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STAC Ürün K›lavuzu 

Comrex Hakk›nda
Comrex 1961’den günümüze güvenilir, yüksek kaliteli, yay›n ekipman› üretmektedir.

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 edilmifl-

tir. 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› bi-

len biri ile konuflaca¤›n›z ve size yard›m etmek için mümkün olan her fleyin yap›laca¤›

konusunda temin ederiz. Ürün bilgileri ile birlikte mühendislik notlar› ve kullan›c› rapor-

lar›na http://www.comrex.com adresindeki web sitemizden eriflebilirsiniz. 

Telif Hakk› Uyar›s›
Bu ürün içindeki ya da ürünle iliflkili Comrex müseccel kodu ve lisansl› üçüncü parti mü-

seccel kodu, telif hakk› yasas› ve uluslararas› anlaflmalarla korunmaktad›r. Bu ürünün, ya

da herhangi bir parças›n›n yetkisiz üretimi ya da da¤›t›m› adli ve mülki yapt›r›mlara ne-

den olabilir ve yasan›n tüm kapsam› ile aleyhte dava aç›lacakt›r.

ABD Hükümetinin S›n›rland›r›lm›fl Haklar› – ABD Hükümeti taraf›ndan kullan›m, kopya-

lama ya da aç›klama ifllemleri, uygulanabilen yerlerde, DFARS (48 CFR) 252.227-7013’te-

ki Teknik Veriler ve Bilgisayar Yaz›l›mlar›ndaki Haklar maddesinin alt paragraf›

(c)(1)(ii)’de belirtilen s›n›rlamalara ya da FAR (48 CFR) 52.227-19’daki Ticari Bilgisayar

Yaz›l›m› – S›n›rland›r›lm›fl Haklar maddesinin alt paragraflar› (c)(1) ve (2)’de belirtilen s›-

n›rland›rmalara tabidir.

NOT: MONTAJ/KURULUM VE BAKIM/ONARIM RAD‹KAL MÜZ‹K TEKN‹K SERV‹S‹ TARAFIN-
DAN YAPILMAKTADIR. BAKANLIKÇA TESP‹T ED‹LEN ‹LAN VE KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.

‹malatç› Firma: 
COMREX Corporation

Web: www.comrex.com

e-Mail: info@comrex.com

Tel: +1 (978) 784 1776

Faks: +1 (978) 784 1717

Adres: 19 Pine Rd Devens, MA 01434 / USA

‹thalatç› Firma: 
Radikal Müzik, Prodüksiyon, Dan›flmanl›k San. ve D›fl. Tic. Ltd. fiti. 

Web: www. radikaltr. com

e-Mail: radikal@radikaltr. com

Tel: (212) 259 7971

Faks: (212) 259 7993

Adres: Ihlamur-Y›ld›z Cad., Keflflaf Sok., No:4/12, Befliktafl,  34353, ‹stanbul

Yetkili Teknik Servis: 
Radikal Müzik, Prodüksiyon, Dan›flmanl›k San. ve D›fl. Tic. Ltd. fiti. 

Web: www. radikaltr. com

e-Mail: radikal@radikaltr. com

Tel: (212) 259 7971

Faks: (212) 259 7993

Adres: Ihlamur-Y›ld›z Cad., Keflflaf Sok., No:4/12, Befliktafl,  34353, ‹stanbul
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Bu belge STAC ürün bilgisine gömülü Macromedia Flash Player için Son Kullan›c›

Lisans Sözleflmesi’dir (EULA). Bu oynat›c›, bu k›lavuzun 25. sayfas›nda ana hatlar›

belirtilmifl olan “Konsol STAC IP”nin kullan›m›n› gerektirir.

E¤er bu EULA’daki flartlar› kabul etmiyorsan›z, Comrex’e bildirmeniz durumunda

bu fonksiyonu ç›karak ürün bilgisi gönderilecektir.

SON KULLANICI LISANS SÖZLEfiMESI 

(AMERIKA BIRLEfiIK DEVLETLERI)

BÜTÜN KULLANICILARA UYARI:  MACROMEDIA, INC (“MACROMEDIA”)

TARAFINDAN ÜRET‹LEN VE VIBREN TECHNOLOGIES, INC (“L‹SANSÖR”)

TARAFINDAN VE ARACILI⁄IYLA L‹SANS VER‹LEN ONAYLI PORTLU

OYNATICININ L‹SANSINA DA‹R AfiA⁄IDA BULUNAN YASAL SÖZLEfiMEY‹

(“SÖZLEfiME”) LÜTFEN D‹KKATL‹CE OKUYUNUZ. 

BU GÖMÜLÜ YAZILIMI KULLANAN EK‹PMANI KULLANARAK S‹Z VE S‹Z‹N

F‹RMANIZ (“S‹Z”) BU SÖZLEfiMEYE B‹R TARAF OLMAYA VE BU SÖZLEfiMEYE

TAB‹ OLMAYA RIZA GÖSTERM‹fi BULUNMAKTADIR. E⁄ER B‹R F‹RMANIN

ÇALIfiANI YA DA TEMS‹LC‹S‹YSEN‹Z VE SÖZKONUSU F‹RMA VE ÇALIfiANLARI

TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE BU ÜRÜNLER‹ S‹PAR‹fi ED‹YORSANIZ,

SÖZKONUSU F‹RMAYI BU SÖZLEfiMEYE TAB‹ KILMA YETK‹S‹NE SAH‹P

OLDU⁄UNUZA VE SÖZKONUSU F‹RMANIN BU SÖZLEfiMEYE TAB‹ OLDU⁄UNA

DA‹R BU SÖZLEfiMEY‹, SÖZKONUSU fi‹RKET ADINA KABUL ETT‹⁄‹N‹Z‹ ONAY-

LAMAKTASINIZ. E⁄ER BU SÖZLEfiMEN‹N TÜM fiARTLARINI KABUL ETM‹YOR-

SANIZ, GÖMÜLÜ YAZILIM KULLANAN ÜRÜNÜ ÜRET‹C‹YE ‹ADE ED‹N. 

1. Lisans Verme: Bu Sözleflmenin maddelerine ve flartlar›na tabi olarak Lisansör,

Oynat›c›n›n belirtilmifl versiyonunun ve ek dökümantasyonun (“Dökümantasyon”)

bir (1) kopyas›n› kullanmak üzere  münhas›r olmayan ve devredilemeyen bu hakk›

size vermektedir. Oynat›c›n›n bir (1) kopyas›n›, tedarik edilen cihazlar›n birinde

kullanabilirsiniz. 

Kullan›m: Oynat›c› tek bir ürün olarak lisanslanm›flt›r; Bölüm 1’de belirtilenin

d›fl›nda, birden (1) fazla Cihazda kullan›lamaz. 

2. Süre, Yenileme, Fesih ve Bitifl Yükümlülükleri:Süre ve Bitifl. 

Bu sözleflme, sonraki bölümlerde belirtildi¤i flekilde, ürün kullan›m›, zaman›ndan

önce feshedilene dek ve zaman›ndan önce feshedilmedi¤i takdirde geçerlidir. Bu

Sözleflmenin herhangi bir hükümünü ihlal etmeniz ve sözkonusu ihlali, Lisansörden

gelen yaz›l› ihtar› ald›ktan sonra befl (5) gün içerisinde düzeltmemeniz durumunda

derhal ve otomatik olarak geçerli olmak üzere Lisansör bu Sözleflmeyi feshedebilir.

Bu Sözleflmenin feshedilmesi ya da süresinin dolmas› üzerine Oynat›c›n›n

kullan›m›na son vermeniz gerekmektedir. 

4. Mülkiyet Haklar›. Birleflik Devletler telif hakk› yasalar› ve uluslararas› akit hüküm-

leri, Oynat›c›y› korumaktad›r. Tüm telif haklar›, patentler, ticaret gizlili¤i haklar›,

markalar ve di¤er fikri mülkiyet haklar› da dahil olmak üzere, Lisansör ve tedarikçi-

leri Oynat›c›n›n tüm hak, ünvan ve menfaatlerine sahiptir ve kendinde tutmaktad›r.

Oynat›c›ya sahip olman›z, oynat›c›y› kurman›z ya da kullanman›z size, Oynat›c›ya

dair herhangi bir fikri mülkiyet ünvan› kazand›rmaz ve bu Sözleflmede belirtilenin

haricinde Oynat›c›ya dair herhangi bir baflka hak elde etmemektesiniz. Lisansör sizi

ürünümüzün bir müflterisi olarak iffla etme hakk›n› sakl› tutar; kuruluflunuzun

Lisansör ürünlerini pazarlama ya da tan›t›m materyallerinde kullanmas›na dair her-

hangi bir ek bilgiyi iffla etmeden önce Lisansör sizin onay›n›z› alacakt›r. 
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Oynat›c›n›n ve Dökümantasyonunun bu flartlara uygun olarak meydana getirilen

tüm kopyalar›, Oynat›c›n›n ve Dökümantasyonunun üzerinde ve içinde bulunan

ayn› mülkiyet uyar›lar›n› içermelidir. 

5. K›s›tlamalar. Oynat›c›y› kullanan bir cihaz› satman›z, kontrat ile kiralaman›z,

kiraya vermeniz, ödünç vermeniz ya da baflka bir flekilde transfer etmeniz

haricinde, bedel karfl›l›¤›nda ya da bedelsiz olarak, Oynat›c›y› satamaz, kontrat

karfl›l›¤›nda kiralayamaz, lisanslayamaz, kiraya veremez, ödünç veremez ya da

baflka bir flekilde transfer edemezsiniz. Oynat›c› hakk›nda yap›lm›fl hiçbir

karfl›laflt›rma testinin sonuçlar›n›, Lisansörün önceden al›nm›fl yaz›l› r›zas›

olmaks›z›n iffla edemezsiniz. Hiçbir üçüncü flahs›n Oynat›c›y› hiçbir surette kullan-

mas› için izin vermeyece¤inizi ve Oynat›c›n›n uygunsuz ya da izinsiz biçimde kul-

lan›m›n› engellemek üzere her türlü makul çabay› sarf etmeyi kabul etmifl bulun-

maktas›n›z. Üçüncü flah›slar›n, zaman paylafl›m›, hizmet bürosu ya da baflka bir

düzenleme arac›l›¤›yla Oynat›c›n›n kullan›m› ya da ifllevselli¤inden faydalanmas›na

izin vermemelisiniz. 

Bu Sözleflme ile size verilen hiçbir hakk› devredemezsiniz. Oynat›c›y› tersine

mühendisli¤e tabi tutamaz, kaynak koda dönüfltüremez ya da demonte ede-

mezsiniz veya baflka bir flekilde Oynat›c› için olan yaz›l›m› insan taraf›ndan 

okunabilir hale getiremezsiniz. Tamamen ya da k›smen Oynat›c›n›n temel al›nd›¤›

türetilmifl eserleri de¤ifltiremez ya da yaratamazs›n›z. Yukar›da Bölüm 1’de izin

verilenin haricinde Oynat›c› ya da Dökümantasyonunu kopyalayamazs›n›z.

Oynat›c› üzerinde bulunan herhangi bir mülkiyet uyar›s›n› ya da etiketini söke-

mezsiniz. Burada aç›k biçimde ifade edilmeyen tüm haklar Macromedia ve/veya

Lisansör taraf›ndan sakl› tutulmaktad›r. 

6. Garanti ‹tiraz›. OYNATICI, UYGULANAB‹L‹R YASA TARAFINDAN ‹Z‹N

VER‹LD‹⁄‹ MAKS‹MUM DERECEYE KADAR “OLDU⁄U G‹B‹” SA⁄LANMAKTADIR,

L‹SANSÖR, OYNATICIYA VE EK DÖKÜMANTASYONA DA‹R ‹MA ED‹LM‹fi

T‹CARETE ELVER‹fiL‹L‹K, BEL‹RL‹ B‹R AMACA, ÜNVANA UYGUNLUK VE ‹HLAL

ETMEME GARANT‹LER‹N‹ DE ‹ÇEREK B‹Ç‹MDE FAKAT BUNUNLA SINIRLI

OLMAYARAK, BEL‹RT‹LEN YA DA ‹MA ED‹LEN TÜM GARANT‹LER‹ TANIMA-

MAKTADIR. HEDEFLED‹⁄‹N‹Z SONUÇLARI ALAB‹LMEK ÜZERE OYNATICIYI

SEÇME, KULLANMA VE ELDE ED‹LEN SONUÇLARA DA‹R SORUMLULU⁄U

ÜSTLENMEKTES‹N‹Z. YUKARIDA ANILAN HÜKMÜ KISITLAMADAN L‹SANSÖR,

OYNATICININ SORUNSUZ OLACA⁄INA YA DA AKSAKLIKLAR VEYA D‹⁄ER

ARIZALAR YAfiANMAYACA⁄INA YA DA OYNATICININ GEREKS‹N‹MLER‹N‹ZE

CEVAP VERECE⁄‹NE DA‹R H‹ÇB‹R GARANT‹ VERMEMEKTED‹R. Yukar›da an›lan

hüküm, uygulanabilir yasa taraf›ndan izin verilen maksimum dereceye kadar uygu-

lanabilir. 

