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Hakkında
Wisenet Mobile, Hanwha Techwin’in güvenlik kameralarını ve kaydedicilerine taşınabilir aygıtlardan bağlanıp
izleme yapabilen bir uygulamadır.
Temel özellikleri aşağıdadır.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canlı yayın izleme
PTZ (Hareketli kamera) kontrolü
Kaydedilmiş görüntüyü izleme
Takvime dayalı arama / oynatma / yer İmi işlevleri
Görüntü çevirme / ayna
Görüntü kaydetme
Profil seçimi ve durum bilgisi
Güvenlik için parola
1.000 Aygıt tanımlanabilir
Sayısal büyütme (Digital zoom)
Ağ durum bilgisi
Yerel ağda otomatik aygıt bulma
Taşınabilir (Mobil) internet ve kablosuz ağ desteği
Dinamik alan adı hizmeti (DDNS) ile uyumlu

Wisenet Mobile

Wisenet Mobile
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Arayüz Tanıtımı
Wisenet Mobile arayüzündeki simgelerin anlamları ve yerleşimi aşağıdadır.

Ekleme
Ana Menü

Düzenleme
Bilgi Menüsü
Kamera Arama

Ana Menü
Menü altından Canlı / Kayıttan Oynatma (Playback) / Yer İmi ve Uygulama ayarlarına ulaşabilirsiniz.
1.CANLI: Canlı görüntüleri izlemek için dokunun.
2.OYNATMA: Kaydedilmiş görüntülerin içerisinden belli bir
zamanı veya olayı seçerek izlemek için dokunun.
3.YER İMİ: Kayıttan görüntü izlerken işaretlemek
istedikelerinizi Yer İmi altına kaydedin.
4.AYAR: Uygulama ayarlarına buradan ulaşabilirsiniz.
4.1.Şifre: Uygulamaya şifre verebilirsiniz. Taşınabilir
cihazınızı ele geçiren biri bu şifre olmadan bu uygulamayı
açamaz.
4.2.Bildirimlere izin verebilirsiniz.
4.3.Cihazların Uyarı Ayarı: Anında iletmeyi destekleyen bir
aygıt kullanıyorsanız ayarlarını buradan yapabilirsiniz.
4.4.Anahtar Kare: Birden çok kişi bağlandığında sadece
anahtar karelerin oynatılmasını sağlayabilirsiniz.
4.5. Maks. Çözünürlük Limiti ekleyerek internet
kotalarınızdan tasarruf edebilirsiniz.
4.6. Çevrimi içi yardımlara bağlantılara ulaşabilirsiniz

Ekle

Ekleme, Düzenleme, Bilgi Menüsü

Düzenle Bilgi

Kamera Arama
Kaydedilmiş cihazlar içinde kamera adıyla arama yapmak için bu menüyü kullanabilirsiniz.
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Aygıt Ekleme
Wisenet Mobile’da aygıtı (Kamera yada kaydedici) eklemenin 2 yolu vardır.
1. Yerel ağdaysanız uygulama ağı otomatik olarak tarar ve aygıtlarınızı bulur.(Bir kısıtlama yoksa)

Otomatik Tarama
Telefonunuzu veya tabletinizi kablosuz ağa bağlayın. Sonra Wisenet Mobile uygulamasını açın. Uygulama
ağda otomatik tarama yapar. Bulduğu aygıtları arayüzde gösterir. Eklemek istediğiniz aygıtları veya tamamını
seçin açılan arayüzden kullanıcı adı ve şifre kısmını doldurun, Tamam’a dokunun. Ekleme işlemi
tamamlanmıştır.
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2. Elle ekleyerek (Manual).
2.1. Kaydedici arayüzünden karekod okutarak
2.2. Elle Ekleme (Manual)
Karekod Okutarak
1. Kaydedici internet arayüzünden Ayar > Ağ > P2P bölümüne gidin.

2. Wisenet Mobile’da MANUAL’e dokunun. Sonrasında Kare Kod’a dokunun. Taşınabilir cihazınızın kamerası
açılacaktır.
3. Açılan kameraya internet arayüzündeki karekodu gösterin.
4. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin. Ad bölümünden aygıta bir ad verin (Evim, ofisim gibi).
5. Tamam’a dokunun. Aygıt ekleme tamamlanmıştır.

1

2

Elle Ekleme
1. Wisenet Mobile’da MANUAL’e dokunun.
Sonrasında Kare Kod ve Manual butonları çıkar.
Manual’e dokunun.
2. Ad bölümünden aygıtınıza isim verin.
3. Type bölümünde 3 seçenek vardır. Sabit IP
Adresi, DDNS, UID.
3.1. Sabit IP kullanıyorsanız Sabit IP’yi seçin. IP
adresinizi, kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın
tamam diyerek ekleyin.
3.2. DDNS kullanıyorsanız DDNS’i seçin. DDNS
adresinizi, kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın
tamam diyerek ekleyin.
3.3. UID ile kaydetmek istiyorsanız UID’yi seçin.
Kaydedici internet arayüzünden
Ayar > Ağ > P2P
bölümündeki UID bilgisini ilgili alana yazın,
kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın tamam diyerek
ekleme işlemini tamamlayın.
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Canlı İzleme
Aygıt ekleme işleminden sonra kanal listesi ekranı gelir. Burada izlemek istediğiniz kanalları seçin sonra “Live”
butonuna dokunun. Tüm kanalları seçmek için tümünü seç’ e dokunun sonra “Live” butonuna dokunun.

1

2
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Canlı İzleme Ekranı ve Buton Tanımları

İki kez ard arda
dokunulduğunda tek ekrana
geçer.

Bölünmüş Ekran
1,4,9,16

Kanalın Yerini Değiştir
Kanallarıma Ekle
Kanal Listesinde görünecektir.

Canlı ana ekranın altındaki
⭐ tuşu tıklandığında seçili
kanal Kanallarım’a eklenir,
ve kanal listesinin üstünde
görüntülenecektir.
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Tek Kanal İzleme Ekranı ve Düğme Açıklamaları

Uzaklaştır

Yakınlaştır

Alarm
çıkışını
Aç / Kapa

Mikrofon

Geçerli Ekranı
Kaydet

Görüntüyü
180 Derece
Döndür

Profil Değiştir

En/Boy
Oranını
Değiştir.
orijinal oran
veya
ekrana
PTZ
uygun
oran
Kontrol
Modu

Bilgi: Modele göre yukarıdaki bazı düğmeler görünmeyebilir.

