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ACCESS Ürün K›lavuzu 

CCoommrreexx  HHaakkkk››nnddaa

Comrex 1961’den günümüze güvenilir, yüksek kaliteli, yay›n ekipman› üret-

mektedir. Ürünlerimiz, a¤lar, istasyonlar ve program yap›mc›lar› taraf›ndan

hergün, dünyan›n her yerinde kullan›lmaktad›r.

Üretti¤imiz her ürün zor koflullarda y›llarca sorunsuz çal›flmak üzere dikkatle

tasarlanm›flt›r. Gönderdi¤imiz her ürün ayr› ayr› ve bütünüyle test edilmifltir.

Ö¤elerin ço¤unlu¤u gerek Comrex’ten gerekse bayilerimizden edinilebilir.

Comrex ürününün arkas›ndad›r. Sizi, teknik yard›m için bizi arad›¤›n›zda

do¤rudan ekipman› bilen biri ile konuflaca¤›n›z ve size yard›m etmek için

mümkün olan her fleyin yap›laca¤› konusunda temin ederiz. 

Kuzey Amerika k›tas›nda 800-237-1776 nolu ücretsiz hatt› arayabilirsiniz. Ürün

bilgileri ile birlikte mühendislik notlar› ve kullan›c› raporlar›na

http://www.comrex.com adresindeki web sitemizden eriflebilirsiniz. Bize

ulaflmak için info@comrex.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. 

GGaarraannttii  vvee  TTeekkzziipp

Comrex Corporation taraf›ndan üretilen tüm ürünler, Garanti Kay›t Kart› ile

onaylanan orijinal sat› alma tarihinden itibaren bir y›l süreyle tüm malzeme ve

iflçilik hatalar›na karfl› Comrex taraf›ndan garanti alt›ndad›r. Garanti süresi

içinde, hatal› oldu¤u kan›tlanan bir ürün, Comrex taraf›ndan verilen onay ve

ürün, Comrex Corporation, 19 Pine Road, Devens, MA 01434 USA adresine,

kargo masraflar› önceden ödenerek gönderildi¤i taktirde, ücretsiz tamir edile-

cek ya da Comrex’in inisiyatifinde yenisi ile de¤ifltirilecektir. Geri dönüfl onay›

için 978-7841776 telefon ya da 978-784-1717 nolu faks› kullanarak Comrex ile

temas kurun. 

Bu Garanti, ürünün kazayla ya da yanl›fl kullan›m sonucu veya Comrex

Corporation d›fl›nda herhangi biri taraf›ndan gerçeklefltirilen servis ya da

de¤ifliklik iflleminin sonucu olarak hasar görmesi durumunda geçersizdir.

Yukar›da belirtilen garantiler d›fl›nda, Comrex Corporation, burada aç›kça red-

dedilmifl olan özel bir amaca uygunluk ve sat›labilirlik garantilerini de içeren

ama bunlarla s›n›rl› olmayan, aç›kça belirtilmifl, ima edilmifl ya da yasal olan

baflka hiçbir garanti vermez. Hiçbir durumda, Comrex Corporation, bu ürünün

kullan›m›ndan do¤an dolayl› hasarlar ya da cezaland›r›c› tazminatlardan sorum-

lu olmayacakt›r.
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Comrex ACCESS kodeki tercih etti¤iniz için tebrikler. Bu ürün a¤lar üzerinde

ses aktar›m› evriminin bir sonraki ad›m›d›r. Comrex için bu evrim 1976’da

Frequency Extender’›n ç›k›fl› ile bafllad› ve bunu 1990’lar›n bafllar›nda ISDN

kodekleri ve 1996’da POTS kodekleri izledi. Yani biz bu ifli uzun zamand›r

yap›yoruz.

ACCESS ürünü, IP a¤lar› ve ses kodlama algoritmalar› konusunda y›llar›n

çal›flmas›n›n bir sonucudur. Bütün bunlar çekirdek müflterilerimizin yarar-

lanabilece¤i kullan›labilir servislerin mevcut seviyesini yükseltmek için en

iyi ne yapabiliriz sorusunun cevab› olarak do¤du.

Bu ürünün merkezi BRIC (Broadcast Reliable Internet Codec) olarak

adland›r›lmaktad›r. Di¤er markalar donan›msal “IP Codec”leri ç›kar›rken bu

bizim Internet kelimesini büyük “I” ile kullanmaya dikkat etti¤imiz ilk ürün.

Genel Internet’in sunumu dikkate al›nd›¤›nda, bu ürünün mevcut

ba¤lant›lar›n ço¤unlu¤unda çal›flt›¤›n› söylemek az bir fley say›lmaz.

BRIC, uzak ba¤lant›lar için hem istenen hem de kaç›n›lmaz bir de¤iflimi temsil

ediyor.Bu ürün kaç›n›lmaz çünkü mevcut ba¤lant›lar eski moda “devre

anahtarlamal›” tarzdan yeni “paket anahtarlamal›” tarza geçerken, ISDN ve

POTS kodekleri gibi teknolojiler gittikçe daha az çal›flacaklar. ‹stek ise uzak

yay›nc›l›¤› daha mobil, basit ve ucuz hale getirecek olan yeni kablosuz a¤lar-

dan kaynaklan›yor. BRIC teknolojisi sadece Internet için yeterince dayan›kl›

olacak flekilde tasarlanmad›, ayn› zamanda 802.11x Wi-Fi, Wi-Max, 3G cep

telefonu ve uydu tabanl› zorlu Internet ba¤lant›lar›nda da kullan›labiliyor.

Uzak yay›n uygulamalar› yapm›fl bizler uzun zamandan beri böyle bir sistem

istiyorduk.  Daha önceki yay›nc›l›k kariyerimizden tasar›mc›l›¤a terfi ederken,

umudumuz bu çeflit alt yap› oluflturan bir teknolojinin, kullan›c›n›n hayal

gücünü harekete geçirerek daha yarat›c› ve e¤lenceli programlar

oluflturmas›n› sa¤lamas›d›r. Lütfen techies@comrex.com adresini kullanarak

eflsiz fikir ve deneyimlerinizi bizimle paylafl›n.

Bölüm 1 Girifl
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ACCESS Ürün K›lavuzu 

BRIC (Broadcast Reliable Internet Codec), geçmiflte kullan›lm›fl olan ISDN ve

POTS kodekleri ile ayn› yolla genel Internet üzerinde ses iletimi yapacak olan

devrimsel bir teknoloji. BRIC üç parçadan olufluyor:

• Raf montajl› ACCESS kodek (kullan›yor oldu¤unuz)

• Tafl›nabilir ACCESS kodek

• BRIC Çapraz Sunucu

Her parçay› ayr› ayr› anlataca¤›z:

1) Raf montajl› ACCESS kodek — Bu ürün bir radyo istasyonunun “uzak raf”

kurulumu için ve her zaman çal›flacak flekilde tasarlanm›flt›r. Bu nedenle bir

güç anahtar› yoktur. Ayr›ca bu ürünün yerel a¤a ba¤l› bir bilgisayardan tama-

men kontrol edilece¤i düflünülmüfltür. ACCESS Rack üzerinde hiçbir kontrol

yoktur (gömülü bir reset butonu d›fl›nda) ve tek göstergeler ses ölçerlerle

gelen veri ak›fl›n› gösteren bir Ready ›fl›¤›d›r. ‹lk yap›land›rma sonras›, bütün

ba¤lant›, durum ve diyagnostikler dahili web sunucular› üzerinden

kullan›labilir.

2) Tafl›nabilir ACCESS kodek — Bu ürün mobil yay›nc›lar için en fazla rahatl›¤›

sa¤layacak flekilde tasarlanm›flt›r. Küçük boyut, batarya gücü, clip-on mikser

ve kulakl›k sürücülerini Internet üzerinde dikkate de¤er kalitede bir ses

kodeki ile bir araya getirir.

3) BRIC Çapraz Sunucu (TS) — Bu sunucu genel Internet üzerinde sabit bir

adreste yer al›r ve birçok ifllevi yerine getirir. Kullan›m› opsiyonel olmakla bir-

likte ACCESS kodekleri aras›ndaki ba¤lant›lar› daha kolay hale getirir ve

Internet üzerinde peer-to-peer ba¤lant›lar› zorlaflt›rabilecek dinamik IP, NAT

ve di¤er hususlar ile ilgili endifleleri ortadan kald›r›r (özellikle 3G ya da Wi-Fi

gibi s›k› bir flekilde kontrol edilen a¤lar üzerinde). BRIC TS afla¤›daki ifllevleri

sunar:

a) Kendisi ile çal›flmak üzere haz›rlanm›fl bütün ACCESS kodekleri ile

iletiflim kurar. Ba¤lanmak isteyen her kodekin IP adresinin bir

kayd›n› tutar.

b) Ba¤lanan her kodeke bir “canl›” kanal sunarak gelen bir ça¤r›

oldu¤unda çapraz güvenlik duvar› ve Network Address

Translator’lara izin verir.

c) Her ba¤lanm›fl ACCESS kodeke di¤er kullan›c›lar›n bir “Buddy

List”i ile bunlar›n geçerli durumunu sunar ve istenirse bunlara

ba¤lant›y› kolaylaflt›r›r.

BRIC Hakk›nda
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ACCESS Rack önceki bölümde tan›mlanan BRIC’in bütün özelliklerine, algorit-

malar›na ve hizmetlerine sahiptir. Ana fonksiyonu, genel Internet gibi zorlu IP

a¤lar› üzerinde tam çift yönde sa¤lam, yüksek kaliteli, düflük-gecikmeli bir ses

ba¤lant›s› sa¤lamakt›r. Bu amaçla, web taray›c› üzerinden sezgisel ve etkileyici

bir Kullan›c› Arayüzü sunar. Bu arayüzü kullanarak, çal›flma modlar›n› seçe-

bilir, ses seviyelerini kontrol edebilir, ba¤lant›lar› kurabilir ya da

sonland›rabilir ve yapt›¤›n›z herhangi bir a¤ istatistiklerini kontrol ede-

bilirsiniz. ACCESS varsay›lan yap›land›rmas›nda ço¤u a¤ zorlu¤u ile bafl ede-

bilecek flekilde tasarlanm›flken, link kararl›l›¤› ve gecikme üzerinde etkili para-

metrelerin özellefltirilmesine izin veren geliflmifl seçenekler de mevcuttur.

Ama bekleyin! Dahas› da var! ACCESS ayr›ca bir POTS kodek. ‹çerisinde, ana-

log telefon hatlar› üzerinden di¤er cihazlara do¤rudan ba¤lanmak için ça¤r›

yapabilen bir dahili modem var. Bu modda ACCESS, di¤er ACCESS ayg›tlar› ya

da Comrex taraf›ndan üretilmifl bir dizi önceki nesil POTS kodek ile iletiflim

kurabiliyor.

Yeni bir ACCESS Rack afla¤›daki ö¤elerle birlikte gönderilir:

(1) ACCESS Stereo BRIC IP kodek (Raf montajl›)

(1) 6 fit Ethernet kablosu

(1) 6 fit Telefon kablosu

(1) AC Güç kablosu

(1) Kullan›m k›lavuzu 

(1) Garanti kart› (Lütfen doldurun ve geri gönderin.)

ACCESS RACK
Hakk›nda Daha
Fazla Bilgi

ACCESS Rack ‹le
Birlikte Neler
Geliyor?
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ACCESS Ürün K›lavuzu 

Bu, ana güç için bir IEC konnektörüdür. ACCESS,  dünya çap›nda 115VAC ya

da 230VAC güç ile çal›fl›r ve kaynak voltaj›n› otomatik alg›lar.

Buraya a¤ üzerinden gönderilecek dengelenmifl analog sesi uygulay›n. Sol

kanal mono kodlama modlar› için kullan›l›r. Seviye 0dBu (0.775VRMS) nomi-

nal de¤ere ayarlan›r. Tam girifl de¤eri +20dBu’dur.

Dengelenmifl analog ses bu portlardan al›n›r. Seviye 0dBu (0.775VRMS)

de¤erine ayarlan›r. Tam girifl de¤eri +20dBu’dur.

Buraya bir stereo AES3 sinyali uygulay›n. AES3 girifli bütün Standart örnek-

leme h›zlar›n› destekler. Bir AES3 sinyali bu konnektöre geldi¤inde, analog

girifl konnektörleri devre d›fl› kal›r.

Buradan 48KHz’lik bir stereo AES3 sinyali al›n›r. AES3 ç›k›fl› analog ile efl

zamanl› olarak al›nabilir.

Senkronize olmayan yan veri kanal› buradan al›nabilir.

IP adresi elde edebilmek ve Config program›na eriflebilmek için buraya VGA

ya da daha üst bir monitör ba¤lay›n.

A¤›n›za ba¤lanmak için 10/100BaseT Ethernet portu.

Gelecekteki kullan›mlar için.

POTS kodek uyumlulu¤u için buraya bir analog telefon hatt› ba¤lay›n.

Bu port üzerinde dört adet kontak girifli ve ç›k›fl› vard›r. Bunlar linkin uzak

taraf›na sinyal göndermek ya da otomasyon ekipman› gibi uzaktan kumanda

donan›m›n› tetiklemek için kullan›l›r.

Buraya Config program›na eriflim için bir PS/2 klavye ba¤lay›n.

Gelecekteki kullan›mlar için.

Gelecekteki kullan›mlar için.

1) AC Input

2) ve 3) Analog Audio Input

4) ve 5) Analog Audio
Output

6) AES3 Digital Audio Input

7) AES3 Digital Audio
Output

8) Serial Port

9) Monitor Output

10) Ethernet Port

11) Auxiliary CF Port

12) Modem Telephone
Connector 

13) Contact Closure

14) Keyboard Port

15) Mouse Port

16) USB Ports

Bölüm 2 Raf Diyagramlar› ve Kurulum

LINE IN
LEFT

LINE IN
RIGHT

LINE OUT
LEFT

LINE OUT
RIGHT

AES/EBU
OUTPUT

AES/EBU
INPUT

POTS/PSTN

MONITOR

KEYBOARD MOUSE

AUXILIARY

CONTACT CLOSURES

ETHERNETSERIAL

USB1

2 & 3 4 & 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16
fiekil 1 - Arka Panel Diyagram› ve Aç›klamalar 
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Yerel olarak ACCESS’e gönderilen ses seviyesini, ba¤lant›n›n etkin olup olmamas›na bak-

madan gösteren pik ölçer. Do¤ru seviye, K›rm›z› LED’lerin (k›rpmay› gösterir) yanmas›n›

önlerken Sar› LED’leri süren piklerle gösterilir.