7. Yükümlülük K›s›tlamas›. H‹ÇB‹R SURETTE VE ‹STER HAKSIZ F‹‹L, SÖZLEfiME

YA DA BAfiKA B‹R B‹Ç‹MDE OLSUN H‹ÇB‹R HUKUK‹ BA⁄LAMDA, L‹SANSÖR YA

DA TEDAR‹KÇ‹LER‹ S‹ZE YA DA B‹R ÜÇÜNCÜ fiAHSA, KISITLAMA OLMAKSIZIN,

‹Y‹N‹YET KAYBI, ‹fi‹N DURDURULMASI, B‹LG‹SAYAR ARIZASI YA DA DO⁄RU

ÇALIfiMAMASI VEYA HERHANG‹ BAfiKA VE D‹⁄ER TÜM HASARLAR YA DA

KAYIPLAR DA DAH‹L OLMAK ÜZERE, DO⁄RUDAN YA DA DOLAYLI, ÖZEL

TESADÜF‹, CEZALANDIRICI YA DA DOLAYLI ZARARLAR SEBEB‹YLE

YÜKÜMLÜLÜK TAfiIMAMAKTADIR. 
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L‹SANSÖRÜN SÖZKONUSU HASAR ‹HT‹MAL‹NE DA‹R UYARILMIfi OLMASI

GEREKSE B‹LE, L‹SANSÖRÜN OYNATICININ L‹SANSI ‹Ç‹N TALEP EDECE⁄‹

L‹STE F‹YATINI GEÇEN H‹ÇB‹R HASARDAN L‹SANSÖR YA DA TEDAR‹KÇ‹LER

H‹ÇB‹R SURETTE SORUMLU DE⁄‹LD‹R. BU YÜKÜMLÜLÜK KISITLAMASI, UYGU-

LANAB‹L‹R YASANIN SÖZKONUSU KISITLAMAYI YASAKLADI⁄I DERECEYE

KADAR ÖLÜM YA DA fiAHS‹ ZARAR ‹Ç‹N YÜKÜMLÜLÜKLERDE UYGULANA-

MAZ. Yukar›da an›lan hüküm, uygulanabilir yasa taraf›ndan izin verilen maksimum

dereceye kadar uygulanabilir. 

8.‹hracat Kontrolleri. Do¤rudan ya da dolayl› olarak, Oynat›c›y› uygulanabilir her-

hangi bir yasay› ( Birleflik Devletler ‹hraç Yönetimi Yasas› ve uyar›nca bildirilen

düzenlemeler de dahil olmak üzere fakat bununla s›n›rl› kalmayarak)  ihlal edecek

biçimde herhangi bir ülkeye tedarik edemez, nakledemez, tafl›yamaz, ihraç ede-

mez ya da yeniden ihraç edemezsiniz; sözkonuzu yasalar taraf›ndan yasaklanan

herhangi bir amaç do¤rultusunda Oynat›c›y› kullanamazs›n›z. 

9. Yüksek Riskli Eylemler. Oynat›c› ar›za-toleransl› de¤ildir ve k›s›tlama

olmaks›z›n nükleer aktivitelerin operasyonu, uçak navigasyonu ya da iletiflim sis-

temleri, hava trafi¤i kontrolü, silah sistemleri, do¤rudan yaflam-destek makineleri

ya da Oynat›c› ar›zas›n›n do¤rudan ölüme, flahsi zarara ya da fliddetli fiziksel ya da

mülki hasara (toplu olarak, “Yüksek Riskli Eylemler”) sebebiyet verebilece¤i di¤er

uygulamalarda da dahil olmak üzere ar›zas›z performans gerektiren tehlikeli

ortamlarda kullan›m için tasarlanmam›fl veya amaçlanmam›flt›r. Lisansör aç›kça

ifade ya da ima edilen herhangi bir Yüksek Riskli Eylemlere uygunluk garantisini

aç›kça reddetmektedir. 

10. Çeflitli. Bu sözleflme, Birleflik Devletler ve Massachusetts Eyaleti yasalar›

taraf›ndan, yasa prensiplerinin uyuflmazl›¤› hesaba kat›lmaks›z›n, düzenlenmektedir. 

Mallar›n Uluslararas› Sat›fl›na dair Birleflmifl Milletler Sözleflmeler Akdinin uygula-

mas› hariç tutulmufltur. Bu Sözleflme Oynat›c› kullan›c›s›n›n tüm haklar›n› belirtir

ve bütün sözleflme taraflar aras›ndad›r. Bu Sözleflme Oynat›c› ve

Dökümantasyonuna dair di¤er tüm iletiflim biçimlerinin yerini al›r. Bu Sözleflme,

Lisansörün usulüne uygun olarak yetkilendirilmifl bir temsilcisi taraf›ndan

yay›mlanan yaz›l› bir ek haricinde de¤ifltirilemez. Feragat yaz›l› olmad›kça ve

Lisansör ya da Lisansörün usulüne uygun olarak yetkilendirilmifl bir temsilcisi

taraf›ndan imzalanmad›kça burada geçen hiçbir hüküm feragat edilmifl addedile-

mez. Bu Sözleflmenin herhangi bir hükmü geçersiz say›l›rsa, bu Sözleflmenin geri

kalan k›sm› tam ve eksiksiz olarak geçerli ve etkili kalacakt›r. 

11. L‹SANSÖR MÜfiTER‹ ‹LET‹fi‹M‹. Bu maddeler ve flartlara dair herhangi bir

sorunuz olmas› durumunda, ya da baflka herhangi bir sebeple Lisansörle

ba¤lant›ya geçmek istemeniz durumunda; lütfen sat›fl temsilciniz ile ba¤lant›ya

geçiniz. 

YUKARIDAK‹ HUSUSLAR MUVACEHES‹NDE, taraflardan her biri bu Sözleflmenin

yukar›da yaz›l› olan gün ve y›ldan itibaren mühürlü bir belge olarak yürürlü¤e kon-

mas›n› kabul etmifltir. 
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STAC Ürün K›lavuzu 

Comrex STAC (Studio Telephone Access Center), alt› hat (STAC6) ya da

on iki hat (STAC12) için kullan›labilen, çok hatl› bir canl› yay›n telefon sis-

temidir. Her iki versiyonda da afla¤›daki özellikler yer almaktad›r:

• Ça¤r› denetimi için dahili ahizeye sahip sezgisel, çekici kuman-

da yüzeyleri.

• Do¤al seslere sahip görüflme sesleri için iki adet son teknoloji

dijital telefon hibridi içeren ana bilgisayar.

• Her sistemde, Screener ya da Studio fonksiyonlar› için 4 adede

kadar yap›land›r›labilir kumanda yüzeyleri.

• Tamam› UTP kablosu ve RJ45 konnektörleri arac›l›¤› ile yap›lan

telefon ve kumanda yüzeyi ba¤lant›lar›.

• Kendinden beslemeli kumanda yüzeyleri.

• Telefon hatt› Loop-Thru eriflimi.

• Telefon hatlar›nda otomatik-cevaplama ve otomatik-ba¤lant›

kesme.

• Hatlara Auto Attendant ile cevap verme ve arayan kifliye önce-

den kaydedilmifl mesaj› dinletme.

• Ana bilgisayar›n uzaktan kumanda fonksiyonlar› için sunucu

olarak kullan›lmas›na izin veren STAC IP.

• Uzaktan kumanda için web sayfas› sunan STAC IP.

Yeni bir STAC sistemi afla¤›daki ö¤elerle birlikte gönderilir:

(1) Bir ya da iki adet alt› hatl› telefon ba¤lant› kartl›* STAC ana bil-

gisayar›

(1) STAC kumanda yüzeyi (on iki hatl› kullan›m için “sidecar” ile)

(1) Ana bilgisayar için AC güç kablosu

(1) Kumanda yüzeyi için RJ-45 kablosu

(1) Kullan›m k›lavuzu 

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

*STAC sistemi alt› ya da on iki hatl› bir model olarak teslim edilir. Alt› hatl›

bir STAC (STAC6), ek bir telefon ba¤lant› kart› tak›larak ve fazladan alt›

hatt›n hat kontrolünü sa¤layacak kumanda yüzeyi için bir "sidecar" ile on

iki hatl› STAC (STAC12) olarak yükseltilebilir.

Bölüm 1 Girifl

STAC Özellikleri

STAC ‹le Birlikte Ne Geliyor?
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1) AC Güç Seçim Anahtar› Bu anahtar, cihaz›n 115VAC ya da 230VAC güç ile beslenece¤ini seçmek için 

kullan›l›r.

2) AC Girifli Bu, ana güç için bir IEC konnektörüdür. STAC,  dünya çap›nda 115VAC ya da 

230VAC güç ile çal›fl›r.

3) AC Ç›k›fl› Bu, opsiyonel bir bilgisayar monitörü için IEC tipi bir güç portudur.

4) Fare Portu Bu port bir PS/2 tipi bir farenin (istenirse) ba¤lant›s› için kullan›l›r.

5) Klavye Portu Bu port bir PS/2 tipi bir klavyenin (istenirse) ba¤lant›s› için kullan›l›r.

6) VGA Ç›k›fl Portu Bu VGA tipi port bir bilgisayar monitörünün ba¤lant›s› için kullan›l›r.

7) A¤ Eriflim Portu Bu RJ-45 jak› STAC IP sunmak için bir Ethernet ba¤lant›s› sa¤lar.

8) Send In Konnektörü Bu, DIP anahtar› ile seçilebilen, hat ya da mikrofon seviye sesini almak için 

tasarlanm›fl, dengeli bir difli XLR konnektörüdür. (Sayfa 12’deki DIP Anahtar› 

bölümüne bak›n.) Burada sunulan ses, On Air olduklar›nda ça¤r› yapanlara 

gönderilecektir. 

9) On Hold Konnektörü Bu 3 pinli difli XLR konnektörü, dengelenmifl hat seviye sesini almak için 

tasarlanm›flt›r. Bu, On Hold olarak yerlefltirildiklerinde ça¤r› yapanlar›n 

duydu¤u sestir.

10) Aux Out Konnektörü Bu dengelenmifl 3 pinli XLR konnektörü Hybrid 1 ve Hybrid 2 sesinin bir 

kar›fl›m›n› içerir. Gönderim sesi ayr›ca, DIP anahtar› ile seçilerek bu ç›k›fla 

eklenebilir. (Sayfa 12’deki DIP Anahtar› bölümüne bak›n.)

Bölüm 2 Ana Bilgisayar Diyagramlar› ve Kurulumu

Arka Panel Diyagram› ve Aç›klamalar 
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STAC Ürün K›lavuzu 

11) Hybrid 1 Ç›k›fl Bu, Hybrid 1 üzerinde ça¤r› yapan(lar)›n sesini içeren dengelenmifl hat seviye ç›k›fll›,

Konnektörü 3 pinli erkek bir XLR konnektörüdür.

12) Hybrid 2 Ç›k›fl Bu, Hybrid 2 üzerinde ça¤r› yapan(lar)›n sesini içeren dengelenmifl hat seviye ç›k›fll›, 

Konnektörü 3 pinli erkek bir XLR konnektörüdür.

13) Hybrid Geniflletme Bu RJ-45 jak›n› harici bir hibridi STAC’e ba¤lamak için kullan›n. Ek bilgiler için sayfa 

Portu 42’ye bak›n.

14) Telefon Hatlar› 1-6 Bu RJ-45 jak›, telefon hatlar› 1-6 ve 7-12’yi ana bilgisayara ba¤lar.Kablolama talimatlar› 

15) Telefon Hatlar› 7-12 için sayfa 10'daki Telefon Hatt› Pin Yap›land›rmalar› bölümüne bak›n.

16) Loop-Thru 1-6 Bu dört RJ-45 jak›, telefon hatlar› 1-6 ve 7-12 için opsiyonel Loop-Thru ba¤lant›lar› 

17) Loop-Thru 7-12 sa¤layarak, STAC onlar› kullanmad›¤›nda belirlenmifl telefon hatlar›na eriflime izin 

verir. STAC ayr›ca DIP anahtarlar› arac›l›¤› ile, bir hatta Loop-Thru ayg›t› etkinken o 

hatta eriflimi devre d›fl› b›rakacak flekilde yap›land›r›labilir. Detaylar için sayfa 142’deki

DIP Anahtar› bölümüne bak›n.

Not: Bir STAC6 Sisteminde hat 1-6 için sadece telefon hatt› ve loop-thru fonksiyon
lar› vard›r. 

