
Terim Türkçe Karşılığı Açıklaması

3D-DNR
3B-Dijital Parazit 

Giderme
3 boyutlu olarak, resimdeki gürültüleri azaltma özelliği.

Advanced IR
Gelişmiş Kızıl 

Ötesi

Advanced IR, aşırı pozlama olmadan yüksek kaliteli KÖ görüntüler sağlayarak yakındaki ve 

uzaktaki nesneleri net siyah beyaz görüntülerle görüntüler.

AES

Otomatik 

Elektronik 

Deklanşör

Bir cctv güvenlik kamerasında değişken ışık seviyelerinde video sinyalini otomatik olarak 

güçlendiren elektronik devreye verilen isim.

AGC (Automatic gain control)
Otomatik kazanç 

kontrolü

Düşük ışık seviyelerinde video işaretinin seviyesini yükselten elektronik devre AGC açıkken 

resimde gürültü olabilir  Kamera özellikleri düşünülürken AGC kapalı alınmalıdır

Aspherical Lens
Asferik(küresel 

olmayan) mercek
Geometrik distorsiyonun etkilerini azaltmak için kullanılan küresel-olmayan bir lenstir.

ATW
Otomatik Beyaz 

izleme

Renkli kameralarda kameranın çevredeki renk sıcaklığına göre otomatik (veya manual) olarak 

renkleri ayarlaması.

AutoFocus
Otomatik 

Odaklama
Farklı uzaklıktaki nesnelerin net görünmesini sağlayan teknoloji

Automatic Brightness Control
Otomatik Parlaklık 

Kontrolü

 Görüntüleme cihazlarında, kendiliğinden-çalışan mekanizma cihazın parlaklığını ortam ışığının bir 

fonksiyonu gibi kontrol eder.

Automatic Iris 

Kameraya gelen 

ışığı otomatik 

olarak ayarlayan 

lens

Lensin içinde ufak bir motor ve kuvvetlendirici bulunur (video drive) ve kameradan gelen bir 

kontrol işareti yardımı ile video işaretinin seviyesini sabit bir değerde (1Vp-p) tutmaya çalışır. 

Lensin üzerinde, “tepe (peak)” ve “ortalama (average)” olarak değişen ışık şartlarına göre 

kullanmak için iki manuel kontrol bulunur.

AWB (Auto white balance)
Otomatik Beyaz 

Dengesi
Renkli kameralarda kameranın çevredeki ışık miktarına göre otomatik olarak renkleri ayarlaması.

Bandwidth Bant genişliği Bir kanal üzerinde taşınabilecek en fazla frekansa sahip sinyal, kanalın band genişliğidir.

BLC (Backlight compensation) Arka Işık Telafisi

Kamera bir pencere veya cam kapı gibi bir yere bakıyorsa, arkadan gelen ışığın kişilerin yüzlerini 

karartmaması için arkadaki ışığın bastırılması. Kameraya gelen ışık miktarı artarsa kamera 

üzerindeki oto iris lens yardımıyla ve otomatik shutter ile bu ışığı kısmaya çalışır.

Işık ile kamera arasında bir cisim varsa bu nedenden dolayı kararır ve görülmesi zorlaşır. 

Backlight özelliği olan kameralarda arkadan gelen ışık bastırılarak önde kalan cisimlerin görülmesi 

sağlanır.

Constant Bit Rate (CBR) (Sabit Bit Hızı)

Bit Rate Control Mode

Sony'nin sabit bit hızı (CBR) algoritması, görüntü kalitesini optimize ederken kameradan sabit bit 

hızı alınmasını sağlar. Veri miktarı önceden tanımlanmış bit hızı değerine göre hesaplanabildiği için 

kullanıcılar gereken veri depolama ve ağ kapasitesini kolayca tahmin edebilir.

Variable Bit Rate (VBR) (Değişken Bit Hızı)

Değişken bit hızı (VBR), bit hızının sahnedeki hareket ve ayrıntı miktarıyla orantılı bir şekilde 

değiştiği kodlama yöntemidir. Basit bir sahnede (ör. boş koridor) sıkıştırma oranı daha yüksek 

olabilir, böylece daha düşük bir bit hızı sağlanır. Ayrıntı ve hareket seviyesi artıkça yüksek görüntü 

kalitesini korumak için sıkıştırma oranı azaltılabilir; bu da çok daha yüksek bit hızları oluşturur ve 

en iyi görüntüyü sağlar. 