Bir ba¤lant› etkin oldu¤unda uzaktan gönderilen ses seviyesini gösteren pik ölçer. Do¤ru

seviye, K›rm›z› LED’lerin (k›rpmay› gösterir) yanmas›n› önlerken Sar› LED’leri süren pikler-

le gösterilir. Bu seviyeye yap›lacak ayarlar linkin uzak taraf›nda yap›lmal›d›r.

ACCESS’i donan›msal reset moduna sokan gömülü buton. Bu butona bas›ld›¤›nda yeniden

bafllatma için yaklafl›k 30 saniye gerekir.

Geçerli bir gelen ak›fl oldu¤unda gösterir.

ACCESS Mono Modlar için sadece sol kanal giriflini kullan›r. Sa¤ kanal göz ard› edilir. Mono

Mod’da ç›k›fl sesi hem sol hem de sa¤ ç›k›fltan al›n›r. 

ACCESS ses ba¤lant›lar› dengelenmifl profesyonel seviye girifl ve ç›k›fllar›d›r.

fiekil 2 – Ön Panel Diyagram› ve Aç›klamalar 

Tablo 1—XLR Pin Yap›land›rmas›

Tablo 2 – AES3 Pin Yap›land›rmas›

17 18 19

20

17) Send

18) Receive

19) Reset

20) Status

Mono vs. Stereo

Pin

Yap›land›rmalar› –

Ses

Pin 1 Toprak

Pin 2 Ses +

Pin 3 Ses –

Pin 1 Toprak

Pin 2 Veri +

Pin 3 Veri –



9

ACCESS Ürün K›lavuzu 

Kontaklar ACCESS RAck’in arkas›ndaki 9-pinli D konnektörler üzerinden kullan›labilir.

Girifller ilgili giriflin Pin 5’e k›sa devre yap›lmas› ile tetiklenir. Bir aç›k kollektör devresin-

den oluflan ç›k›fllar etkin olmad›klar›nda Pin 5’e yüksek empedansl› bir yol sunarlar ve

etkin olduklar›nda Pin 5’e düflük empedansl› bir yol sunarlar. Bu ç›k›fllar 12V’a kadar bir

voltajda 200mA’e kadar dalabilirler. AC ana güç kayna¤›n› bu kontaklar› kullanarak

de¤ifltirmeyin.

SSeerrii  PPoorrtt yan veriyi ba¤lant›n›n uzak ucuna aktarabilir. Varsay›lan olarak iletiflim para-

metreleri "9600 bps, no handshaking, no parity, 8 bits, 1 stop bit" (9600,n,8,1) olarak

ayarlan›r. 9-pinli “D” tipi difli bir konnektörde pinleri DCE olarak yap›land›r›lm›flt›r.

Port, düz bir M-F kablo ile 9-pinli bir PC seri porta ba¤lanmak üzere tasarlanm›flt›r. RS-

232 seviyeleri kullan›lm›flt›r.

Tablo 3 – Kontak Pin Yap›land›rmalar› 

Tablo 4 – Seri Port Pin Yap›land›rmas› 

Pin Yap›land›rmalar› -

Kontak

Pin Yap›land›rmalar›

– Seri Port

Pin 1 Girifl #1

Pin 2 Girifl #2

Pin 3 Girifl #3

Pin 4 Girifl #4

Pin 5 Toprak

Pin 6 Ç›k›fl #1

Pin 7 Ç›k›fl #2

Pin 8 Ç›k›fl #3

Pin 9 Ç›k›fl #4

PPiinn##  FFoonnkkssiiyyoonn  YYöönn

1 CD Kullan›lm›yor

2 RX Verisi  ACCESS’ten

3 TX Verisi ACCESS’e

4 DTR  ACCESS’e

5 Toprak

6 DSR ACCESS’ten

7 RTS ACCESS’e

8 CTS ACCESS’ten

9 RI Kullan›lm›yor
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En az›ndan ACCESS bir ses ve bir a¤ ba¤lant›s›na ihtiyaç duyacakt›r. Bütün analog ses I/O

nominal seviyeleri 0dBu’dur. Bu seviye k›rp›lma noktas›ndan önce 20dB’lik bir alan sa¤lay-

acakt›r. Girifl sesi ön paneldeki LED tabanl› pik ölçerlere yans›t›l›r. K›rp›lma, bu ölçerlerde

K›rm›z› LED ile gösterilir.

ACCESS’in kullan›fll› olmas› için bir a¤ ba¤lant›s› gerekir. ACCESS Rack üzerinde, a¤

ba¤lant›s› bir RJ-45 konnektörü üzerinden standart bir 10/100baseT Ethernet ba¤lant›s› ile

yap›l›r.

Ço¤u yöntemde ACCESS a¤da normal bir bilgisayar olarak görünecektir. Gerçekte, ACCESS

Linux tabanl› bir iflletim sistemi çal›flt›ran ve tam a¤ protokol paketi kullanan gömülü bir

bilgisayar içerir.

ACCESS ço¤u LAN üzerinde sorunsuz çal›flabilir, ama afl›r› trafik durumlar›nda da güvenlik

nedeniyle LAN’›n afl›r› seviyede güvenlik duvar› önlemleri ile korundu¤u durumlar olabilir.

ACCESS’in kendi Internet ba¤lant›s› olmas› daha iyi bir performans sa¤layacakt›r. Genelde,

ACCESS için özel bir DSL hatt›n›n kurulmas›na de¤ecektir, özellikle de maliyet bir kriterse.

ACCESS, yönetilen bir LAN’a kurulurken bant geniflli¤i, güvenlik duvar› ve güvenlik gibi

konularla karfl›lafl›laca¤›ndan IT yöneticinizin bu ortamlarda dan›flmanl›k yapmas› önerilir.

Afla¤›daki detaylar IT konular›nda ve a¤ yap›land›rmas›nda bir deneyime sahip olundu¤unu

varsaymaktad›r.

ACCESS’i bir LAN’a eklemenizi ve kullanmadan önce fonksiyonlar›n› incelemenizi öneririz.

Bunu yapmak için ACCESS’e bir IP adresi verilmelidir. Bu, ACCESS’e bir web taray›c› ile

ba¤lanabilece¤iniz Internet konumudur. Bu ayr›ca baflka bir ACCESS bu cihaza ba¤lan›rken

kullan›lan adres olacakt›r.

Bir IP a¤›ndaki her cihaz›n efli olmayan bir IP adresi olmal›d›r. Bu 0 ile 4,294,967,295

aras›nda bir say›d›r ve bu aral›k 32 çiftli bitler taraf›ndan temsil edilebilecek de¤er

aral›¤›d›r. Basitlik için, bu 32-bitlik de¤eri dört sekiz-bitlik de¤ere böler ve her birini,

aralar›na nokta koyarak  onluk düzende bir say› ile gösteririz. Örne¤in Comrex test IP

numaras› 70.22.155.133’tür.

Genel Internet ba¤lant›l› bir ayg›t ya genel bir IP adresine (Internet’te do¤rudan eriflilebilir

ya da özel bir IP adresine (do¤rudan eriflim sadece ba¤l› oldu¤u a¤dan yap›labilir) sahiptir.

Bölüm 3 ACCESS’in Kurulumu

Ba¤lant›lar

A¤ Ba¤lant›lar›
Hakk›nda

ACCESS A¤
Ba¤lant›lar›n›n
Ayarlanmas› 
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fiekil 3 bir ACCESS’in genel bir IP adresi kullanarak do¤rudan Internet’e ba¤lanmas›n›

göstermektedir. fiekil 4 özel bir IP adresi kullanarak bir alt a¤a (ya da LAN), LAN’› genel

Internet’ten ay›ran bir a¤ geçidi yönlendiricisi ile ba¤lanmas›n› göstermektedir.

fiekil 3 – Internet’e do¤rudan ba¤lant›

fiekil 4 – Internet’e alt a¤ (ya da LAN) üzerinden ba¤lant›
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Evrensel olarak ba¤lant› kurabilme yetene¤ine sahip olmak için BRIC Çapraz Sunucunun

(BRIC-TS) önünde linkteki ACCESS’ten biri bir genel IP adresine ba¤lanmal›d›r. Bu birkaç

yolla sa¤lanabilir:

1) ACCESS kendi Internet linkine do¤rudan ba¤lanan tek ayg›t olabilir ya da bird-

en fazla IP adresi sunan bir Internet linkini paylaflabilir.

2) ACCESS’e port iletimi üzerinden genel Internet eriflimi sa¤lamak için program-

lanan bir NAT yönlendiricisinin arkas›nda ba¤lanabilinir.

Ama flimdi ACCESS linkinizdeki en az bir ucun genel bir IP ile ayarland›¤›n› varsay›yoruz.

Kablosuz uzak ortamlarda bu muhtemelen stüdyo ucu olacakt›r, çünkü genelde uzak

tarafta çok daha az kontrole sahip olursunuz.

ACCESS kendi sabit IP adresine (Internet terminolojisinde Statik olarak geçer) ayarlanabilir

ya da adresini a¤dan (Dinamik ya da DHCP olarak bilinir) alabilir. Bu konsept Genel – Özel

konseptinden tamamen ba¤›ms›zd›r. Genel ve özel adreslerin her biri dinamik ya da statik

olabilir.

DDiinnaammiikk  ((DDHHCCPP)) — ACCESS varsay›lan olarak DHCP adreslemeye ayarlanm›flt›r, yani bir IP

adresi atamas› için a¤›n›za bakar. E¤er a¤›n›zda bir DHCP sunucusu varsa ve kullanmak

için tercih etti¤iniz yol buysa, config program›nda herhangi bir ayar› de¤ifltirmeniz gerek-

mez. Yine de a¤ taraf›ndan ACCESS’e hangi adresin atand›¤›n› bilmeniz gerekecek. Bu,

cihaz› açmadan önce ACCESS üzerindeki VGA portuna bir bilgisayar monitörü ba¤layarak

kolayca ö¤renilir. ACCESS aç›ld›ktan sonra geçerli IP adresini monitörde gösterecektir.

Not: DHCP adresleri zaman içinde de¤iflebilir, bu nedenle e¤er ba¤lant›da br sorun

yafl›yorsan›z adresi yeniden kontrol etmeniz gerekebilir.

Son olarak ACCESS’in IP adresini belirlemek için bir yol daha vard›r. E¤er sisteme bir bil-

gisayar monitörü ba¤layam›yorsan›z, aç›l›fl s›ras›nda birkaç saniye için ön panel

LED’lerinde gösterilene göre IP adresini anlayabilirsiniz. 

DHCP sunucular› tipik olarak IP adresini standart bir formatta atar. Çünkü Internet’te kul-

lan›lmayan bir adres seçmeleri gerekir. Muhtemelen 3 sabit aral›ktan birinde bir adres

seçerler:

192.168.x.x 172.16.x.x 10.x.x.x

Dinamik – Statik
Adresleme 
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Ayr›ca 192.168 tarz› ve 172.16 tarz› alt a¤larda üçüncü girifl tipik olarak tek bir hane (0 - 1)

olacakt›r. DHCP atama tarz›n› genelde ayn› LAN üzerindeki bir Windows bilgisayar›

üzerinde Run->Cmd->ipconfig yoluyla ö¤renebilirsiniz. E¤er DHCP sunucunuzun ilk iki for-

mattan birini kullanarak adres atad›¤›n› biliyorsan›z (ya da DHCP atama aral›¤›n›n bir

10.x.x.x a¤›nda oldu¤unu biliyorsan›z) genel olarak IP adresini ön panel LED’leri ile ortaya

ç›kartabilirsiniz. Aç›l›fl s›ras›nda ACCESS kullan›m moduna girmeden hemen önce birkaç

saniye için atanan adresinin kodlu bir halini gösterirler. Bu süre boyunca, ön paneldeki

Ready ›fl›¤› h›zl› bir flekilde yan›p söner ve Level LED’leri IP adresinin son 4 hanesini gös-

terir. Bunu en iyi örnekle anlatabiliriz.

Varsayal›m dahili DHCP sunucusu olan bir Linksys yönlendiricisi kullan›yorsunuz.

Varsay›lan olarak bu yönlendiricinin 192.168.1.2 – 255 aral›¤›ndaki IP adreslerini atad›¤›na

dikkat edebilirsiniz. Diyelim ki ba¤land›¤›nda ACCESS’e 192.168.1.7 IP adresi atand›.

LLEEDD’ler bu adresin son dört ondal›k rakam›n› gösterecektir (s›f›rlar dahil), bu durumda

aç›l›fl s›ras›nda afla¤›daki kodu göreceksiniz:

L girifli 1 LED’ini gösterecektir

R girifli 0 LED’lerini gösterecektir

L ç›k›fl› 0 LED’ini gösterecektir

R ç›k›fl› 7 LED’lerini gösterecektir

Bu durumda ACCESS’inizin IP adresinin 192.168.11..000077 oldu¤unu varsayabilirsiniz. 

SSttaattiikk  IIPP  —— Bir Statik IP ayar› config program›na girmenizi gerektirir.

ACCESS’e afla¤›daki bilgileri girmeniz gerekecek.

••  AACCCCEESSSS’’iinn  IIPP  aaddrreessii  –– Bunun ISP taraf›ndan sa¤land›¤›ndan ya da LAN üzerinde

baflka hiçbir makine taraf›ndan kullan›lmad›¤›ndan emin olun.

••  AAlltt  AA¤¤  MMaasskkeessii –– LAN adreslerinizin aral›¤›n› gösteren bir dizi rakam. E¤er emin

de¤ilseniz 255.255.255.0’› deneyin.