————————————————————————————————————————————————

Yatay ve Dikey Hareket Kontrolü ile Yakınlaştırma (PTZ Kontrol Modu)
PTZ
Kontrolünü
Kapat

Hareket

Uzaklaştır

Uzaklaştır

Yakınlaştır

Yakınlaştır

Ön Tanımlı
Noktalar
Büyütme

Otomatik
Netlik
Bilgi: Yatay ve Dikey hareket ettirirken elinizi basılı tutarsanız, o yönde hareket etmeye devam eder.
Bilgi: Modele göre yukarıdaki bazı düğmeler görünmeyebilir.
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Balık Gözü Kamera İzleme

Hareket

Uzaklaştır

Yakınlaştır

Kameranın

Çift dokunulan alan

Kurulum Yeri

Düzelt ve genişlet

Tavanda
Duvarda
Yerde

Kanal Listesi Ekranı
1. Canlı izleme ekranının sağ üst köşesinde
bulunan
simgesine dokunarak kanal listesine ulaşılabilir.
2. Kanal listesi ekranında
aranabilir.

simgesine dokunarak kanal adları

1

2

3

İlgili işleve geçmek için simgeye
dokunun.
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Kanal Listesi Ekranı
1

3

Yeni Cihaz Ekleyin

Aygıt Adını yada Kanal Adını Gösterin

2

Kanal Bilgisini Düzenleyin

❗

Bağlantı bilgilerini düzenlerken / silerken

Doğrudan kameraya bağlanıyorsanız kanalı seçin (küçük resim döşemesi).
Kaydedici üzerinden bağlanıyorsanız aygıt adını seçin.

Aygıt Adı
Kanal Adı

Ekleme, Düzenleme, Bilgi Menüsü

Ekle

Düzenle Bilgi

Kayıtlı bir aygıtı (Kaydedici / Kamera) Wisenet Mobile’dan kaldırmak için düzenleye dokunun, cihaz isminin
üzerine dokunun silme düğmesi belirecektir. Silme düğmesine (çöp kutusu) dokunarak cihaz Wisenet
Mobile’dan kaldırabilirsiniz.
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Arama ve Oynatma
Oynatma Ekranına Geçiş

.

..

Menü Tuşuyla Geçiş

Canlı İzleme ekranından Geçiş

Oynatma ekranına
hemen geçmek için
aşağıdan yukarıya
parmağınızı kaydırın.

❗ Bu sadece
Ana Görünüm’den
çalışır. (14. Sayfaya
Bakın)

————————————————————————————————————————————————

Zamana ve Olaya Göre Arama
1

2

Tarih/Saat Araması

Olay Arama

“Çoklu oynatma”
düğmesi ve
“Düzen
değiştirme”
düğmesi
görüntülenir.

1

2

————————————————————————————————————————————————

Zaman Çizgisi Tanımı ve Ayrıntılar

Oynatma Hızı
Dokunarak değiştirebilirsiniz

Resim Çek

Yeri İmle

Önceki Bölüm

Sonraki Bölüm

Sağa Sola Kaydırarak
Oynatılan Zamanı Değiştirin
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Yer İmi Ekranı

Sırala
Düzenle

Yer imlerini silmek için
“düzenle” ye dokunun.
Silmek istediğini yer
iminin üzerine dokunun
seçilecek ve çöp kutusu
düğmesi belirecektir.
Çöp kutusuna
dokunarak silebilirsiniz.

Yer imlerini
sıralamak için
“sırala” düğmesine
dokunun açılan
menüden sıralama
öğesini seçin.

————————————————————————————————————————————————

Olay Listesi Ekranı
Olay listesindeki
simgelerin anlamları

Hareket Algılama

Ağ Bağlantısı Kesildi
Eklenmiş Alarm

Yüz Algılama
Ses Algılama Sabotaj Algılama

❗ Olay tipleri modele
göre değişiklikler
gösterebilir.

Ses Çözümleme

Netlik Bozulması
Algılandı
Sis Algılandı
Video Çözümleme Otomatik Takip
Geçiş Yönü,
Girme/Çıkma,
Görünme/Kaybolma
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Bildirim Alma
Bildirimleri Ayarlama ve Alma

.

Ayarlar

Kaydedici Kare Kodu

1. Kaydedici ekranındaki karekodu telefonunuza okutarak aygıtınızı ekleyin(5. sayfaya bakınız).
•

Karekod kullanılarak kaydedilen aygıtlar (NVR, Kamera) bildirim gönderebilir.

2. Kaydedici ekleme işi tamalandığında Ayarlar bölümünde <Bildirimlere izin ver>’i açın.
3. Cihaz Uyarı Ayarı bölümüne girin. Uyarı vermesini istediğiniz aygıtları “ON” durumuna getirin.

..

————————————————————————————————————————————————
Bildirimleri Alma

1. Bir anında bildirim aldığınızda ekranda görüntülenir.
• Taşınabilir cihazınızdan Bildirimlere izin verirseniz ekranda bildirim gösterileceğini unutmayın.
• Bildirim görünümü, telefondaki bildirim ayarlarına göre değişiklik gösterebilir.
2. Bildirime dokunduğunuzda olay listesi görüntülenir. Olaya dokunun.
3. Olay seçildiğinde uygulama açılır ve ilgili kanal görüntülenmeye başlar.
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EK
Kullanım Senaryosu

————————————————————————————————————————————————

Tam & Ayrıntılı Görünüm Kuralları
Canlı

Tam Ekran

1 Kanal Görünümü

1KANAL

Oynatma

1KANAL
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AÇIK KAYNAK DUYURUSU
• LGPL2.1: FFmpeg

Bu gereksinim, işletim sistemine normalde eşlik etmeyen diğer tescilli kütüphanelerin lisans kısıtlamalarına aykırı olabilir. Böyle bir çelişki, hem kitaplığı hem de Kütüphaneyi dağıttığınız bir yürütülebilir
dosyada birlikte kullanamayacağınız anlamına gelir.

