postalar için kullanılır. 
 
E-mail Subject:  
E-postanın konusunu/başlığını yazın. 
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Object detection: Obje algılamasını ayarlayın  
Hareket algılama pencereleri 1-10 arasında pencere belirlemek ve alınan bir görüntüyü 
izleyerek algılama koşullarını ayarlamak için bu menüyü kullanın. 

 
 
Add and Del: 
Hareket pencerelerini eklemek veya silmek için. Kullanıcı bu cihazla alınan görüntüyü 
izlemek için toplam 10 Dahil ve/veya hariç video belirtebilir. Resim üzerine fareyi 
getirerek, seçilen hareket penceresinin konumu ve boyutunu değiştirebilirsiniz. 
 
 
Included veya Excluded Penceresi: 
Bu pencereler Included veya Excluded türde seçilebilir.  
 Included pencereleri tüm video görüntüsü içinde belirli alanları hedefler 

Excluded pencereleri bir Include penceresi içinde ihmal edilmesi gereken alanları 
tanımlar (Include pencerelerinin dışındaki alanlar otomatik olarak göz 
ardı edilir) 

 
Name: 
Belirlenen özel hareket penceresinin adı. 
Object Size: 
Hareket algılamasının cisim boyutunu tanımlar. Daha yüksek obje boyutu sadece büyük 
cisim hareket algılamasını tetikler. Daha küçük cisim boyutunda küçük obje tetik hareketi 
dahi tetiklenecektir. Küçük obje boyutunda küçük objeler dahi hareketi algılamasını 
tetikleyecektir, algılayacaktır. Genel olarak konuşmak gerekirse küçük boyutlar olay 
tetiklemesini daha kolay yapacaktır. 
 
Hassasiyet 
Hareket algılamasının hassasiyet değerini tanımlar. Yüksek değerler daha hassas 
olacaktır.  
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Storage: SD kartın durumu ve yapılandırması 
Bu sayfa ekli SD kartın durumunu gösterir. Ekli kartı da yönetmek için ilgili parametreleri 
ayarlayabilirsiniz. 
 

 
 
Enable automatic disk cleanup: 
Koşullar aşağıdaki gibi ulaşıldığında eski kaydedilmiş dosyaları siler. 
 
Remove recordings order than: 
Eski dosyaları güne göre silin.  
 
Remove oldest recordings when disk is: 
Eski dosyaları kapasiteye göre silin. 
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Recording List: SD Card SD kart içindeki dosyaların listesi 
Bu sayfa dosya liste bilgisini gösterir. Kullanıcı seçilen dosyayı oynatabilir veya silebilir. 
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Event Server: FTP/TCP/HTTP/SAMBA sunucu yapılandırma ayarı  

FTP Server (FTP sunucusu) 

Olay Programlamada diğer işlemler için FTP parametrelerini ayarlayabilirsiniz. Yani eğer 
kullanıcılar alarm mesajını bir FTP sunucusuna göndermek isterse, parametreleri burada 
yapılandırması ve SMTP gibi olay tetiklemesine imkân vermek için en az bir olay 
programı eklemelidir. 
 

 
 
Name:  

Kullanıcı isteğine göre birden çok FTP dosyası belirtebilir. Bu nedenle, kullanıcının her 
FTP ayarı için bir isim belirtmesi gerekir.  
 

FTP Server:  

FTP sunucusunun sunucu adını veya IP adresini yazınız. 

 
Test:  
Bu hesabın mevcut olup olmadığı konusunda FTP sunucusunu kontrol edin.  

 
FTP Login name:  
FTP sunucusu için kullanıcı adını yazın. 

 
FTP Login Password:  
FTP sunucusu için şifreyi yazın.  

 
FTP Port:  
FTP servisinin port sayısını ayarlayın.  
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FTP Path:  
FTP sunucusunun çalışma dizin yolunu ayarlayın.  
 
FTP Passive Mode:  
FTP sunucusuna pasif veya aktif mod bağlantısını seçin.  
 
 
 

TCP Server 

FTP sunucusuna video dosyası göndermeye ek olarak cihaz ayrıca belirtilen TCP 
sunucusuna olay mesajı gönderebilir. 
 

 
 
Name:  

Kullanıcı isteğe göre birden çok TCP sunucusu belirtebilir. Bu nedenle kullanıcının her 
TCP sunucu ayarı için bir isim belirtmesi gerekir.  
 

TCP Server:  

TCP sunucusunun sunucu adını veya IP adresini girin.  
 
TCP Port:  
TCP sunucusunun port sayısını ayarlayın. 
 
 

HTTP Server (HTTP Sunucusu) 

Cihaz ayrıca belirtilen HTTP sunucusuna olay mesajı gönderebilir. 
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Name:  

Kullanıcı isteğe göre birden çok HTTP sunucusu belirtebilir. Bu nedenle kullanıcının her 
HTTP sunucu ayarı için bir isim belirtmesi gerekir.  
 
 

URL:  

HTTP sunucusunun sunucu adını veya IP adresini girin.  

 
Test:  
Mevcut olup olmadığı konusunda HTTP sunucusunu kontrol edin.  

 
HTTP Login name:  
HTTP sunucusu için kullanıcı adını yazın. 
 

 
HTTP Login Password:  
HTTP sunucusu için şifreyi yazın. 

 
Proxy Address:  
HTTP Proxy sunucu adını veya IP adresini girin.  
 
Proxy Login name:  
HTTP Proxy için kullanıcı adını yazın.  

 
Proxy Login Password:  
HTTP Proxy için şifre yazın.  
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Proxy Port:  
Proxy port sayısını belirleyin.  
 

SAMBA Server (SAMBA Sunucusu) 

myLink cihazı belirli SAMBA sunucusuna video akışı gönderebilir. 
 

 
 
Name:  

Kullanıcı isteğe göre birden çok HTTP sunucusu belirtebilir. Bu nedenle kullanıcının her 
HTTP sunucu ayarı için bir isim belirtmesi gerekir.  
 

SAMBA Server:  

SAMBA sunucusunun sunucu adını veya IP adresini girin.  

 
Test:  
Bu hesabın mevcut olup olmadığı konusunda SAMBA sunucusunu kontrol edin.  