••  AA¤¤  GGeeççiiddii  AAddrreessii  –– Hesab›n›zdaki Internet a¤ geçidinin adresi. E¤er emin

de¤ilseniz, IP adresinizin ilk üç rakam›n› son hane 1'ken deneyin (örn,

xxx.xxx.xxx.1). 

••  DDNNSS  aaddrreessii  –– fiu anda ACCESS taraf›ndan kullan›lm›yor ama gelecekteki özellik-

ler için kullan›labilir. E¤er biliyorsan›z adresi girin.
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Config program›n›n çal›flt›r›lmas› ACCESS Rack’in arka panelindeki uygun jaklara PS/2

klavye ve video monitör ba¤lanmas›n› gerektirir. Klavyeyi takt›ktan sonra cihaz› kapat›p

yeniden aç›n. Sistem aç›ld›ktan (ve Linux durum mesajlar›n›n kaymas› durduktan) sonra

fiekil 5A’da gösterilen  MMaaiinn  IIPP  AAddddrreessss ekran›n› göreceksiniz.

Config Program›n›n
Çal›flt›r›lmas› 

Settings Action  Info

ALT - letter selects shortcut, Tab and Arrow keys change fields, Enter to select

Network Status

Current IP Address: xxx.x.x.x

Settings Action  Info

ALT - letter selects shortcut, Tab and Arrow keys change fields, Enter to select

Network Status

Current IP Address: xxx.x.x.x

IP Networking
Contact Closure I/O
Aux Data Port
Advanced

fiekil 5A - Main IP Address Ekran› 

fiekil 5B – Afla¤› aç›lan Settings Menüsü ile Main IP Address Ekran› 

Config program›na klavyedeki Alt-S kombinasyonu ile girifl yap›n. Ard›ndan IIPP

NNeettwwoorrkkiinngg’i afla¤› kayd›r›n (fiekil 5B) ve Enter tufluna bas›n.
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IIPP  CCoonnffiigguurree ekran› fiekil 6’da gösterilmektedir. Seçenekler aras›nda gezmek için Tab

tufluna bas›n. Önce SSttaattiicc  IIPP adreslemesini seçmek için üst alana gidin, ard›ndan sabit IP

Adresi, Alt A¤ Maskesi ve A¤ Geçidi bilgilerinizi girmek için alt alana gidin. E¤er DNS bilgi-

lerinizi biliyorsan›z bu de¤erleri girebilir ya da bu alan› bofl b›rakabilirsiniz. OOKK

seçildi¤inde de¤ifliklikler kaydedilir ve MMaaiinn  IIPP  AAddddrreessss ekran›na geri dönülür.

Settings Action  Info

ALT - letter selects shortcut, Tab and Arrow keys change fields, Enter to select

Network Configuration

Static or Dynamic Mode

(   ) Static IP
(   ) DHCP

IP Address  XXXXXXX
Netmask   XXXXXXX
Gateway   XXXXXXX
DNS   XXXXXXX

Web GUI Password XXXXXXX

 OK Cancel

Settings Action  Info

ALT - letter selects shortcut, Tab and Arrow keys change fields, Enter to select

Aux Data Port Configuration

Baud Rate
(   ) 1200 (   ) 19200
(   ) 2400 (   ) 38400
(   ) 4800 (   ) 57600
(   ) 9600 (   ) 115200

Data Bits
(   ) 7 (   ) 8

Parity
(   ) None (   ) Odd  (   ) Even

Stop Bits
(   ) 1 (   ) 2

 OK Cancel

( ) None ( ) Odd  ( ) Even

( ) 1 ( ) 2

fiekil 6 - IP Configure Ekran›  

fiekil 7 - Aux Data Port Configuration Ekran›

AAuuxx  DDaattaa  PPoorrtt  CCoonnffiigguurraattiioonn ekran› (fiekil 7’de) asenkronize yan verilerin seri port arac›l›¤›

ile ayarlanmas›na izin verir.
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Kontak portunda dört girifl dört ç›k›fl konta¤› vard›r. Varsay›lan olarak bunlar normal bire

bir kullan›m için ayarlanm›fllard›r. Kapal› olduklar›nda bunlar ba¤lant›n›n uzak ucuna

sinyal göndermek ya da ya da otomasyon ekipman›n› tetiklemek için kullan›labilir. CCoonnttaacctt

CClloossuurree  II//OO  CCoonnffiigguurraattiioonn ekran› (fiekil 8) #4 konta¤›n› normal bire bir sinyalden bir girifl

üzerindeki belirli bir adrese otomatik ba¤lant› olarak de¤ifltirebilme olana¤› sunar.

Alternatif olarak #4 ç›k›fl konta¤› sadece ba¤lant› ile kapanmak üzere ayarlanabilir.

ACCESS kontak üzerinde otomatik ba¤lant›ya göre yap›land›r›ld›¤›nda ayr›ca CCoonnnneeccttiioonnss

SSeekkmmeessii’ndeki efl listesinden de bir hedef adresi seçmeniz gerekir. CCoonnnneeccttiioonnss  SSeekkmmeessii

ile ilgili daha fazla detay için lütfen sayfa 19’a bak›n. CChhaannggee  RReemmoottee  SSeettttiinnggss seçene¤inde-

ki AAuuttoo--CCoonnnneecctt  OOnn  CCoonnttaacctt  CClloossuurree  kutusu (ayr›ca CCoonnnneeccttiioonnss  SSeekkmmeessii’nde de bulunur)

otomatik ba¤lant› özelli¤inin çal›flmas› için seçilmifl olmal›d›r. Daha fazla bilgi için lütfen

sayfa 35’te Bölüm 8. Uzak Ayarlar›n De¤ifltirilmesi bölümüne bak›n.

Settings Action  Info

ALT - letter selects shortcut, Tab and Arrow keys change fields, Enter to select

fiekil 8 - Contact Closure I/O Configuration Ekran› 
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IP ayarlar› yap›land›r›ld›¤›nda ve ACCESS temiz bir flekilde LAN’a ba¤land›¤›nda ACCESS

Kullan›c› Arayüzüne bir göz atman›n zaman› gelmifl demektir. Bu, LAN üzerinden bir web

taray›c›n›n ACCESS’in IP adresine yönlendirilmesi ile yap›l›r. Bunu yapmak için sadece

adresi taray›c›n›n URL çubu¤una yaz›n. Macromedia Flash 7 ya da üstü eklentisine sahip

Explorer 6 ya da üstü veya Mozilla Firefox 1.0 ya da üstü bir taray›c› kullanman›z gerekir.

Ayr›ca Opera 8.5 de iyi çal›flmaktad›r. E¤er ACCESS’e ba¤lant› konusunda sorun yafl›yor-

san›z, ana taray›c› ekran›nda sa¤ t›klay›p “about Macromedia Flash”› seçerek Flash eklen-

tisinin son sürümünün yüklü oldu¤undan emin olun. Bu sizi Macromedia web sitesine

götürecektir; buradan en son ücretsiz eklentiyi indirebilirsiniz.

ACCESS’e ba¤land›¤›n›zda, bir oturum açma ekran› görünecektir (fiekil 9’a bak›n). MMaaiinn

UUsseerr  IInntteerrffaaccee ekran›na girmek için herhangi bir kullan›c› ad›n› gereken parola (comrex,

büyük-küçük harfe duyarl›) ile birlikte tufllay›n. Bu ekran, 1024x768 çözünürlükte tam

ekran moduna (ço¤u taray›c›da F11 ile aç›l›r) göre optimize edilmifltir.

Bölüm 4 ACCESS’e Eriflim

ACCESS Kullan›c›
Arayüzü 

fiekil 9 - ACCESS Login Ekran› 
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ACCESS Kullan›c› Arayüzü ekran›n›n üç ana bölümü vard›r:

11))  KKooddllaayy››cc››  MMoodduu  vvee  AAnnaa  SSeess  ÖÖllççeerr  —— Bu, geçerli ACCESS kodlay›c› ayar›n› gös-

terir. Seviye ölçerler bant geniflli¤i ile istemci CPU’sunu korumak amac›yla

varsay›lan olarak kapal› ayarlanm›flt›r, ama bunlar etkinlefltirildi¤inde bu üst bar

ACCESS’in ön panelini taklit eder.

22))  SSeekkmmeelleerr  —— Bu sekmeleri ACCESS’in durumunu kontrol etmek ve elde etmek

için kullan›n. Bunlar sonraki dört bölüm boyunca detayl› olarak aç›klanm›flt›r.

33))  SSoohhbbeett  PPeenncceerreessii  —— Bu özel ACCESS web arayüzüne oturum açm›fl kullan›c›lar

aras›nda bir sohbet arac› sa¤lar. Ek olarak ACCESS bir uzak kullan›c›ya

ba¤land›¤›nda, sohbet metni uzak web arayüzüne ba¤l› herhangi bir kullan›c›

taraf›ndan görünebilir.

1

2

3

fiekil 10 - ACCESS User Interface Ekran› 



19

ACCESS Ürün K›lavuzu 

CCoonnnneeccttiioonnss  SSeekkmmeessii Kullan›c› Arayüzünün (fiekil 10’da gösterildi¤i gibi) varsay›lan

ayar›d›r. Bu sekmede ba¤land›¤›n›z tüm uzak cihazlar›n adlar›n› ve adreslerini programlaya-

bilir ve kaydedebilirsiniz. Bu, her uzak ba¤lant› için özel politika parametreleri program-

lanmas›na ve ba¤lant›n›n seç-ve-t›kla yöntemi ile kurulup kesilmesine izin verir. Listeye bir

uzak ACCESS eklemek için, sadece alt taraftaki SSttoorree  RReemmoottee  AAddddrreessss’e t›klay›n. Cihaz›n

ad›n› (herhangi bir fley olabilir) ve IP adresini girmenizi sa¤layan bir girifl kutusu

görünecektir. Kaydedilen herhangi bir de¤eri sadece vurgulay›p, ard›ndan RReemmoovvee

RReemmoottee  AAddddrreessss’e t›klayarak kald›rabilirsiniz. Saklanan uzak adresler sistem belle¤ine

kaydedilir ve sistem kapat›lsa bile burada kal›rlar.

CCoonnnneeccttiioonn  SSeekkmmeessii  ayr›ca size bir ba¤lant› geldi¤inde uzak ACCESS’in IIPP ve SSttaattuuss bilgi-

lerini de gösterir. Bunlar›n bilgileri sade bir ba¤lant› etkin oldu¤unda görünecektir. 

Varsay›lan olarak listede üç kullan›c› görünür. Farkl› kodlay›c› modlar›n› test etmek için

bunlardan herhangi birini kullanabilirsiniz.

11))  LLooooppbbaacckk  ——  Ayn› sistem üzerindeki kodlay›c› ile kod çözücü aras›nda ba¤lant› sa¤lar.

22))  CCoommrreexx  LLaabb  VVooiiccee  —— Massachusetts, ABD’deki Comrex merkezi ile test edilmesini

sa¤lar.

33))  CCoommrreexx  LLaabb  MMuussiicc  —— Bu fazladan kullan›c›, Comrex laboratuar›ndan bir müzik besleme-

si sunar.

Connections
Sekmesi 
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SSttaattiissttiiccss  SSeekkmmeessii’deki bilgiler an›nda güncellenebilir ya da sistem bir saniyelik aral›klara

hareketli bir bilgi ortalamas› sunabilir. SSttaattiissttiiccss  SSeekkmmeessii varsay›lan olarak MMoovviinngg

AAvveerraaggee’e ayarl›d›r ama sa¤ üst köfledeki radyo butonu (fiekil 11’de #1) kullan›larak

IInnssttaannttaanneeoouuss’a ayarlanabilir.

TToottaall  NNeettwwoorrkk  UUssaaggee alan› (fiekil 11’de #2) ACCESS’e gelen ya da giden (e¤er varsa çoklu

ba¤lant›lar da dahil) toplam bit say›s›, IP, UDP ve RTP paket bafll›klar› ve kodlanm›fl ses

hakk›nda bilgiler sunar.

Statistics 
Sekmesi 

1

2

3

4

5

fiekil 11 – Kullan›c› Arayüzünde Statistics Sekmesi
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RReemmoottee  CCoonnnneeccttiioonnss kutusu (fiekil 11’de #3 ) bu bilgileri daha da çözümler. ACCESS bir-

den fazla efl zamanl› ba¤lant› yapabildi¤i için (baz› modlarda), her ba¤lant› ba¤›ms›z

olarak listelenir. Her paketteki de¤iflik IP bafll›klar› için ne kadar ek yük gerekti¤inin

göstergesi ile birlikte ham RReecceeiivvee  RRaattee ve TTrraannssmmiitt  RRaattee listelenir. (Daha fazla bilgi için

sayfa 24'deki IP Ses Paketleri Hakk›nda bölümüne bak›n.) FFrraammee  LLoossss ayr›ca kay›p ve

gecikmifl paketler için ayr› bir gösterge olarak listelenir. Son olarak en erken ve en geç

al›nan paketler aras›ndaki zaman fark›n› göstermek için bir JJiitttteerr flekli hesaplan›r ve

bunu titremeyi dengelemek için kod çözücüye eklenen gecikme miktar›n›n göstergesi

izler.

A¤ kalitesi – zaman iliflkisinin grafiksel bir sunumu IInnssttaannttaanneeoouuss  GGrraapphh’ta (fiekil 11’de

#4) bulunmaktad›r. FFrraammee  LLoossss  alan› kod çözücüde her saniye rastlanan kay›p ya da

gecikmifl paketlerin say›s›n› grafi¤e dökerek a¤ kalitesinin kayan bir göstergesini sunar.

Ayr›ca de¤iflen titreme tampon boyutunu dengelemek için ses tamponu düzeltmesini de

gösteren bir grafik göreceksiniz. Her iki grafikte de aktivite görmek oldukça normaldir,

bu nedenle baz› tepe noktalar görürseniz endiflelenmeyin. ACCESS, gecikmeyi mümkün

oldu¤unca düflük tutarken herhangi bir a¤ kusurunu giderme konusunda iyi bir ifl

ç›kar›r.