18) Kumanda Yüzeyi Bu RJ-45 jaklar›n›, dört adede kadar kumanda yüzeyini ana bilgisayara standart 4 çift 

Jaklar› kablo (Cat-4 ya da üstü) ba¤lamak için kullan›n.

19) Paralel Port Bu port Ringing ve On Air hatlar› içi durum göstergeleri sunar. Detaylar için sayfa 

14’deki STAC Ana Bilgisayar Durum Göstergeleri bölümüne bak›n.

Telefon Hatt› Ba¤lant›lar› Telefon Hatt› ve Loop-Thru ba¤lant›lar› RJ-45 kablolar› ile, pin yap›land›rmalar› sayfa 

10’da gösterildi¤i gibi, her telefon hatt› dört çift kablonun (Cat-4 ya da üstü) bir 

örülmüfl çifti üzerinde olacak flekilde yap›larak sa¤lan›r. Her jakta sadece üç çift 

kullan›l›r. (Pair 4 ba¤lanmaz.) Loop-Thru ba¤lant›lar›n›n kullan›m› opsiyoneldir. E¤er 

kullan›l›rlarsa, Loop-Thru ba¤lant›lar›, STAC onlar› kullanmad›¤›nda belirlenmifl her 

telefon hatt›nda eriflim sa¤layacakt›r. Ayr›ca STAC, o hat üzerindeki Loop-Thru ayg›t› 

etkinken hat eriflimini devre d›fl› b›rakacak flekilde ayarlanabilir. (Daha fazla bilgi için 

sayfa 13’e bak›n.)

Comrex, STAC üzerindeki her telefon hatt› ve Loop-Thru portuna eriflim sa¤layan bir 

“STAC Breakout Box Kit” satmaktad›r. Alt› telefon hatt›na eriflim için bir kit gerekir.  

E¤er Loop-Thru eriflimi gerekirse, alt› telefon hatl› her grup için iki kit gerekir.
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Telefon ba¤lant›lar›nda her hat için bir çift gerekir. Bunlar tipik olarak Tip (ya da

k›rm›z›) ve Ring (ya da yeflil) fleklinde tasarlan›rlar. Tablo 1’de jaklar›n kesin pin

yap›land›rmalar› görülmektedir.  Pin yap›land›rmalar› Telefon Hatt› jaklar›nda ve Loop-
Thru jaklar›nda ayn›d›r.

Telefon Hatt› Pin
Yap›land›rmalar›

1 2/5/8/11 Tip

2 2/5/8/11 Ring

3 3/6/9/12 Tip

4 1/4/7/10 Tip

5 1/4/7/10 Ring

6 3/6/9/12 Ring

7 Kullan›lm›yor

8 Kullan›lm›yor

RJ-45 Pin Numaras› Hat numaras› Tip/Ring

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

XLR'lerin pinleri afla¤›daki gibidir:
XLR Pin
Yap›land›rmalar›

Tablo 1 – Telefon Hatt› Pin Yap›land›rmas› 

Tablo 2—XLR Pin Yap›land›rmas›

Pin 1 Ground

Pin 2 Audio +

Pin 3 Audio -
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STAC Ürün K›lavuzu 

Bu, Send Input seviyesini ya da On Air olduklar›nda ça¤r› yapanlara

gönderilen sesin seviyesini gösterir. Bu gösterge tipik ses s›ras›nda yeflil

olmal›d›r. Sistem s›n›rlar›na yaklaflt›¤›nda turuncu ve sistem kesilmeye

bafllad›¤›nda k›rm›z› yanar.

Bu, Hybrid 1 üzerindeki ça¤r›(lar)›n gelen seviyesini gösterir. Bu

gösterge tipik ses s›ras›nda yeflil olmal›d›r. Sistem s›n›rlar›na

yaklaflt›¤›nda turuncu ve sistem kesilmeye bafllad›¤›nda k›rm›z› yanar.

Bu, Hybrid 2 üzerindeki ça¤r›(lar)›n gelen seviyesini gösterir. Bu

gösterge tipik ses s›ras›nda yeflil olmal›d›r. Sistem s›n›rlar›na

yaklaflt›¤›nda turuncu ve sistem kesilmeye bafllad›¤›nda k›rm›z› yanar.

Bu kontrolü ça¤r› yapana gönderilen ses seviyesini ayarlamak için kul-

lan›n. Girifl göstergesi (1) bu ayar› yapmak için kullan›lmal›d›r.

Bu kontrolü On Hold olduklar›nda ça¤r› yapanlara gönderilecek sesi

ayarlamak için kullan›n.  Bu ayarlama Hold Audio girifline gönderilen

program sesi ile birlikte yap›lmal›d›r. Ayarlamay› yapmak için sisteme

bir ça¤r› yap›n (harici bir telefon kullanarak) ve ça¤r›y› On Hold'a

yerlefltirin. Telefonda iyi duyulan bir sinyal için bu seviyeyi ayarlay›n.

Bu kontrolü Aux Out seviyesini konsol ya da kaydedicinizin seviyesine

efllefltirmek için kullan›n. 

Bu kontrolü Hybrid 1 Out seviyesini konsol ya da kaydedicinizin seviye-

sine efllefltirmek için kullan›n. Bu sadece ç›k›fl kat›n›n seviyesini ayarlar

(örne¤in bu, hibride giren ça¤r› seviyesini art›rmaz).

Bu kontrolü Hybrid 2 Out seviyesini konsol ya da kaydedicinizin seviye-

sine efllefltirmek için kullan›n. Bu sadece ç›k›fl kat›n›n seviyesini ayarlar

(örne¤in bu, hibride giren ça¤r› seviyesini art›rmaz).

Ön Panel Diyagram› ve Aç›klamalar 

����� ���	�
� ���	�
�

1) Girifl Göstergesi

2) Hybrid 1 Göstergesi

3) Hybrid 2 Göstergesi

4) Send Level Ayar›

5) On Hold Send Audio
Ayar›

6) Aux Out Receive Audio
Ayar›

7) Hybrid 1 Out Ayar›

8) Hybrid 2 Out Ayar›
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ON = Mic seviyesi gönderim girifli (–70 ile –50 dBu aras›)

OFF = Hat seviyesi gönderim girifli (–10 ile +10 dBu aras›)

Not: Bu anahtar sadece On Air Send giriflini etkiler. Hold Audio Girifli
daima hat seviyesidir.

ON = Gelen telefon hatlar›na 6 dB kazanç ekler. Özellikle gelen telefonda-

ki line level düflük oldu¤unda kullan›fll›d›r.

ON = On Air Send sesini Aux Out ç›k›fl›na ekler. 

OFF = Sadece ses alan Hybrid 1 ve Hybrid 2, Aux Out ç›k›fl›nda temsil

edilir.

ON = K›sa bir gürültü patlamas›, On Air olarak konumland›r›lan her hatta

gönderilir. Bu, hibridlerin daha h›zl› adapte olmas›na yard›mc› olur ama

ça¤r› yapanlar› rahats›z edebilir. 

OFF = Gürültü patlamas› gönderilmez, ama k›sa bir uyar› tonu ça¤r›

yapanlara On Air olduklar›n› bildirmek için gönderilir.

Bu anahtarlar uygulanan herhangi bir ça¤r› bast›rma ifllemini kontrol

ederler. Ça¤r› bast›rma, send audio giriflinin (örnek olarak bir talk-show

hostu) dinamik olarak gelen ça¤r› sesinin seviyesini kontrol etmesini

sa¤lar. Bu sadece STAC’in hibridler aras› kayb›n› gelifltirmekle kalmaz

ayr›ca stüdyo hostunun diyalo¤u kontrol  etmesine de izin verir, bu

sayede kifli ça¤r› yapanlar ile daha rahat konuflur. DIP Anahtar› 5 ON

konumunda oldu¤unda, 6 dB’lik ça¤r› kontrolü host sesine uygulan›r.

DIP Anahtar› 6 ON konumunda oldu¤unda 12 dB uygulan›r. Her iki DIP
Anahtar› da (5 ve 6) ON konumunda oldu¤unda, 18 dB’lik çok agresif

bir ça¤r› bast›rma ifllemi uygulan›r.

ON = STAC, gelen ça¤r›n›n sesinde daha homojen bir ç›k›fl seviyesi sun-

mak için gelen ça¤r› sesinin seviyesini dinamik olarak ayarlayacakt›r. 

OFF = Gelen ça¤r› sesine AGC uygulanmaz.

DIP Anahtarlar›

1) On Air Gönderim Girifl
Seviyesi

2) Caller Boost

3) Aux Mix

4) Burst Adapt

5 & 6) Ça¤r› “Engelleme”
Kontrolü

7) AGC

(Not: Üst konum = ON)
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STAC Ürün K›lavuzu 

Bu fonksiyonun aç›klamas› için sayfa 37’deki Otomatik Mix-Minus
bölümüne bak›n. Ço¤u uygulamada bu anahtar OFF konumunda

olmal›d›r.

ON = VIP/Hotline Modu etkinleflir. Bu modda sistemin son iki telefon

hatt› (STAC6’daki 5 ve 6. hatlar ya da STAC12’deki 11 ve 12. hatlar)

talk-show konuklar› ya da stüdyo hotline fonksiyonlar› için ayr› ayr› ele

al›n›r. Bu hatlar Priority Queue’den ç›kar›l›r ve Auto Attendant bu hat-

lara cevap vermez.

OFF = Bütün hatlar Priority Queue ve Auto Attendant fonksiyonlar›

aras›nda paylaflt›r›l›r (e¤er etkinse).

ON = Auto Attendant gelen ça¤r›lar› alt›nc› zilde cevapland›r›r. 

ON = Auto Attendant gelen ça¤r›lar› ikinci zilde cevapland›r›r.

ON = Loop-Thru alg›lamas› yok say›l›r. 

ON = Loop-Thru alg›lamas› etkinlefltirilir. Etkin oldu¤unda, bu fonksiyon

STAC’in ak›fl› içine al›nm›fl telefon hatlar›na eriflimi devre d›fl› b›rak›r.

“Ak›fl” ayg›tlar›, STAC’e telefon hatt› Loop-Thru portlar› arac›l›¤› ile

ba¤lananlard›r. Bu fonksiyon etkinlefltirildi¤inde, aç›lan bir ak›fl ayg›t›

kumanda yüzeyinde özel bir ›fl›k s›ralamas› ile gösterilecek ve STAC

üzerindeki bu hatlar ak›fl ayg›t› kapanana kadar devre d›fl› kalacakt›r.

Not: STAC’te aç›lm›fl bir hat oldu¤unda, her zaman Loop-Thru jak›nda
devre d›fl› kalacakt›r.

ON = Hatlar kumanda yüzeyleri ya da STAC IP kullan›larak elle

düflürülmelidir. 

OFF = Hatlar pil voltaj›ndaki anl›k bir kesilme hissi ile düfleceklerdir

(arayan taraf kesik sinyali).

ON = Kumanda yüzeyi ayarlar›n› dikkate almaks›z›n Auto Attendant
fonksiyonunu devre d›fl› b›rak›r.

OFF = Kumanda yüzeyleri Auto Attendant fonksiyonunu tan›mlar.

Gelecek kullan›mlar için.

8) Otomatik Mix-Minus

9) VIP/Hotline Modu

10) Auto Attendant 2/6 Ring’ler

11) Loop Thru Alg›lama Devre
D›fl›

12) Otomatik Hat Kesmeyi
Devre D›fl› B›rakma 

13) Otomatik Cevaplama
Genel Devre D›fl› B›rakma

14, 15 & 16) FUTURE
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STAC ana bilgisayar› arka panel üzerindeki DB-25 paralel port arac›l›¤›yla

durum göstergeleri sunar. Bu asl›nda bir bilgisayar yaz›c› portudur, bu

nedenle sadece TTL seviye durum sinyallerini gönderebilir ve belirgin bir

ak›m art›fl› ya da azalmas› oluflturamazlar. Bu sinyalleri, yüksek voltaj ve

ak›mlar› do¤rudan anahtarlayabilecek röle tabanl› ba¤lant›lara

dönüfltürmek için bir aksesuar kutusu mevcuttur.

Test etti¤imiz arayüz kutusu Carl’s Electronics’in CK1621 modelidir ve

ayr›nt›l› bilgiye http://www.electronickits.com adresinden ya da +1
978-422-5142 nolu telefondan ulafl›labilir. Bu ayg›t, paralel port üzerinde

mevcut sekiz kanal›n her biri için normalde-aç›k ve normalde-kapal›

ba¤lant›lar sunar. 

Not: CK1621 12V’luk bir güç kayna¤› ya da do¤rudan ba¤lant› için DB-25
kablo ile gelmemektedir, bunlar›n her ikisi de Radio Shack gibi elektronik
bayilerden sat›n al›nabilir.