 
SAMBA Login name:  
SAMBA sunucusu için kullanıcı adını yazın.  

 
SAMBA Login Password:  
SAMBA sunucusu için şifreyi yazın.  

 
SAMBA Path:  
SAMBA sunucusu için yolu yazın.  
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Event Schedule: olay programını yapılandırın  

Setting (Ayar) 

Bu menü Olay veya Olay Tetikleme programını belirtmek ve myLink tarafından sağlanan 
bazı eylemleri aktive etmek için kullanılır. Olay Tetiğinin kullanıcı tarafından aktive 
edileceği yerlerde aralığı olay öncesinde tanımlayın. 
 
 

 
 
Name: 

Olay veya Programın İsmi.  
 
Enable: 

Bu Olayı veya Programı açın veya kapatın. 
 
Type: 

Olay tetikleme veya program tetikleme 
 
Enable Time: 

Fizible zaman aralığını tanımlayın.  
 
Trigger by: 

Tetiklenen kaynakları seçin.  
 
Action: 

Olay tetiklendiğinde eylemleri tanımlayın.  
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Örnek 1: 
 

Dosyayı FTP sunucusuna her zaman tetiklenen hareketle gönderin: 
1. Olay tetiklemesi seçin  
2. Etkinleştirme saati: her gün 00:00 - 24:00 arası 
3. Tetikleme: Hareket Alanı (Object Detection sayfasında ekli) 
4. Eylem: FTP gönder (Event Server -> FTP Server sayfasına ekli) 
 

 
 
 
Örnek 2: 

18:00’den Cumartesi 06:00’ya kadar tetiklenen hareketle dosyayı E-posta 
sunucusuna gönderin. 

1. Olay tetiklemesini seçin.  
2. Saati etkinleştirin: Cuma 18:00’den başlayın ve 12 saat boyunca 

çalıştırın. Cumartesi 06:00’da duracaktır. 
3. Tetikleme: Hareket Alanı (Obje Algılama Alanında Ekli) 
4. Eylem: Bir e-posta gönderin (E-Mail sayfasına ekleyin) 

i. E-posta adresine: Alıcı e-posta adresini girmeniz gerekir.  
ii. Konu: e-posta konusunu belirtebilirsiniz.  
iii. Mesaj: E-posta içeriğini belirtebilirsiniz.  
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Örnek 3: 

Pazartesi-Cuma 18:00 – 24:00 arasında her 10 dakikada bir ses alarmını açın.  
1. Tür: Program tetikleyicisini seçin, aralık 10 dakika.  
2. Saati etkinleştirin: Pazartesi-Cuma arasını seçin, başlangıç saatini 18:00 

olarak ayarlayın ve 6 saat boyunca çalıştırın.  
3. Tetikleme: Seçmenize gerek yok zira her dakika tetiklenecektir. 
4. Eylem: Ses Alarmı 
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Record (Kayıt) 

Olay veya program uygulaması için kayıt dosyası türünü seçebilirsiniz. 
 

 
 
Record File Type: 

JPEG, AVI-JPEG, veya AVI-H.264 dosya formatını seçin.  
 

Record File Prefix: 

Kaydedilen dosya adının ön ekini tanımlayın. 
 
JPEG Picture Numbers: 

Gönderilecek JPEG resim sayılarını belirleyin.  
 
Pre-Trigger Duration: 

Maksimum alarm öncesi süreyi tanımlayın.  
 
Post-Trigger Duration: 

Maksimum alarm sonrası süreyi tanımlayın.  
 
Max File Size: 

Kayıt dosyasının maksimum tampon süresini tanımlayın.  
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Ek A: Sorun Giderme & Sıkça 

Sorulan Sorular 

Soru Cevap veya Çözüm  

Özellikler 

Video ve ses kodlayıcı – 
kod çözücü cihazda 
kullanılır.  
 
 

Cihaz yüksek kalitede görüntü sağlamak için H.264, MPEG4 
ve JPEG üçlü sıkıştırmayı kullanır. Burada H.264 ve MPEG4 
video sıkıştırması için standartlardır ve JPEG resim 
sıkıştırması için bir standarttır.      
Ses kodlayıcı – kod çözücü 3GPP için AMR ve RTSP 
duraksız işlemi için G.711/G.726  olarak tanımlanır.    
 

Maksimum sayıda 
kullanıcılar cihaza eş 
zamanlı olarak erişir.  
 

Kullanıcıların maksimum sayısı 20 ile sınırlıdır. Fakat bu 
ayrıca istemcilerden bu cihaza erişilen toplam bant genişliğini 
de bağlıdır. Cihazın maksimum veri çıkarması UDP modu için 
yaklaşık 20~25Mbps ve HTTP modu için 10Mbps’dir.  
Bu nedenle bağlanmış istemcilerin gerçek sayısı duraksız kip, 
çözünürlük ayarları, kodlayıcı-kod çözücü tipi, kare hızı ve 
bant genişliği ile değişir. Açıkçası bağlanmış her istemcinin 
performansı bir çok kullanıcı sisteme girdiği zaman 
yavaşlayacaktır.    

Cihaz dış mekanlarda 
kullanılabilir mi veya 
kullanılamaz mı.  
 

Bu cihaz hava şartlarına dayanıklı değildir. Dışarıda 
kullanılabilmesi için hava şartlarına dayanıklı bir kasa ile 
donatılması gereklidir. Fakat hava şartlarına dayanıklı bir kasa 
ile donatılırsa cihazın ses fonksiyonunun etkinliğini kaldırabilir.  

Bu cihazı kur 

Durum LED lambaları 
yanmıyor.  

• Pakette mevcut DC güç adaptörünü kullanıldığını kontrol ve 
teyit edin. Güç konektörünü güvenli hale getirin ve tekrar 
yeniden açın.   
• Eğer problem çözülmezse cihaz arızalı olabilir.  
Daha fazla yardım için satıcınız ile temasa geçin.  

Cihaz için ağ 
kablolaması gereklidir.  
 

Cihaz 10 ve/veya 100 Base-T ağ oluşturmaya izin veren 
Kategori 5UTP kablo kullanır.   

Bu cihaz eğer ağda bir 
güvenlik duvarı 
mevcutsa kurulacak ve 
çalışacaktır.  
 