RReecceeiivvee  QQuueeuuee ve LLaagg  CCuurrssoorr alanlar› (fiekil 11’de #5) RReecceeiivvee  JJiitttteerr  BBuuffffeerr’›n gerçek

boyutunu grafiksel olarak gösterir.  Paketlerin bu çizelgenin solundan girip sa¤›ndan

ç›kt›¤› düflünülebilir. E¤er a¤da t›kan›kl›k oluflursa, grafik titreme tamponunun sola

do¤ru doldu¤unu gösterecektir ve t›kan›kl›k durumu ortadan kalkt›¤›nda tampon

yavaflça boflal›r. Kay›p paketler, tampon boflald›¤›nda gösterilir ve sa¤ gösterge k›rm›z›

yanar.

SSttaattiissttiiccss  SSeekkmmeessii, AAddvvaanncceedd  SSeekkmmeessii’nde yap›lan ayarlar hakk›nda bir geri besleme

sunar. ‹statistik sekmesindeki ö¤elerin anlam› bu bölümde daha detayl› anlat›lmaktad›r.
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AAuuddiioo  MMeetteerriinngg  SSeekkmmeessii, (fiekil 12), çeflitli formatlardaki GGiirriiflfl ve ÇÇ››kk››flfl  ses seviyelerinin bir

sunumunu verir. Bu ölçerlerin her biri (her zaman görünür olan üst bölüm ölçerleri de

dahil) ba¤›ms›z olarak AAçç››llaabbiilliirr ya da KKaappaannaabbiilliirr. Bütün ses ölçerler ACCESS ilk

etkinleflti¤inde OOffff olarak ayarlanm›flt›r. Bunun nedeni ses seviyesi bilgisinin aktar›m›n›n

yerel a¤daki bant geniflli¤inden kullanmas›d›r, ayr›ca istemci bilgisayar›ndaki CPU kapasite-

si de kullan›l›r. ACCESS, veri k›s›tlamal› bir a¤a ba¤land›¤›nda (örne¤in kablosuz), bu ölçer-

lerin kapat›lmas› fliddetle önerilir, özellikle de e¤er k›s›tl› a¤daki KKuullllaann››cc››  AArraayyüüzzüüne de

kablosuz a¤ üzerinden eriflim varsa (örn. stüdyo ucundan). Ölçerleri sürmek için gereken

bant geniflli¤i ses kodekinin performans›n› etkileyebilir.

MMeetteerriinngg  QQuuaalliittyy seçene¤i (varsay›lan olarak düflük de¤ere ayarl›), ölçerlerin, daha yüksek

kalite ayalar›n› destekleyebilen daha iyi a¤lar› ne s›kl›kta güncelleyece¤ini ayarlar. fiekil

12’deki #1’e bak›n.

Audio Metering 
Sekmesi 

1

fiekil 12 - Kullan›c› Arayüzünde Audio Metering Sekmesi
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ACCESS Ürün K›lavuzu 

SSeettttiinnggss  SSeekkmmeessii  öncelikle giden ba¤lant›lar için hangi kodlay›c›n›n kullan›laca¤›n›

seçmek amac›yla kullan›l›r. Her seçimde kodlay›c›n›n en iyi kullan›m›n›n, avantajlar› ve

dezavantajlar› ile birlikte k›sa bir aç›klamas› vard›r. Bu özet aç›klama EEnnccooddeerr  PPaarraammeetteerrss

kutusundad›r (fiekil 13’te #1). Farkl› Kodlay›c› Modlar›’n›n tam aç›klamalar› için sayfa 32-

34 aras›ndaki Algoritmalar Hakk›nda bölümüne bak›n. Bir kodlay›c› seçtikten sonra

de¤iflikli¤inizi onaylad›¤›n›zdan emin olmak için Change Encoder butonuna (fiekil 13’te

#2) t›klad›¤›n›zdan emin olun.

Geçerli ürün bilgisi çoklu kodlay›c›lar›n kullan›m›n› desteklemez, bu nedenle Settings

Sekmesinin sa¤ taraf›nda yer alan bu seçenek siliktir. Sa¤ alt k›s›m POTS kodek ça¤r›lar›

için kullan›lan dahili modemi kontrol etmek için iki seçenek sunar (fiekil 13’te #3).

AAuuttoommaattiiccaallllyy  AAnnsswweerr  IInnccoommiinngg  CCaallllss olarak etiketlenmifl kutuyu t›klayarak otomatik

cevaplama fonksiyonunu etkinlefltirebilir/devre d›fl› b›rakabilirsiniz. Ayr›ca modemin

ba¤lanaca¤› maksimum ba¤lant› h›z›n› önceden belirleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için

Bölüm 6 POTS Kodek Ba¤lant›lar› bölümüne bak›n.

Settings Sekmesi 

1

2

3

fiekil 13 - Kullan›c› Arayüzünde Setting Sekmesi
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Bir sonraki bölümde AAddvvaanncceedd  SSeekkmmeessii’nden söz edece¤iz, ama önce IP ses paket-

leri hakk›nda biraz bilgi verelim: 

ACCESS kodlay›c› sesi dijital bir ak›fla çevirerek ve ard›ndan bunu, ak›fltaki veri

miktar›n› azaltan bir dijital s›k›flt›rma kodlay›c›s› içinden geçirerek çal›fl›r.

Kodlay›c›n›n ç›k›fl› ses karelerine ay›r›l›r. Her kare asl›nda ses giriflinin sabit

aral›klardaki bir enstantanesidir. Bu aral›k tipik olarak 1/50 saniye (20mS)

civar›ndad›r. Ak›fl daha sonra Internet üzerinde iletim için IP paketlerine

dönüfltürülür.

Internet üzerinden gönderilen ve al›nan bütün verilerin IP paketleri fleklinde

olmas› gerekir. Her paket eklenmifl bafll›klar› ile ayr› ayr› gönderilir. Varsay›lan

olarak her ses karesi bir IP paketi için yük oluflturur. ACCESS’de her pakete iki

bafll›k eklenmifltir. ‹lk bafll›k yükün türünü ve hedef adresi aç›klar. ‹kinci bafll›k,

kodlay›c›n›n paketi do¤ru s›rada ifllemesi için bir zaman damgas› içerir. Bu bafll›klar

oldukça uzundur ve baz› modlarda boyutlar› bütün bir yükle rekabet edecek

ölçüdedir. Paketlere eklenmifl ses olmayan her bafll›¤› ek yük olarak tan›mlar›z.

Daha sonra her paket Internet’e girer ve bafll›klar de¤iflik yönlendirme donan›mlar›

ile okunur. Sonra paketler olas› bir çok yönden biri ile hedeflerine gönderilir. Her

paket gönderimi hedefine farkl› bir yönden gidebilir ve baz›lar› a¤ t›kanmas›

nedeniyle gecikebilir.  

Kod çözücüde gelen paketler al›n›r ve bafll›klar›ndan ay›klan›r. Zaman

damgas›ndaki bilgiler kullan›larak do¤ru s›rada bir kare ak›fl› düzenlenir ve alma

s›ras› olarak adland›r›lan bir tampona yerlefltirilir. Bu tampon her paketin rasgele

var›fl zaman› nedeniyle gerekir. Alma s›ras› dinamik ve otomatik olarak büyür ve

küçülür. Erken ve geç paketler aras›daki farka oldu¤u kadar kodlay›c›daki t›kanma

hakk›nda a¤dan al›nan bilgilere göre kararlar al›r.

Biraz IP Ses
Paketinin Geri
Plan›na Dair…



25

ACCESS Ürün K›lavuzu 

ACCESS’in do¤ru çal›flmas› için kodlay›c›dan gelen veriyi ç›k›lan a¤da afl›r› yüklemeye

neden olmayacak bir yolla göndermesi gerekir. Ayr›ca ayn› a¤› kullanan ayg›tlardan

kaynaklanabilecek t›kanmalara karfl› da dayan›kl› olmas› gerekir. Dahas›, genel gecik-

meyi minimumda tutarken paket kay›plar›n›n oldu¤u yerde kod çözücü alma s›ras›n›

kabul edilebilir bir seviyede tutmal›d›r.

AAddvvaanncceedd  SSeekkmmeessii ACCESS’in ses gecikmesi ile tutarl›l›k aras›ndaki do¤ru dengeyi

bulmas›n› sa¤layan parametre ayarlar›n› da içerir.

Afla¤›daki geliflmifl ayarlar ACCESS kodlay›c›y› etkiler:

••  EErrrroorr  CCoorrrreeccttiioonn  LLeevveell  ——  Bu ayar önceki ses karelerinin geçerli

pakette yeniden üretilmesini sa¤lar. Bu yöntemde, e¤er bir paket

kay›psa ya da gecikmiflse, kay›p ses verisi yeniden oluflturulabilir.

FEC’nin giden veri h›z›nda büyük bir etkisi vard›r ve k›s›tl› a¤larda

kullan›lmamas› gerekir. FEC seviyesi geçerli karede önceki ses

karelerinden ne kadar›n›n dahil edilece¤ini belirler.

••  FFrraammeess  PPeerr  PPaacckkeett  —— Birden fazla ses karesinin tek bir pakete

eklenmesini sa¤lar. Bu bileflik paket için tek bir bafll›k setinin

gerekmesi nedeniyle, ek yük azalt›l›r ve bu sayede genel veri h›z›

azal›r. Büyük paket boyutlar› daha fazla gecikme demektir. Paket

boyutu ses kareleri cinsinden ölçülür. 

Afla¤›daki geliflmifl ayarlar ACCESS kod çözücüyü etkiler:

••  DDeellaayy  CCuusshhiioonn  ——  Alma S›ras›’na belirli bir boyuttan bafllamas› bu

de¤erin alt›na inmemesi talimat›n› verir. Delay Cushions de¤eri

artt›kça gecikme artar. Delay Cushion mili saniye cinsinden ölçülür.

••  WWiinnddooww  —— Bu ayar, alma s›ras› boyutunun ayarlan›p ayarlanmaya-

ca¤› belirlenirken, bir pencerenin tampon yönetim algoritmas›

taraf›ndan ne kadar uzunlukta (saniye cinsinden) çözümlenece¤ini

belirler. Daha düflük de¤erler tamponun daha h›zl› ayarlanaca¤›

anlam›na gelirken daha büyük de¤erlerde tampon ayar› yavafllaya-

cakt›r.

••  LLoossss  CCuusshhiioonn  —— Bu ayar tampon düzeltme algoritmas›n›n çal›flaca¤›

bir eflik belirler. Düflük de¤erler daha agresif düzeltmelere neden

olurken, yüksek de¤erler düflük gecikme üretir.

Advanced Sekmesi 
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AAddvvaanncceedd  SSeekkmmeessii  ayarlar›ndaki de¤ifliklikler dijital bant geniflli¤i, tutarl›l›k ve

gecikme üzerinde belirgin bir etki yaratabilirler. Ço¤u kullan›mda, en iyisi AAddvvaanncceedd

SSeekkmmeessii ayarlar›n›n fabrika ayarlar›nda b›rak›lmas›d›r (fiekil 14). Varsay›lan ayar her-

hangi bir zamanda RReesseett  TToo  DDeeffaauulltt butonuna bas›larak s›f›rlanabilir. Varsay›lan

olmayan AAddvvaanncceedd  SSeekkmmeessii ayarlar› seçildi¤inde, CCoonnnneeccttiioonnss  SSeekkmmeessii’ndeki

CChhaannggee  RReemmoottee  SSeettttiinnggss kurusunun yan›nda bir uyar› simgesi görünecektir.

fiekil 14 - Kullan›c› Arayüzünde Advanced Sekmesi
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ACCESS Ürün K›lavuzu 

Art›k ACCESS’e bir ba¤lant› kullanman›n zaman› geldi. Do¤ru a¤ ve ses

ba¤lant›lar›n›n yap›ld›¤›n› varsayaca¤›z. ACCESS üzerinde ba¤lant› yapmak için iki

yol vard›r, her ikisi de CCoonnnneeccttiioonnss  SSeekkmmeessii’ndeki KKuullllaann››cc››  AArraayyüüzzüü  ile yap›l›r.

En yayg›n ve basit yol ba¤lan›lacak uzak kullan›c›y› vurgulamak ve CCoonnnneecctt’e

t›klamakt›r. Bir ba¤lant› kuruldu¤unda (gelen ya da giden) durum mesaj›

CCoonnnneecctteedd olarak de¤iflecek ve SSeenndd  ile RReecceeiivvee  sütunlar›nda gelen ve giden

geçerli ACCESS paketlerinin oldu¤unu gösteren durum mesajlar› görünecektir.

Alternatif olarak, MMaannuuaallllyy  CCoonnnneecctt  ttoo  RReemmoottee  IIPP  AAddddrreessss alan›nda uzak ACCESS

IP adresini tufllayarak “hotconnect” yapabilirsiniz.   Bu durumda gelen ça¤r›larda

oldu¤u gibi uzak IP adresi sadece ba¤lant› s›ras›nda görünecek ve ba¤lant›n›n

kesilmesi ile kaybolacakt›r.

Bir ACCESS ba¤lant›s› kuruldu¤unda birkaç fley olur:

1) O ba¤lant›n›n CChhaannggee  RReemmoottee  SSeettttiinnggss kutusundaki ayarlara

ba¤l› olarak ses bir ya da her iki yönde aktar›labilir. Daha fazla

bilgi için lütfen Bölüm 8. Uzak Ayarlar›n De¤ifltirilmesi bölümüne

bak›n.

2) Kullan›c› arayüzüdeki sohbet kutusu, uzak ACCESS kullan›c›

arayüzüne ba¤lanan tüm kullan›c›lar› içerir.

3) ACCESS, dört kontak girifl sinyalini uzak ACCESS kontak

ç›k›fllar›na iletecektir.

4) ACCESS, seri girifline uygulanan herhangi bir seri veriyi uzak

ACCESS’teki seri ç›k›fla iletecektir.

Herhangi bir ACCESS ba¤lant›s›n› kesmek için kullan›c› listesinde bu ba¤lant›y›

vurgulay›n ve DDiissccoonnnneecctt’’ee  tt››kkllaayy››nn..  DDiissccoonnnneecctt  AALLLL seçene¤i birden fazla etkin

ba¤lant› oldu¤unda kullan›labilir (daha fazla bilgi için Bölüm 9 Çoklu-Ak›fl

bölümüne bak›n.)