Variable Bit Rate with Cap (VBR with Cap) (Cap ile Değişken Bit Hızı)

Sony'nin limitli değişken bit hızı (limitli VBR), VBR yönteminin gelişmiş bir sürümüdür. Kullanıcılar 

kodlama için bir maksimum hedef bit hızı (limit) ayarlayabilir ancak bit hızı kısıtlanmaz ve görüntü 

karmaşıklığındaki değişikliklere göre değişebilir. Bit hızı limit değerini aştığında sıkıştırma oranı bit 

hızını hedef değerin altına indirmek için otomatik olarak ayarlanır, böylece ağ yükü azaltılırken 

yüksek görüntü kalitesi korunur. Kullanıcılar planlama yaparken limit değerine bakarak depolama 

kaynaklarını CBR kodlamaya benzer şekilde planlayabilir.

CIF Ortak Ara Format Genellikle H.264 sıkıştırma ile kullanılan yaygın bir video çözünürlüğüdür.

C-mount

C-montaj ( 2/3″ ve 

1″ lensler için 

standart montaj)

Lensin arka yüzeyi ile odak uzaklığı arası 17.526 mm‟dir. 

Bir C-mount lens, bir CS-mount kameraya 5 mm‟lik adaptör ring eklenerek kullanılabilir.

CMOS

Tamamlayıcı 

Metal Oksit Yarı 

İletken

İmajlarının oluşturulması için kullanılan ışığa duyarlı hücrelere sahip cihaz  terimini temsil eder.

Codec Kayıt formatı
Bir kameranın video beslemesini sıkıştırıp/sıkışmayı açan bir cihazdır (bu nedenle codec olarak 

adlandırılır).

Composite video Kompozit video
Senkronizasyon ve video işaretini birlikte barındıran tam video işareti. 

Senkronizasyon işareti 0.3V ve video işareti 7.0V olmalıdır.

Contrast Kontrast
Bir resimde koyu değerlerdeki ışık aralığı veya maksimum ve minimum parlaklık değerleri 

arasındaki orandır.

Bit Hızı Kontrol 

Modu



CS-Mount

CS-montaj 2/3″. 

1/2″ ve 1/3″ CS-

mount kameralar 

için dizayn edilmiş 

yeni nesil lensler

Lensin arka yüzeyi ile odak uzaklığı arası 12.5 mm‟dir.

CS-mount lensler C-mount kameralarla kullanılamazlar.

Bu lensler C-mount lenslere göre daha kompakt ve ucuzdurlar.

Day Night Gündüz Gece Day&Night olan kameralar ışık hassasiyetine göre renkli veya siyah&beyaz olarak çalışır.

dB Desibel Desibel iki işaret arasındaki logaritmik oran.

D.D. (Direct drive, DC drive)
Doğru akım 

sürücü

Video drive lenslerde olduğu gibi kameradan referans olarak video işaretinin değil, D.C gerilimin 

alındığı lensler.

Defog Image Processing
Antisis Görüntü 

İşleme

Sisten Arındırıcı Görüntü İşleme özelliği, daha görünür görüntüler elde etmek için sahnedeki sis, 

buğu ve pusu temizleyebilir. 

DEPA (Distributed Enhanced 

Processing Architecture)

Dağıtılmış 

Geliştirilmiş İşleme 

Mimarisi

Sony'nin DEPA sistemi, DEPA özellikli kameraların DEPA özellikli kayıt cihazına hem video 

görüntülerini hem de ilgili meta verileri (nesne boyutu ve konum verileri dahil) göndermesini 

sağlar. Görüntü işlemenin bir bölümü kamera tarafında gerçekleştirildiği için kayıt cihazına düşen 

yük azaltılır, böylelikle kamera sayısı artırılabilir. Bu işleyiş, görüntüleri sadece kayıt cihazı 

tarafında işleyen ve bu nedenle de genellikle CPU aşırı yüklemesine neden olan geleneksel video 

analiz sistemlerinden farklıdır.

DEPA Advanced GelişmişDEPA

DEPA Advanced gelişmiş bir DEPA teknolojisidir. DEPA'nın aksine DEPA Advanced teknolojili bir 

kamera, tüm DEPA analizini (sanal bir sınırla izinsiz giriş algılama gibi) kamera tarafında tamamlar 

ve kayıt cihazına yalnızca alarm gönderir. Analiz işlemleri kamerada tamamladığı için DEPA 

Advanced, kullanıcıya en geniş kayıt cihazı ve/veya video yönetim çözümü seçenekleriyle kolay 

kamera entegrasyonu sağlar. 

DHCP

Dinamik İstemci 

Ayarlama 

Protokolü

TCP/IP ağındaki makinelere IP adresi, ağ geçidi veya DNS sunucusu gibi ayarların otomatik olarak 

yapılmasını sağlayan bir yazlım uygulamasıdır. Network yöneticilerinin IP adreslerinin görevlerini 

merkezden yönetmesini sağlayan protokoldür. Günümüzde neredeyse tüm ev ve halka açık 

ağlarda kullanılmaktadır, kamera güvenlik sistemleri gibi kontrollü bir bağlantı sağlanan yerlerde 

ise statik IP adresi tercih edilir.