Eğer ağda bir güvenlik duvarı varsa normal veri iletişimi için 
port 80 açıktır. HTTP portu ve RTSP portunun güvenlik duvarı 
veya NAT routerda açılması gerekmektedir.  

İlk sefer için  veya 
fabrika varsayılan 
ayarları sıfırlamadan 

Kulanıcı adı = admin ve şifreyi boş bırakın.  
Tamamının büyük-küçük harfe duyarlı olduğunu unutmayın.  
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sonra kullanıcı adı ve 
şifre  

Kullanıcı adı ve şifreyi 
unuttunuz.   
 

Aşağıdaki adımları takip ediniz. 
1. Cihaza üç saniyeden daha fazla basarak fabrika 

varsayılan ayarlarını eski haline getirin.  
2. Cihazı yeniden yapılandırın.  

Cihazın IP adresini 
unuttunuz.  

IPWizard II programı veya UPnP keşfini kullanarak cihazın IP 
adresini kontrol edin.    

IPWizard II programı 
cihazı bulamaz. 

• Eğer cihaz 1 dakika içinde birimi bulamazsa cihazı yeniden 
açıp kapatın.  
• Cihazı bir router üzerinden bağlamayın. IPWİzard II 
programı bir router üzerinden cihazı algılayamaz.  
• IPWizard II programını çalıştıran PC’ye IP adres 
atanmamışsa IPWizard II programı cihazı bulamaz. IP 
adresinin PC’ye doğru şekilde atandığından emin olun.  
• PC’deki antivirüs yazılımı ayar programı ile karışabilir. bu 
Cihazın kurulması esnasında antivirüs yazılımının güvenlik 
duvarının etkinliğini kaldırın  
• PC veya Notebook’unuzun güvenlik duvarı ayarını kontrol 
edin.  

Internet Explorer, cihaz 

ile iyi şekilde çalışıyor 

gözükmüyor. 

Internet Explorer’ın 6.0 veya üst versiyon olduğundan emin 
olun. Eğer problemler yaşıyorsanız Microsoft web 
sayfasından Microsoft Internet Explorer’un en son 
versiyonuna yükseltmeyi deneyin.      

IPWizard II programı ağ 
parametrelerini 
kaydetmiyor.  
 

• Ağda sorun olabilir. Cihazın parametrelerini ve bağlantılarını 
doğrulayın.  

UPnP NAT Traversal  

NAT router ile çalışamaz • NAT router, UPnP fonksiyonunu desteklemiyor olabilir. 
Lütfen router’ın kullanım kılavuzunu kontrol edin ve UPnP 
fonksiyonunu açın.  
• NAT router’ın UPnP fonksiyonu IP kamera ile uyumlu 
olmayabilir. Onaylı router listesini elde etmek için lütfen 
satıcınız ile temasa geçin.  

Bazı IP kameraları 
çalışıyor ama diğerleri 
çalışmıyor  

• LAN üzerinde çok fazla IP kameralar kurulmuş olabilir ve 
NAT router’un daha fazla kamerayı desteklemek için kaynağı 
yetersizdir.  Routerdaki tarih bilgisini silmek için NAT router’ı 
kapatabilir ve açabilirsiniz.   

Bu cihaza erişin  

Internet Explorer’dan Ağ 
Kamerasının oturum 
açma sayfası ve diğer 
web sayfalarına 
erişemiyor.   
 

• Ağ Kamerasının IP Adresi başka bir cihaz veya bilgisayar 
tarafından halihazırda kullanılıyor olabilir. Olası bu problemi 
doğrulamak için Ağ Kamerasını ilkönce ağdan çıkarın ve 
sonra kontrol etmek için PING yardımcı programını çalıştırın.  
• Ağ kablosu nedeniyle olabilir. Ağ kablosu ve 
yapılandırmasını düzeltmeyi deneyin. Bir kros kablosu ile 
yerel bir bilgisayarı Ağ Kamerasına bağlayarak ağ arayüzünü 
test edin.  
• Internet bağlantısı ve ayarının doğru olduğundan emin olun.  
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• Internet Explorer’un IP adresini doğru girdiğinizden emin 
olun. Eğer Ağ Kamerasının dinamik bir adresi varsa son 
kontrolünüzden beri değişmiş olabilir.  
• Ağ tıkanması web sayfasının hızlı bir şekilde gözükmesini 
önleyebilir. Bİr süre bekleyin.  
PC ve Ağ Kamerasının IP adresi ve Alt ağmaskesi LAN’daki 
özel IP adresinin aynı sınıfında olmalıdır.  
• Ağ Kamerası tarafından kullanılan http portunun, varsayılan 
ayar=80, Ağ Kamerasının özel IP adresine iletildiğinden emin 
olun.  
• Ağ Kameranızda atanmış port numarası Internet ile elde 
edilemeyebilir. Mevcut port için ISP’nizi kontrol edin.  
• Proxy sunucusu Ağ Kamerasına doğrudan bağlanmanızı 
önleyebilir, proxy sunucusunu kulanmamayı ayarlayın.  
• Varsayılan Ağ Geçidi adresinin doğru olduğunu teyit edin.  
• Router Port İletme özeliğine ihtiyaç duyar. Detaylar için 
routerın kılavuzuna bakın.  
• Routerın veri filtrelemesi harici bir ağdan erişimi 
engelleyebilir. Detaylar için routerın kılavuzuna bakın.  
• Routerın global IP adresi ve Ağ Kamerasını port numarası ile 
Internetten Ağ Kamerasına erişin.  
• Bazı routerlar aynı LAN’daki Ağ kamerasına erişmek için 
global IP adresi reddeder. Özel IP adres ve Ağ Kamerasının 
doğru port numarası ile erişin.  
• DDNS’yi kullandığınızda Varsayılan Ağ Geçidi ve DNS 
sunucu adresini ayarlamanız gerekir.  
• Yukarıdaki prosedürden sonra eğer çalışmazsa Ağ 
Kamerasını varsayılan ayara sıfırlayın ve tekrar kurun.   
• Eğer problem çözülmezse Ağ Kamerası arızalı olabilir. Daha 
fazla yardım için satıcınız ile temasa geçin.  