Bu noktada, STAC ana bilgisayar›n›n (ürün bilgisi 1.2 ya da üstünü kul-

lanan) paralel portu üzerinde iki sinyal mevcuttur:

Toprak bu konnektörün 18-25 nolu pinlerindedir.

STAC Ana Bilgisayar Durum
Göstergeleri

2 Hat Çal›yor (Aktif Yüksek) Bir hat çald›¤›nda etkinleflir.

3 Kay›t Tetikleyici Herhangi bir hat On Air oldu¤unda etkinleflir

(Aktif Yüksek)

Pin# Ad› Aç›klama

Tablo 3 - Paralel Port Pin Yap›land›rmas› 
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STAC Ürün K›lavuzu 

STAC bir adet kumanda yüzeyi ile birlikte gönderilir. STAC ana bilgisayar›

üzerinde dört port vard›r, yani dört adet kumanda yüzeyine kadar ba¤lant›

yap›labilir. Ek kumanda yüzeyleri Comrex’ten edinilebilir. Her kumanda

yüzeyinde, ça¤r›lar›n al›nmas› ve yap›lmas› için kullan›lan bir telefon

ahizesi vard›r. Kumanda yüzeyleri, RJ-45 kablo üzerindeki dört çiftin

tamam›n› kullanan, Ethernet tarz› pin yap›land›rmal› Cat-4 (ya da üstü)

kablolama gerektirir.  Pin say›s› az ya da çapraz kablolardan kaç›n›n.

Kumanda yüzeyleri bu kablo üzerinden güç al›rlar ve 100 fite kadar uzan-

abilirler.

STAC ile kullanmak için bir kumanda yüzeyi kurmadan önce, yüzeyin bir

Screener m› yoksa bir Studio yüzeyi olarak m› kullan›laca¤›n› belirlemeniz

gerekir. Ana farkl›l›klar afla¤›da listelenmifltir:

1) Sadece Studio kumanda yüzeyleri ça¤r›lar› On Air yapabilir.

2) Sadece Studio kumanda yüzeyleri, her ça¤r› için hangi hibridin

kullan›ld›¤›n› gösterir.

3) Studio kumanda yüzeyleri Answer ve On Hold içi tek bir butonu

paylafl›r.

4) Screener yüzeylerinde Answer ve On Hold için ayr› butonlar

vard›r.

5) Studio ve Screener yüzeylerinde her telefon hatt›n›n de¤iflik

durumlar›n› göstermek için farkl› renkte ›fl›klar vard›r.

E¤er sadece bir kumanda yüzeyi kullanmay› planl›yorsan›z (STAC IP

olmadan), yüzeyi Studio için yap›land›rman›z gerekir, çünkü bu, ça¤r›lar›

On Air yapman›n tek yolu olacakt›r. Studio yüzeyleri Screener yüzeylerinin

bütün fonksiyonlar›n› gerçeklefltirebilirler.

Bölüm 3 Kumanda Yüzeyi Diyagramlar› ve Kurulum

Temel Bilgiler
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Gelen ça¤r›lar› karfl›lamak ve ça¤r› yapmak için kullan›l›r.

Seçilen telefon hatt›nda tonlu arama yaparken numaralar› girmek için kullan›l›r.

DIP anahtar ayarlar›na ba¤l› olarak, kontak kapatma arac›l›¤› ile harici bir ayg›t›
tetiklemek (Aux fonksiyonu) ya da On Air yap›lacak bir sonraki ça¤r›y› seçmek
(Next fonksiyonu) için kullan›labilir. Fonksiyon DIP anahtar› arac›l›¤›yla seçilir.
(Aux/Next Butonu ve Kontak Kapatma Hakk›nda Daha Fazla Bilgi için sayfa 19’a
bak›n.)

Yar›flma veya itirazdan önce bütün hatlar›n Aç›k Konuma (Off Hook) al›nmas› için
kullan›l›r.

O anda Öncelikli hat (Next to Air) olarak ayarlanm›fl hatt›n de¤ifltirilmesi için kul-
lan›l›r.

Auto Attendant fonksiyonunun etkinlefltirilmesi/devre d›fl› b›rak›lmas› için
kullan›l›r. (Sayfa 23’e bak›n.)

Bu butonlar hatlar›n al›nmas› ve ahizeye yönlendirilmesi için kullan›l›rlar.
Studio modunda, bu buton ayr›ca hatlar›n On Hold konumuna al›nmas› için de
kullan›l›r.

Bir Screener yüzeyi olarak yap›land›r›ld›¤›nda, bu buton seçilen hatt› On Hold kon-
umuna al›r. Bir Studio yüzeyi olarak yap›land›r›ld›¤›nda, bu buton seçilen hatt› On
Air konumuna al›r.

Ahizede, On Hold ya da On Air olan seçilmifl bir hatt› kapat›r.

Bu etiket Studio ve Screener modlar› için buton fonksiyonlar›n› tan›mlar.

Üst Görünüm Diyagram› ve Aç›klamalar 

1) Ahize

2) Çevirme Tufl Tak›m›

3) Aux/Next

4) BUSY ALL 

5) Önceli¤i De¤ifltirme

6) Otomatik Cevaplama

7) Cevaplama 
(Cevaplama/Bekletme) 

8) Tutma (ON AIR) 

9) DROP 

10) LEGEND
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Arka Panel Diyagram› ve Aç›klamalar 

Bu anahtarlar STAC kumanda yüzeyinin yap›land›rmas›n› tan›mlar. Daha

fazla detay için sayfa 18'daki "Yap›land›rma" bölümüne bak›n.

Bir uygunsuz durum gecikmesi ya da kaydedici kontrolü için kullan›fll›

olan, bir “contact closure” (kumanda yüzeyi DIP Anahtarlar› arac›l›¤› ile

yap›land›r›labilir), Pin 7 ve Pin 8 üzerinde mevcuttur.

Bu RJ-45 konnektörü, dört adet STAC ana bilgisayar kumanda portundan

birine ba¤lanmak için UTP tipi bir kablo gerektirir.

Kulakl›k sesini ayarlamak için kullan›l›r (ahize sesini etkilemez).

Ça¤r› karfl›lama amac›yla bir PC ses kart›na uyumlu kulakl›k ba¤lant›s› için

iki adet 1/8 inçlik jak.

11) DIP Anahtarlar› (6)

12) DB-9 Konnektörü 

13) Ana Bilgisayara
Ba¤lant›

14) Ses Ayarlama

15) Kulakl›k Konektörleri
(Mic/Kulakl›k)

Yan Panel Diyagram› ve Aç›klamalar 
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STAC kumanda yüzeyi arka paneldeki alt› adet DIP Anahtar› ile yap›land›r›l›r

(sayfa 17’deki Arka Görünüm diyagram›nda #11 olarak gösterilen). STAC’e

ba¤lanan her kumanda yüzeyi ba¤›ms›z olarak yap›land›r›labilir. DIP Anahtarlar›
ÜST konumda olduklar›nda ON olarak düflünülmelidir (yani aktüatör yüzeyin üst

k›sm›na do¤ruyken). 

DIP Anahtarlar› afla¤›daki fonksiyonlara sahiptir:

ON = Screener yüzeyi.

OFF = Studio yüzeyi.

STAC kumanda yüzeyleri, mevcut her iki modda da hat butonlar›n›n fonksiyon-

lar›n› gösteren ç›kar›labilir ya da ters çevrilebilir bir aç›klama ile birlikte gelirler.

Aç›klaman›n DIP Anahtar› 1’in ayar›n› izledi¤inden emin olun.

Aux/Next Butonu ve DB-9 Kontak Kapatma pinlerini kumanda yüzeyinde

yap›land›r›n. 

Not: Next ve Aux fonksiyonlar› ile Kontak Kapat›c›lar hakk›nda tam bir aç›klama
için sayfa 19’a bak›n.

Gelecekteki kullan›mlar için.

ON = Ahize normal olarak çal›fl›r.

OFF = Kulakl›k kumanda düzemline tak›l›r. (Bu modayken hatlara ahizeyi

kald›rmadan cevap verilebilir.)

ON = Ahize ses seviyesi normal. 

OFF = Ahize ses seviyesi 6 dB artar (itiflme zorlu¤u çekenler için).

Not: Bir kumanda yüzeyi için varsay›lan ayarlar (fabrikadan geldi¤i haliyle), DIP
Anahtarlar› 1,2 ve 3 OFF konumunda ve DIP Anahtarlar› 5 ile 6 ON konumunda
olacak flekildedir.

Yap›land›rma

DIP Anahtar Ayarlar›

1) Screener/Studio
Yüzeyi

2 & 3) Aux/Next
Butonu ve Kontak
Kapat›c›lar

4) FUTURE 

5) Kulakl›k/Ahize Modu

6) HANDSET BOOST
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Aux/Next butonu, kumanda yüzeyi üzerindeki DIP Anahtar› 2 ve 3’ün

ayarlar› ile kontrol edilen birkaç fonksiyon sahiptir. Bu DIP Anahtarlar›n›n

yap›land›rmalar› ayr›ca Kontak Kapatma fonksiyonunu da de¤ifltirir (kuman-

da yüzeyi DB-9 konnektörünün 7 ve 8. Pinlerinde mevcut).

Asl›nda, buton kontak kapatmay›, an›nda ya da mandallayarak do¤rudan

tetikleyebilir (Aux Modu). Alternatif olarak, buton “line to air” önceli¤ini

konumland›rabilir (Next Modu). 

Not: Next modunu kullan›rken kontak kapatma kontrolünü manuel olarak
yapamazs›n›z.

Next Mode’da iken, kumanda yüzeyi üzerindeki kontak kapatma farkl›

çal›fl›r. Herhangi bir hat On Air oldu¤unda (Kay›t Tetikleyici) ya da

Çald›¤›nda (Hat Çalma Göstergesi), kapanacak flekilde yap›land›r›labilir bir

durum göstergesi sunar.

Sayfa 20’deki Tablo 4, her mod için DIP Anahtarlar›n›n yap›land›rmalar›n›

göstermektedir. DIP Anahtarlar› yukar› kald›r›ld›klar›nda ON konu-

mundad›rlar (aktüatör kumanda yüzeyini üst k›sm›n› gösterir).

Aux/Next Butonu ve 
Kontak Kapat›c›lar
Hakk›nda Daha Fazla Bilgi
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Not: Kumanda yüzeyi kontak kapatma yüksek voltaj ve ak›mlar için DE⁄‹LD‹R. AC ana
güç kayna¤›n› bu kapatma üzerinden ANAHTARLAMAYIN.

Not: Kay›t tetikleyici ve Hat Çal›yor Göstergesi ayr›ca ana bilgisayarda da mevcuttur.
Detaylar için sayfa 14’deki STAC Ana Bilgisayar Durum Göstergeleri bölümüne bak›n.

Kontak Kapatma ve Aux/Next Fonksiyonu
Dip

Anahtar›
2

Dip
Anahtar›

3

On On

On Off

Off Off

Off On

Manual Kapatmay› Mandallama
Varsay›lan olarak Open. Aux/Next butonuna bas›ld›¤›nda

Closed ve Open aras›nda de¤iflir. 

(Butonun hat durumu üzerinde etkisi yoktur.)

Anl›k Manual Kapatma
Aux/Next butonuna bas›ld›¤›nda kapan›r. 

Aux/Next butonu b›rak›ld›¤›nda aç›l›r. 

(Butonun hat durumu üzerinde etkisi yoktur.)

Kay›t Tetikleyici
Herhangi bir hat On Air oldu¤unda kapan›r. Hiçbir hat On
Air olmad›¤›nda aç›l›r.

Aux/Next butonu Next fonksiyonu gibi çal›fl›r.

(Priority hatt›n› On Air yapar.)

Hat Çal›yor Göstergesi 
Herhangi bir hat çald›¤›nda kapan›r. Hiçbir hat
çalmad›¤›nda aç›l›r.

Aux/Next butonu Next fonksiyonu gibi çal›fl›r.

(Priority hatt›n› On Air yapar.)

Tablo 4 – Kontak Kapatma ve Aux/Next DIP Anahtar Ayarlar›
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1) Gelen ça¤r›larda, çalarken yeflil yan›p söner.

2) Answer butonuna bas›ld›¤›nda karfl›lay›c›, bir hat üzerindeki ça¤r›y›

cevapland›r›r.

3) Hatt› beklemeye almak için karfl›lay›c› Hold butonuna basacakt›r.

4) Screener, bu hatt› ahizeye ay›rmak için Answer butonuna basacakt›r.

5) Screener, ça¤r›y› Screened Hold konumuna almak için Hold butonuna

iki kez (ya da normal bekleme için bir kez) basacakt›r.