Digital signal Sayısal Sinyal Mikro işlemcilerin kullanılması için sayısal forma sokulmuş analog işareti.

Digital Signal Processing
Dijital Sinyal 

İşleme
Veriyi (görüntüyü) sayısallaştıran kameranın bir algoritmasıdır.

Distortion Correction
Bozukluk 

Düzeltme

Ana olarak lensin çevresinde oluşan ve genelde dışbükey bozulma olarak görünen görüntü 

bozulmasını, kameranın görüntü işleme motorunu kullanarak telafi eden bir kamera işlevidir. 

Bozulmayı azaltarak yüksek görüntü kalitesi sağlar.

DNR
Dijital Parazit 

Giderme

Dijital Noise Reduction sayesinde hareketsiz arka zemin bölümlerinde daha az titreyen bölümler 

elde edilir.

DSP
Dijital Sinyal 

İşleme

Kameradaki video sinyalinde arka ışık dengeleme gibi bazı özelliklerin akıllı manipulasyonuna izin 

verir.

Dual-light System

Dual Voltage Çift Voltaj Kamera ve benzeri cihazların 2 farklı voltaj değerinde çalışabilmesi

Dynamic Range Dinamik aralık
Maksimum kabul edilebilir sinyal seviyesi ile minimum kabul edilebilir sinyal seviyesi arasındaki 

farktır.

DynaView

Farklı pozlamalı 2 

estantenin 

birleştirilmesi

DynaView, Sony'nin Geniş D teknolojilerinden biridir. Kamera DynaView teknolojisiyle elektronik 

enstantane kullanarak her kare için iki görüntü yakalar. İlk görüntü standart pozlama süresiyle, 

ikinci görüntü çok kısa pozlama süresiyle çekilir. İlk görüntüde sahnenin karanlık alanları net bir 

şekilde üretilir. Parlak alanlar ise ikinci görüntüde "soluk" görünmeden üretilir. Sonra yüksek 

kontrastlı bir görüntü üretmek için gelişmiş DSP LSI kullanılarak iki görüntü tek bir görüntüde 

birleştirilir. 

D-WDR
Dijital Geniş 

Dinamik Menzil

Işığın az veya yoğun olduğu durumlarda, ortalama bir aydınlık düzeyi belirleyerek kameranın net 

ve kaliteli görüntü almasını sağlar.

Easy Focus

Easy Zoom

Kolay 

Yakınlaştırma

Kolay kurulum için Sony'nin kameralarındaki yerleşik Kolay Yakınlaştırma düğmesi kullanılarak 

yakınlaştırma oranı ayarları yapılabilir. Bu ayarlar PC'den de yapılabilir.

İkili-ışık Sistemi

KÖ ve beyaz ışıklı aydınlatıcı kombinasyonuyla etkili bir izleme ve suçtan caydırma/güvenlik 

çözümü sunar. Hava karardığında kameranın yerleşik kızılötesi (KÖ) aydınlatıcısı, otomatik olarak 

açılarak net siyah beyaz görüntüler yakalar. Kamera, görüş alanında hareket varsa otomatik 

olarak dahili beyaz LED aydınlatıcısını tetikleyerek sahneyi hemen ışıkla yıkar. Aydınlatıcı, uzaktan 

da net bir şekilde seçilebilir. Aydınlatıcının aniden açılması, davetsiz misafirlere karşı güçlü bir 

görsel uyarı işlevi de görüyor. Kamera aynı anda otomatik olarak renkli video moduna geçerek, 

nesnenin kesin olarak tanımlanması için ayrıntılı ve renkli görüntüler yakalar.

Kolay kurulum için Sony'nin kameralarındaki yerleşik Kolay Odak düğmesi kullanılarak odak 

ayarları yapılabilir. Bu ayarlar PC'den de yapılabilir.

Kolay Fokus 

(Netleme)



Edge Storage Maintenance 

Notification

Edge Storage (on board recording 

with memory cards)

EIA
Elektronik 

Endüstrisi Birliği

 Elektronik Endüstrileri İttifakı (EIA, 1997 yılına kadar Elektronik Endüstrisi Birliği) Amerika’daki elektronik üreticileri için bir 

ticari birlik ittifakı olarak oluşturulan bir standartlar ve ticaret organizasyonudur.

Electronic D/N
Elektronik 

Gündüz/Gece

Siyah beyaz görüntü üretmek için chroma veya renk sinyalini kaldırarak ışığın az olduğu 

durumlarda görüntüyü daha görünür hale getiren bir teknolojidir.  

Electronic Iris Shutter
Elektronik İris 

Örtme

İç mekan uygulamalarındaki ılımlı ışık değişikliklerini otomatik iris lenslerini kullanmadan 

dengeleyen kamera becerisidir.  