Resim veya video ana 
sayfada gözükmez.  
 

• PC’nin Ağ Kamerasına bağlandığı ilk seferde ActiveX 
Kontrollerini indirmek için açılır Security Warning (güvenlik 
uyarısı) penceresi gözükecektir. Windows XP veya Vista 
kullanırken uygulamaları kurmak için yetkilendirilmiş uygun bir 
hesap ile oturum açın.  
• Ağ sıkışıklığı Resim Ekranının hızlı görünmesini önleyebilir. 
Gerekli bant genişliğini azaltmak için daha alt çözünürlüğü 
seçebilirsiniz.   

Bilgisayarınıza cihazın 
ActiveX’inin kurulduğunu 
kontrol edin.   
 

C:\Windows\Downloaded Program Files’a gidin ve dosya 
“IPCamera Control” için bir giriş olup olmadığını görmek için 
kontrol edin. Durum sütununda “Installed” (kuruldu) 
gözükmelidir. Eğer dosya listelenmezse Internet Explorer’da 
Güvenlik Ayarlarınızın doğru şekilde yapılandırıldığından 
emin olun ve sonra cihazın ana sayfasını yeniden yüklemeyi 
deneyin. Büyük ihtimalle ActiveX kontrol inmeyecek ve doğru 
şekilde kurulmayacaktır. Internet Explorer güvenlik 
ayarlarınızı kontrol edin ve sonra Internet Explorer’ı kapatın ve 
yeniden başlatın. Göz atmayı deneyin ve tekrar oturum açın.  

Internet Explorer  
aşağıdaki mesajı 
gösterir: “Your current 

IE güvenlik ayarlarını ayarlayın veya ActiveX kontrollerini 
indirmeye ve komut dizisini oluşturmaya izin vermesi için 
bireysel ayarlarınızı yapılandırın.   
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security settings prohibit 
downloading ActiveX 
controls” (mevcut 
güvenlik ayarlarınız 
ActiveX kontrolleri 
yüklemenizi engelliyor)   

 

Cihaz yerel olarak 
çalışıyor ama harici 
olarak çalışmıyor.  

• Güvenlik duvarı koruması neden olmuş olabilir. Sisteminiz 
veya ağ yöneticiniz ile Internet güvenlik duvarını kontrol edin.   
LAN’ınız dışında cihazın erişilebilir olması için güvenlik 
duvarının bazı ayarların değişmesine ihtiyacı olabilir.  
• Cihazın LAN’ınızda çalışan başka diğer web sunucuları ile 
karışmadığından emin olun.   
• Yerel LAN’ınız dışında cihazın erişilebilir olmasına izin 
vermesi için router ayarlarının yapılandırmasını kontrol edin.  
• Internet bağlantısının bant genişliğini kontrol edin. Internet 
bant genişliği hedef bit hızından daha düşükse video akımıtı 
doğru şekilde çalışmayacaktır.  

Okunamayan karakterler 
gösteriliyor. 

Seçilen dilin işletim sistemini kullanın. Internet Explorer’da 
seçilen dilin kodlamasını veya Karakter Kümesini ayarlayın.   

Çerçeve hızı ayardan 
daha yavaş.  
 

• Ağ trafiği ve resim objesi çerçeve hızını etkiler. Ağ tıkanıklığı 
çerçeve hızının ayardan daha yavaş olmasına neden olur.  
• Internet bağlantısının bant genişliğini kontrol edin. Eğer 
Internet bant genişliği hedef bit hızından daha az ise, video 
akıtımı doğru şekilde çalışmayacaktır.  
• Ethernet aktarma hub’ı çerçeve hızını düzeltebilir.  

Ses etkinleştirildiğinde 

siyah ekran veya çok 

yavaş video.  

• Akıtılan görüntü boyutu için daha yüksek bir çerçeve hızını 
desteklemek için cihaza olan bağlantınızın yeterli bant 
genişliği yok. Video akımıtını 160x120 veya 320x240’a 
azaltmayı ve/veya sesin devre dışı bırakmayı deneyin.  
• Ses 32 kbps tüketecektir. Videoyu güçlendirmek için sesi 
devre dışı bırakın. Internet bağlantınız cihazdan gelen akıtılan 
sesi desteklemek için yeterli bant genişliğine sahip 
olmayabilir.  

E-posta veya FTP’deki 
görüntü transferi 
çalışmıyor.  
 

• Varsayılan Ağ Geçidi ve DNS sunucu adresi doğru şekilde 
ayarlanmalıdır.  
• Eğer FTP doğru şekilde çalışmazsa FTP sunucusunun 
transfer etme modu hakkında ISP’nize veya ağ yöneticinize 
danışın.  

Kaydırma/Eğme 
çalışmıyor  
(Merkez ve Ön Ayar 
Konumlandırma Tıklama 
da dahil)  

• Cihaz ile iletişim durduğunda Internet Explorer’daki 
[Refresh] butonuna tıklayın. Görüntü yenilenecektir.   
• Diğer istemciler Kaydırma/Eğme’yi kullanıyor olabilir.  
• Kaydırma/Eğme köşenin sonuna ulaştı.  
 

Kaydırma/Eğme 
sorunsuz bir şekilde 
çalışmıyor.  

Ses ve videoyu akıtma ile beraber Kaydırma/Eğme özeliğini 
kullanıyorken hafif bir gecikme olabilir. Eğer kamerayı 
kaydırırken veya eğerken önemli bir gecikme olduğunu 
görürseniz ses akıtmayı devre dışı bırakmayı ve/veya video 
akıtma boyutunu azaltmayı deneyin.  

Cihazın video kalitesi  

Kameradaki odak kötü.  • Kirli veya tozlu cam takılmış. Camlardaki parmak izleri, toz, 
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 leke vb. görüntü kalitesini azaltabilir.  

Görüntünün rengi az 
veya değişik.  
 

• Beyaz Dengesini ayarlayın.  
•İzlediğiniz görüntünün en iyi şekilde olmasını temin etmek 
için Ekran özellik ayarını (renk kalitesi) en az 16bit’e ve 
bilgisayarınızda eğer mümkünse 24 bit veya daha yükseğe 
ayarlayın.    
•Cihaz görüntü ekranındaki yapılandırma yanlış.  
Parlaklık, kontrast, renk tonu ve netlik gibi görüntü ile 
parametreleri ayarlamanız gereklidir.    