STAC'in alt› ya da on iki hatt›ndan her biri bir kaç durumdan birinde ola-

bilir. Tablo 5 bu durumlar› ve bunlar›n göstergelerini gösterir:

Bölüm 4 Kumanda Yüzeyinin Kullan›m›

Screener Kumanda Yüzeyi

Tipik Screener Kullan›m›

Hat  Durumu Buton Renk Ritim Not

Bofl Yok Yok Yok Devrede

Loop-thru Answer De¤iflken         De¤iflken Hat 

Etkin & Hold kullan›ma 

kapal›

Çal›yor           Answer Yeflil Yan›p sönme

Ahizede          Answer Yeflil Sabit Ya da kulakl›kta

Bir baflka        Answer Sar› Sabit

ahizede

Ça¤r› yapan 

Beklemede Beklemede Mavi Sabit Hold sesini

duyuyor

Ça¤r› yapan

Screened Hold Beklemede Mavi Yan›p sönme Hold sesini

duyuyor

Ça¤r› yapan 

Priority Hold Beklemede K›rm›z›/Mavi De¤iflken        Hold sesini 

duyuyor

Bütün
Busied Out Answer K›rm›z›/Sar› De¤iflken kilitlenmemifl

& Hold hatlar

Bu kumanda

On Air Beklemede K›rm›z› Sabit yüzeyinden 

kontrol

edilemez

– ça¤r›

hibride

aktar›l›r

Tablo 5 – Screener Durumlar›/Göstergeleri
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STAC'in alt› ya da on iki hatt›ndan her biri bir kaç durumdan birinde ola-

bilir. Tablo 6 bu durumlar› ve bunlar›n göstergelerini gösterir:

1) Gelen ça¤r›larda, çalarken yeflil yan›p söner.

2) Answer&hold butonuna bas›ld›¤›nda o hat üzerindeki ça¤r›y›

cevapland›r›labilir. (Bu ayr›ca screener yüzeyinde de yap›labilir.)

3) Answer&hold butonuna bas›ld›¤›nda o hat üzerindeki ça¤r› beklemeye

al›nabilir. (Bu ayr›ca screener yüzeyinde de yap›labilir.)

4) En uzun süre On Hold modunda kalan hat için, Answer/Hold butonu

üzerinde öncelikli iflareti yan›p sönecektir.

5) Bir hat üzerindeki ça¤r›lar, On Air butonuna bas›larak (ya da Next buto-

nuna) On Air konumuna al›n›r. Kilitlenmemifl On Air ça¤r›lar düflürülecektir.

6) On Air butonuna ikinci bir kez bas›larak, bir  ça¤r› konferans için On Air
olarak kilitlenir.

Stüdyo Kumanda Yüzeyi 

Tipik Stüdyo Kullan›m› 

Hat Durumu Buton Renk Ritim Not

Bofl Yok Yok Yok Devrede

Loop-thru Etkin Answer&Hold De¤iflken De¤iflken Hat kullan›ma kapal›

Çal›yor Answer&Hold Yeflil Yan›p sönme

Ahizede Answer&Hold Yeflil Sabit Ya da kulakl›kta

Bir baflka ahizede Answer&Hold Sar› Sabit

Beklemede Answer&Hold Sar› Yan›p sönme Ça¤r› yapan Hold sesini duyuyor

(yavafl)

Screened Hold Answer&Hold Sar› Yan›p sönme   Ça¤r› yapan Hold sesini duyuyor

(h›zl›)

Priority Hold Answer&Hold Yeflil/Sar› De¤iflken Ça¤r› yapan Hold sesini duyuyor

Busied Out Answer&Hold K›rm›z›/Sar› De¤iflken Bütün kilitlenmemifl hatlar

On Air Hybrid 1 On Air K›rm›z› Yan›p sönme Ça¤r› sesi Hybrid 1'e aktar›l›r 

Unlocked

On Air Hybrid 1 On Air K›rm›z› Sabit Ça¤r› sesi Hybrid 1'e aktar›l›r 

Unlocked 

On Air Hybrid 2 On Air Mavi Yan›p sönme Ça¤r› sesi Hybrid 2'ye aktar›l›r

Unlocked

On Air Hybrid 2 On Air Mavi Sabit Ça¤r› sesi Hybrid 2'ye aktar›l›r 

Unlocked

Tablo 6 – Studio Durumlar›/Göstergeleri
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STAC, On Hold ça¤r›lar için iki farkl› gösterge sunar. Bekleme durumu, bir

hatt›n cevaplanm›fl ama henüz ayr›lmam›fl oldu¤unu göstermek için kul-

lan›l›r. Screened Hold modu bir hatt›n Hold butonuna ikinci bir kez daha

bas›larak ayarlan›r ve hatt›n ayr›ld›¤› ve On Air için haz›r oldu¤u anlam›na

gelir. Screened Hold kullan›m› opsiyoneldir.

STAC On Air ça¤r›lar için iki farkl› gösterge sunar. Kilitsiz durum On Air
için seçilen sonraki hatt›n o anda On Air olan hatt› düflürece¤i anlam›na

gelir. Kilitli hatlar, sonraki hat seçildi¤inde On Air kalmaya devam eder.

E¤er bir ça¤r› Kilitliyse, On Air olarak seçilen bir sonraki ça¤r› ya Hybrid 1

ya da Hybrid 2 üzerinde afla¤›da belirtilen s›rada yerlefltirilecektir: 1-2-2-1.

Bir kerede birden fazla ça¤r›n›n On Air olmas›n›n tek yolu, yeni ça¤r›lar›

On Air yapmadan önce, önceki hatlar› kilitlemektir.

STAC, hangi hatt›n sonraki On Air önceli¤ine sahip oldu¤unu belirleyen

bir Priority Queue (Öncelik S›ras›) sa¤lar. Mant›ksal s›ralamada On Air ola-

cak bir sonraki hat özel öncelik iflareti ile yan›p söner – Screener
yüzeyinde de¤iflen k›rm›z›/mavi ›fl›k ve Studio yüzeyinde de¤iflen

sar›/yeflil ›fl›k. 

•En uzun süre Screened Hold kalan hat öncelikli hat olarak iflaret verir. 

•E¤er Screened Hold durumuna ayarlanm›fl bir hat yoksa, en uzun süre

normal beklemede kalan hat öncelik iflareti verir. 

•Öncelikli hat, öncelikli olarak de¤ifltirmek istedi¤iniz hatt›n Hold buto-

nuna bas›ld›ktan sonra Change Priority butonuna bas›larak de¤ifltir-

ilebilir. Bu durumda o anda öncelikli olan hat Öncelik S›ras›'nda ikinci

konuma yerlefltirilir.

STAC, Auto Attendant ayarlar›na ba¤l› olarak, gelen ça¤r›lar› bir kaç flekilde

ele alabilir.

Auto Attendant için olas› befl ayarlama vard›r:

1) STAC gelen ça¤r›lara cevap vermez.

2) STAC, gelen ça¤r›lara iki kez çald›ktan sonra cevap verir ve bunlar›

On Hold (Bekleme) moduna al›r.

3) STAC, gelen ça¤r›lara alt› kez çald›ktan sonra cevap verir ve bunlar›

On Hold (Bekleme) moduna al›r.

4) STAC, gelen ça¤r›lara iki kez çald›ktan sonra cevap verir ve ça¤r›

yapana k›sa bir mesaj dinlettikten sonra hatt› On Hold (Bekleme) 

moduna al›r.

5) STAC, gelen ça¤r›lara alt› kez çald›ktan sonra cevap verir ve ça¤r›

yapana k›sa bir mesaj dinlettikten sonra hatt› On Hold (Bekleme) 

moduna al›r.

Di¤er Kumanda Yüzeyi
Göstergeleri 

Hold

On Air

Priority

Auto Attendant 
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Ana bilgisayar DIP Anahtar› 13 Aç›k/Yukar› konumunda ayarlanarak Auto
Attendant fonksiyonu genel olarak devre d›fl› (hiçbir ça¤r›ya cevap ver-

ilmez) b›rak›labilir. Normal (Kapal›/Afla¤›) konumda, Auto Attendant
yap›land›rmas› kumanda yüzey(ler)i ya da STAC IP taraf›ndan kontrol

edilir.

Kumanda yüzeyi ya da STAC IP arayüzü üzerindeki Auto Attendant buto-

nuna genel olarak eriflilebilir. Örne¤in, e¤er bir kumanda yüzeyinde AA
seçiliyse bu hepsinde aktiftir. Bu buton devre d›fl› oldu¤unda, STAC gelen

ça¤r›lara otomatik olarak cevap vermeyecektir. Buton aktif oldu¤unda

gelen ça¤r›lara otomatik olarak cevap verilecektir. Cevap vermeden önce

gereken çalma say›s› ana bilgisayar DIP Anahtar› 10 arac›l›¤› ile seçilir

(Kapal›/Afla¤› = 2 kere, Aç›k/Yukar› = 6 kere).

Mesaj seçenekleri için, ahizeyi kald›rarak ve herhangi bir kumanda

yüzeyinde Auto Attendant butonuna yaklafl›k 3 saniye bas›l› tutarak AA
Yap›land›rma Moduna girin. Buton yan›p söner ve ahizede mesaj›n nas›l

kaydedilip etkinlefltirilece¤ini belirten bir ses duyulur. Alt› farkl› 60 saniye-

lik mesaj kaydedilebilir ve oynatmak için seçilebilir. Mesajlar geçici

olmayan belle¤e kaydedilir ve güç kesilmesi durumunda saklan›r.

E¤er bir mesaj seçilmezse, ça¤r›lar cevaplan›p do¤rudan bekleme moduna

al›n›r. Bu menüden ç›kt›ktan sonra Auto Attendant fonksiyonunu

etkinlefltirmek için AA butonunu yan›k b›rakman›z gerekti¤ini unutmay›n.

AA yak›lmad›¤›nda hatlara manuel olarak cevap verilmelidir.
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STAC, harici bir donan›m ya da yaz›l›ma ihtiyaç duymadan tam bir ça¤r›

denetim sunucusu ve uzaktan kumanda fonksiyonu sunabilir.   STAC ana

bilgisayar› bir Internet sunucusu gibi davranarak, web taray›c› kullanan

birden fazla istemciye bir web sayfas› sunar.  Ek olarak, STAC ana bilgisa-

yar›n›n kendisi bu arayüze eriflim iflin kullan›labilir. Web sayfas›

kullan›c›n›n ça¤r› denetim birimine girmesini ve kumanda yüzeylerinde

yer alan ço¤u fonksiyonu kontrol edebilmesini sa¤lar.

STAC IP’ye iki yolla eriflilebilir:

1) Konsol STAC IP – STAC ana bilgisayar üzerinde uygun portlara bir

monitör, klavye ve fare tak›larak eriflilir. STAC bafllat›ld›¤›nda, STAC IP

arayüzü ekranda görünür ve kumanda fonksiyonlar› etkinleflir.

2) Uzaktan STAC IP – Bir a¤ üzerinde bir taray›c›n›n STAC’in IP adresine

yönlendirilmesi ile eriflilir. STAC IP adresinin ayarlanmas› ve

yap›land›r›lmas› için, afla¤›daki IP Adres Yap›land›rmas› bölümüne bak›n.

Konsol STAC IP ve Uzaktan STAC IP benzer flekilde çal›fl›rlar ve ayn› anda

eriflilebilirler. STAC bir klavye ve fare için “hot-plug” özelli¤i sunamaz.

Bunlar tak›ld›ktan sonra STAC yeniden bafllat›lmal›d›r. Sadece PS/2 klavye

ve fareler kullan›labilir.

Not: STAC monitör için sadece analog görüntü ba¤lant›s› sunar. Monitör
1024x768 görüntü çözünürlü¤üne uyumlu olmal›d›r. E¤er STAC’in görüntü
ç›k›fl›n› izleme konusunda problem yafl›yorsan›z, monitörünüzün analog (15-
pin sub D) girifl ba¤lant›s›n› görüntülemek üzere ayarland›¤›ndan emin olun.
Yeni ç›kan bir çok monitör varsay›lan olarak dijital görüntü portlar›na
ayarlanm›flt›r.

Uzaktan STAC IP, taray›c›n›zda Macromedia Flash® Plug-in 6 ya da daha

yükse¤inin yüklü olmas›n› gerektirir (genelde varsay›lan olarak taray›c›da

mevcuttur). Microsoft Internet Explorer® 6 ve Mozilla Firefox® 1.0 ile

hatas›z çal›flt›¤› test edilmifltir.

STAC ana bilgisayar› a¤›n›za ba¤lanmal› ve ard›ndan STAC IP’yi çal›flt›rmak

için bir IP adresi atanmal›d›r. Ba¤lant›, arka paneldeki Network portuna

ba¤lanm›fl UTP tipi bir Ethernet kablosu ile yap›l›r. Yap›land›rmalar, ana

bilgisayar›n ilgili portlar›nda bir monitör ve klavyenin (dahil de¤ildir) tak›l›

olmas›n› gerektirir. Klavye, STAC ana bilgisayar› çal›flt›r›lmadan önce

tak›lmal›d›r.