Exposure Pozlandırma
Görüntü sensörü tarafından yakalanan ışık yoğunluğu ve sürenin miktarıdır. Üç element tarafından 

kontrol edilir: ISO,Açıklık ve Örtücü Hızı.

Uç Depolama 

(Hafıza kartları ile 

dahili kayıt)

Kullanıcılar, Edge Depolama Bakım Bildirimi işlevli SD kartları kullanırken; web tarayıcıları, e-posta 

bildirimi, alarm çıkışı, CGI komutları ve sistem günlükleri gibi çeşitli yöntemler aracılığıyla 

kameraya takılı SD kartın kullanım ömrü bilgilerini zamanında alabilir.

Uç Depolama 

Bakımı Bildirimi

Edge Depolama işlevi, video ve ses verilerini kameraya takılı bellek kartlarına (ör. SD ve mikro SD 

kartlar) kaydeder. Bu işlev, dengesiz ağ koşulları veya başka zorluklar nedeniyle ağ bağlantısının 

kesilmesi gibi durumlarda veri yedeklerini başka yere aktarmak için kullanılabilir. Ayrıca kameranın 

video analiz işlevleriyle (Akıllı Hareket Algılama ve Kurcalama Alarmı gibi) ve aynı zamanda 

kullanıcı tarafından tanımlanmış DEPA ve DEPA Advanced teknolojileri kurallarıyla tetiklenen bir 

alarm sinyaliyle kaydın başladığı etkinlik kayıtları için de kullanılabilir.

Bu işlev, kullanışlı yerel depolama için programlı kayıt yapılmasını da mümkün kılar. Kaydedilen 

veriler, ağ video kayıt cihazlarına (NVR)/video yönetim yazılımına (VMS) aktarılabilir ve NVR/VMS 

depolama alanına kaydedilen verilerle birleştirilebilir. Bu uygulamalar için Edge Depolama Yönetim 

Bildirimi işlevli* SD kartların kullanılması önerilir.

* Bellek kartları, kayıt yapıldıkça azalan kısıtlı bir kullanım ömrüne sahiptir. Kullanıcılar, Edge 

Depolama Bakım Bildirimi işlevi ile kameraya takılı kartın kullanım ömrü bilgilerini uzaktan alabilir. 

Yakalanan görüntülerdeki hareketleri, görüntü işlemeyle elektronik olarak telafi eder. Kamera 

tarafından ileri geri yakalanan iki görüntü arabelleğe kaydedilir. Kameranın görüntü işlemcisi, bu 

iki görüntünün mesafelerini hesaplar ve hareketi telafi eder. Bu, kameranın sallanması veya 

titremesi sonucu meydana gelen etkiyi en aza indirerek daha az bulanık görüntüler elde 

edilmesine yardımcı olur.

Elektronik Görüntü 

Sabitleyici

Electronic Image Stabilizer

Evidence Shot

Düşük kare hızında kameranın maksimum çözünürlüğüyle yüksek kaliteli JPEG görüntüler 

kaydeder ve eş zamanlı olarak daha küçük boyutlu H.264 görüntülerden oluşan genel video akışı 

sağlar. Bu işlev, şehir sokaklarında ve otoparklarda insanların yüzlerini ve araba plakalarını teşhis 

etmek için adli analiz gereken uygulamalarda kullanışlıdır. Yüksek çözünürlük (SNC-VM772R ile 20 

mega piksel) sahnedeki ilgilenilen belirli alanların büyütülerek ayrıntıların daha hassas şekilde 

değerlendirilmesine izin verir. 

Delil Çekimi

e-Varifocal

e-Değişken Odak 

özelliği

Kurulum sırasında değişken odaklı bir kameranın görüş açısının ayarlanmasına benzer şekilde, 

kurulumcunun sabit lensli kameranın görüş alanını ayarlamasını sağlar. Sabit lensli kamera; görüş 

açısını hassas biçimde ayarlamak için dijital yakınlaştırma, yatay kaydırma ve eğme işlemlerine 

olanak tanırken seçilen çözünürlüğünü de korur. Kurulumdan sonra, sabit lensli kameranın görüş 

alanına hassas ayarlar yapılabilir. Bu işlem, bakım maliyetini azaltmak için uzaktan yapılabilir.



Flicker Reduction Titreme Azaltma

Floresan, sodyum veya cıvalı lambaların ışığında video çekerken monitördeki parlaklık farklarından 

kaynaklanan yanıp sönmeler veya yatay çizgiler şeklinde ortaya çıkan titreme olgusunu en aza 

indirir. Bu işlev yakalanan görüntülerin parlaklığını analiz eder ve titremeleri azaltarak görüntü 

kalitesini korumak için parlaklık farklılıklarını görüntü işlemeyle telafi eder.

fps
Saniyedeki kare 

sayısı

1 saniyede işlenen resim adedi. Ntsc sistemlerde 1 saniyede 30 kare (30 FPS) resim gösterilir. Pal 

sistemde saniyede 25 kare (25 FPS) resim gösterilir. Türkiyede Pal sistem kullanılmaktadır. 1 

saniyede arka arkaya gösterieln 25 kare resmi insan gözü gerçek zamanlı gibi görür. Sinema ve 

televizyonlar böyle çalışır.