• BSD2.0: ed-pad

7. Kütüphane esasına dayanan bir eser olan kütüphane olanaklarını, bu kapsamda olmayan diğer kütüphane olanaklarıyla birlikte tek bir kütüphane içine yerleştirebilirsiniz.

• MITLicenseV2: dlc.sh-GUI, SAS-iPad-Uygulaması, TweetNow
Ruhsat ve dağıtılmış mutabakatlı kütüphane, ayrıcalıklı dağıtımı sağlamıştır.
GNU LESSER GENEL KAMU LİSANSI
a) Kombine kütüphaneye, diğer kütüphaneler ile birleştirilmemiş, Kütüphaneye dayanan aynı eserin bir kopyası eşlik eder. Bu, yukarıdaki Bölümlerin şartları altında dağıtılmalıdır.
Sürüm 2.1, Şubat 1999

b) Birleştirilmiş kütüphaneyle, bir kısmının Kütüphaneye dayanan bir çalışma olduğu ve aynı çalışmanın eşlik etmeyen formunu nerede bulacağınızı açıklayan önemli bir ihbarda bulunun.

Telif Hakkı (C) 1991, 1999 Özgür Yazılım Vakfı, Inc.
8. Bu Lisans kapsamında açıkça belirtilmediği sürece, Kitaplığı kopyalayamaz, değiştiremez, alt lisans veremez, bunlarla bağlantı kuramaz veya dağıtamazsınız. Kitaplığı kopyalamak, değiştirmek, alt lisans
vermek, bağlantı kurmak veya dağıtmak için yapılan herhangi bir girişim geçersizdir ve bu Lisans altındaki haklarınızı otomatik olarak sona erdirir. Ancak, bu Lisans kapsamında sizden kopyaları veya
hakları alan taraflar, söz konusu taraflar tam olarak uymaya devam ettiği sürece lisanslarını sonlandırmayacaktır.

51 Franklin Sokağı, Beşinci Kat, Boston, MA 02110-1301 ABD
Herkesin bu lisans belgesinin yazılı kopyalarını kopyalamasına ve dağıtmasına izin verilir, ancak değiştirilmesine izin verilmez.

9. İmzalamadığınız için bu Lisansı kabul etmeniz gerekmez. Ancak, başka hiçbir şey size Kütüphaneyi veya türev eserlerini değiştirme veya dağıtma izni vermez. Bu Lisansı kabul etmemeniz durumunda bu
işlemler yasa ile yasaklanmıştır. Bu nedenle, Kitaplığı (veya Kitaplığı temel alan herhangi bir işi) değiştirerek ya da dağıtarak, bu Lisansı kabul etmenizi ve Kitaplığı ya da kitaplığa dayalı eserleri kopyalamak,
dağıtmak ya da değiştirmek için tüm şartlarını ve koşullarını belirtirsiniz.

[Bu, Küçük GPL’nin ilk yayımlanan sürümüdür. Ayrıca GNU Kütüphanesi Genel Lisansının halefi, sürüm 2, dolayısıyla sürüm numarası 2.1'dir.]
Giriş
Çoğu yazılım için lisanslar, paylaşma ve değiştirme özgürlüğünüzü ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Aksine, GNU Genel Kamu Lisansları, özgürce yazılımı paylaşma ve değiştirme
özgürlüğünüzü güvence altına almayı amaçlamaktadır - yazılımın tüm kullanıcıları için ücretsiz olduğundan emin olabilirsiniz.
Daha az Genel Kamu Lisansı olan bu lisans, Özgür Yazılım Vakfı ve onu kullanmaya karar veren diğer yazarların özel olarak tasarlanmış bazı yazılım paketlerine (genellikle kütüphanelere)
uygulanır. Siz de kullanabilirsiniz, ancak öncelikle bu lisansın veya normal Genel Kamu Lisansının, aşağıdaki açıklamalara dayanarak, belirli bir durumda kullanmak için daha iyi bir strateji olup
olmadığını dikkatlice düşünmenizi öneririz.
Özgür yazılımdan bahsettiğimiz zaman, fiyattan değil, kullanım özgürlüğünden bahsediyoruz. Genel Kamu Lisanslarımız, ücretsiz yazılımın kopyalarını dağıtma özgürlüğüne sahip
olduğunuzdan emin olmak için tasarlanmıştır (ve isterseniz bu hizmet için ücret ödersiniz); kaynak kodunu alırsanız veya isterseniz alabilirsiniz; yazılımı değiştirebilir ve parçalarını yeni ücretsiz
programlarda kullanabilirsiniz; ve bu şeyleri yapabileceğiniz konusunda size bilgi verilir.
Haklarınızı korumak için, distribütörlerin sizi bu haklardan mahrum etmelerini yasaklayan veya bu hakları teslim etmenizi isteyen kısıtlamaları yapmamız gerekir. Bu kısıtlamalar, kütüphanenin
kopyalarını dağıtırsanız veya değiştirirseniz, sizin için belirli sorumluluklara dönüşür.
Örneğin, kütüphanenin kopyalarını dağıtırsanız (bedava veya ücretsiz), alıcılara size verdiğimiz tüm hakları vermelisiniz. Bunların da kaynak kodunu aldıklarından veya alabileceklerinden emin
olmalısınız. Başka bir kodu kütüphaneyle bağlarsanız, alıcılara eksiksiz nesne dosyaları sağlamalısınız, böylece kütüphanede değişiklik yaptıktan ve yeniden derledikten sonra bunları
kütüphaneyle yeniden bağlayabilmeliler. Ve onlara bu şartları göstermelisiniz ki haklarını bilsinler.
Haklarınızı iki aşamalı bir yöntemle koruyoruz: (1) kütüphaneyi telif hakkına sahibiz ve (2) size kütüphaneyi kopyalamak, dağıtmak ve / veya değiştirmek için yasal izin veren bu lisansı
sunuyoruz.
Her distribütörü korumak için, ücretsiz kütüphane için hiçbir garanti olmadığını açıkça belirtmek istiyoruz. Ayrıca, kitaplık başka bir kişi tarafından değiştirilir ve aktarılırsa, alıcılar sahip
olduklarının orijinal sürüm olmadığını bilmelidir, böylece orijinal yazarın itibarı başkaları tarafından ortaya çıkabilecek sorunlardan etkilenmez.
Son olarak, yazılım patentleri, herhangi bir özgür programın varlığına yönelik sürekli bir tehdit oluşturuyor. Bir şirketin bir patent sahibinden kısıtlayıcı bir lisans alarak serbest bir programın
kullanıcılarını etkili bir şekilde kısıtlayamamasını sağlamak istiyoruz. Bu nedenle, kütüphanenin bir sürümü için edinilen herhangi bir patent lisansının, bu lisansta belirtilen tüm kullanım
özgürlüğüyle tutarlı olması gerektiğinde ısrar ediyoruz.
Bazı kütüphaneler dahil olmak üzere çoğu GNU yazılımı, normal GNU Genel Kamu Lisansı kapsamındadır. Bu lisans, GNU Küçük Genel Kamu Lisansı, belirli kütüphanelere uygulanır ve
normal Genel Kamu Lisansından oldukça farklıdır. Bu lisansı bazı kütüphaneler için bu kütüphaneleri ücretsiz olmayan programlara bağlamaya izin vermek için kullanıyoruz.
Bir program bir kütüphane ile bağlantılı olduğunda, ister statik isterse paylaşılan bir kütüphane kullanıyorsa, ikisinin kombinasyonu, orijinal kütüphanenin bir türevi olan yasal olarak
birleştirilmiş bir çalışmayı ifade eder. Bu nedenle, normal Genel Kamu Lisansı, yalnızca birleşimin tamamı özgürlük kriterlerine uygunsa bu bağlantıya izin verir. Daha Az Genel Kamu Lisansı,
diğer kodları kütüphaneyle ilişkilendirmek için daha gevşek kriterlere izin verir.