Bölüm 5 STAC IP

STAC IP Hakk›nda

Ayarlar

Gereksinimler

IP Adres Yap›land›rmas›
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STAC, web taray›c›s› kullanan istemcilere web sayfalar› sunabilir.

Taray›c›lar›n a¤›n›zda STAC’i bulabilmeleri amac›yla, STAC’e bir IP adresi

atamal›d›r. Bu adres bir statik numara olarak sabitlenebilir ya da a¤›n›zda

DHCP sunucusu varsa a¤›n›z taraf›ndan dinamik olarak atanabilir. E¤er

mümkünse STAC’in sabit bir IP adresi ile kullan›lmas› önerilir. Çünkü

DHCP adresleri zamanla de¤iflir.

STAC fabrikada dinamik IP atamas› için yap›land›r›lm›flt›r ve ayr› bir

yap›land›rma gerekmemektedir. A¤ taraf›ndan STAC’e atanan IP adresi

Konsol STAC IP arayüzünde görülecektir. Bu bilgiyi almak için STAC ana

bilgisayar›n›n görüntü portuna sadece bir monitör ba¤lay›n.

STAC ana bilgisayar› Static IP’ye ayarlamak için STAC ana bilgisayar›na

ba¤l› bir klavye ve monitör olmal›d›r. E¤er ana bilgisayara bir klavye

ba¤land›ysa, bu ba¤lant›dan sonra yeniden bafllatma gerekir.   

Bu ayar› de¤ifltirmek için IP Config Modu’na girmeniz gerekir:

1) Bir klavye ve monitör tak›l›yken STAC ana bilgisayar›na güç verin.

STAC’in monitörde STAC IP ekran›n› göstermesini bekleyin.

2) Klavyede Control-Alt-F3 (ayn› anda) kombinasyonuna bas›n. STAC IP

arayüzü bir komut sat›r› oturum açma iste¤i ile de¤iflir.

3) Kullan›c› ad› kökünü yazarak oturum aç›n. Enter’a bas›n, ard›ndan 

flifreniz sorulacakt›r. Sisteme ilk eriflim için “comrex” parolas›n› kullan›n.

STAC IP güvenlik parolas›n› de¤iflirseniz bile bu parola ayn› kalacakt›r.

4) # ‹stemcide “config” kelimesini yaz›p Enter’a bas›n. Bu ifllem, sistem

yap›land›rmas›n› düzenlemenize izin veren bir metin düzenleyici getirir.

5) Sat›r› kayd›rmak için ok tufllar›n› kullan›n: 

#ifconfig=”192.168.0.100 netmask=255.255.255.0”
# iflaretini bu sat›r›n bafl›ndan kald›r›n (# iflareti sisteme sat›r› yok

saymas›n› söyler), ve IP adresi ile a¤ maskesi parametrelerini uygun

de¤erleri yans›tacak flekilde ayarlay›n.

6) Bir sonraki sat›r› düzenleyin: 

#defaultrouter=192.168.0.1
# iflaretini sat›r›n önünden kald›r›n ve yönlendirici adresini sistem a¤ geçi-

dinizin (varsa) adresine ayarlay›n.

Statik ve Dinamik Adresleme 

Dinamik Yap›land›rma 

Statik Yap›land›rma



27

STAC Ürün K›lavuzu 

7) Afla¤›daki üç sat›r›, her birinin önündeki # iflaretini kald›rarak düzen-

leyin: 

#hostname=stac 
#defaultdomain=comrex.com 
#nameserver=192.168.0.1

Bu sat›rlara baflka herhangi bir düzenleme gerekmemektedir.

8) Esc (Escape) tufluna basarak editörden ç›k›n. ‹stendi¤i zaman, “save
with changes” (de¤iflikliklerle kaydet) seçene¤ini seçin ve Enter’a bas›n.

9) A¤ kablosunu STAC a¤ portuna tak›n ve yeniden bafllat›n.

10) A¤ ba¤l› bir taray›c›ya STAC IP adresinizi girin. STAC IP ekranda

görünecektir.

Uzaktaki STAC IP’ye eriflildi¤inde, bir parola ekran› görünür. Kullan›c› her-

hangi bir kullan›c› ad›n› girebilir, ama büyük-küçük harflere duyarl› paro-

la, STAC ana bilgisayar›na programlanan parola ile ayn› olmal›d›r. (Parola

programlama bilgileri için sayfa 33’e bak›n.) Varsay›lan sistem parolas›

“comrex”tir (küçük harfle). STAC IP sohbet penceresi o anda oturum açan

ya da kapatan bütün kullan›c›lar› (kullan›c› adlar›n› referans alarak) bildire-

cektir ve bütün “Studio Chat” metin mesajlar› ayn› adla tan›mlanacakt›r.

Uzaktan STAC IP ekran›, monitörünüzün çözünürlü¤ünü otomatik olarak

geniflletmek için tasarlanm›flt›r. Uzaktaki STAC IP’yi görüntülemek için en

az 1024x768 piksellik bir çözünürlük önerilmektedir. Ayr›ca, web sayfas›

da bilgilerin en kolay flekilde okunmas› için en iyi tam ekran modunda

görüntülenir. F11 tuflu ço¤u taray›c›da tam ekran modunu açar/kapat›r.

STAC IP arayüzü, afla¤›dakiler hariç bir kumanda yüzeyinin hemen tüm

ifllevselli¤ini sunmak için tasarlanm›flt›r:

1) Ça¤r›lar› STAC IP’yi kullanarak denetlemek amac›yla, sisteme ba¤l› bir

kumanda yüzeyi gerekecektir. Ça¤r›lara STAC IP arayüzünü kullanarak

cevap verebilecek olman›za ra¤men, ça¤r›lar, belirtti¤iniz kumanda

yüzeyinin ahizesine (ya da kulakl›¤›na) yönlendirilecektir. (Sayfa 32’deki

STAC IP’nin Kumanda Yüzeyi ile ‹liflkilendirilmesi bölümüne bak›n.)

2) STAC IP, Answer ya da On Air modunda, d›flar›ya ça¤r› yapamaz.

D›flar›ya ça¤r› yapmak için bir kumanda yüzeyinin tufl tak›m›n› kullan-

man›z gerekir.

STAC IP ekran› sayfa 28’de gösterilmektedir.

Not: Gösterilen flekil bir STAC12 sistemi içindir. E¤er STAC6’n›z varsa sadece
alt› sat›rl›k alan gösterilecektir. 

Eriflim Kazanma

STAC IP Arayüzü
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Afla¤›da ana STAC IP fonksiyonlar›n›n bir aç›klamas› yer almaktad›r:

En yüksek öncelikli hatt› otomatik olarak On Air moduna al›r. Baz› durum-

larda bu buton canl› yay›n sunucusu için gereken tek butondur ve ayr›ca

yar›flmalar için kullan›fll›d›r. E¤er “Control Surface Select” afla¤› aç›l›

menüsü (4) Screener Mode için seçilmiflse, Next devre d›fl› kal›r. (Daha

fazla detay için Sayfa 32’deki STAC IP’nin Kumanda Yüzeyi ile
‹liflkilendirilmesi bölümüne bak›n.)

Bütün hatlar› açar ve onlar “meflgule” al›r. Bu seçilene kadar hatlar meflgul

kalacakt›r. Bu, yar›flmadan önce hatlar› temizlemek için kullan›fll›d›r. (On

Air moduna Kilitlenen hatlar düflmeyecektir.)

Bir hatt›n Öncelikli ya da Sonraki hat olarak seçilmesine izin verir.

Normalde, Öncelikli hat en uzun süre beklemede kalan hatt›r. Bu fonksiyon

kullan›c›n›n Öncelik S›ralamas›n› de¤ifltirmesine izin verir. STAC IP

üzerinde, bu fonksiyon, kumanda yüzeylerinde oldu¤unda biraz daha

farkl› çal›fl›r. Burada, Öncelikli duruma atamak istedi¤iniz hatt› Priority
butonuna basmadan önce seçmelisiniz. Kumanda yüzeyinde Öncelik
atarken, bu tufl giriflleri terslenir.

STAC IP Ekran› 

Ana STAC IP Fonksiyonlar›

1) Next

2) Busy

3) PRIORITY
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(Detaylar için Sayfa 32’deki STAC IP’nin Kumanda Yüzeyi ile
‹liflkilendirilmesi bölümüne bak›n.)

Sadece kumanda yüzeyi iliflkilendirilmesinden sonra ifllevseldir. Bir ça¤r›y›

seçilen kumanda yüzeyi ahizesine yönlendirir.

Bir ça¤r›n›n On Hold (Bekleme) durumuna al›nmas›na izin verir. Zaten On
Hold durumunda olan bir hat üzerinde bu butona bas›lmas›,hatt›n duru-

munu Screened Hold olarak de¤ifltirecektir.

Bir ça¤r›y›, yay›na gönderilebilecek flekilde dahili hibridlerden birine

yerlefltirir. Bir ça¤r› On Air olduktan sonra bu butona bas›lmas› ça¤r›y› hib-

rid üzerinde kilitleyecek ve konferans görüflmeye izin verecektir. Ça¤r›lar

dahili hibridler üzerimde afla¤›daki s›ra ile yerlefltirilirler: 

Ilk ça¤r›: Hybrid 1

‹kinci ça¤r›: Hybrid 2

Üçüncü ça¤r›: Hybrid 2

Dördüncü ça¤r›: Hybrid 1

Her bir dahili hibride iki adede kadar ça¤r› atanabilir. E¤er hatlar Kilitli
de¤ilse önceki On Air hatlar›n ba¤lant›s›, yenileri seçildi¤inde kesilecektir.

E¤er hiçbir hat kilitlenmezse, bütün ça¤r›lar Hybrid 1'e yönlendirilir.

Not: E¤er STAC IP oturumu Screener ya da bir screener kumanda yüzeyi ile
iliflkili olarak ayarlan›rsa On Air butonlar› görünür ama devre d›fl›d›r.

Seçilen hatt›n sistem ile ba¤lant›s›n› keser.

Sistemin tüm kullan›c›lar› aras› metin “sohbetlerine” izin verir. Girifl

alan›na girilen metin Send butonuna (ya da klavye üzerindeki Enter
tufluna) bas›ld›¤›nda bütün kullan›c›lara gönderilir.

Bir hat herhangi bir flekilde seçildi¤inde (Cevap verilmifl, On Hold ya da

On Air moduna al›nm›fl), bu hatt›n veri girifl alan› etkinleflir, ve

kullan›c›dan ça¤r› yapan ile ilgili bilgileri girmesi istenir. Veriler STAC IP'yi

görüntüleyen herkes taraf›ndan gerçek zamanl› olarak görüntülenir. Ça¤r›

yapan›n cinsiyetini seçmek ve ça¤r› yapan› mevcut “his simgeleri”ni kulla-

narak bir ruh hali ile iliflkilendirmek için afla¤›-çekilir menüler mevcuttur.

Özel bir hatt›n veri girifl alan› ayr›ca bu hatt›n görüntüsünün yan›na t›kla-

yarak seçilebilir ya da bir hatt› seçmek için klavyenin yukar› ok (�) ya da

afla¤› ok (�) tufllar› kullan›labilir.

4) Kumanda Yüzeyinde
Seçim

5) Answer

6) Hold

7) On Air

8) Drop

9) Studio Chat Window

10) Hat Durumu Girifl Alan› 
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Denetleme metin bilgisini girerken, kullan›lmayacak olan birkaç ayr›lm›fl

tufl oldu¤una dikkat edin.  Macromedia Flash arayüzü, klavyenin üst

k›sm›ndaki Fonksiyon tufllar›n› (F1, F2, vb.) kendi kullan›m› için ay›r›r.

Ayr›ca, “backtick” (Genelde hemen Esc tuflunun alt›nda yer alan ve “~” ile

paylafl›lan “`” simgesi) Command Modu (sayfa 31’e bak›n) için ayr›lm›flt›r.

Hat durumunu ya da özel bir hata iliflkin denetim bilgilerini gösterirler.

STAC IP butonlar›, her hatt›n durumunu kumanda yüzeyleri ile çok benzer

bir flekilde gösterir. Tablo 7 farkl› hat durumlar›n› ve bunlar›n iflaretlerini

gösterir:

10) Hat Durumu Girifl Alan›
(Devam)

11) Hat Durum Alanlar›

Buton Durumu

Hat Durumu Buton    Renk Ritim Not

Bofl Yok Yok Yok Devrede. Metin alan›nda 

“idle” görüntülenir.

Loop-thru etkin Yok Yok Yok Hat kullan›ma kapal›. Metin alan›nda 

“Line in use” görüntülenir.

Çal›fl›yor Answer  Yeflil Yan›p sönme  Metin alan›nda 

“Ringing” görüntülenir.