Highlight Compensation (HLC)
Yüksek Işık 

Telafisi

HLC işlevi, karanlık bir sahnedeki araba farları ve fenerler gibi güçlü ışık noktalarını algılar ve 

yakalanan görüntülerde bunları maskeler. Bu işlev, operatörün gözlerini daha az yorarak izleme 

görevini kolaylaştırır.

HPoE/PoE+ (High PoE/PoE Plus, 

IEEE 802.3at)

Yüksek Watajlı 

PoE

HPoE/PoE+, ağa bağlı cihazların veri aktaran Ethernet kablosu aracılığıyla HPoE/PoE+ özellikli 

ekipmandan güç almasını sağlar (en fazla 25,5 W). HPoE/PoE+ özellikle motor kontrolü gerektiren 

PTZ/Hızlı Dome kameralar ve düşük sıcaklık koşullarında ısıtıcı çalıştıran dış mekan dome 

kameraları için faydalıdır. 

ICR
Kızılötesi Kesme 

Filtresi Kaldırma

Kamera hassas renk üretimi için renkli bir kamera gibi çalıştığı zaman IR kesme filtresi de 

çalışmaktadır.ICR ile, filtre kaldırılarak siyah-beyaz modda çok daha fazla ışık hassasiyetine izin verilir. 

Illuminance Işık şiddeti
Aydınlık Ölçümü ; Metrekare başına düşen ışığın lümen olarak ölçülmesidir, birimi lüks olarak 

adlandırılır.

Interference Parazit İstenen sinyallerin alımına karışma eğiliminde olan konu dışı enerjidir.

Iris İris

Bir cctv güvenlik kamerasında görüntü algılayıcısı ( image sensor , imaj sensörü ) üzerine düşen 

ışık miktarını ayarlamaya yarayan mekanizma. Kamera lensinden geçen ışık miktarını ayarlayan 

mekanik aparat.

IK8
Darbeye Karşı 

Koruma derecesi

IEC 62262 standardında tanımlanan IK derecelendirme sistemi, dıştan gelen darbelere karşı (yani 

kameranın dışından gelen fiziksel darbe) elektrikli cihazlar tarafından sağlanan koruma seviyesini 

sınıflandırır. IK8 dereceli bir kamera 5 jul kuvvetindeki darbelere dayanabilir. Bu, 29,5 cm 

yüksekten bırakılan 1,7 kg ağırlığın darbesine dayanmaya eşdeğerdir. 

IK10
Darbeye Karşı 

Koruma derecesi

IEC 62262 standardında tanımlanan IK derecelendirme sistemi, dıştan gelen darbelere karşı (yani 

kameranın dışından gelen fiziksel darbe) elektrikli cihazlar tarafından sağlanan koruma seviyesini 

sınıflandırır. IK10 dereceli bir kamera, 20 jul kuvvetindeki darbelere dayanabilir. Bu, 40 cm 

yüksekten bırakılan 5 kg ağırlığın darbesine dayanmaya eşdeğerdir.

IP66
Giriş Koruması 

Derecelendirmesi

IEC 605292 standardında tanımlanan IP66'daki "IP" giriş koruması anlamına gelir. İki basamaklı 

sayı ise ekipmanın dış mekan kullanımı için dayanıklılık derecesini gösterir. IP66'nın ilk basamağı 

toza karşı giriş korumasıyla ilgilidir ve "6", "toz geçirmez" anlamına gelir. IP66'nın ikinci basamağı 

suya karşı giriş korumasıyla ilgilidir ve "6" kasırga gibi durumlarda karşılaşılan "tazyikli su 

püskürtmelerine" karşı ekipmanın korunduğu anlamına gelir.

Lux Lüks
Lümen/metre kare olarak ışık yoğunluğu. Kameraların görüntü algılayıcılarının hassasiyetlerini 

tanımlamak için kullanılır.

Motion Detection Hareket Algılama Görüntüdeki kontrast değişiminin elektronik analizi yapılarak hareket algılaması yapılan sistem

Onvif
IP kamera açık platform standardı. IP tabanlı fiziksel güvenlik ürünlerini ortak bir platformda 

birleştirmek için kurulmuştur.