10. Kitaplığı (veya Kitaplığı temel alan herhangi bir eseri) her yeniden dağıttığınızda, alıcı Kitaplığı bu şartlar ve koşullara tabi olarak Kitaplığı kopyalamak, dağıtmak, bağlamak ya da değiştirmek için
otomatik olarak orijinal lisans verenden bir lisans alır. Alıcıların burada verilen hakları kullanma konusunda başka kısıtlamalar getiremezsiniz. Bu Lisansa üçüncü şahısların uygunluğunu uygulamaktan siz
sorumlu değilsiniz.
11. Mahkeme kararı veya patent ihlali iddiası ya da başka bir nedenden dolayı (patent meseleleriyle sınırlı olmamak kaydıyla), bu koşullara aykırı olan (mahkeme emri, mutabakat veya başka türlü) size
şartlar getirilirse Lisans, sizi koşullardan mazeret etmez
bu lisans. Bu Lisans kapsamındaki yükümlülüklerinizi ve diğer ilgili yükümlülüklerinizi aynı anda yerine getirecek şekilde dağıtamazsanız, sonuç olarak Kütüphaneyi hiçbir şekilde dağıtamazsınız. Örneğin,
bir patent lisansı doğrudan veya dolaylı olarak sizden kopya alan herkes tarafından Kitaplığın telifsiz olarak yeniden dağıtılmasına izin vermezse, o zaman hem bu lisansı tatmin etmenin tek yolu hem de bu
Lisansı tamamen dağıtmaktan kaçınmaktır. Kütüphane.
Bu bölümün herhangi bir kısmı herhangi bir özel koşul altında geçersiz veya uygulanamaz ise, bölümün dengesinin uygulanması amaçlanmıştır ve bölümün bir bütün olarak diğer durumlarda da
uygulanması amaçlanmıştır.
Bu bölümün amacı, sizi herhangi bir patenti veya diğer mülkiyet hakkı iddialarını ihlal etmeye veya bu tür iddiaların geçerliliğine itiraz etmeye teşvik etmektir; Bu bölüm, yalnızca kamu lisans uygulamaları
tarafından uygulanan ücretsiz yazılım dağıtım sisteminin bütünlüğünü korumak amacına sahiptir. Birçok kişi, bu sistemin tutarlı bir şekilde uygulanmasına bağlı olarak, bu sistem üzerinden dağıtılan geniş
yelpazedeki yazılıma cömert katkılarda bulunmuştur; yazılımı başka bir sistem aracılığıyla dağıtmaya istekli olup olmadığına karar vermek yazar / bağışçıya aittir ve bir lisans sahibi bu seçimi yapamaz.
Bu bölüm, bu Lisansın geri kalan kısmının sonucu olduğuna inanılan şeyi tamamen açıklığa kavuşturmayı amaçlamaktadır.
12. Kitaplığın dağıtımı ve / veya kullanımı bazı ülkelerde patentlerle veya telif hakkıyla korunan arayüzlerle sınırlandırılmışsa, Kitaplığı bu Lisansın altına yerleştiren orijinal telif hakkı sahibi, bu ülkeler hariç
açık bir coğrafi dağıtım sınırlaması ekleyebilir; yalnızca bu nedenle hariç tutulmayan ülkelerde veya içinde izin verilir. Bu durumda, bu Lisans, bu Lisansın bünyesine yazılmış gibi sınırlamaları içerir.
13. Özgür Yazılım Vakfı, zaman zaman Küçük Genel Kamu Lisansının gözden geçirilmiş ve / veya yeni sürümlerini yayınlayabilir. Bu tür yeni sürümler, mevcut sürümle aynı ruh hali içinde olacaktır, ancak
yeni sorunları veya endişeleri ele almak için ayrıntılı olarak farklılık gösterebilir.
Her sürüme, ayırt edici bir sürüm numarası verilmiştir. Kitaplık, bu Lisansın kendisinin ve "daha sonraki bir sürümün" geçerli sürüm numarasını belirtirse, söz konusu sürümün veya Özgür Yazılım Vakfı
tarafından yayınlanan sonraki sürümlerin şart ve koşullarını takip etme seçeneğiniz vardır. Kitaplık bir lisans sürüm numarası belirtmiyorsa, Özgür Yazılım Vakfı tarafından şimdiye kadar yayınlanan herhangi
bir sürümü seçebilirsiniz.
14. Kitaplığın bölümlerini, dağıtım koşulları bunlarla uyumlu olmayan diğer ücretsiz programlara dahil etmek istiyorsanız, izin istemek için yazara yazın. Özgür Yazılım Vakfı tarafından telif hakkı verilen
yazılım için, Özgür Yazılım Vakfı'na yazınız; bazen bunun için istisnalar yaparız. Kararımız, özgür yazılımımızın tüm türevlerinin serbest statüsünü korumak ve genel olarak yazılımın paylaşımını ve yeniden
kullanımını teşvik etmenin iki amacı ile yönlendirilecektir.
GARANTİ

Bu lisansa "Daha Az" Genel Kamu Lisansı diyoruz, çünkü kullanıcının özgürlüğünü korumak için normal Genel Kamu Lisansından daha az şey yapıyor. Aynı zamanda diğer özgür yazılım
geliştiricilere de sağlar. Rakipsiz programlara göre daha az avantaj sağlar. Bu dezavantajlar, sıradan Genel Kamu Lisansını birçok kütüphane için kullanmamızın nedenidir. Ancak, Küçük lisans
belirli özel durumlarda avantajlar sağlar.