Bölüm 5 Ba¤lant›lar›n Yap›lmas› 

Ba¤lanma

Ba¤lant›y› Kesme
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E¤er ba¤lant›n›z baflar›s›z olursa bunun birkaç nedeni olabilir:

1) Uzak kullan›c› çevrim d›fl› olabilir ya da a¤ t›kanmas›/hatas›

sorunu yafl›yor olabilir.

2) Uzak kullan›c› gelen ba¤lant›lar› engelleyen bir NAT ya da güven-

lik duvar› arkas›nda olabilir.

3) Uzak kullan›c› baflka birine ba¤l› olabilir. Bu durumda, e¤er

Change Remote Settings kutusunu kullan›p bu ba¤lant›y› RReemmoottee

OOnnllyy  SSeennddss  AAuuddiioo olarak yap›land›r›rsan›z bir yönde ba¤lant›

mümkün olabilir (gerçekte, çoklu ak›fl seçene¤i Bölüm 9’da

anlat›lm›flt›r).

Comrex ACCESS “test” hatlar›n› kullananlar için hat›rlatma: Bu adreslerde ara s›ra

yüksek ses seviyeleri olabilir. E¤er ba¤lanmakta güçlük çekiyorsan›z, nedeni kul-

lan›lmalar› olabilir.

ACCESS sohbet, kontak ve seri veri aktar›m› için ayr› bir veri kanal› kullan›r. Bu

kanal›n genel a¤ kullan›m›n› etkiledi¤ini unutmay›n. Örne¤in, e¤er a¤›n›z k›s›tl›ysa,

a¤›r yan veri kullan›m› ses performans›n› etkileyecektir.

Ar›za Giderme

Kontaklar ve Seri Veri
Hakk›nda
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ACCESS Ürün K›lavuzu 

ACCESS, modem linkleri üzerinden ba¤lant› kurabilir. Bu mod normal çevirmeli

telefon hatlar› üzerinde yüksek kaliteli ses iletmek için y›llard›r kullan›lm›fl olan

Comrex POTS kodeklerinin ifllevini taklit eder. Bu mod kodekler aras›nda inter-

neti kullanmadan uç-uca ba¤lant› sunar ve ça¤r› bir ACCESS’ten (ya da legacy

kodekten) di¤erine do¤rudan yap›l›r.

Geçerli ürün bilgisinde ACCESS, çevirmeli hatlar üzerinden afla¤›dakilere ba¤lanabilir:

ACCESS Kodekleri

Comrex Matrix Kodekleri

Comrex BlueBox Kodekleri

Comrex Vector Kodekleri

Not: Hotline kodeklerine yönelik geriye dönük uyumluluk desteklenmemektedir.

Legacy kodekler (Matrix, Vector ya da BlueBox) Music Mode'da kullan›lmak üzere

yap›land›r›lmal›d›r, bu durumda tam kararl› (15KHz’e kadar) ba¤lant›lar

sa¤lanacakt›r. Voice Mode ACCESS taraf›ndan desteklenmez. Legacy kodekler

taraf›ndan desteklenen kontaklar ve yan veriler ACCESS taraf›ndan desteklenmez.

ACCESS modemi üzerinden sadece baflka IP-tabanl› bir ba¤lant› olmad›¤›nda

ba¤lanabilir. POTS’da çal›fl›rken bir kodlama algoritmas› tercihi yoktur. SSeettttiinnggss

SSeekkmmeessii’nde seçilen kodlay›c› yok say›l›r.

ACCESS’i POTS üzerinde kullanmak için normal bir analog telefon hatt›n›n arka

panelde telefon hatt› için ayr›lm›fl RJ-11 konnektörüne ba¤lanmas› gerekir. E¤er

mümkünse dijital bir telefon sisteminden dahili hat yerine telefon flirketine

do¤rudan bir hat edinmeye çal›fl›n. Hiçbir koflul alt›nda dijital bir telefon siste-

minden ham bir dahili hat bu porta ba¤lanmamal›d›r —muhtemelen ACCESS’e,

telefon sisteminize ya da her ikisine birden zarar verirsiniz.

ACCESS’ten ça¤r› bafllatmak için sadece CCoonnnneeccttiioonnss  SSeekkmmeessii’nde IP adresi yerine

adres olarak bir telefon numaras› olan uzak bir ba¤lant› oluflturun. MMaannuuaall  EEnntteerr

kutusunda telefon numaras›n› tufllayarak “hot-connect” yapabilirsiniz. Uzak POTS

kodek telefon numaras› ayr›ca bir listeye kaydedilebilir, bu sayede ba¤lant› seç-ve-

t›kla yöntemi ile kurulup kesilebilir. Listeye bir uzak POTS kodek eklemek için,

SSttoorree  NNeeww  RReemmoottee’u seçin. Ard›ndan bir girifl kutusu görünür. Sadece kullan›c›

ad›n› ve telefon numaras›n› girin. Her iki yolla da ACCESS bunun modem-tabanl›

bir ba¤lant› oldu¤unu anlayacak ve seçildi¤inde fiekil 15’teki MMooddeemm  SSttaattuuss

ekran›na dönecektir.

Bölüm 6 POTS (PLAIN OLD TELEPHONE SERVICE) Kodek Ba¤lant›lar›

ACCESS Uyumlulu¤u
için POTS Kodek Ayar›

ACCESS’i POTS ile 
kullanma
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Herhangi bir IP ba¤lant›s› olmad›kça ve SSeettttiinnggss  SSeekkmmeessii’’nde Auto Answer seçene¤i

etkin oldukça, ACCESS gelen ça¤r›lara otomatik olarak cevap verecek ve MMooddeemm

SSttaattuuss ekran›na dönecektir.

MMooddeemm  SSttaattuuss ekran› iki kullan›c› kontrolü içerir; RRaattee  DDrroopp ve RReettrraaiinn (fiekil 15’te

#1). Bu kontroller POTS kodeklerde sunulanlarla benzer ifllevdedir. ACCESS

bafllang›çta telefon hatt›nca desteklenen en iyi veri h›z›nda ba¤lanacak ve bu

ba¤lant› h›z›n› MMooddeemm  SSttaattuuss sayfas›nda gösterecektir. Herhangi bir zamanda RRaattee

DDrroopp butonuna t›klayarak sistemi sonraki en düflük ba¤lant› h›z›na düflmeye zor-

layabilirsiniz. Cihazlar yeni ba¤lant› h›z›na geçerken ses aktar›m› anl›k kesilebilir.

Alternatif olarak RReettrraaiinn butonuna basarak sistemi tüm ayarlama sekans›na yeniden

bafllamaya zorlayabilirsiniz (bir ça¤r›n›n bafllang›c›nda “sohbet” sesleri duyulur). Bu

durumda sesi daha uzun süre kaybedeceksiniz (yaklafl›k 7 saniye) ama modemler

ba¤lant›y› tamamen yeniden eflitleyecek ve ifllem tamamland›¤›nda ses geri gele-

cektir.

1

fiekil 15 - Kullan›c› Arayüzünde Modem Status Ekran›

Rate Drop – Retrain 
iliflkisi
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ACCESS daha düflük bir h›za düfltü¤ünde, daha yüksek bir h›zda ba¤lanmas›na zorlaya-

cak hiçbir yol yoktur. E¤er ACCESS’in tekrar daha yüksek bir h›zda ba¤lanmas›n› istiyor-

san›z, ça¤r›y› kesmeli ve yeniden aramal›s›n›z.

POTS modunda, ACCESS bir senkronize modem protokolü kullan›r. Bu nedenle, her-

hangi bir POTS tabanl› ba¤lant›da Statistics Sekmesi’nde gösterilen hiçbir IP istatisti¤i

olmayacakt›r.

Bir POTS kodek ça¤r›s›n›n baflar›s›n› ya da baflar›s›zl›¤›n› etkileyebilecek düzinelerce

etken vard›r ve bunlar›n baz›lar› kullan›c›n›n kontrolündeyken baz›lar› da kontrolü

d›fl›ndad›r. Afla¤›da POTS Kodek ba¤lant›lar›nda uyulacak kurallar›n k›sa bir listesi

vard›r:

1. POTS codec’ini do¤rudan telefon hatlar›nda kullan›n ve dahili telefon sistemlerinde

kullanmaktan kaç›n›n. Faks makinesi ile kullan›lan bir hat genelde bu do¤rudan

eriflimi sa¤lar. (Kodeki ba¤lamadan önce faks makinesinin ba¤lant›s›n› ç›kard›¤›n›zdan

emin olun!)

2. Kulland›¤›n›z hat üzerinde baflka herhangi bir uzant› ya da modem olmad›¤›ndan

emin olmak için kontrol edin — ya da en az›ndan bunlar› yay›n›n›z süresince

kullan›lmamas›n› sa¤layacak flekilde düzenleyin.

4. E¤er hatt›n›zda bekleyen bir ça¤r› varsa, çevirdi¤iniz numaran›n önüne “*70”

kodunu girerek bu ça¤r›y› iptal edin.

5. E¤er mümkünse, d›flar›da uzak noktada yer alan POTS kodeki, gerçek yay›ndan

önce, kullanmay› düflündü¤ünüz saatlerde deneyin. Bu size beklenen ba¤lant› h›zlar›

ve olas› hat sorunlar› hakk›nda iyi bir fikir verecektir.

6. Ba¤lant› kalitesini de¤erlendirmek için en az›ndan yay›ndan bir kaç dakika önce

ba¤lant› kurun. POTS kodek üzerindeki MaxRate'i bulgular›n›z ›fl›¤›nda ayarlaman›z

fliddetle önerilir. MaxRate genelde k›s›tlanmam›fl maksimum h›z›n bir ya da iki seviye

alt›nda ayarlanmal›d›r. Bu, hat üzerinde hatalara neden olabilecek gürültü ve kesilmeye

karfl› s›radan bir “koruma band›” oluflturur.

7. E¤er uzun süreli bir ba¤lant›dan sonra ifllemin kalitesi azalmaya bafllarsa, telefon

hatt› parametreleri de¤iflmifl olabilir. Bu parametreler günün saati, hava durumu ve

co¤rafi konum gibi etkenlerden etkilenebilir. Modemlere bu yeni parametrelere

yeniden adapte olma f›rsat› verilmelidir.

8. E¤er düflük ba¤lant› h›zlar› ya da hatalarla karfl›lafl›yorsan›z yeniden ça¤r› yapmay›

deneyin. E¤er bunun yarar› olmazsa di¤er taraftan aramay› deneyin. E¤er ça¤r› uzun

mesafeliyse, bir baflka tafl›y›c›y› zorlamay› deneyin. E¤er iyi bir ba¤lant› bulunursa,

hatt› tutun.

POTS Ba¤lant›s›nda
Sorun Giderme 
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ACCESS, a¤larda kullan›m için alt› farkl› türde kodlay›c› ve kod çözücü içerir.

Bu kodlay›c›/kod çözücü 15 kHz’lik ses/müzik aktar›m›n› son derece düflük gecikme ve

düflük a¤ kullan›m› ile sunar. Mono, stereo ve dual-monoyu destekler. Afla¤›da BRIC-

HQ1’in baz› detaylar› yer almaktad›r:

••  DDüüflflüükk  GGeecciikkmmee  —— BRIC-HQ1 20mS’lik bir ses karesini 80mS’lik bir genel

kodlama/kod çözme süresi ile kullan›r. Bu, BRIC-HQ1’i gerçek-zamanl›, etk-

ileflimli uygulamalar için iyi bir seçenek yapar.

••  DDüüflflüükk  DDiijjiittaall  BBaanntt  GGeenniiflflllii¤¤ii  —— BRIC-HQ1 orta-düflük h›zl› a¤larda hareket

sa¤lamak amac›yla mono için 28 kbps’lik ve dual mono için 56 kbps’lik bir

veri h›z›na sahiptir.

••  SSeess//MMüüzziikk  UUyyuummlluu  —— BRIC-HQ1 bir ses kodeki olarak tasarlanm›flt›r ama

müzik kodlamada da dikkat çekici bir ifl yapar.

••  DDuuaall  MMoonnoo  MMoodduu  —— Çift dilde yay›n gibi iki ba¤›ms›z ses kanal›n›n kodlan-

mas›n› destekler. Bu iki kanal tek bir giden ak›fla çoklanacakt›r.

••  SStteerreeoo  MMoodd  —— Bu mod çift bant geniflli¤in daha az›nda stereo ses iletmek

için matriksleme kullan›r.

Bu kodlay›c›/kod çözücü hi-fi (12 ya da 15 kHz) mono ya da stereo iletimini düflük veri

h›zlar›nda ve makul bir gecikme ile sunar. Afla¤›da BRIC-HQ2’nin baz› detaylar› yer almak-

tad›r:

••  OOrrttaa  GGeecciikkmmee  —— BRIC-HQ2 64 ya da 80mS’lik bir ses karesini 360mS’lik bir

genel kodlama/kod çözme süresi ile kullan›r. BRIC-HQ2 kullanarak ileri yönde

ve BRIC-ULB ya da BRIC-HQ1 kullanarak geri yönde etkileflimli uygulamalar

mümkündür. 

••  DDüüflflüükk  DDiijjiittaall  BBaanntt  GGeenniiflflllii¤¤ii  —— BRIC-HQ2 tam bant geniflli¤indeki bir mono

sinyal için 24 kbps kodlama yapar. Stereo sinyaller 30 kbps kullan›r. BRIC-

HQ2’de dual mono deste¤i yoktur.

••  SSeess//MMüüzziikk  AAggnnoossttii¤¤ii  —— BRIC-HQ2 farkl› ses kodlama teknolojilerinin bir

kar›fl›m›n› kullan›r ve bu nedenle vokal d›fl› ses kodlamas›nda iyi bir ifl ç›kar›r.