Görüntü titriyor.  • Yanlış güç hattı frekansı görüntülerin titremesine neden olur. 
Cihazın 50 veya 60 Hz formatından emin olun.  
• Eğer obje koyu ise görüntü titreyecektir. Kamera etrafındaki 
koşulu daha parlak hale getirin.   

Gürültülü görüntüler 

meydana geliyor.  

Eğer cihaz çok az ışıklı bir ortamda yer alırsa video görüntüleri 
gürültülü olabilir. Kamera etrafındaki koşulu daha parlak yapın 
veya Beyaz-ışık LED lambasını açın.   

Diğer  

Kaydedilmiş ASF 
dosyasını çalamıyor 
 

Cihaz tarafından kaydedilmiş AVI dosyasını oynatmak için 
Microsoft®’s DirectX 9.0 veya üstü kurulmuş olmalı ve 
Windows Media Player 11.0 veya üstünü kullanın.   
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Ek B: PING IP Adresi 

PING (Internet Paketi Araştırıcısı anlamına gelir) komutu belirli adrese bir paket 

göndererek ve bir cevap bekleyerek belirli bir IP adresinin erişilebilir olup olmadığını 

belirlemek için kulanıdır. Kurulmuş cihazları veya ağ üzerindeki diğer cihazlarla IP 

adresinin karışıp karışmadığını doğrulamak için de çok faydalı bir aygıttır.  

 
myLink cihazınızın IP adresinden emin olmak isterseniz PING komutunu aşağıdaki 
şekilde kullanın.  

 Bir DOS penceresi başlatın.  

 ping x.x.x.x yazın, burada x.x.x.x, cihazın IP adresidir.  

 

Aşağıda gösterildiği şekilde cevaplar probleme bir açıklama sağlayacaktır.  

 

 

Ağ Kamerasının IP adresi ile karışan başka diğer cihazları bulmak isterseniz de PING 
komutunu kullanabilirsiniz fakat ilk önce cihazı ağdan çıkarmalısınız.  

 



myLink - Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu 

 75/95 

Ek  C: Bant Genişliği Tahmini 

myLink cihazından iletilen videonun çerçeve hızı istemci ve sunucu, video çözünürlüğü, 
kodlayıcı-kod çözücü tipi, sunucunun kalite ayarı arasındaki bağlantı bant genişliğine 
bağlıdır. Cihazınızın bant genişliği gerekliliklerini yaklaşık olarak tahmin etmenize yardım 
olmak için genel bilgiler burada verilmiştir.  
 
Gerekli bant genişliği video kaynağının içeriğine bağlıdır. Ağır çekim video genel olarak 
daha küçük bit hızı üretecektir ve hızlı çekim aksine daha yüksek bit hızı meydana 
getirecektir. Cihaz tarafından üretilen gerçek sonuçlar değişiyor olabilir.  

 
Görüntü 

Çözünürlüğü 
JPEG modu için veri 

boyutlarının 
ortalama aralığı   

MPEG4 modu için 
ortalama bit hızı  

H.264 modu için 
ortalama bit hızı  

160 x 120  
(QQVGA) 

çerçeve başına 3 ~ 
6k bayt 

64kbps~256kbps  
@ 30fps 

32kbps~192kbps  
@ 30fps 

320 x 240  
(QVGA) 

çerçeve başına 8 ~ 
20k bayt 

NA 192kbps~512kbps  
@ 30fps 

640 x 480  
(VGA) 

çerçeve başına 20 ~ 
50K bayt 

NA 384kbps~1536kbps  
@ 30fps 

1280x720 
(HD) 

çerçeve başına 100 
~ 200k bayt 

NA 512kbps~3076kbps  
@ 15fps 

1600x1200 
(UXGA) 

 NA 512kbps~3076kbps  
@ 15fps 

 
 

Not: Ayrıca ses akıtma yaklaşık 32kbps bant genişliği alır. Bazı xDSL/Kablo 
modem yükleme hızları 128 kbps’ye bile ulaşamayabilir. Böylece bir 128 kbps 
veya daha düşük bağlantıda sesi de akıtırken iyi kalitede video elde 
edemeyebilirsiniz. Yükleme hızı 128 kbps’den daha fazla olsa bile en iyi video 
performansı için ses akıtma devre dışı bırakılarak daha iyi video performansı 
elde edilir.   
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Ek  D: Spesifikasyonlar 
Kamera LAN WLAN 

Görüntü Cihazı 2 Mega-piksel görüntü sensörü   

Etkin Pikseller 1600 x 1200 piksel 

Hassasiyet 1.0V/lux-sec 

Sinyal - Gürültü  42.3dB 

Cam 4.3mm 

IP Modülü  

Video  

Video Kodlayıcı 
Eş zamanlı olarak H.264, MPEG4 ve Devinimli JPEG 
(Üç-kodlayıcı) 

Video Profili Eş zamanlı olarak 9 profil 

Çerçeve Hızı  
30fps @ 1280x720 moduna kadar (HD modu) 
15fps @ 1600x1200 moduna kadar (2 Mega-piksel mod) 

Görüntü Ayarı  

AE, AWB 
Gürültü azaltma 
Renk, parlaklık, netlik, kontrast 
Yansıtma/Çevirme 
Gizlilik Maskeleri  
Metin, zaman ve tarih yer paylaşımlı  

Akıtma  Eş zamanlı olarak çoklu-profil akıtma  
UDP, TCP, veya HTTP üzerinden akıtma  
HTTP üzerinden M-JPEG akıtma (sunucu itme) 
3GPP mobil izlemeyi destekler (MPEG4) 
Kontrol edilebilir çerçeve hızı ve bant genişliği  
Sabit ve değişken bit hızı (H.264) 
ROI 

Ses  

Ses Kodlayıcı RTSP: G.711 64kbps, G.726 32kbps 
3GPP: AMR 

Ses Akıtma  Tek yünlü veya iki yönlü  

Mikrofon Dahili mikrofon 

Ses Çıkışı Ayarlanabilir ses çıkış kazancı  

Ağ  

Desteklenen 
Protokoller 

IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, 
DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, 
PPPoE, 3GPP, Samba, ICMP 