Ahizede Answer  Yeflil Sabit Ya da kulakl›kta.

Bir baflka Answer  Sar› Sabit

ahizede

Beklemede Hold Sar› Sabit Ça¤r› yapan 

Hold sesini duyuyor.

Ayr›lm›fl Hold Sar› Yan›p sönme  Ça¤r› yapan 

Bekleme Hold sesini duyuyor.

Öncelikli Hold Yeflil/ De¤iflken Ça¤r› yapan 

Beklemede Sar› Hold sesini duyuyor.

Meflgul Yok Yok Yok Bütün kilitlenmemifl hatlar 

“Busied Out” mesaj›n› gösterir.

Yay›na Air K›rm›z›=Hibrid1 Yan›p Ça¤r› yapan merkeze aktar›l›r.

kilitlenmemifl Mavi=Hibrid2     sönme

Yay›na Air K›rm›z›=Hibrid1 Sabit Ça¤r› yapan merkeze aktar›l›r.

kilitlenmifl Mavi=Hibrid2

Tablo 7 – STAC IP Durumlar›/Göstergeleri
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STAC IP'nin normal kullan›m modu Text Entry Mode (Metin Girifl Modu)

olarak adland›r›l›r. Sadece klavye kullanmay› tercih eden kullan›c›lar için,

STAC, iki ya da üç tufllu bir dizgi girerek bir arayüz üzerinde herhangi bir

butona basmalar›na izin veren bir Command Mode (Komut Modu) sunar.

Command Mode girifli klavye üzerindeki (`) tufluna bas›larak yap›l›r. Bu

simge, genelde Esc tuflunun hemen alt›nda yer alan (~) simgesi ile

paylafl›l›r. Command Mode giriflinden sonra, afla¤›daki bir ya da iki tufl, sis-

tem normal Text Entry Mode'una geri döndükten sonra hangi fonksiyonun

istendi¤ini belirler. Command Mode etkin oldu¤unda STAC IP ekran›n›n

üst k›sm›nda gösterilir. 

Özel bir hat üzerinde yürütülen fonksiyonlar Command Mode tuflu dahil

üç tufla bas›lmas›n› gerektirir.

Command Mode girifli yap›ld›¤›nda, tercih etti¤iniz hatt›n tufluna bas›n. 1-

9 aras›ndaki hatlara, karfl›l›k gelen say›sal tufllara bas›larak eriflilir. Örne¤in,

hat 1'e bir (1) tufluna bas›larak eriflilir. Hat 10 s›f›r (0) tuflu ile, hat 11 tire

(–) tuflu ile ve hat 12 eflittir (=) tuflu ile seçilir. Bunu hangi fonksiyonun

yürütülece¤ini belirleyen bir tufl izler. Bunlar fonksiyon tufllar›d›r: 

a - Ça¤r› cevaplama

h - Ça¤r›y› Bekleme/Ayr›lm›fl Bekleme moduna alma

d - Ça¤r›y› düflürme

o - Ça¤r›y› yay›na alma/ça¤r›y› yay›na kilitleme

p - Geçerli hatt›n önceli¤ini de¤ifltirme

Örne¤in, hat 9'u beklemeye almak için <`9h> ve hat 12'yi düflürmek için

<`=d> yazman›z gerekir.

Cevaplama (a) ve Yay›n (o) komutlar›n›n, Screener ya da Studio yüzey-

lerinde çal›flmaya ba¤l› olarak bazen devre d›fl› oldu¤una dikkat edin.

(Sayfa 21-22’ye bak›n.) 

Özel bir hatt› belirtmeyen fonksiyonlar Command Mode tuflu dahil sadece

iki tufla bas›lmas›n› gerektirir. 

Bunlar genel komutlard›r: 

n - Sonraki Önceli¤e sahip hatt› yay›na alma (sadece STAC IP

Studio için yap›land›r›ld›ysa) 

t - Auto Attendant (Otomatik Cevaplama) açma/kapama

b - Meflgul'e alma

Örne¤in bütün hatlar› meflgule almak için <`b> yaz›n.

STAC IP’nin Faresiz
Kullan›lmas›

Ayr› Hat Komutlar›

Genel Komutlar



COMREX CORPORATION

32

Command Mode'nda herhangi bir zaman Tab tufluna bas›ld›¤›nda bu mod

iptal edilir ve Text Entry Mode'una geri dönülür. ‹mleç sohbet penceresine

yerlefltirilir.

STAC IP'de Text Entry Mode'ndayken, Tab tufluna bas›lmas› de¤iflik metin

kutular› üzerinde kayd›rma yapacakt›r.

Yukar› ok (�) ve Afla¤› ok (�) tufllar› metin girifli için hatlar› seçer.

Control tuflu imleci herhangi bir zamanda sohbet alan›na götürecektir.

Konsolda ya da uzaktan bir STAC IP oturumunu bir kumanda yüzeyine

“atamak” mümkündür. Bu, ça¤r› denetimlerini tamamen STAC IP siste-

mi üzerinden yap›lmas›na izin verir. Gerçekte, bütün genel fonksiyon-

lar› ile birlikte, STAC IP program›, hangi hatlar›n bir kumanda yüzeyinin

ahizesine yönlendirilece¤ini belirleyecektir. Böylece, bir screener,

kumanda yüzeyine ba¤lanm›fl bir ahize (ya da kulakl›¤›) kolayca kullan-

abilir ve STAC IP üzerinden denetleme oturumunu tamamen yönete-

bilir.

Kumanda yüzeyi atamas› STAC IP ekran›n›n üst k›sm›ndaki afla¤›-çekilir

menü arac›l›¤› ile yap›l›r. Bu menü afla¤›daki seçenekleri içerir:

Bir kumanda yüzeyi ile birlikte PC-uyumlu bir kulakl›¤›n kullan›lmas›,

STAC IP'nin, ça¤r›lar›n bütün bilgisayar arayüzlerinden seçilebilip ayr›labil-

di¤i ve metinlerin girilebildi¤i bir "ça¤r› merkezi"ne çok benzer bir flekilde

çal›flmas›n› sa¤lar.

Zamans›z Kaç›rma Komut
Modu

Di¤er Fonksiyonlar

STAC IP’nin Bir Kumanda
Yüzeyi ‹le ‹liflkilendirilmesi 

Seçenek Anlam›

none:

Studio (varsay›lan)

none:Screener 

1:Studio

1:Screener

2:Studio

2:Screener

3:Studio

3:Screener

4: Studio

4:Screener

Ba¤lanan kumanda yüzeylerinin say›s›na göre (ve her

birinin Studio/Screener ayarlar›na) göre bu seçenekler

görünür. Bu seçeneklerden birinin seçilmesi Answer

butonlar›n› etkinlefltirir. Cevaplanan ça¤r›lar seçilen

kumanda yüzeyi ahizesine (ya da kulakl›¤›na yön-

lendirilir). On Air butonlar› sadece ilgili kumanda yüzeyi

Studio moduna ayarl›ysa etkinleflir.

Kumanda yüzeyi iliflkilendirmesi yok, Answer Butonlar›

ifllevsel de¤il, On Air Butonlar› ifllevsel de¤il 

Kumanda yüzeyi iliflkilendirmesi yok, Answer Butonlar›

ifllevsel de¤il, On Air Butonlar› ifllevsel

Tablo 8 - Kumanda Düzlemi Atama Menüsü
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STAC IP parolas›n› de¤ifltirmek için STAC ana bilgisayar›na ba¤lanm›fl bir

PS/2 klavye ve monitörünüz olmas› gerekir. E¤er ana bilgisayara bir klavye

ba¤land›ysa, bu ba¤lant›dan sonra yeniden bafllatma gerekir.   Bu ayar›

de¤ifltirmek için IP Config Modu’na girmeniz gerekir: Parola de¤iflikli¤i

afla¤›daki gibi yap›l›r:

1) Bir klavye ve monitör tak›l›yken STAC ana bilgisayar›na güç verin.

STAC’in monitörde STAC IP ekran›n› göstermesini bekleyin.

2) Klavyede Control-Alt-F3 (ayn› anda) kombinasyonuna bas›n. STAC IP

arayüzü bir komut sat›r› oturum açma iste¤i ile de¤iflir.

3) Kullan›c› ad› kökünü yazarak oturum aç›n. Enter’a bas›n, ard›ndan 

flifreniz sorulacakt›r. Sisteme ilk eriflim için “comrex” parolas›n› kullan›n.

STAC IP güvenlik parolas›n› de¤iflirseniz bile bu parola ayn› kalacakt›r.

4) # istemcisinde “config” kelimesini yaz›p Enter’a bas›n. Bu ifllem, sistem

yap›land›rmas›n› düzenlemenize izin veren bir metin düzenleyici getirir.

5) Sat›r› kayd›rmak için ok tufllar›n› kullan›n: 

export GUI_PASSWORD=comrex 
(E¤er varsay›lan parola daha önce de¤ifltirildiyse sat›rda geçerli parola gös-

terilir.)

6) "comrex" kelimesini (ya da geçerli parolay›) tercih etti¤iniz yeni parola

ile de¤ifltirin. Parola büyük/küçük harflere duyarl›d›r.

7) Esc tufluna basarak editörden ç›k›n. ‹stendi¤i zaman, “save with
changes” (de¤iflikliklerle kaydet) seçene¤ini seçin ve Enter’a bas›n.

8) STAC'i kapat›p aç›n. Yeni STAC IP parolas› etkin olacakt›r.

E¤er bütün STAC IP yap›land›rma ayarlar›n› do¤rulad›ktan sonra uzak bir

bilgisayardan STAC IP'ye eriflemiyorsan›z, firewall kaynakl› bir eriflim

engelleme sorunu yafl›yor olabilirsiniz. STAC IP'nin düzgün çal›flmas› için,

sisteminizdeki TCP portu 8080 aç›k olmal›d›r. Bu portu etkinlefltirmek için

firewall ya da yönlendiricinizi yap›land›rman›z gerekebilir.

STAC IP Parolas›n›n
De¤ifltirilmesi 

Uzak STAC IP'de Ar›za
Giderme
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STAC IP bilgilerinin bir LAN üzerinde sunulmas› oldukça kolayd›r, ama

STAC IP'nin Internet üzerinde iletilmesi gerekti¤inde olaylar biraz daha

karmafl›k hale gelir. Gerçekte, eriflim için bilinen ve herkese aç›k bir IP

adresi gerekti¤inde STAC herhangi bir Internet sunucusu olarak ele

al›nabilir. E¤er a¤ alt yap›n›zda, talep edilmemifl trafi¤i önleyen ya da

"tan›nan" portlar d›fl›ndaki bütün portlar› engelleyen ya da Network

Address Translation (NAT) kullanan bir firewall varsa, a¤›n›z› STAC'in

STAC IP'yi d›fl dünyaya iletmesine izin verecek flekilde modifiye etmeniz

gerekir.

Herhangi birinin a¤›n›n buna izin vermek için nas›l de¤ifltirilece¤i

hakk›nda özel önerilerde bulunmak mümkün de¤ildir. A¤›n›zdaki ayarla-

ma ve de¤ifliklik yapmak için bir IT uzman›na dan›flman›z önerilir.

Bununla birlikte afla¤›daki genel önerileri yapabiliriz:

1) E¤er STAC IP'ye uzaktan eriflemiyorsan›z, bunun her zaman a¤›n STAC

taraf›ndaki bir hatadan kaynakland›¤›n› düflünmeyin. STAC IP ayarlar›n›

(özellikle a¤ maskesi ve a¤ geçidi ayarlar›n›) iki kez kontrol edin. Bir

baflka bilgisayar› kontrol edin. Macromedia Flash 6 ya da daha üst bir

sürümünün yüklü oldu¤undan emin olun. E¤er mümkünse baflka bir

taray›c› deneyin.

2) Tan›m olarak, Network Address Translation (NAT) ile Internet sunucu-

lar› uyumlu de¤ildir. E¤er a¤›n›z NAT kullan›yorsa, Internet'e aç›k bir IP

elde etmek için STAC'i NAT ayg›t›n›n önünde konumland›rman›z gerekir.

3) E¤er firewall sorunlar›ndan flüpheleniyorsan›z, firewall üzerindeki

8080 portunu TCP trafi¤ine aç›n. Ayr›ca istemcinin firewall ayarlar›nda da

bu portun aç›k olmas› gerekir.

4) E¤er a¤›n›z›n bir sunucuya izin vermedi¤ini görürseniz, bir Virtual

Private Network (VPN) araflt›r›n. Bu, firewall güvenlik ayarlar›n›z› genel

a¤ için koruman›za izin verir, ama VPN'in kendi güvenlik ayarlar›n›

sunarak STAC ayarlar›n› gevfletir.