••  MMoonnoo//SStteerreeoo  —— BRIC-HQ2’nin parametrik bir stereo efekti kullanan stereo

modlar› vard›r; bu nedenle sol/sa¤ kanallar üzerinde ba¤›ms›z ses gönderimi

mümkün de¤ildir. Kanallar birbiri ile iliflkili bir stereo imaj olmal›d›r. Dual

Mono gerekti¤inde BRIC-HQ1 ya da AAC-LD kullan›n.

••  SSeess  BBaanndd  GGeenniiflflllii¤¤ii  —— BRIC-HQ2 varsay›lan modlar› 15 kHz’lik ses

kararl›¤›nda iletmek için 32 kHz’lik bir örnekleme h›z› kullan›r. BRIC-HQ2

12K modlar› 12 kHz’lik ses kararl›l›¤› elde etmek için 26 kHz’lik bir örnek-

leme h›z› kullan›r. ‹ki mod aras›ndaki veri h›z›n›n ayn› olmas› nedeniyle, BRIC-

HQ2 12K’nin genel olarak daha düflük ses kodlama yan etkileri için hi-end

kararl›l›ktan biraz ödün verebilece¤i düflünülebilir.

Bölüm 7 Algoritmalar Hakk›nda

BRIC-HQ1(Yüksek
Kaliteli 1)

BRIC-HQ2(Yüksek
Kaliteli 2)



33

ACCESS Ürün K›lavuzu 

Bu kodlay›c›/kod çözücü 7 kHz’lik ses/müzik aktar›m›n› son derece düflük gecikme ve

son derece düflük a¤ kullan›m› ile sunar. Düflük dijital bant geniflli¤ine ba¤l› olarak,

k›s›tl› a¤larda kullan›labilecek en sa¤lam mod oldu¤u düflünülebilir. Afla¤›da BRIC-

ULB’nin baz› detaylar› yer almaktad›r:

••  DDüüflflüükk  GGeecciikkmmee  —— BRIC-ULB 20mS’lik bir ses karesini 80mS’lik bir genel

kodlama/kod çözme süresi ile kullan›r. Bu, BRIC-ULB’yi gerçek-zamanl›,

etkileflimli uygulamalar için iyi bir seçenek yapar.

••  DDüüflflüükk  DDiijjiittaall  BBaanntt  GGeenniiflflllii¤¤ii  —— BRIC-ULB son derece düflük h›zl› a¤larda

hareket sa¤lamak amac›yla yaklafl›k 12 kbps’lik bir veri h›z›na sahiptir.

Ayr›ca BRIC-ULB’nin çok verimli olmas› nedeniyle, bir çok durumda a¤›

meflgul etmeden hata düzeltme eklenebilir.

••  VVooccooddeerr  —— BRIC-ULB vokal tabanl› bir vokal kodlay›c›ya güvenir, bir çok

dijital cep telefonunda da ayn› prensip kullan›lmaktad›r. Aradaki fark cep

telefonlar›n›n vokal kodlay›c›lar› tipik olarak yaklafl›k 3 kHz’lik ses bant

geniflli¤i sunarken, BRIC-ULB bunun iki kat›ndan fazlas›n› vererek çok

daha dinlenebilir bir ses sa¤lar. BRIC-ULB insan sesleri için optimize edil-

mifltir. Fon gürültülerini ve kalabal›¤› kodlarken iyi bir ifl ç›kart›r ama

müzikteki sorun biraz daha belirgindir.

••  MMoonnoo  —— BRIC-ULB’de sadece tek bir ses kanal› desteklenmektedir.

••  DDiinnaammiikk  VVeerrii  HH››zz››  —— BRIC-ULB kodlay›c› gelen sesin karmafl›kl›¤›na göre

giden sesin kare boyutunu adapte eder.

Bu kodlay›c› sesi hiçbir flekilde s›k›flt›rmaz. 48 kHz’lik bir örnekleme h›z› kullan›r ve IP

paketlerine sadece küçük kareler uygular. Bu mod sadece yüksek bant geniflli¤ine

sahip LAN ya da yönetilen WAN ortamlar›nda kullan›fll›d›r. Mono Mod 768 kbps’lik bir

a¤ kapasitesi gerektirirken Stereo Mod 1,5 Mbps üzerinde bir a¤ bant geniflli¤i gerek-

tirir.

Bu algoritma önceden AAC+ olarak bilinen algoritman›n standartlaflt›r›lm›fl bir 

versiyonudur. Ortalama bir dijital bit oran› (46-64 kbps) kullan›r ve neredeyse saydam

bir ses kalitesi sunar. Gerçekte, yüksek frekansl› bantlar› kopyalayarak veri h›z›n› daha

da azaltan SBR (Spectral Band Replication) ve dünya çap›ndaki en iyi ses kodlama

flirketlerinin birkaç› aras›ndaki iflbirli¤inin sonucu olan bir ACC (Advanced Audio

Coding) kombinasyonudur. HE-AAC, herhangi bir as ACCESS algoritmas›n›n en yüksek

gecikme say›s›na (~600mS) sahiptir, bu sayede en iyisi etkileflimin önemli olmad›¤›

durumlarda kullanmakt›r. HE-AAC (ve yak›n türevleri) genelde dijital radyo ve uydu

a¤lar›nda ana ses kodeki olarak kullan›l›rlar.

BRIC-ULB (Ultra
Düflük Bit Oran›)

Do¤rusal PCM

HE-AAC (Opsiyonel
Yükseltme)
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Bu algoritma AAC kat›l›mc›lar› olan ve MP3 algoritmas›n›n ilk bulan FhG IIS taraf›ndan

gelifltirilmifl ACC’nin bir uzant›s›d›r. Kalitesi benzer bit oranlar›ndaki MP3’ten (64-128

kbps) üstündür ama çok düflük gecikmeler (100mS) sergiler. Makul bir a¤ ç›k›fl› temin

edildi¤inde, neredeyse fleffaf ses ve etkileflim gerekti¤inde bu seçenek en iyisidir.

AAC-LD (Opsiyonel
Yükseltme)
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ACCESS’te bir çok mod ve fonksiyon olmas› nedeniyle kar›flt›r›ld›klar›nda tam olarak

ne olaca¤›n› saptamak biraz kafa kar›flt›r›c› olabilir, özellikle de çok ak›fll› bir ortamda

(Bölüm 9 Çoklu-Ak›fl’a bak›n). Burada, ACCESS’in farkl› türlerde ba¤lant› yapt›¤›nda

ya da ald›¤›nda izledi¤i kurallar›n ana hatlar›n› çizece¤iz.

ACCESS do¤as› gere¤i gelen ve giden ba¤lant›lara farkl› davran›r. Giden bir ba¤lant›

yerel ACCESS’in kullan›c› arayüzü taraf›ndan bafllat›l›r. Gelen bir ba¤lant› yerel codek

taraf›ndan bafllat›lmam›fl olarak tan›mlan›r (bir giden ba¤lant›n›n genelde gelen bir

ak›fla karfl›l›k oluflturulmas›na ra¤men).

Giden ACCESS master’d›r ve ba¤lant›n›n her iki yönde nas›l olaca¤›n› kontrol eder.

Varsay›lan olarak, gelen bir ACCESS, ayn› algoritman›n ve modun bir ters kanal›n›

giden ACCESS olarak iletir. ACCESS bir kodlay›c›y› seçti¤inde (kodlay›c›n›n kullan›c›

taraf›ndan manuel olarak seçilmesi ya da gelen bir ba¤lant›ya otomatik cevap

olmas›ndan ba¤›ms›z), ACCESS bütün ba¤lant›lar düflene kadar bu kodlay›c› ile kala-

cakt›r. Ek ba¤lant›lar, gelen ya da giden, orijinal kodlay›c›dan gelen ak›fl taraf›ndan

sunulacakt›r.

Not: ACCESS kod çözücüleri ald›klar› gelen ak›fla göre adapte olurlar, bu yüzden kod

çözücü için hiçbir zaman ayarlama gerekmez. Bütün ayarlar sadece her yöndeki kod-

lay›c›lar› etkiler.

E¤er giden ba¤lant›lar kuruyorsan›z, CCoonnnneeccttiioonn  SSeekkmmeessii’ndeki CChhaannggee  RReemmoottee

SSeettttiinnggss seçene¤ini kullanarak özel bir cihaza ba¤lan›ld›¤›nda kullan›lacak kural›

de¤ifltirebilirsiniz. Bu konu biraz kafa kar›flt›r›c› olabilir, bu nedenle bize biraz sabre-

debilirseniz kavramlardan bahsedece¤iz ve ard›ndan baz› örnekler verece¤iz.

CCoonnnneeccttiioonnss  SSeekkmmeessii’nde listelenmifl uzak kodeklerimizin her birini “efl” olarak

adland›raca¤›z. fiekil 16A, bir CCoonnnneeccttiioonnss  SSeekkmmeessii’nde tipik bir efl listesini göster-

mektedir. Bahsedildi¤i gibi, her eflin varsay›lan davran›fl›, kendisine iletmifl

oldu¤unuz ile ayn› mod ve algoritmada bir ses kanal› ile geri dönmektir. Özel bir efl

için bu davran›fl› de¤ifltirmek amac›yla, bu efli seçin (yeflil) ve ve CChhaannggee  RReemmoottee

SSeettttiinnggss iletiflim kutusuna t›klay›n. Burada özel efle ba¤lant›lar›n davran›fl›n› de¤ifltirm-

enizi sa¤layacak bir dizi seçene¤in listesi yer almaktad›r. Bu ayarlar, de¤ifltirilene ya

da o efl silinene kadar bahsi geçen efl ile kalacakt›r.

Bir eflin CChhaannggee  RReemmoottee  SSeettttiinnggss de¤erleri varsay›landan de¤ifltirildi¤inde, bir uyar›

olarak PPeeeerr  LLiisstt içinde sar› görünecektir.

Bölüm 8 Uzak Ayarlar›n De¤ifltirilmesi 
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fiekil 16A’da #1 olarak gösterildi¤i gibi, bu efl ile kurulan ba¤lant›n›n tam-dubleks ya

da tek yönlü olup olmayaca¤›n› tan›mlayan üç seçenek vard›r. Bu seçenekler:

11))  RReemmoottee  SSeennddss  aanndd  RReecceeiivveess  AAuuddiioo  ((vvaarrssaayy››llaann))  ——  Tam dubleks

ba¤lant›.

22))  RReemmoottee  OOnnllyy  SSeennddss  AAuuddiioo  —— Sadece ACCESS*’iniz yönünde

ba¤lant›.

33))  RReemmoottee  OOnnllyy  RReecceeiivveess  AAuuddiioo  —— Sadece ACCESS*’inizden giden

yönde ba¤lant›.

* Bu ayarlar bir sonraki bölümde yer alan çoklu-ak›fl uygulamas›nda önemli hale gele-

cektir.

1

fiekil 16A - Change Remote Settings ‹letiflim Kutusu 
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Size ses gönderen bir eflin seçilmesi durumunda, ayr›ca bu eflin kodlay›c› olarak

hangi algoritmay› kullanaca¤›n› seçebilirsiniz. Bunu fiekil 16B’deki #2 ile gösterildi¤i

gibi Remote Encoder afla¤›-aç›l›r listesinden seçerek yap›n. Bu seçenekler:

11))  UUssee  LLooccaall  EEnnccooddeerr  SSeettttiinngg  ((vvaarrssaayy››llaann))  —— Uzak efl sizden ald›¤› ile

ayn› tipteki sesi geri gönderir.

22))  DDoo  NNoott  CChhaannggee  —— Efl kendi kullan›c› arayüzünde kendi kodlay›c›s›

olarak ne seçildiyse onu gönderecektir.

33))  IInnddiivviidduuaall  EEnnccooddeerr  SSeelleeccttiioonn  —— Bu eflin, nas›l ayarland›¤› ya da ne

gönderdi¤inizin önemi olmaks›z›n her zaman size belirli tipte ses

göndermesini seçebilirsiniz.

2

fiekil 16B – Remote Encoder List ile Change Remote Settings ‹letiflim Kutusu
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ACCESS bir ba¤lant›y› kurabilecek ve sürdürebilecek flekilde yap›land›r›labilir. Bu

özelli¤i tam olarak etkinlefltirmek için dört ad›m uygulanmal›d›r:

1) CCoonnnneeccttiioonnss  SSeekkmmeessii’ndeki efl listesinden otomatik ba¤lanmak istedi¤iniz uzak

kullan›c›y› seçin. Ba¤lant› eflin varsay›lan ayarlar› kullan›larak yap›lacakt›r.

2) CChhaannggee  RReemmoottee  SSeettttiinnggss sekmesinden AAuuttoo--CCoonnnneecctt  OOnn  CCoonnttaacctt  CClloossuurree’nin

yan›ndaki kutuya t›klay›n (fiekil 16C’de #3’e bak›n). Ad›m 1’de seçti¤iniz eflin

yan›nda, fiekil 16C’deki #4 ile gösterildi¤i gibi bir * (y›ld›z) iflareti görünür. Not: Bir

kerede sadece bir efl AAuuttoo--CCoonnnneecctt  OOnn  CCoonnttaacctt  CClloossuurree için ayarlanabilir. 

3) Girifl konta¤› #4’ü AAuuttoo--CCoonnnneecctt  OOnn  CClloossuurree için ayarlay›n. Bu, Config

program›ndaki CCoonnttaacctt  CClloossuurree  II//OO  CCoonnffiigguurraattiioonn ekran› arac›l›¤› ile yap›l›r. Config

program›na eriflim sa¤lamak için ACCESS arka paneline bir monitör ya da klavye

ba¤lay›n. Ard›ndan, afla¤› çekilir menüye girmek için AALLTT--SS tufllar›na ve CCoonnttaacctt

CClloossuurree  II//OO seçimi için  AALLTT--CC tufllar›na bas›n. Bu de¤ifliklik ile kontak #4 art›k uç

uca bir sinyalde kullan›lmayacakt›r.

4) Kontak #4 giriflini kapat›n. Pin yap›land›rmalar› sayfa 9’da yer almaktad›r. 