Güvenlik   
Şifre koruma, IP adres filtreleme, HTTPS şifrelenmiş veri iletimi, 
kullanıcı erişim kaydı   

Kullanıcılar  20 eş zamanlı tek nokta kullanıcılar  

Ethernet 10/100M otomatik anlaşma   

Kablosuz  X 11n 

Sistem entegrasyonu   

Uygulama 
Programlama Arayüzü 

ONVIF 
Yazılım entegrasyonu için açık API  
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SDK 

Alarm Başlatıcıları  Akıllı video hareket algılama  

Hareket Algılama  Dahil veya hariç seçenekler ile 10-alan video hareketi algılama  

Alarm Olayları 
FTP veya e-posta ile dosya yükleme  
E-posta, HTTP, ve TCP ile bildirim 
Ses uyarma çıkışı 

Video Arabelleği Önce ve sonra alarm arabelleği  

Genel  

RAM  128MB 

ROM 16MB 

Güç Kaynağı  12V DC harici güç adaptörü   

GÜç tüketimi  2W 3W 

Konektörler  

RJ-45 10BaseT/100BaseTX 
DC güç jakı   
Ses çıkışı  
Fabrika Varsayılan Ayarlarına Sıfırlama 
SD kartı 

Gösterge LED lambası  Yeşil ve turuncu LED lambaları  

İşletim Sıcaklığı 0°C - 40°C (32°F - 104°F) 

İşletim Nemi  %20 ~ %80 (yoğuşma olmadan) 

Boyut YxGxD:74.5 x 52.6 x 35..0 (mm) 
İzleme Sistemi   

OS Windows® XP, Vista, 7 

Göz atıcı  IE 6.0 veya üstü, Firefox 2.0 veya üstü, Safari 

Cep Telefonu 3GPP player ile 

Video Player VLC, Quick Time, Real Player, Core Player 

Yazılım  

Arama & Kurulum IPWizard II 

Demet NVR Programı SecuGuard 64CH 
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Ek  E: Port İletiminin Manuel 
olarak Yapılandırılması 
myLink bir router ile kullanılabilir. Eğer cihaza WAN’da ulaşılmak istenirse bunun IP 

adresinin sabit IP adres gibi ayarlanması gerekir, ayrıca port iletimi veya router’ın Sanal 

Sunucu fonksiyonun da ayarlanması gerekir. Bu cihaz UPnP traversal fonksiyonunu 

destekler. Bu nedenle kullanıcı bu özeliği  ilk önce NAT routerın port iletimini 

yapılandırmak için kullanabilir. Fakat eğer kullanıcının port iletimini manuel olarak 

yapılandırması gerekirse lütfen aşağıdaki adımları takip edin:     

 

myLink cihazının ağınızdaki bir router ile manuel olarak kurulması aşağıdaki şekilde 

3-adımlı kolay bir prosedürdür:  

 

göz atıcınız ile Router’e erişin.  

 

(1) myLink cihazınıza yerel/sabit bir IP adres atayın. 

 

Cihaza router tarafından tanınmasına izin verecek yerel ve sabit bir IP Adres atanmalıdır. 

Cihazı sabit bir IP adres ile manuel olarak ayarlayın, örneğin 192.168.0.100.  

 

(2) Web göz atıcınız ile Router’a erişin  

Aşağıdaki adımlar genel olarak ağınızdaki herhangi bir routera uygulanabilir. D-Link 

DI-624, yapılandırma prosesini netleştirmek için bir örnek olarak kullanılır. Router’In Hızlı 

Kurulum Kılavuzu’nda özetlenen aşağıdaki adımlarla routerın ilk ayarlarını yapılandırın.  

 

Kablo veya DSL sunucunuz varsa büyük olasılıkla dinamik olarak atanmış WAN 

IP Adresi olacak. ‘Dinamik’, router’ın WAN IP adresinin ISP’ye bağlı olarak zaman 

zaman değişebileceği anlamına gelir. Dinamik bir WAN IP Adresi kamusal ağda 

routerınızı tanımlar ve Internete erişmesine izin verir. Router’ınızın WAN IP 

Adresinin ne olduğunu bulmak için routerınızdaki Status (Durum) ekranına gidin 

ve routerınız için WAN bilgisini konumlandırın. Aşağıdaki sayıda gösterildiği gibi 

WAN IP Adresi listelenecektir. Bu Internet üzerinden kameranızı görüntülemek 

için web göz atıcınıza yazmanız gerekecek olan adres olacaktır. IP adresi 

değiştirdikten sonra ekranın üstündeki Reset IP address at next boot (sonraki ön 

yüklemede IP adresi sıfırla) butonunun işaretlenmemiş olduğundan emin olun.   

Bunu yapmazsanız bilgisayarı yeniden çalıştırdığınızda IP adresi sıfırlanacaktır.  
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WAN IP Adresinizi burada listelenecektir. 

 

Not:  ISP’nize bağlı olarak dinamik WAN IP’nin zaman zaman değişmesi nedeniyle 

ISP’nizden Statik bir IP adres almak isteyebilirsiniz. Statik bir IP adres zamanla 

değişmeyecek sabit bir IP adrestir ve uzak bir yerden kameranıza erişmek amacıyla  

kullanmak için daha uygun olacaktır. ISP’nizden Statik bir IP adres elde edemezseniz 

alternatif olarak DIPS™ veya DDNS bir çözümdür .     

 

(3) Uzak görüntü izlemesini etkinleştirmek için Sanal Sunucu Portlarını 

açın/ayarlayın  

 

Güvenlik duvarı özelikleri routera eklenmiştir ve birçok router kullanıcılara Internet 

üzerinden cihazdan videoya erişmesine engel olur. Router bir numaralandırılmış portlar 

serisi üzerinden Internete bağlanır. Cihaz tarafından normalde kullanılan portlar Internet 

üzerinden erişime engellenirler. Bu nedenle bu portlar Internet tarafından erişebilir hale 

getirilmelidir. Bu routerdaki Virtual Server (sanal sunucu) fonksiyonu kullanılarak 

gerçekleştirilir. Kamera tarafından kullanılan Sanal Sunucu portları kameranıza uzak 

erişim için router ile açılmalıdır. Sanal Sunucuya router ekranının Advanced (gelişmiş) 

sekmesine tıklayarak erişilir.    

