N a s › l
T ü r k a n

A¤ Kameralar›
(WEBCAMS)
Nas›l Çal›ﬂ›r?
E¤er uzaktan izlemek, gözlemek istedi¤iniz bir ﬂey varsa, a¤ kameras› bunu
son derece kolay hale getiriyor. A¤ kameralar›n›n da, her ﬂeyde oldu¤u gibi basitten karmaﬂ›¤a pek çok çeﬂidi var. En basitine bakacak olursak, bunun bilgisayara
ba¤lanm›ﬂ bir dijital kamera oldu¤u söylenebilir. Bu tür kameralar art›k epeyi ucuzlam›ﬂ ve UBS ç›k›ﬂ› olan bilgisayarlara kolayl›kla ba¤lanabiliyor. Kameraya eklenen
bir yaz›l›m parças›ysa, periyodik olarak
bir çerçeve görüntü al›nmas›n› sa¤l›yor.
Örne¤in, her 30 saniyede bir kameradan
görüntü alan yaz›l›mlar var. Bu yaz›l›m,
kameradan ald›¤› görüntüyü daha sonra
JPG dosyas›na dönüﬂtürüyor ve a¤ sunucusuna yüklüyor (yani dosyalar›, bilgisayar›n›zdan a¤ üzerindeki bir baﬂka bilgisayara kopyal›yor). Bu JPG görüntüsü, art›k herhangi bir Web sayfas›na koyulabilir
durumda.
Webcam 32 a¤ kameras›n›n üretici firmas› gibi baz› firmalar, web sunucusu olmayan kullan›c›lara, görüntülerini yükleyebilecekleri ücretsiz yerler sunuyorlar.
Dolay›s›yla bir web sunucusuna abone olmak ya da bir web sitesinde konuk edilmek gibi s›k›nt›lardan kurtulmuﬂ olunuyor. Bu anlat›lan, a¤ kameras›n›n en basit iﬂlevli olan›. Bunun bir elveriﬂsiz yan›,
sayfay› izleyenlerin periyodik olarak görüntüyü yenilemek durumunda kalmalar›.
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Bir meta tag, bir JavaScript iﬂlevi
ya da küçük Java programc›klar› kullanarak, görüntüyü
otomatik olarak yenilemek ve bu sorunu aﬂmak da mümkün.

Ne laz›m?
Basit bir a¤ kameras› yaratmak için neler laz›m?
1. Bilgisayara ba¤lanabilen herhangi bir çeﬂit kamera
2. Kameradan periyodik olarak
görüntü alabilecek olan bir
yaz›l›m
3. Bir web sunucu
Baz›lar› için evlerindeki bilgisayar,
web sunucusu yerine geçebilir. Bu durumda gereken, yaln›zca yukar›da say›lan üç ﬂey. E¤er web sunucunuz konakç›ysa, yani bir ana bilgisayara ba¤l›ysa, o zaman bir dördüncü ve
beﬂinci ö¤eye de gereksinim duyulur:
4. Görüntü çerçevelerini kiﬂisel bilgisayar›n›zdan web sunucusuna aktarabilme olana¤›. Normal olarak buna da FTP (Dosya
Transfer Protokolü) deniyor. Ço¤u web
sunucusu için bu bir sorun do¤urmuyor;
ancak ara s›ra da olsa konaklama olana¤›
sunan baz› ana bilgisayar ﬂirketleri bunu
güçleﬂtiren politikalar izleyebiliyorlar.
5. Bilgisayar›n›z ile ‹nternet aras›nda görece istikrarl› bir ba¤lant› gerekiyor. Bir

‹nternet Servis Sa¤lay›c›s›na
(ISP) bir modem ba¤lant›s›yla ba¤lanabiliyor olmak yeterli. Bu da bu
iﬂe ayr›lm›ﬂ bir telefon hatt› ya da kablolu modem gibi bir
donan›m gerektiriyor.
E¤er görüntüleriniz için bedava yer
sa¤layan firmalardan birine ba¤l›ysan›z, o zaman yaln›zca
ﬂunlar yeterli:
1. Herhangi bir kamera
2. Kameradan görüntüyü periyodik olarak yakalayacak bir yaz›l›m
3. Bilgisayar›n›z ile ‹nternet
aras›nda görece istikrarl› bir
ba¤lant›.
‹nternet ba¤lant›s› istikrarl› de¤ilse de dünyan›n
sonu de¤il; o zaman görüntünün periyodik olarak yenilenememe olas›l›¤› ortaya
ç›k›yor.

D›ﬂ A¤ Kameralar›
Bilgisayara USB kablosuyla ba¤l› bir
kamera kullanman›n elveriﬂsiz bir yan›, s›n›rl› kablo boyudur. E¤er görüntülemek
istedi¤iniz oda evin öbür ucunda ya da
evin d›ﬂ›ndaysa, d›ﬂ video kablosu olan Intel PC Kamera Pro Pack (USB) gibi bir
kamera alman›z gerekebilir. D›ﬂ kamera
al›rken de iki seçenekten biri kullan›labilir:
- Evin herhangi bir yerine standart bir
kamera yerleﬂtirip, RCA uçlar› olan video
kablosuyla, bunu bilgisayara ba¤layabilirsiniz. ‹¤ne baﬂ› kadar küçüklerinden duman detektörlerinin içine yerleﬂtirilenlere
kadar, pek çok çeﬂit kameran›n tan›t›l›p
sat›ld›¤› birçok web sitesine ‹nternet’ten
ulaﬂmak mümkün.
- Ya da radyo ba¤lant›s› yaparak kablo
kullanmamay› seçebilirsiniz.
‹zleme, a¤ kameras›yla yap›labileceklerden yaln›zca bir tanesi. Bilgisayara
ba¤lanan bir kamerayla say›s›z ﬂey yap›labilir. Hatta uygun yaz›l›m›n yüklenmesiyle, video telefon görüﬂmeleri bile yap›labilir.