3
4

fiekil 16C - Auto-Connect seçene¤i etkinlefltirilmifl Change Remote Settings 
‹letiflim Kutusu
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‹flte sözünü etti¤imiz örnekler:

1) ACCESS B, ACCESS A’n›n kendi listesindedir. Kullan›c› A, ACCESS B’yi seçer ve

CChhaannggee  RReemmoottee  SSeettttiinnggss kutusundan RReemmoottee  OOnnllyy  SSeennddss  AAuuddiioo seçene¤ini seçer.

ACCESS A, ACCESS B’ye ba¤lan›r. ACCESS A, ACCESS B’den gelen sesi duyar.

ACCESS B hiçbir fley duymaz. Ba¤lant› sonlan›r ve ACCESS B, ACCESS A’ya ba¤lan›r.

Ses her iki yönde de duyulur (çünkü oturumu ACCESS B yönetir).

2) ACCESS B, ACCESS A’n›n kendi listesindedir. Kullan›c› A SSeettttiinnggss  SSeekkmmeessii’ne

gitmifl ve BRIC-ULB’yi giden kodlay›c›s› olarak seçmifltir. Kullan›c› A, ACCESS B’yi

kendi listesinde seçer ve Change Remote Settings kutusundan RReemmoottee  SSeennddss  aanndd

RReecceeiivveess  AAuuddiioo seçene¤ini seçer. Kullan›c› A ayr›ca RReemmoottee  EEnnccooddeerr listesinden

BRIC-HQ2 Stereo 15K’y› da seçer. Kullan›c› A, ACCESS B’ye ba¤land›¤›nda, ACCESS

B BRIC-HQ2 Stereo 15K’y› ACCESS A’ya gönderecektir. ACCESS A BRIC-ULB’yi gön-

derecektir. E¤er ba¤lant› kesildikten sonra Kullan›c› C, varsay›lan ayarlar›n› kulla-

narak ACCESS B’ye ba¤lan›rsa, ACCESS C gönderdi¤i ile ayn› fleyi alacakt›r (çünkü

flimdi ACCESS C master konumundad›r).

3) Kullan›c› A’n›n ACCESS A üzerinde hangi ayarlar› de¤ifltirdi¤inden ba¤›ms›z

olarak, ACCESS B, ACCESS A ve ACCESS C’ye yap›lan giden ba¤lant›larda kendi

kurallar›n› izleyecektir.

Yeterince anlafl›l›r de¤il mi? Öyleyse olaylar› biraz daha kar›flt›ral›m m›? Bir sonraki

bölüme geçelim.
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ACCESS her cihaza bir kodlay›c› çal›flt›rabilmeyi destekler. Ama  bu tek kodlay›c› ak›fl›

9 adede kadar hedefe ayn› anda gönderilebilir. Bu yetene¤i çoklu-ak›fl olarak

adland›r›r›z, çünkü kodlay›c› her kod çözücüye ayr› ama ayn› giden ak›fl› oluflturur.

Not: Internet ba¤lant›n›z›n bu ak›fllar› destekleyebilir nitelikte olmas› gerekir. Örne¤in,

e¤er kodlay›c›n›z 35 kbps a¤ kullan›m› ile çal›fl›yorsa, a¤›n›zdan iki konuma gönderim

için 70 kbps yükleme h›z› gerekecektir.

Çoklu-ak›fl, gelecekteki ACCESS ürün bilgisinde desteklenecek olan IP Multi-cast ile

kar›flt›r›lmamal›d›r.

Her ACCESS ayr›ca sadece bir kod çözücü ile çal›flabilir. Bu nedenle bir çoklu ak›fl

ortam›nda, bir ak›fl›n›n maksimumunun tersi yönde gönderilmesi önemlidir. Bu, 

çoklu-ak›fl duymaya merakl› kullan›c›lar›n kodlay›c›lar›n› kapatmalar› gerekti¤i

anlam›na gelir.

Bu biraz kafa kar›flt›r›c› olabilir çünkü çoklu-ak›fllar linkin her iki ucundan da

bafllat›labilir.

fiekil 17 bir ACCESS çoklu-ak›fl düzenlemesini göstermektedir. ACCESS A çoklu ak›fl›n

kayna¤› konumunda iken, ACCESS B, C ve D ayn› sesi dinlerler. Bu senaryoda,

ACCESS A bütün giden ba¤lant›lar› kurmufltur. Kullan›c› A, kendi ACCESS’ini BRIC-

HQ1 Mono için ayarlam›flt›r. Herhangi bir ba¤lant› kuramadan önce kullan›c› A,

ACCESS B’den geri gelecek olan duymak istedi¤i sesi belirler. ACCESS B’nin CChhaannggee

RReemmoottee  SSeettttiinnggss ayar›n› varsay›lan olarak b›rak›r - RReemmoottee  SSeennddss and Receives Audio

seçene¤i seçilidir. Ard›ndan ACCESS C ve D’yi listeden seçer ve CChhaannggee  RReemmoottee

SSeettttiinnggss ö¤esini Remote OOnnllyy  RReecceeiivveess  AAuuddiioo olarak ayarlar. Kullan›c› A, giden üç

ba¤lant›s›n› kurarken sadece BRIC-HQ1 Mono olarak ayarl› ACCESS B’den gelen sesi

duyar. ACCESS C ya da D’den hiçbir fley duymayacakt›r ama onlar BRIC-HQ1 Mono

ayar›ndaki ACCESS A’y› alacaklard›r.

Bölüm 9 Çoklu-Ak›fl

fiekil 17 - Çoklu-Ak›fl Düzenlemesi
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Alternatif olarak, ACCESS A gelen bir ak›fl sunucusu olarak davranabilir. Bu tekni¤i

kullanarak ACCESS A'ya hiçbir sesin gönderilmemesi için kendi kurallar›n› ayarlamak

al›c›lar›n sorumlulu¤udur. ACCESS A ald›¤› ile ters kanal› çözecektir (ve ilk ba¤lant›

taraf›ndan dikte edilen kodlay›c› kural›n› izler). Bu senaryoda ACCESS B önce tam-

dubleks ba¤lanm›fl ve BRIC-HQ1 Mono kullanarak bir ba¤lant› kurmufltur. ACCESS A

için bir kural› RReemmoottee  OOnnllyy  SSeennddss  AAuuddiioo olarak ayarlamad›kça sonraki dinleyicilerin

ba¤lanmalar›na izin verilmeyecektir. ACCESS B sonradan ba¤lant›y› kesse bile,

ACCESS C ve D, ACCESS B taraf›nda ayarlanm›fl olan ayn› BRIC-HQ1 Mono kodlama

ak›fl›n› duyacaklard›r.
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Bu bölüm, ayarlama, yap›land›rma, ar›za giderme ve optimum ACCESS performans›n›

elde etmede karfl›lafl›lan baz› s›kça sorulan sorular› (ve olas› çözümlerini) tart›flmak-

tad›r.

Q: Hangi kodlama algoritmas›n›n kullan›laca¤›n› nas›l seçerim? 

A: ACCESS çok çeflitli kodlama algoritmalar› sunar. Baz›lar› için bu biraz

cesaret k›r›c› görünebilir.  Burada uygulaman›z için en iyi olan› seçmek

amac›yla k›sa bir rehber ve karfl›laflt›rma çizelgesi vard›r:

1) Çok fazla bant geniflli¤im var m›? E¤er okul LAN’› ya da yerel Wi-Fi gibi

tamam›yla k›s›tlanmam›fl bir a¤da çal›fl›yorsan›z, Mono ya da Stereo Linear

Mode en düflük gecikmeli en yüksek ses kalitesini verecektir. Bununla bir-

likte e¤er linkin herhangi bir noktas›nda genel Internet’e ç›k›yorsan›z Linear

Mod’dan kaç›n›n.

2) Etkileflimlili¤e gereksinimim var m›? E¤er link üzerinde sohbet etmeniz

gerekiyorsa, BRICULB, BRIC-HQ1, ya da AAC-LD gibi düflük gecikmeli algo-

ritmalar›m›zdan birini seçin. Bu algoritmalar aras›nda karar verme etmeni

dijital bant geniflli¤idir — BRIC-ULB çok az kullan›rken, BRICHQ1 daha fazla

kullan›r ve AAC-LD (opsiyonel yükseltme) görece olarak genifl bir bant

gerektirir.

3) Ses kalitesi en önemli kriter mi? HE-AAC (opsiyonel yükseltme), mükem-

mel ses kalitesi gerektiren uygulamalar için en iyi seçimdir. E¤er gecikme

de bir kriterse AAC-LD’yi (opsiyonel yükseltme) düflünün.

4) K›s›tl› bir a¤da m› çal›fl›yorum? E¤er Internet ba¤lant›n›z k›s›nt›ya maruz

kal›yorsa, mono vokal sesi için BRIC ULB’yi ve stereo vokal ya da müzik için

BRIC-HQ2’yi kullan›n. Bu algoritmalar son derece düflük a¤ bant geniflli¤i

karfl›l›¤›nda mutlak en yüksek kaliteyi sunar.

5) ‹ki birbirinden ba¤›ms›z ses sinyalini ayn› konuma iletmeli miyim? BRIC-

HQ1 ve AAC-LD (opsiyonel yükseltme) karfl›laflt›r›lmam›fl sinyallerin (çift

dilde yay›nlar gibi) tek bir giden ak›flta birlefltirilmesini sa¤layan Dual Mono

seçenekleri sunar. Not: Bir ak›fl› konum A'ya ve birini konum B’ye göndere-

mezsiniz. Bununla birlikte, birlefltirilmifl ak›fl› konum A’ya ve B’ye gönder-

mek ve bunlar›n sadece ilgili kanallar› almas›n› sa¤lamak (her ne kadar bu,

operatör hata yapabilece¤i kafa kar›flt›ran bir çözüm olsa da) mümkündür.

Bölüm 10 Geliflmifl Konular 
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Q: ACCESS’in a¤ durumunda ba¤›ms›z olarak bir IP ba¤lant›s›n› sürdürmesi-
ni sa¤layabilir miyim?

A: Evet. Bu iki yolla yap›labilir:

1) ACCESS UDP olarak bilinen bir Internet protokolü kulland›¤›ndan,

gerçekte var olan bir internet ba¤lant›s› yoktur. UDP, a¤da neler oldu¤unu

önemsemeksizin sadece a¤a veri gönderir. ACCESS uzak uçtaki cihazla

ayr› bir “heartbeat” sinyali arac›l›¤› ile iletiflim kurar ve heartbeat 30

saniye süreyle al›nmad›¤›nda ba¤lant›y› sonland›r›r. Bunun istenmedi¤i

durumlarda, zaman afl›m› seçene¤i AAddvvaanncceedd  SSeekkmmeessii’nde CCoonnnneeccttiioonn

TTiimmeeoouutt de¤iflkeninin s›f›r olarak ayarlanmas› ile tamamen iptal edilebilir.

2) ACCESS ayr›ca harici bir kontak oldu¤unda bir ba¤lant› kurup bunu

sürdürecek flekilde yap›land›r›labilir. Önce ACCESS arka paneline bir

monitör ya da klavye ba¤layarak Config program›na girin. Afla¤› çekilir

menüye girmek için AALLTT--SS tufllar›na bas›n ve CCoonnttaacctt  CClloossuurree  II//OO’yu

seçin. Bu menüde CCoonnttaacctt  CClloossuurree  44  IInnppuutt alt›nda AAuuttoo  CCoonnnneecctt  oonn

CClloossuurree’u seçin. Kontak kapand›¤›nda hangi adrese ba¤lan›laca¤›n›

seçmek için bölüm 4’te anlat›ld›¤› gibi web tabanl› arayüze girmek

gerekir. Bölüm 8’de daha detayl› anlat›ld›¤› üzere bir efle otomatik

ba¤lant› için bu eflin CChhaannggee  RReemmoottee  SSeettttiinnggss seçene¤ini kullanacaks›n›z.

Bu ayarlar ACCESS’in afla¤›daki flekillerde çal›flmas›n› de¤ifltirecektir:

a) CCoonnttaacctt  CClloossuurree  ##44 art›k uç uca bir sinyalde kullan›lmayacakt›r.

b) CCoonnttaacctt  CClloossuurree  ##44  IInnppuutt kapal› oldu¤unda, ACCESS belirtilen

adrese otomatik olarak bir ba¤lant› kuracakt›r (seçilen eflin yan›na

bir y›ld›z (*) gösterilir). Kontak kapal› kald›¤› süre boyunca ba¤lant›

sürdürülecek ve kontak aç›ld›¤›nda ba¤lant› kesilecektir.

c) ACCESS hedef adresin varsay›lan ayarlar›n› kullanacakt›r.
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Q: ACCESS’in birine ba¤land›¤›na dair uzak bir gösterge alabilir miyim?

A: Evet. Config program›n› kullanarak, kontak CClloossuurree  OOuuttppuutt  ##44’ün ACCESS ön

panelindeki RReeaaddyy ›fl›¤› yand›¤›nda tetiklenece¤i flekilde yeniden atayabilirsiniz,

bu gelen geçerli bir ba¤lant› oldu¤u gösterir. ACCESS arka paneline bir monitör

ya da klavye ba¤layarak Config program›na girin. Afla¤› çekilir menüye girmek

için AALLTT--SS tufllar›na bas›n ve CCoonnttaacctt  CClloossuurree  II//OO’yu seçin. Bu menüde CCoonnttaacctt

CClloossuurree  44  IInnppuutt alt›nda CClloossuurree  WWhhiillee  CCoonnnneecctteedd’› seçin. Bu, ACCESS’in afla¤›daki

flekillerde çal›flmas›n› de¤ifltirecektir:

a) CCoonnttaacctt  CClloossuurree  ##44 art›k uç uca bir sinyalde kullan›lmayacakt›r.

b) ACCESS geçerli bir gelen ak›fl saptad›¤›nda, CCCC  ##44’ü tetikleyecek ve

bütün geçerli ba¤lant›lar durana kadar sürdürecektir.

Q: ACCESS ile ba¤lant› sorunlar› yaflad›¤›mda hangi ad›mlar› izlemem
gerekir?