15. KÜTÜPHANE'NİN BÜYÜK SERMAYE OLDUĞUNDAN, KÜTÜPHANE, UYGULANAN YASA İZNİYLE SÖZLEŞMELENMESİNE GARANTİ VERMEZ. COPYRIGHT HOLDERS VE / VEYA DİĞER
TARAFLARIN YAZILMASINDA BELİRTİLMİŞ OLDUĞUNDAN HAZIRLANMIŞTUR . KÜTÜPHANE KALİTE VE PERFORMANSI İLE İLGİLİ TAM RİSK SİZE AİTTİR. KÜTÜPHANE HATASIZ OLMALIDIR, TÜM
GEREKLİ HİZMET, ONARIM VEYA DÜZELTME MALİYETİNE SAĞLAYABİLİRSİNİZ.

Örneğin, nadir durumlarda, fiili bir standart haline gelmesi için belirli bir kütüphanenin mümkün olan en geniş kullanımını teşvik etmek için özel bir ihtiyaç olabilir. Bunu başarmak için, özgür
olmayan programların kütüphaneyi kullanmasına izin verilmelidir.Daha sık rastlanan bir durum, özgür bir kütüphanenin, yaygın olarak kullanılan özgür olmayan kütüphanelerle aynı işi
yapmasıdır. Bu durumda, özgür kütüphaneyi sadece özgür yazılım ile sınırlandırarak kazanılacak çok az şey vardır, bu yüzden Küçük Genel Kamu Lisansını kullanırız.

16. UYGULANABİLİR YASAKTAN GEREKLİ OLMAYAN VEYA YAZILI TARAFINDAN KABUL EDİLMEMİŞ OLMAYAN HİÇBİR HİÇBİR SÖZLEŞMEYE AİTTİR

Diğer durumlarda, özgür olmayan programlarda belirli bir kütüphaneyi kullanma izni, daha fazla sayıda insanın büyük miktarda özgür yazılım kullanmasını sağlar. Örneğin, GNU C
Kütüphanesini ücretsiz olmayan programlarda kullanma izni, daha fazla kişinin tüm GNU işletim sistemini ve değişken olan GNU / Linux işletim sistemini kullanmasını sağlar.

MAYIS DEĞİŞTİRİLMESİ VE / VEYA YUKARIDA BELİRTİLEN KÜTÜPHANE DÜZENLENDİRİLMESİ, KULLANILAN YASAĞIN YASAĞI'NIN KULLANILMASININ YASAĞINDAN KABUL EDİLMESİNDEN
KULLANILMASINDAN YANLIŞIN KULLANILMASINDAN KABUL EDİLMESİNDİR YANLIŞ VEYA DİĞER YAZILIMLARLA ÇALIŞMAK KÜTÜPHANESİNİN YARDIM EDİLMESİ YANLIŞ VEYA KAYITLI OLMAYAN
VERİLER, TUTULAN VEYA DİĞER BİR TARAFIN ZARARLI OLMASI ÜZERİNDEN TAVSİYE EDİLDİ.
ŞART VE KOŞULLARIN SONU

Daha Az Genel Kamu Lisansı, kullanıcıların özgürlüğünü daha az koruysa da, Kütüphane ile bağlantılı bir program kullanıcısının, bu programı Kütüphane'nin değiştirilmiş bir versiyonunu
kullanarak çalıştırma özgürlüğüne ve bunun yerine sahip olmasını sağlar.

Bu Koşulları Yeni Kütüphanelerinize Nasıl Uygulayabilirsiniz?

Kopyalama, dağıtım ve değişiklik için kesin şartlar ve koşullar izler. Bir "kütüphaneye dayalı çalışma" ile "kütüphaneyi kullanan çalışma" arasındaki farka dikkat edin. Birincisi kütüphaneden
türetilmiş kod içerir, ikincisi çalışabilmek için kütüphaneyle birleştirilmelidir.

Yeni bir kütüphane geliştirirseniz ve halkın kullanabileceği en iyi şekilde kullanılmasını istiyorsanız, herkesin yeniden dağıtabileceği ve değiştirebileceği ücretsiz bir yazılım kullanmanızı öneririz. Bunu, bu
şartlar altında (veya alternatif olarak, normal Genel Kamu Lisansı koşulları altında) yeniden dağıtımına izin vererek yapabilirsiniz.

Önsöz

Bu şartları uygulamak için aşağıdaki bildirimleri kütüphaneye ekleyin. Garantinin hariç tutulmasını en etkin şekilde iletmek için bunları her kaynak dosyanın başlangıcına iliştirmek en güvenli yoldur; ve her
dosya en azından "telif hakkı" satırına ve tam bildirimin bulunduğu yere bir göstergeye sahip olmalıdır.

0. Bu Lisans Anlaşması, telif hakkı sahibinin veya diğer yetkili tarafın bu Küçük Genel Kamu Lisansı ("Bu Lisans" olarak da adlandırılır) şartları altında dağıtılabileceğini söyleyen bir bildirimi
içeren herhangi bir yazılım kütüphanesine veya diğer programlara uygulanır. Her lisans sahibine "siz" olarak hitap edilir.

kütüphanenin adını ve ne yaptığı hakkında bir fikir vermek için bir satır.

Bir "kütüphane", uygulama programlarıyla rahatça bağlantılı olacak şekilde hazırlanmış yazılım işlevlerinin ve / veya verilerin toplandığı anlamına gelir (

Yazarın telif hakkı (C) yılı

fonksiyonlar ve veriler) çalıştırılabilirler oluşturmak için.