Optical Image Stabiliser
Optik Görüntü 

Sabitleyici

Optik Görüntü Sabitleyici, kameranın lens ünitesinde bulunan jiroskopik sensörlü bir lens 

öğesinden oluşur ve yakalanan görüntülerdeki hareketi optik olarak telafi eder. Jiroskopik 

sensörler kamera sarsıntısı veya titremesi algıladıktan sonra, bu işlev lens öğesini kameranın 

hareketini telafi edecek yönde kaydırır. Böylece optik eksen optimum konumda tutulabilir. Bu, 

kameranın sallanması veya titremesi sonucu meydana gelen etkiyi en aza indirerek daha az 

bulanık görüntüler elde edilmesine yardımcı olur. Bazı elektronik görüntü sabitleyicilerin aksine, bu 

işlev görüntü çözünürlüğünü azaltmadan orijinal görüntü kalitesini korur.

OSD
Ekran Üstü 

Görüntü
Kamera görüntüleri üstüne bindirilen menü sistemi

Pan tilt

Aşağı-Yukarı 

Sağa-Sola 

Hareket

Kameranın üzerine konduğu yatay ve dikey hareketi sağlamak için kullanılan, uzaktan kumanda 

edilen motorlu ünite

Picture Mode Resim Modu
Ayarlar menüsündeki çok sayıda kamera sahnesi arasından seçilebilen görüntü modları, birçok 

uygulamada görüntü kalitesini optimize eder.

ONVIF Profil SONVIF Profile S

Evidence Shot

Düşük kare hızında kameranın maksimum çözünürlüğüyle yüksek kaliteli JPEG görüntüler 

kaydeder ve eş zamanlı olarak daha küçük boyutlu H.264 görüntülerden oluşan genel video akışı 

sağlar. Bu işlev, şehir sokaklarında ve otoparklarda insanların yüzlerini ve araba plakalarını teşhis 

etmek için adli analiz gereken uygulamalarda kullanışlıdır. Yüksek çözünürlük (SNC-VM772R ile 20 

mega piksel) sahnedeki ilgilenilen belirli alanların büyütülerek ayrıntıların daha hassas şekilde 

değerlendirilmesine izin verir. 

Delil Çekimi

IR Illuminator

KÖ Aydınlatıcı

Sony'nin kameralarında dahili olarak bulunan KÖ aydınlatıcılar, kamera lensinin çevresine 

yerleştirilmiş yüksek performanslı KÖ LED'lerden oluşur. Bu, her kameranın çok uzak mesafeye 

güçlü ve tekbiçim KÖ ışık yansıtmasını sağlar. KÖ aydınlatıcılar Gerçek Gündüz/Gece işleviyle 

birlikte her kameranın tamamen karanlıkta bile (0 lx) net S/B görüntüler üretmesini sağlar.

 ONVIF, üreticiden bağımsız olarak farklı ağ video cihazları arasında bilgi alışverişi için ortak bir 

protokol tanımlar ve farklı satıcıların ürünlerinden oluşan ağ video sistemlerinde birlikte 

çalışabilirliği artırır.

Profil S, ONVIF uyumlu cihazlar arasındaki birlikte çalışabilirliği geliştiren ve cihaz yönetimini 

basitleştiren en yeni teknik özelliktir (ONVIF tarafından 2012'de sunulmuştur).

P-iris (Hassas iris 

kontrolü)

Hassas diyafram kontrolü olarak açıklanabilir. Kamera bu iris sistemini destekleyen bir yazılıma 

sahiptir.

Bu yazılım sayesinde iris kontrol motorunu kameradan aldığı alan derinliği bilgisine göre çok 

hassas bir şekilde ayarlar.

P-iris



Picture In Picture
Resim İçinde 

Resim

Ekran üzerinde bir büyük kamera görüntüsünün daha küçük kamera görüntüleri tarafından 

çevrelenerek gösterilmesine izin veren bir özelliktir.

PoE (Power-over-Ethernet, IEEE 

802.3af)

Eternet Üzerinden 

Elektrik

PoE, ağa bağlı cihazların veri aktaran Ethernet kablosu aracılığıyla PoE özellikli ekipmandan güç 

almasını sağlar (en fazla 12,95 W). Kurulum maliyetlerinde önemli tasarruf sağlar ve kurulum 

işlemini basitleştirebilir. 

Poe Injektör Poe enjektörü
 Kablosuz Giriş Noktalarında veya kablolu LAN üzerinde bağlı olan diğer cihazların 110/220 VAC 

güç ihtiyacını ortadan kaldırır.

RAID
RAID (Yedek disk 

dizisi)
Birden fazla harddisklerin tek bir yığınsal depolama cihazına bağlanmasını sağlayan teknolojidir.

Real Time Gerçek Zamanlı
Video kanalı başına 30 fps oranıyla tam çerçeve kayıt ve görüntü veren kamera ve kayıt cihazları 

„‟gerçek zamanlı‟‟ olarak anılırlar.