 

Router’ın Sanal ayarlarını yapılandırmak için aşağıdaki adımları takip edin.  

• Enabled’ı (etkinleştir) tıklayın. 

• Her giriş için bir ad girin.  

• Protocol Type (protokol tipi) (TCP ve UDP) altında Both’u (her ikisi de) seçin.   

• Private IP (özel IP) alanında kameranızın lokal IP Adresini girin (örneğin 

192.168.0.100). 
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• Varsayılan kamera port ayarlarını kullanıyorsanız Public (kamu) ve Private Port 

(özel port) bölümüne 80 girin, Apply’a (Uygula) tıklayın.  

• Kamera görüntülerine herhangi bir zamanda ulaşılabilmesi için Scheduling 

(zamanlama) Always (daima) olarak ayarlanmalıdır.  

 

Giriş adından önce gözüken bir denetim imi portların etkinleştirildiğini gösterecektir.  

 

Önemli: Bazı ISP’ler port 80’e erişimi engeller. Uygun portları bu doğrultuda açabilmeniz 

için ISP’nizi kontrol ettiğinizden emin olun.Eğer ISP’niz port 80’deki trafiği geçemezse 

kameranın kullandığı portu 80’den başka bir şeye değiştirmeniz gerekecektir. Tüm 

routerlar aynı değildir, bu nedenle portların nasıl açılacağı hakkında özel talimatlar için 

kendi kullanım kılavuzunuza bakın.  

 

 
 

 

Router’ınızın Virtual Server bölümüne geçerli portlar girin. Ayarları etkinleştirmek için bu 

satırdaki kutuyu işaretlediğinizden emin olun. Sonra router’ın WAN IP Adresi ile WAN’dan 

cihaza erişilebilecektir.  
 
Şu ana kadar bu cihaz için tüm PC yapılandırmanızı tamamlamış oldunuz.  
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Ek  F: DDNS Uygulaması  

1. Önsöz 

 

Bir kablolu modeminiz veya xDSL’niz varsa kendi Ağ Tabanlı Cihazınıza veya diğer 
TCP/IP Servisinize ana bilgisayar olmanın en iyi bir yoludur. Alanınızı 
www.yourname.com, www.yourname.com.tw vb. şekilde oluşturun (Not: Bu alan 
Internic ile Network Solutions, DirectNIC, Register.com vb. gibi kayıt otoriteleri 
aracılığıyla kaydedilmelidir). Alan adınızın dinamik IP adresi bir DDNS sunucusu 
tarafından otomatik olarak izlenir.  

Kendi Ağ Cihazınıza ana bilgisayar sağlayın ve bilgisayarınızın IP adresi ne olursa 
olsun, veya ister çevirme, ister DSL, isterse kablo modem internet bağlantısı olsun, 
bilgisayarınızın IP adresi sürekli değişir. DDNS servisi şunları da içeren ama sadece 
bunlarla sınırlı olmayan tüm üst seviye alan adlarını destekler.   

 

2. Ethernet Ağ Ortamı 
 

Normalde, sadece dinamik IP adresleri elde edebilecek kullanıcılar için gereklidir.  
Kullanıcılar statik geçerli IP adresi elde edebildikçe genellikle DDNS servisine 
başvurmaları gerekmemektedir. Biz DDNS’nin kullanıcılar için gerekli olup olmadığına 
karar vermeden önce Ağ Tabanlı Cihazımıza ne tür Ethernet ağ ortamı kurmamız 
gerektiğini kontrol etmeliyiz.  
 

(1) Geçerli Sabit IP Ağın Ortamı  
 

Eğer kullanıcılar geçerli IP adresler elde edebilirlerse DDNS sunucusuna 
başvurmaları daha zahmetsiz olacaktır. Çünkü bu ortamda IP adres sabittir, 
kullanıcılar IE gözatıcısında doğrudan IP adresi veya tanıtım sitesinin alan adını 
girebilecektir.  
 

(2) Dinamik IP Ağın Ortamı  
 

Eğer kullanıcılar dinamik IP ağ (Çevirmeli xDSL) ortamında ise önceden bir alan 
adına başvurmaları gerecektir. Sonra DDNS sunucusuna başvurun. Harici 
yöneticinin internet ile erişebilmesine izin vermek için Ağ Tabanlı Cihazın DDNS 
ve PPPoE’sinin gerekli bilgilerini ayarlayın.    
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3. Uygulama adımları—DDNS & Alan Adı 
 

(1). Şu web sitesini ziyaret edin.: http://www.dyndns.org/  
(2). “Account”ı (hesap) tıklayın.   

 

 
 

 
(3). Sol tarafta sütunlar gözüktükten sonra “Create Account”ı (hesap meydana getir) 
tıklayın.  

 

http://www.dyndns.org/
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(4). Başvuru anlaşması ve gerekli bilgileri doldurun.  
a. Kullanıcı adı 
b. E-posta adresi ve doğrulama  
c. Şifre ve doğrulama  
d. Tüm veri bilgisini gönderin ve bir hesap oluşturmayı bitirin.  
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(5). E-posta kutunuzu kontrol edin. “Your DynDNS Account Information“ (DynDNS 
Hesap Bilginiz) başlıklı bir e-posta olabilir. Yeni başvurduğunuz DDNS servisini 
teyit etmek için köprü adresini tıklayın. Sonra başvurduğunuz DDNS 
etkinleşecektir.     

 
 

Bu iki seçeneğe tıklayın 
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(6). http://www.dyndns.org/ web sayfasına tekrar girin. DDNS sunucusunun yönetici  
arayüzüne bağlanmak için uyguladığınız kullanıcı adı ve şifrenizi girin.  

 

Onaylamak için tıklayın 

http://www.dyndns.org/
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(7). Eğer doğru kullanıcı adı ve şifre girilirse oturum açma sayfasının üst sağında 

aşağıdaki resmi görebilirsiniz 
 
(8). “Services”i (servisler) tıklayın.  
 