Bu kütüphane ücretsiz bir yazılımdır; Özgür Yazılım Vakfı tarafından yayınlanan GNU Daha Az Genel Kamu Lisansı koşulları altında yeniden dağıtabilir ve / veya değiştirebilirsiniz; ya Lisansın 2.1 sürümünü
ya da (isteğe bağlı olarak) daha sonraki herhangi bir versiyonunu kullanın.

Aşağıdaki "Kütüphane", bu şartlar altında dağıtılmış herhangi bir yazılım kütüphanesini veya çalışmasını ifade eder. Bir "Kütüphaneye dayalı çalışma" ya da
Kütüphane veya telif hakkı yasası kapsamındaki herhangi bir türev çalışma: bir başka deyişle, Kütüphaneyi veya bir bölümünü içeren, sözlü veya tadil edilmiş ve / veya doğrudan başka bir dile
çevrilmiş olan bir çalışma. (Bundan sonra, çeviri "değiştirme" teriminde sınırlama olmaksızın dahil edilmiştir.)
Bir iş için "kaynak kodu", üzerinde değişiklik yapılması için işin tercih edilen şekli anlamına gelir. Bir kitaplık için, eksiksiz kaynak kodu, içerdiği tüm modüller için tüm kaynak kodları, ayrıca
ilişkili arabirim tanım dosyalarını ve kitaplığın derlenmesini ve kurulumunu kontrol etmek için kullanılan komut dosyalarını ifade eder.

Bu kütüphane faydalı olacağı umuduyla dağıtılmıştır; HİÇBİR AMAÇLI OLMAYAN TİCARİ BESLİLİK veya FITNESS'in zımni garantisi olmadan. Daha fazla bilgi için GNU Küçük Genel Kamu Lisansına
bakınız.
Bu kütüphaneyle birlikte GNU Küçük Genel Kamu Lisansının bir kopyasını almış olmalısınız; değilse, Free Software Foundation, Inc.'e, 51 Franklin Street, Beşinci Kat, Boston, MA 02110-1301 ABD'ye
yazın. Ayrıca, elektronik posta yoluyla veya kağıt posta yoluyla sizinle nasıl iletişim kuracağınız konusunda bilgi ekleyin.
Ayrıca, işvereninize (eğer programcı olarak çalışıyorsanız) veya varsa okulunuza gerekirse kütüphaneye bir "telif hakkı feragatnamesi" imzalamanız gerekir. İşte bir örnek; isimleri değiştirmek:

Kopyalama, dağıtım ve değiştirme dışındaki faaliyetler bu Lisansın kapsamında değildir; onlar kapsamı dışında. Kütüphaneyi kullanarak bir program yürütme eylemi sınırlandırılmamıştır ve
böyle bir programın çıktısı yalnızca içeriği Kütüphaneye dayanan bir çalışma oluşturuyorsa (Kütüphanenin yazım aracında kullanımından bağımsız olarak) ele alınmaktadır. Bunun doğru olup
olmadığı Kitaplığın ne yaptığına ve Kitaplığı kullanan programın ne yaptığına bağlıdır.

Yoyodyne, Inc., James Random Hacker tarafından yazılan `Frob 'kütüphanesinde (ince ayar düğmesi için bir kütüphane) tüm telif hakkı ilgisini reddeder.
Ty Coon imzası, 1 Nisan 1990

1. Kütüphanenin eksiksiz kaynak kodunun sözlü kopyalarını, aldığınız şekilde, herhangi bir ortamda, dikkat çekici bir şekilde yayınladığınız takdirde kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz.

Ty Coon, Başkan Yardımcısı

ve her kopyaya uygun bir telif hakkı bildirimini ve garanti reddini uygun şekilde yayınlamak; bu Lisansa ve tüm garantilerin bulunmamasına ilişkin tüm bildirimleri eksiksiz tutmak; ve bu
Lisansın bir kopyasını Kütüphane ile birlikte dağıtabilirsiniz.

Hepsi bu kadar!

Bir kopyanın fiziksel olarak aktarılması için bir ücret talep edebilir ve isteğe bağlı olarak bir ücret karşılığında garanti koruması sunabilirsiniz.

BSD 2.0

2. Kütüphane’nin kopyasını veya kopyalarını veya herhangi bir bölümünü değiştirebilir, böylece Kütüphane’ye dayalı bir çalışma oluşturabilir ve bu tür değişiklikleri kopyalayıp dağıtabilir ve
yukarıdaki tüm Bölümleri yerine getirmeniz şartıyla bu şartlar:

• Aşağıdaki şartların yerine getirilmesi şartıyla, kaynak kodlu ve ikili formlarda, değişiklik yapılmadan veya değiştirilmeden yeniden dağıtılmasına ve kullanılmasına izin verilir:
• Kaynak kodun yeniden dağıtılması yukarıdaki telif hakkı bildirimini, bu koşullar listesini ve aşağıdaki feragatnameyi saklamalıdır.

a) Değiştirilen eserin kendisi bir yazılım kütüphanesi olmalıdır.

• İkili formdaki yeniden dağıtımlar, yukarıdaki telif hakkı bildirimini, bu koşullar listesini ve aşağıdaki feragatnameyi çoğaltmalıdır

b) Dosyaları değiştirdiğinizi ve herhangi bir değişikliğin tarihini belirten önemli bildirimleri taşımak için değiştirilmiş dosyaların neden olması gerekir.

ve / veya dağıtım ile birlikte verilen diğer malzemeler.
c) İşin bütününün, bu Lisansın hükümleri uyarınca tüm üçüncü taraflara ücretsiz olarak lisanslanmasını sağlamalısınız.
Ne Google Inc.'in adı ne de katkıda bulunanların adları, önceden yazılı izin alınmaksızın bu yazılımdan türetilen ürünleri onaylamak veya tanıtmak için kullanılamaz.

d) Değiştirilmiş Kütüphane'deki bir tesis, tesisi kullanan bir uygulama programı tarafından sağlanacak bir işlev veya veri tablosuna atıfta bulunursa, diğer
Tesis çağrıldığında geçen bir argümandan ziyade, bir uygulamanın böyle bir işlev veya tablo sağlamaması durumunda, tesisin hala çalışmasını sağlamak ve amacının hangi kısmının anlamlı
kaldığını gerçekleştirmek için iyi niyetle çaba göstermeniz gerekir. .