Remote Viewing
Uzak Erişim ile 

Görüntüleme

DVR ve NVR‟lerde kullanıcının canlı veya kayıtlı kamera görüntüsünü, internet bağlantısı olduğu 

sürece, bir laptop, smartphone veya tablet üzerinden görüntülemesi özelliğidir

Smart IR Akıllı KÖ

Kamera,gece görüş moduna geçtiğinde otomatik olarak aktif olur ve gelişmiş IR hassasiyet 

kontrolüyle,karanlık ortamdaki nesnelerin satürasyona uğramadan çok daha net bir görüntü 

alınmasını sağlar.

Smartphone Viewer

Akıllı Telefon 

Kamera 

Görüntüleyici 

Uygulaması

Smartphone Viewer, kamera görüntüsünün akıllı telefon ekranında görüntülenmesini sağlar. 

Ayrıca kameranın yatay kaydırma, eğme ve yakınlaştırma işlevleri dokunmatik panel kullanılarak 

kolayca kontrol edilebilir. 

S/N ratio
İşaret/Gürültü 

oranı

Bir işaretteki gürültü seviyesini gösteren, dB olarak belirtilen ölçü Video işareti için 45dB ile 60dB 

arasındaki değerler kabul edilebilir. 

40dB‟den az değerle için işarette gürültü olmaya başlar.

Solid PTZ Katı PTZ

Kameranın dijital yatay kaydırma, eğme ve yakınlaştırma işlevlerini kullanarak yakalanan 

görüntülerde kameranın görülebilir alanında gezinme imkanı sağlar. Bu, çalışma sırasında belirli 

ilgi çekici noktaları izlemek için kullanılabilir.

Varifocal Değişken odak
İki farklı odak uzaklığı arasında istenen görüş açısının manuel olarak ayarlanabildiği lens 

(mesela:3.5-8 mm).

P-iris (Hassas iris 

kontrolü)

Hassas diyafram kontrolü olarak açıklanabilir. Kamera bu iris sistemini destekleyen bir yazılıma 

sahiptir.

Bu yazılım sayesinde iris kontrol motorunu kameradan aldığı alan derinliği bilgisine göre çok 

hassas bir şekilde ayarlar.

P-iris

Görünürlük 

Geliştirici

VE, kontrastı optimize eden ve sahneyi daha görünür hale getiren Sony'nin gelişmiş 

teknolojilerinden biridir. Şiddetli arka ışık veya gölgeler nedeniyle nesneleri tanımanın zor olduğu 

sahneler için idealdir. VE, sahneye sürekli olarak uyum sağlarken görüntünün parlaklığını ve renk 

üretimini dinamik bir şekilde piksel piksel optimize eder. Teknik açıdan VE, hem arkadan 

aydınlatılan bölümlerin hem de gölgelerin kontrastını belirli bir dinamik aralık dahilinde genişletir. 

Bu özelliğiyle Geniş-D'den farklıdır. VE kameranın yüksek hassasiyetine de katkıda bulunur. VE ile 

XDNR'yi birleştiren kamera, ışığın çok az olduğu durumlarda paraziti minimum düzeyde tutarken 

net ve parlak görüntüler üretebilir. 

View-DR, Sony'nin olağanüstü geniş dinamik aralığa sahip görüntüler üreten yenilikçi 

teknolojisidir. View-DR; Sony'nin tam çekim Geniş-D teknolojisinin, yüksek hızlı Exmor® CMOS 

sensörünün ve Visibility Enhancer (VE) teknolojilerinin bir kombinasyonudur. View-DR'de bulunan 

tam çekim Geniş-D teknolojisi, birden fazla görüntü yakalamak ve her kareyi üretmek için 

elektronik enstantane kullanır. Bir görüntü standart pozlama süresi kullanılarak çekilir; bir ya da 

üç görüntü ise kamera tipine bağlı olarak çok kısa pozlama süreleri kullanılarak çekilir. Yeni 

geliştirilen View-DR algoritmasıyla yakalanan ışıktan dönüştürülen elektronların hepsi görüntüleyici 

tarafından kullanılır; bu, elektronların neredeyse yarısını atan diğer bazı Geniş-D teknolojilerinden 

oldukça farklıdır. Sonuç olarak View-DR, geleneksel Geniş-D teknolojilerine kıyasla hassasiyeti 

neredeyse iki katına çıkarır. Exmor® CMOS sensörü, yüksek hızlı okuma özellikleri nedeniyle çok 

yüksek hızda birden çok HD çözünürlükte görüntü yakalamak içindir. Birden fazla görüntüyü 

birleştirme işlemi sırasında yüksek düzeyde renklilik ve parlaklık sağlamak için Visibility Enhancer 

(VE) teknolojisi uygulanır. İzlenen görüntü View-DR ile son derece görünür olur; görüntü, kimi 

zaman çıplak gözle göründüğünden bile daha görünür hale gelir. 