A: ACCESS’i kullanarak yetersiz IP ba¤lant›s›n›n nedenini saptamak için izleye-

bilece¤iniz birkaç ad›m vard›r. ‹lk ad›m sorunun tek yönde mi yoksa her iki

yönde mi oldu¤unu saptamakt›r. E¤er sadece tek yöndeyse, her ACCESS’in yerel

ucundaki a¤ kullan›m flablonlar›na bir göz at›n. E¤er LAN’›n›zda baflka biri kod

çözücü taraf›nda büyük dosyalar indiriyorsa (ya da kodlay›c› taraf›nda büyük

dosyalar yüklüyorsa) bu baz› performans sorunlar›n neden olabilir. Bunlardan

geçici olarak etkinliklerini durdurmalar›n› istemeniz ya da ACCESS’e di¤er trafik

yan›nda öncelik tan›yabilecek bir a¤ yönlendirme çözümü araflt›rman›z gereke-

bilir. Ard›ndan hatal› sesi çözen ACCESS’teki SSttaattuuss  SSeekkmmeessii’ne bir göz at›n. Gelen

ba¤lant›n›z›n titreme say›s›na bak›n. E¤er bu say› belirgin flekilde de¤ifliyorsa (iyi

a¤lar bu say›y› 50mS’nin alt›nda tutar) bu durumda AAddvvaanncceedd  SSeekkmmeessii’ndeki

DDeellaayy  CCuusshhiioonn ayar›n› yükseltmeniz gerekebilir. Zaman gecikmenizi art›racak

olmas›na ra¤men tamponun 100-300mS ya da daha fazla art›r›lmas›n›n daha den-

geli ba¤lant›lar sa¤layaca¤›n› görebilirsiniz, çünkü jitter ara bellek yöneticisi art›k

ara belle¤i tampondan küçük tutarak gecikmeyi azaltmay› denemeyecektir.



COMREX CORPORATION

46

Q: EVDO, UMTS ya da di¤er kablosuz eriflim ayarlar›n› nas›l optimize ede-
bilirim?

A: Bu a¤larda de¤ifliklikler, en iyi linkin kablosuz verici taraf›nda yap›l›r. Bu a¤larda

tipik olarak zaten bir sonradan gecikme olmas› nedeniyle, genelde ACCESS

gecikmesini mümkün olan en düflük seviyede tutacak bir öncelik de¤ildir. Kablosuz

uçtaki ACCESS’de AAddvvaanncceedd  SSeekkmmeessii’ni kullanarak FFrraammeess  ppeerr  PPaacckkeett ayar›n› 4’e

ç›kart›n. Bu bir çok a¤da genel bant geniflli¤ini azaltacak ve güvenilirli¤i art›racakt›r.

Ayr›ca önceki cevapta anlat›ld›¤› gibi kablosuz olmayan çözücü tarafta DDeellaayy

CCuusshhiioonn de¤erini art›rman›z gerekebilir.

Q: A¤ bant geniflli¤ime MB üzerinden para ödüyorum. Nas›l korurum?

A: Her iki ACCESS’i de BRIC-ULB olarak ayarlay›n, bu mod en düflük veri miktar›n›

kullan›r. Her iki uçta da AAddvvaanncceedd  SSeekkmmeessii’ne gidin ve FFrraammeess  ppeerr  PPaacckkeett ö¤esini en

az 4 olarak ayarlay›n. Bu ek yükü azaltacakt›r. Son olarak e¤er her iki yönde sese

ihtiyac›n›z yoksa CCoonnnneeccttiioonnss  SSeekkmmeessii’ndeki CChhaannggee  RReemmoottee  SSeettttiinnggss seçene¤ini

kullanarak geri dönüfl kanal›n› iptal edin. Bir bilgi olarak, bu flekilde ayarlanm›fl bir

ACCESS her yönde her MB için yaklafl›k 8 dakikal›k konuflma süresi ortalamas›

yapar.

Q: IT dan›flman›m hangi protokollerin ve portlar›n kullan›ld›¤›n› bilmek
istiyor. Onu ayd›nlatabilir misiniz?

A: Elbette. ACCESS kullan›c› arayüzü 80 ve 8080 TCP portlar›n› kullan›r. ACCESS’i

d›fl dünyadan kontrol etmeye niyet etmedikçe, bu portlar›n aç›lmas› ve güvenlik

duvar›ndan iletilmesi konusnda endifle etmenize gerek yok. Ses ak›fl uygulamalar›

UDP portu 9000’i kullan›r. Bu yol baz› güvenlik duvarlar›nda aç›lmal›d›r ya da gelen

ça¤r›lar› kabul etmek için port NAT üzerinden iletilmelidir. Not: Bu sadece UDP’dir.

Genel bir hata bunun yerine TCP’yi açmakt›r.
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Q: IT dan›flman›m güvenli¤i düflünüyor ve bu kutuda hangi servislerin aç›k
oldu¤unu bilmek istiyor. 

A: Bahsedildi¤i gibi, iyi bilinen sunucu portlar› olan 80 ve 8080’de bir HTML/XML

sayfas› sunuyoruz. Ak›fl uygulamam›z port 9000^deki UDP/RTP. SSH varsay›lan oal-

rak etkinlefltirilir ama bir parola gerektirir. Config program›nda (ACCESS’e bal› bir

monitör ve klavye ile) “settings->advanced”i seçerek ve uzak eriflimi (SSH)

etkinlefltiren kutunun iflaretini kald›rarak bunu tamamen devre d›fl› b›rakabilirsiniz.

SSH’nin etkin b›rak›lmas› Comrex deste¤inin ACCESS’inizle arayüz oluflturmas›na

yard›mc› olacakt›r.

Q: Tekrar IT dan›flman›. ACCESS’ten ping ve izleme rotalar› göndermek ve
loglar› Linux alt›nda kontroö etmek istiyor. Yard›m?

A: Bu ifllevleri gerçeklefltirmek için s›n›rl› say›da kullan›c› hesab› mevcuttur. Bunu

yapmak için Config program›na gidin (ACCESS’e bal› bir monitör ve klavye ile) ve

Alt-S->Actions >Command Prompt’u seçin. Do¤rudan bu komutlar› çal›flt›rabile

kabuk istemciye gideceksiniz.

Q: Kullan›c› Arayüzü ve/veya Ak›fl için kullan›lan portlar› de¤ifltirebilir
miyim?

A: KKuullllaann››cc››  AArraayyüüzzüü hizmet portlar› geçerli ürün bilgisinde de¤ifltirilememektedir.

Uygulama portunu nas›l de¤ifltirece¤iniz konusundaki talimatlar› almak için Comrex

destek birimi ile temas kurun ama bunun sahadaki di¤er ACCESS'e olan uyumunu

etkileyece¤ini unutmay›n.

Q: Çevirmeli ton alg›lamas› ve zil ritminin alg›lamas› gibi modem parame-
trelerini nas›l de¤ifltirebilirim?

A: Bunun hakk›nda daha fazla bilgi için Comrex ile temas kurun.
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Q: Advanced Sekmesi’nde ak›fl›m› UDP’den TCP’ye çevirebilece¤ime dikkat
ettim. Bunu yapabilir miyim? 

A: E¤er en iyi genel performans› istiyorsan›z, hay›r. ACCESS veri h›z› ve fecikme

aç›s›ndan UDP kullan›m›na göre optimize edilmifltir. TCP modu ek yükü ve gecik-

meyi art›r›r ve sadece UDP’nin umutsuz bir biçimde bir güvenlik duvar› araf›ndan

engellendi¤i yerlerde kullanmak için vard›r. ACCESS çözücüleri hem TCP hem de

UDP portlar›n› dinler ve ilk geleni seçer. E¤er bir ACCESS gelen bir TCP ba¤lant›s›

al›rsa, di¤er yönde otomatik olarak TCP kuracakt›r. TCP ile kullan›rken dikkat

edilece¤i di¤er bir nokta; most of the information presented on the Statistics

Sekmesi’nde sunulan bilgilerin ço¤u UDP ifllevselli¤i taraf›ndan üretilir, bu nedenle

TCP kullan›rken burada fazla bir fley görmezsiniz.
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Yay›n Yeri: Devens, Massachusetts

Yay›n Tarihi: 23 Ocak 2006

19 Pine Road, Devens, MA ABD adresinde bulunan Comrex Corporation, burada,

US:DXDMD01BACCRK kimlik numaras›nda sahip Comrex ACCESS Rack’in FCC

(Federal Communications Commission) Kurallar› ve Düzenlemeleri 47 CFR Bölüm

68’e ve ACTA’n›n (Administrative Council on Terminal Attachments) Temmuz

2001 tarihinde uyarlanan teknik kriteri TIA/EIA/IS-968’e (Telecommunications –

Telephone Ter¬minal Equipment – Technical Requirements for Connection of

Terminal Equipment To the Telephone Network) uygun oldu¤unu onaylar.

___________________________________

Thomas O. Hartnett, Baflkan Yard›mc›s›, Comrex Corporation

Not: Bu donan›m test edilmifl ve FCC Kanunlar› Bölüm 15'e uygun bir Class A diji-

tal ayg›t› için s›n›r de¤erlerin içinde kald›¤› görülmüfltür. Bu s›n›rlar, ürün ticari bir

ortamda kullan›l›rken zararl› enterferanslara karfl› makul bir koruma sa¤lamak

amac›yla tasarlanm›flt›r. Bu donan›m radyo frekans› üretir, kullan›r ve yayabilir, ve

e¤er talimat k›lavuzuna uygun olarak kurulup kullan›lmazsa telsiz iletiflimine

zararl› yay›l›ma neden olabilir. Bu donan›m›n yaflam alanlar›nda kullan›lmas›,

muhtemelen kullan›c›n›n kendi bafl›na düzeltmesini gerektirecek flekilde zararl›

enterferanslara neden olabilir.

Bölüm 11 Uyumluluk ve Düzenleme Bilgileri 

Tedarikçinin Uyumluluk
Bildirisi 
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Biz:

ÜÜrreettiicciinniinn  AAdd››:: Comrex Corporation

ÜÜrreettiicciinniinn  AAddrreessii::  19 Pine Road Devens, MA 01434

burada tek sorumlulu¤umuzun, ad› geçen ürün:  

CCoommrreexx  AACCCCEESSSS  RRaacckk

DDiijjiittaall  SSeess  CCooddeecc’’ii

ürününün R&TTE Direktifi (1999/5/EC) dahilindeki zorunlu gereklilikler ve di¤er

ilgili gereksinimlere uygun olmas› oldu¤unu bildiririz. Bu ürün afla¤›daki standartlara

ve di¤er normatif belgelere uygundur:

European EMC Directive (89/336/EEC) 

EN 55022:1998/A1:2000, Class A Conducted and Radiated Emissions

EN55024: 1998/A1:2001/A2:2003 (Immunity, ITE Equipment)

Low Voltage Directive (72/23/EEC) 

EN 60950-1: 2001

AB ülkelerinde bu donan›m›n telefon a¤lar› üzerinde kullan›m›na yönelik

yap›land›rma ile ilgili bilgiler Comrex ACCESS Rack ürün k›lavuzunda bulunabilir.

‹letiflim personeli: Thomas O. Hartnett, Mühendis

‹mza:______________________________________________

Tarih: 23 Ocak 2006

EC R&TTE

Direktifine

Uyumluluk Bildirisi 
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This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the require-

mentsadopted by the ACTA, as well as the applicable Industry Canada technical

specifications. On the bottom of this equipment is a label that contains, among

other information, a product identifier in the format US: DXDMD01BACCRK. If

requested, this number must be provided to a U.S. telephone company.

Telephone line connections to the Comrex ACCESS Rack are made via an RJ11C

jack. A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and

telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and

requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug

is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible mod-

ular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a

telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not

ringing in response to an incoming call. The sum of RENs should not exceed five

(5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as

determined by the total RENs, contact the local telephone company. The REN for

the Comrex ACCESS Rack is 0.1, and is shown as the digits represented by ## in

the product identifier US:DXDMD###ACCRK.

If the Comrex ACCESS Rack causes harm to the telephone network, the telephone

company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may

be required. But if advance notice isn’t practical, the telephone company will noti-

fy the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a

complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations,

or procedures that could affect the operation of this equipment. If this happens

the telephone company will provide advance notice in order for you to make nec-

essary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with the Comrex ACCESS Rack, please contact Comrex

Corporation at 978-784 1776 for repair or warranty information. If the equipment

is causing harm to the telephone network, the telephone company may request

that you disconnect the equipment until the problem is solved.

ACCESS Rack için ABD
ve Kanada’ya Yönelik
Düzenleyici Bilgiler 
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No user serviceable parts are contained in this product. If damage or malfunction

occurs, contact Comrex Corporation for instructions on its repair or return.

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public

utility commission, public service commission or corporation commission for infor-

mation. This equipment cannot be used on telephone company provided coin serv-

ice.

If you have specially wired alarm equipment connected to the telephone line,

ensure the installation of theComrex ACCESS Rack does not disable your alarm

equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult

your telephone company or a qualified installer.



İmalatçı Firma

19 Pine Rd
Devens, MA 01434, USA
Telefon: +1-978-784-1776 
Fax:        +1-978-784-1717
Çalışma Saatleri: Sabah 08 den Akşam 17 ye
dek  EST zaman dilimine göre
E-posta: info@comrex.com 
Web:      www.comrex.com

Comrex Corporation

IHLAMUR YILDIZ CAD. KEŞŞAF SOK. NO:4/12 BEŞİKTAŞ İSTANBUL ● TEL: (212) 259 7971 ●    FAKS: (212) 259 7993 ●     radikal@radikaltr.com
www.radikaltr.com

İthalatçı Firma

Yetkili Teknik Servis

Web:  www.radikaltr.com
e-posta:  radikal@radikaltr.com
Tel:         (212) 259 7971
Faks:   (212) 259 7993
Adres:   Ihlamur-Yıldız Cad., Keşşaf Sok., No:4/12, Beşiktaş, 34353, İstanbul  

Web:       www.radikalteknik.com
e-posta :  info@radikalteknik.com
Tel:         (212) 259 7971
Faks:      (212) 259 7993
Adres:    Ihlamur-Yıldız Cad., Keşşaf Sok., No:4/14, Beşiktaş, 34353, İstanbul

Radikal Elektronik San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.

Radikal Teknik Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti.
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