BU YAZILIM, TELİF HOLDERS VE KATKILARLARININ "OLDUĞU GİBİ" VE TARAFINDAN HESAPLANMIŞ BİR HEDEFE UYGULANMASININ UYGULANAN BİR GARANTİSİNE SINIRLANMAMIŞTAN HİÇBİR
GARANTİ, ETKİLİ OLMAYAN TELİF HAKKI YA DA VEYA KATKILARLAR HİÇBİR, HİÇBİR, HİÇBİR, KİRLİ, KADARSIZ, ÖZEL, ÖRNEK VEYA SÖZLEŞMELİ ZARARLARA SINIRLI OLMAYAN; VEYA İŞLETME
KESİNTİSİNİ) NASIL HİÇBİR ZORUNDA, HİÇBİR YASAĞINDAN KABUL EDİLMEMİŞ İLE BİRLİKTE KULLANILMASI ZORUNDA KULLANILMASI ZORUNDA KULLANILMASI ZORUNDA KULLANILMASI
ZORUNDA KULLANILMASI ZORUNDA KULLANILMASI ZORUNDA KULLANILMASI ZORUNDA KULLANILMASI ZORUNDA KULLANILMASI GEREKEN HUSUSUNDA

(Örneğin, karekökleri hesaplamak için bir kütüphanedeki bir fonksiyonun, uygulamadan bağımsız olarak tamamen iyi tanımlanmış bir amacı vardır. Bu nedenle, Alt Bölüm 2d, bu fonksiyon
tarafından kullanılan uygulama tarafından sağlanan herhangi bir fonksiyon veya tablonun isteğe bağlı olmasını gerektirir: uygulama bunu sağlamaz, karekök fonksiyonu hala karekökleri
hesaplamalıdır.)

MIT Lisansı
Bu yazılımın ve ilgili dokümantasyon dosyalarının bir kopyasını alan herhangi bir kişiye ücretsiz olarak izin verilir.

Bu şartlar, bir bütün olarak değiştirilmiş iş için geçerlidir. Bu eserin tanımlanabilir bölümleri Kütüphaneden türetilmezse ve kendi başlarına bağımsız ve ayrı eserler olarak kabul edilebilirlerse,
bu Lisans ve koşulları, ayrı eserler olarak dağıtırken bu bölümler için geçerli değildir. Ancak, aynı bölümleri Kütüphane'ye dayalı bir çalışma olan bir bütünün parçası olarak dağıttığınız zaman,
bütünün dağıtımı, diğer lisanslar için tümüne ve dolayısıyla her birine yayılan bu Lisansın şartlarına uygun olmalıdır. ve kimin yazdığına bakılmaksızın her kısmı.
Dolayısıyla, bu bölümün amacı, hak talebinde bulunmak veya tamamen tarafınızdan yazılmış olan çalışma haklarınıza itiraz etmek değildir; aksine, türev veya toplu eserlerin Kütüphane'ye göre
dağılımını kontrol etme hakkını kullanmaktır.
Ek olarak, Kütüphane'ye dayalı olmayan bir başka çalışmanın Kütüphane ile (veya Kütüphane'ye dayalı bir çalışma ile) bir depolama veya dağıtım ortamının hacmi üzerinde toplanması, diğer
işi bu Lisansın kapsamına sokmaz.
3. Bu Lisans yerine normal GNU Genel Kamu Lisansı şartlarını Kütüphanenin verilen bir kopyasına uygulamayı tercih edebilirsiniz. Bunu yapmak için, bu Lisansa atıfta bulunan tüm bildirimleri
değiştirmelisiniz; böylece, bu Lisans yerine normal GNU Genel Kamu Lisansı, sürüm 2'ye atıfta bulunacaklar. (Normal GNU Genel Kamu Lisansı'nın 2. sürümünden daha yeni bir sürüm
belirirse, isterseniz bu sürümü belirtebilirsiniz.) Bu bildirimlerde başka bir değişiklik yapmayın.

“Yazılım”), Yazılımın kopyalarını kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisanslama ve / veya satma haklarını ve Yazılımın kopyalarını satan kişilere izin verme dahil , aşağıdaki
koşullara tabi olarak yapmak üzere döşenmiştir:
Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi, Yazılımın tüm kopyalarına veya önemli bölümlerine dahil edilecektir.
YAZILIM, TİCARİ AMAÇ VE ZIMNİ GİDERME GARANTİSİNE SINIRLANMAMIŞTIR, HERHANGİ BİR TÜR, AÇIK VEYA UYGULANMASI GARANTİSİ YOKTUR. OLAY YOK YAZARLAR YAZAR
VEYA TELİF SAHİPLER HİÇBİR ZARAR, ZARAR VEYA DİĞER SORUMLULUK ÜZERİNE SORUMLULUK VEYA YAZILIMDAN YAZILIMDAN KAYNAK, YAZILIM VEYA KULLANIM VEYA YAZILIMDAN
BAĞLANMASINIZDAN DOĞRUDAN HER ZAMAN SORUMLULUKTUR.
Copyright (C) 1991, 1999