Dinamik Aralığa 

Sahip Görüntüler

View-DR

Visibility Enhancer (VE)

SNC toolbox mobile
SNC toolbox mobile, kamera kurulumunda kullanım için geliştirilen faydalı bir akıllı telefon/tablet 

uygulamasıdır (Android ve iOS desteği vardır). Canlı kamera görüntülerini görmenizi*1 ve 

kameranızın yakınlaştırma ve odak kontrolü düğmeleriyle görüş alanını ayarlamanızı sağlar. Canlı 

görüntü izlemeye ek olarak, bu uygulama SNC-VM772R 4K kameranın yakınlaştırma ve odak 

işlevleri ile görüntülemeyle ilgili diğer işlevlerini akıllı telefonunuzun dokunmatik ekranında kontrol 

etmenizi*2 sağlar.

*1 Ağa Wi-Fi® yönlendirici kurulmalıdır.

**2 Kameraya isteğe bağlı IFU-WLM3 USB kablosuz LAN modülü takılmalıdır. 

SNC Akıllı Telefon 

/Tablet Aletkutusu 

Uygulaması

True D/N (Day/Night)

Gerçek 

Gündüz/Gece

Gerçek Gündüz/Gece işlevli bir kameranın iki çalışma modu vardır: gündüz modu ve gece modu. 

Kamera, kızılötesi kesme filtresini şeffaf bir filtreyle değiştirerek, gündüz modundan (renkli) gece 

moduna (S/B) geçer. Gece modunda kamera KÖ'ye yakın ışığa hassas hale gelir ve sahnenin 

çıplak gözle görülemediği durumlarda bile görüntü üretebilir.



Zoom Ratio Zoom Oranı
 Bir zoom lensin odak uzaklığı başlangıcının (geniş pozisyon) odak uzaklığı bitimine (telefoto 

pozisyon) olan oranıdır.

Görünürlük 

Geliştirici

VE, kontrastı optimize eden ve sahneyi daha görünür hale getiren Sony'nin gelişmiş 

teknolojilerinden biridir. Şiddetli arka ışık veya gölgeler nedeniyle nesneleri tanımanın zor olduğu 

sahneler için idealdir. VE, sahneye sürekli olarak uyum sağlarken görüntünün parlaklığını ve renk 

üretimini dinamik bir şekilde piksel piksel optimize eder. Teknik açıdan VE, hem arkadan 

aydınlatılan bölümlerin hem de gölgelerin kontrastını belirli bir dinamik aralık dahilinde genişletir. 

Bu özelliğiyle Geniş-D'den farklıdır. VE kameranın yüksek hassasiyetine de katkıda bulunur. VE ile 

XDNR'yi birleştiren kamera, ışığın çok az olduğu durumlarda paraziti minimum düzeyde tutarken 

net ve parlak görüntüler üretebilir. 

Visibility Enhancer (VE)

XDNR (eXcellent Dynamic Noise 

Reduction)

Mükemmel 

Dinamik Gürültü 

Azaltma

XDNR, Sony'nin ağ güvenlik kameraları için geliştirdiği parazit azaltma teknolojisidir. XDNR, 

sahneye uygun 2D ve 3D parazit azaltma yöntemlerini kullanır. 2D parazit azaltma (2DNR), 

hareketli nesnelerin kenarlarının pürüzsüz olmasını sağlayarak görüntüdeki paraziti azaltır. 3D 

parazit azaltma (3DNR) ise hareketsiz nesnelerin görüntülerindeki paraziti önemli oranda azaltır. 

Işığın az olduğu durumlarda XDNR, görüntüdeki hareketli nesnelerin ve hareketsiz kısımların net 

görüntülerini sağlamak için sırasıyla 2DNR ve 3DNR'yi kullanır. Bu yöntem, otopark gibi dış 

mekanlardaki izleme uygulamalarında sık sık sorun yaratan hareket bulanıklığını en aza indirirken 

net görüntüler sağlar.

Wide-D Technologies

Geniş Dinamik 

Aralık Teknolojileri

Bunlar kameranın video dinamik aralığını genişleten teknolojilerdir; olağanüstü yüksek kontrastlı 

ortamlarda bile görüntülerin görünürlüğünü geliştirirler. Sony'nin güçlü Geniş-D özelliği, 

kameraların zorlu aydınlatma koşulları altında kullanılabilmesini sağlar.

White-light LED Illuminator

 Beyaz Işıklı LED 

Aydınlatıcı

Sony'nin kameralarında dahili olarak bulunan beyaz ışıklı LED aydınlatıcılar görünür ışık yayar. 

Sahnenin olağanüstü geniş bir alanını aydınlatarak her kameranın ışığın az olduğu durumlarda 

renkli görüntüler yakalamasını sağlar.