 
 
 
(9). “ Dynamic DNS ” seçeneğini tıklayın 
 

 

Hesabınızı girin 
account 
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(10). “Get Started”ı (başlatmak) tıklayın. 
 

 
 
(11). Bu adımda herhangi bir masraf olmadan bir alan adı meydana getirebiliriz. İlk 
önce ana makina adını girelim. (Pink No.1)  Sonra hatırlaması kolay bir alan seçelim. 
(Pink No.2) 3. adım Servis Tipinden “Offline Hostname” (çevrimdışı ana bilgisayar adı) 
tıklamaktır. (Pink No.3) Nihai olarak alan adı bilgisini teslim etmek için “Create Host”u 
(ana bilgisayar oluştur) tıklayın ve DDNS uygulamasını bitirin. (Pink No.4) 
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4. Ağ Tabanlı Cihazın DDNS ve PPPoE’sinin 
ayarlanması  
 

Son olarak kullanıcılar  Ağ Tabanlı Cihazın web sayfasına girmelidir ve DDNS sunucuna 
başvurmadan sonra DDNS ve PPPoE’nin gerekli bilgilerini ayarlamalıdır. DDNS ve 
PPPoE sayfalarına erişmek için lütfen kullanım kılavuzunu kontrol edin. Değişiklikleri 
kaydettikten sonra cihazı yeniden başlatın. Sonra harici kullanıcılar alan adını girerek Ağ 
Tabanlı Cihaza göz atabilir.   
 
 
 

1 2 

3
2 

4
3
2 
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Ek  G: Güç Hattı Frekansı  

ÜLKE VOLTAJ FREKANS AÇIKLAMALAR  

Arjantin 220V 50 Hz *Nötr veya hat kabloları Avustralya ve başka yerlerde 
kullanılanın tersidir.  

Avustralya 230V* 50 Hz 

*Prizler tipik olarak yakın anahtar ile kontrol edilir.  
Nominal gerilim resmi olarak 230V olarak değişmiş olsa dahi 
240 V toleranslar dahilindedir ve yaygındır.   

 

Avusturya  230V 50 Hz   

Brezilya  110/220V* 60 Hz 

* Bahia, Paran?(Curitiba dahil), Rio de Janeiro, S 緌 Paulo 

ve Minas Gerais ‘de 127V mevcuttur  (bazı otellerde 220V 
bulanabilir).  Fortaleza (240V) hariç olmak üzere diğer 
alanlar sadece 220V’tur.  

Kanada  120V 60 Hz   

Çin Halk Cumhuriyeti  220V 50 Hz  

Finlandiya   230V 50 Hz  

Fransa  230V 50 Hz  

Almanya  230V 50 Hz   

Hong Kong 220V* 50 Hz  

Hindistan  230V 50 Hz  

İtalya 230V 50 Hz  

Japonya  100V 50/60 Hz* 
*Doğu Japonya 50 Hz (Tokyo, Kawasaki, Sapporo, 
Yokohoma, ve Sendai); Batı Japonya 60 Hz (Osaka, Kyoto, 
Nagoya, Hiroshima)  

Malezya 240V 50 Hz   

Hollanda 230V 50 Hz   

Portekiz 230V 50 Hz   

İspanya  230V 50 Hz   

İsveç 230V 50 Hz   

İsviçre 230V 50 Hz  

Tayvan 110V 60 Hz   

Tayland 220V 50 Hz  

Birleşik Krallık  230V* 50 Hz 
*Prizler tipik olarak yakın anahtar ile kontrol edilir.  
Nominal gerilim resmi olarak 230V olarak değişmiş olsa dahi 
240 V toleranslar dahilindedir ve yaygındır. 

ABD 120V 60 Hz   

 



myLink - Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu 

 90/95 

Ek  H: 3GPP 

Önceki bölüme ilave olarak 3GPP fonksiyonunu kullanmak için, bu fonksiyonun çalışması 
için daha fazla bilgiye veya yapılandırmaya ihtiyacınız olabilir.   

 
3GPP fonksiyonunu kullanmak için herhangi bir güvenlik duvarı koruması olmadan bir 
genel ve sabit IP adresi ile Ağ Tabanlı Cihazın kurulmasının önemle tavsiye edildiğini 
unutmayın.   
 
RTSP Portu:  
Port 554, RTSP cihazı için varsayılan değerdir. Fakat bazen bazı servis sağlayıcılar bazı 
nedenlerle bu port numarasını değiştirir. Eğer bu söz konusu ise kullanıcının buna göre 
bu portu değiştirmesi gerekmektedir.  

 

Arama prosedürü:  
 
1. Doğrulanmış bir player seçin (şuanda PacketVideo veya  Realplayer) 

 
2. Erişim için şu URL’yi kullanın:  

rtsp://host/mpeg4/media.3gp  

 
Burada host kameranın ana bilgisayar adı veya IP adresidir.  
 
 
Uyumlu 3G mobil telefon:  
Uyumlu 3G telefonun onaylı listesini elde etmek için lütfen satıcınız ile temasa geçin.  
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Ek  I: Windows XP’nin UPnP’sinin 
Etkinleştirilmesi 

Sadece PC’nizin işletim sistemi Windows XP ise UPnP ayarlarını etkinleştirmek için 
aşağıdaki adımları takip edin.  

 

 
Start > Settings’e (başlat-ayarlar) gidin.

 
Control Panel’e (kontrol paneli) tıklayın. 
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Add or Remove Programs’a (Program Ekle veya Kaldır) tıklayın. 

 

 
Add/Remove Windows Components’a (Windows Bileşenlerini Ekle/Çıkar) tıklayın.  

 
Aşağıdaki ekran gözükecektir: 
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Networking Services’i ( Ağ Kurma Servisleri) seçin. 

 
Details’ı (detaylar) tıklayın. 

 

 
Universal Plug and Play’i (Evrensel Tak ve Çalıştır) seçin. 

 
Ok’a (tamam) tıklayın. 
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Next’e (sonraki) tıklayın. 

 

 
Ayar bileşenleri yapılandırırken lütfen bekleyin.  
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Finish’e (bitir) tıklayın. 

 
 
=================================================================== 
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