Bu değişiklik belirli bir kopyada yapıldığında, bu kopya için geri alınamaz, bu yüzden normal GNU Genel Kamu Lisansı, bu kopyadan yapılan sonraki tüm kopyalara ve türev çalışmalara
uygulanır.
Bu seçenek, Kütüphane kodunun bir yerinde kütüphane olmayan bir programa kopyalamak istediğinizde kullanışlıdır.
4. Kitaplığı (veya bundan önce veya bir türevini, Bölüm 2 altındaki) nesne kodunda veya çalıştırılabilir formda orada 1. ve 2. bölümler orada, makinenin tam okunabilir kaynağında eşlik
koşuluyla koşullanabilir şekilde düzenlenebilir ve dağıtabilirsiniz. Yazılım değişimi için geleneksel olarak kullanılan bir ortama göre bölüm 1 ve 2 'nin olduğu yerde dağıtılması gerekir.
Nesne kodunun dağıtımı kapalı bir yerden kopyalayabilinirse açıksa yapılırsa, kaynak kodun aynı yerden kopyalanmasına izin verilsin.
5. Kütüphanenin herhangi bir bölümünün türevini içermeyen, ancak derlenerek veya bunlarla ilgili olarak Kütüphane ile çalışmak üzere planlanan bir program "Kütüphaneyi kullanan çalışma"
olarak adlandırılır. Bu tür bir çalışma, tasfiye bir şekilde, Kütüphane'nin türev bir çalışmasına ve bu konuda bu Lisansın kapsamlı olduğu kalmaktadır. Orada birlikte, "kütüphaneyi kullanan bir
iş" Kütüphane ile ilgilemek, "kütüphaneyi kullanan bir eserden" ziyade, Kütüphanenin bir türevi olan (Kütüphanenin bölümlerini içerdiği) burada bir dosya oluşturma. Bu lisanssız yazılım bu
lisansın kapsamına girer. Bölüm 6, bu tür işlemler işlemlerin dağıtımına ilişkin koşullar.
Bir "Kitaplığı kullanan çalışma", Kitaplığın bir parçası olan bir başlık dosyasındaki materyali kullanarak bazen, kaynak kod olmasa bile, çalışmanın nesne kodu Kitaplığın türevsel bir şekilde
olabilir. Bunun doğru olup olmadığı, kitabın Kütüphane olmadan bağlanabilir olması veya eserin kendisinin bir kütüphane olması gerektiği halde. Önceden tanımlanması için eşik kesin olarak
kanun önceden tanımlanmıştı.
Böyle bir nesne dosyası, sayısal parametreler, veri yapısı düzenleri ve küçük tahtalar ve küçük satır içi işlevler (on satır veya daha az uzunluk) kullanıyorsa, nesne türünün kullanımı yasal olarak
bir türev olup olmadığına bakılmak mümkün, sınırsızdır. iş. (Bu nesne kodunu ve portresini Kütüphane bölümlerini içeren dizininde bölüm 6 'nın altında kalmaya devam et.)
Aksi halde, eser Kütüphanenin bir türevi ise, eserin nesne kodunu Bölüm 6'daki şartlar altında dağıtabilirsiniz.
Bu eseri içerenler, doğrudan kütüphanenin bağlı bağlı olup olmadıklarına bakılmak üzere, Bölüm 6'ya girer.
6. Yukarıdaki Bölümlerin bir istisnası olarak, aşağıdakileri içeren bir eser üretmek üzere bir "Kütüphaneyi kullanan eseri" Kütüphaneyle birleştirebilir veya bağlayabilirsiniz.
Kütüphane bölümleri ve bu çalışmayı seçtiğiniz şartlar altında dağıtın, şartlar müşterinin kendi kullanımı için eserin değiştirilmesine izin vermek ve bu tür değişikliklerin hata ayıklaması için
tersine mühendislik uygulamak koşuluyla.
Kitaplığın içinde kullanıldığı ve Kitaplığın ve kullanımının bu Lisansın kapsamına girdiği eserin her bir kopyasıyla ilgili belirgin bir bildirimde bulunmalısınız. Bu Lisansın bir kopyasını
sağlamalısınız. Yürütme sırasındaki çalışma telif hakkı bildirimlerini görüntülediğinde, aralarında Kütüphane için telif hakkı bildirimini ve kullanıcıyı bu Lisansın kopyasına yönlendiren bir
referans eklemelisiniz. Ayrıca, aşağıdakilerden birini yapmalısınız:
a) Eserde kullanılan her türlü değişiklik dahil (yukarıda Bölüm 1 ve 2'ye göre dağıtılması gerekenler dahil), kitaplığa ilişkin makine tarafından okunabilir kaynak koduyla birlikte çalışmaya eşlik
edin; ve, iş Kitaplık ile bağlantılı bir çalıştırılabilir ise, makine tarafından okunabilen “Kitaplığı kullanan çalışma”, nesne kodu ve / veya kaynak kodu olarak kullanılır, böylece kullanıcı Kitaplığı
değiştirebilir ve daha sonra yeniden değiştirilmiş Kütüphaneyi içeren değiştirilmiş yürütülebilir dosya. (Kitaplıktaki tanım dosyalarının içeriğini değiştiren kullanıcının değiştirilmiş tanımları
kullanmak için uygulamayı tekrar derleyemeyeceği anlaşılmalıdır.)
b) Kütüphaneye bağlanmak için uygun bir paylaşımlı kütüphane mekanizması kullanın. Uygun bir mekanizma, (1) çalışma zamanında çalıştırılabilir dosyaya kütüphane işlevlerini kopyalamak
yerine, kullanıcının bilgisayar sisteminde zaten mevcut olan kütüphanenin bir kopyasını kullanan ve (2) kütüphanenin değiştirilmiş bir versiyonuyla düzgün şekilde çalışacağı bir mekanizmadır,
eğer kullanıcı bir tane yüklerse, değiştirilmiş sürüm çalışmanın yapıldığı sürümle arayüzle uyumlu olduğu sürece.
c) Çalışmaya, aynı kullanıcıya, bu dağıtımın maliyetinden daha fazla olmayan bir ücret karşılığında, yukarıda 6a maddesinde belirtilen malzemeleri vermek için, en az üç yıl geçerli olan yazılı bir
teklifle eşlik edin.
d) Eğer eserin dağıtımı belirlenmiş bir yerden kopyaya erişim sağlayarak yapılırsa, yukarıda belirtilen malzemeleri aynı yerden kopyalamak için eşit erişim sunun.
e) Kullanıcının bu materyallerin bir kopyasını aldığını veya bu kullanıcıya bir kopyasını zaten gönderdiğini doğrulayın.
Bir yürütülebilir dosya için, Kitaplığı kullanan çalışmanın gerekli formu, yürütülebilir dosyayı çoğaltmak için gereken tüm veri ve yardımcı programları içermelidir. Bununla birlikte, özel bir istisna
olarak, dağıtılacak malzemelerin, çalıştırılabilir işletim sisteminin çalıştığı işletim sisteminin ana bileşenleriyle (derleyici, çekirdek vb.) Normal olarak dağıtılmış (kaynak veya ikili biçimde)
herhangi bir şey içermesi gerekmez. , bu bileşenin kendisi çalıştırılabilir dosyaya eşlik etmezse.
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