5) A¤ eriflim sorunlar› olmayanlar için bile VPN iyi bir çözümdür. STAC

sadece basit bir parola korumas› sunar ve VPN üzerinden harici eriflimin

güvenli¤i belirgin flekilde art›rmas›n› sa¤lar.

6) Güncellemeler için http://www.comrex.com/support adresindeki

Comrex destek sayfas›n› kontrol edin. A¤ uyumlulu¤u hakk›nda elde

edilen herhangi bir bilgi buradan yay›nlanacakt›r. 

STAC IP’nin LAN Ortam›n›n
D›fl›na Tafl›nmas›
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STAC iki adet yüksek teknoloji ürünü dijital hibrid içerir. STAC içindeki

dijital hibridler telefon hatt› anahtarlamalar›ndan ve STAC'teki bekletme

fonksiyonlar›ndan ba¤›ms›z olarak ele al›nabilir. STAC hibridleri sadece On
Air moduna al›nm›fl ça¤r›larda kullan›l›rlar. STAC sisteminin bir blok 

diyagram› afla¤›daki flekilde gösterilmektedir.

Bölüm 6 STAC Hybrid Ayar› ve Kullan›m›

STAC Blok Diyagram›

Kontrol
yüzeyi

Kontrol
yüzeyi

Kontrol
yüzeyi

Kontrol
yüzeyi

Monitör

Konsol STAC IP

Uzaktan STAC IP

Uzaktan STAC IP

Hibrid 1 ç›k›fl›

Hibrid 2 ç›k›fl›

Ses gönderme

Dijital Hibrid #1

Dijital Hibrid #2

On-Hold 
Ses

STAC ana bilgisayar
geçifli ve kontrolüTelefon arayüzü #1

(1-6 aras› hat)

Telefon arayüzü #2
(Opsiyonel 7-12
aras› hat)

‹fl istasyonu



COMREX CORPORATION

36

Bir hibrid, bir telefon hatt›nda gelen ve giden sesleri ay›ran bir ayg›tt›r.

Kamuya aç›k bir telefon a¤› bir telefon ça¤r›s›nda her iki yöndeki ses

kanallar›n› ay›r›rken, bu iki sinyal son kullan›c›ya gönderilmeden önce

mikslenir. Bu sayede, telefonunuzdan merkezi telefon santraline giden

sadece bir çift kablo gerekir. Telefon flirketi terminolojisini kullan›rsak,

telefon a¤› “dört damarl›” bir sistemken, yerel devre “iki kablolu” bir sis-

temdir.

Bir stüdyo ortam›nda telefon görüflmelerini kaydederken ve konferansa

al›rken telefon sesinin "dört damarl›" olmas› önemlidir.  Bu nedenle ses

program› genelde zaten stüdyo hostunun sesini içerir. E¤er telefon sesi

ayr›ca baz› stüdyo seslerini içeriyorsa, bu iki sinyal miks konsolu ile birbir-

lerine eklenecektir. Bunun stüdyo hostunun sesi üzerindeki etkisi bozul-

ma olacakt›r. Gerçekte, bir hibrid “iki damal›” bir telefon hatt›n› “dört

damarl›” bir ses yoluna dönüfltürür.

Bu biraz ters gelebilir, ama bir stüdyo hibridinin ana ifllevi ça¤r› yapanlar›n

de¤il stüdyodaki insanlar›n seslerini art›rmakt›r. E¤er hibrid iyi çal›flmazsa,

stüdyodan konuflan insanlar›n sesleri “derinden” ya da sanki bir varilin

içinden konufluyorlarm›fl gibi gelecektir. Bu, mikrofon sesinin telefona

kar›flmas›n›n garip etkisinden kaynaklanmaktad›r. Tabi ki, bizim hibridler-

imiz ayr›ca ça¤r› yapanlar›n sesini art›rman›n, u¤ultu sesini ve gürültüyü

filtrelemenin yan› s›ra hoparlör ve "soft speaker" aras›ndaki seviyeleri de

ayarlar.

Bize göre ucuz telefonlar›n, kablosuz telefonlar›n ve cep telefonlar›n›n

gelifli ile birlikte telefon sesi son y›llarda kararl› bir flekilde kötüleflmifltir.

Bir hibrid baz› aç›lardan gürültüleri temizleyebilirken, uzaktaki telefondan

kaynaklanan bozulmalar› kald›ramaz. E¤er baz› ça¤r›lar›n iyi baz›lar›n›nsa

kötü seslere sahip oldu¤unu görüyorsan›z, bu muhtemelen günümüzdeki

telefonlar›n ses kalitelerindeki büyük farkl›l›ktan kaynaklanmaktad›r.

STAC, telefon hatt› koflullar›n› sürekli olarak uyarlayarak tutarl›, yüksek

kaliteli ses ve send-to-caller ay›r›m› sa¤lamak için dijital sinyal iflleme (DSP)

teknolojisini kullanmaktad›r. Hibridler, bir talk show yay›n ortam›nda

homojen ve yüksek kaliteli ses sunmaya yard›m ederler. 

STAC iki dijital hibrid içerir. Normal kullan›mda (örne¤in yar›flmalar,

röportajlar) sadece bir STAC hibridi kullan›l›r. Her iki hibrid de sadece

ayn› anda yay›nda birden fazla ça¤r› varsa kullan›l›r. Bu, bir ça¤r›n›n

kumanda yüzeyine (ya da STAC IP'ye) kilitlenmesi ve di¤erinin yay›na

al›nmas› ile yap›l›r.

Genel Olarak Hibridler
Hakk›nda

STAC Hibridleri Hakk›nda
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Her iki hibrid üzerindeki ça¤r›lar STAC ana bilgisayar› üzerindeki Send
Input girifline uygulanan sesi duyarlar. Hybrid 1 üzerinde ça¤r›

yapan(lar)dan gelen ses Hybrid 1 Output portundad›r. Hybrid 2 üzerinde

ça¤r›(lar)dan gelen ses Hybrid 2 Output portundad›r. Her iki hibrid

üzerindeki ça¤r›lardan gelen ses Aux Output portu üzerindedir. Hybrid 1

ça¤r› sesi ayr›ca Hybrid 2'ye ve Hybrid 2 ça¤r› sesi Hybrid 1'e yönlendirilir.

Bu ça¤r›lar›n hem birbirlerini hem de stüdyo kaynakl› seslerini duymas›n›

sa¤lar. Bu ayr›ca tek bir “mix-minus”›n (herhangi bir ça¤r›s› olmayan ses)

Send Input girifline uygulanmas›na da izin verir. Bu fonksiyon kapat›lamaz

– örne¤in ça¤r› yapanlar her zaman di¤er hibridin sesini duyarlar ve iki

ay›r “mix-minus” desteklenmez. E¤er bu fonksiyon flartsa, sayfa 42'deki

Harici Bir Hibridin Ba¤lanmas› bölümüne bak›n.

Her hibrid teknik olarak iki ça¤r›y› ayn› anda iflleyebilecek kapasitededir.

Bu, basitçe hatlar›n "buton ezme" fleklinde bir araya toplanmas› ile yap›l›r.

E¤er bu hatlar›n seviyesi aras›nda farkl›l›klar varsa, bu senaryo iyi

çal›flmayabilir. Optimum hibrid performans› için, her hibridin bir ça¤r›

için kullan›lmas›n› öneririz.

Dijital Sinyal Iflleme (DSP) teknolojisi ve ürün bilgisi kullan›ld›¤›nda, stan-

dart bir analog POTS hatt› ile ses ekipman›n›z aras›ndaki arayüz mükem-

mel bir ses kalitesi oluflturacakt›r. STAC hibridlerinin birincil ifllevi al›c› ve

ça¤r› yapan›n seslerini ay›rma ifllemini maksimize ederek denge durumunu

maksimuma ç›karmakt›r. Her iki hibrid de, 250 Hz – 3.5 kHz aras›nda  >55

dB denge durumu sunar.

AGC, zay›f ça¤r›lar› güçlendirip güçlü ça¤r›lar› zay›flatarak ça¤r› sesinin

kazanc›n› normaller. Bu, hibridin ça¤r› ç›k›fl›nda daha homojen bir ça¤r›

sesi seviyesi sa¤lar. AGC efli¤i -50 dBm'dir. AGC, telefon devresinden -30

dBm'lik ortalama bir ça¤r› seviyesi elde etmek için çal›fl›r.

STAC’in Auto Mix-Minus fonksiyonu, biri ses konsolundan

kullan›lamad›¤›nda hibridler için bir mix-minus oluflturmakt›r. Daha fazla

bilgi için sayfa 38'deki Mix-Minus Hakk›nda bölümüne bak›n.

Ça¤r› kontrolü, ya da di¤er ad›yla "engelleme", al›c› sesi varken ça¤r› girifl

sesini k›sar. Bu k›sman›n amac›, konuflmac›n›n görüflme s›ras›nda ça¤r›

yapanlara nazaran daha bask›n olmas›n› sa¤lamakt›r. Ça¤r› sesine uygu-

lanan ça¤r› kontrolü (k›sman›n) 0 – 18 dB aras›nda 6 dB'lik dilimlerde

seçilebilir. Detaylar için sayfa 12'deki "DIP Anahtarlar›" bölümüne bak›n.

Telefon Ay›rma/Denge
Durumu

Otomatik Kazanç Kontrolü

Otomatik Mix-Minus

Ça¤r› Kontrolü
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Mix-minus, STAC üzerindeki ça¤r›lara beslenecek özel bir ses

sinyalinin üretimini ifade eder. Gerçekte bu, ça¤r› yapanlar›n kendisi

hariç yay›nda gönderilen bütün seslerin bir kar›fl›m›d›r. Bu besleme

sadece STAC üzerindeki Main Send Input girifline yap›l›r. On Hold
sesi tipik olarak ça¤r› yapanlar  dahil bütün program beslemesini

içerir.

Mix-minus bir kaç yolla üretilebilir ve bu bölüm bunlar›n ço¤unu

anlatmaktad›r. 

STAC'in önemli bir elementi fiekil 1'de gösterilmektedir. STAC mix-

minus için sadece bir girifle sahiptir. Bunun anlam› e¤er her iki

STAC hibridini kullanmaya çal›fl›rsan›z, her iki ça¤r›n›n olmad›¤› tek

bir mix-minus üretmeniz gerekti¤idir.

Mix-Minus Hakk›nda

Bir Mix-Minus Oluflturma

Not: Bir Send Input
beslemesi her iki ça¤r›y› da
besler. Bu besleme Caller 1
ve Caller 2'yi içermemelidir.

Hybrid1

Caller 2 fed to
Caller 1 Send

Caller 1 fed to
Caller 2 Send

Hybrid2

fiekil 1 - STAC Hibrid Konferans›
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E¤er ça¤r› sesi ça¤r› yapanlara gönderilirse, bu ça¤r› yapanlar›n kula¤›na

eko etkisi yapacak ve hatta seviye çok yüksekse geri beslemeye neden ola-

cakt›r.

Modern ses konsollar› tipik olarak bu özel miksi, özellefltirilmifl bir Mix-
Minus Modülünü ya da bir Yard›mc› Telefon Veri yolunu kullanman›z

için sunar. Alternatif olarak, bazen konsolunuzda (genelde Aux ya da

Audition olarak adland›r›l›r) bu miksi oluflturmak için ikinci ve özel bir ifle

adanmam›fl bir veri yolu kullanabilirsiniz. E¤er bu yeteneklerden hiçbirine

sahip olmayan bir konsolunuz varsa, ya konsolunuza özel modifikasyonlar

yapman›z ya da mix-minus olarak host mikrofonunun sesini kullanman›z

ya da (son çare olarak) STAC'in Auto Mix-Minus özelli¤ini kullanman›z

gerekecektir.

Bu, STAC'a mix-minus üretmek için en basit düzenlemedir. fiekil 2A'da

gösterildi¤i gibi, sadece Mix-Minus Bus'› gelen ça¤r›lar hariç konsoldaki

bütün seslere sunacak flekilde düzenleyin. Bu veri yolunu STAC'a bir mix-

minus olarak besleyin. Sayfa 40'daki flekil 2B'de, bir konsol üzerindeki

Audition Veri Yolu'nu kullanan sistem gösterilmektedir.

Seçenek A - Telefon Veri
Yolu ya da Audition Veri
Yolu sunan Konsol

fiekil 2A – Mix-Minus Veri Yolunu Sunan Konsol

To Air         Program

Out

Telephone
Mix-minus Bus

Deselect
Channels 1 & 2
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fiekil 2B – Konsol Üzerinde Audition Veri Yolunun Kullan›lmas›Seçenek A - (Devam)
Audition Veri Yolunu Sunan
Konsol

To Air         Program

Out

Deselect

Audition

Out
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E¤er her iki STAC hibridini de kullanmay› (ayn› anda birden fazla ça¤r›)

planl›yorsan›z, her iki ça¤r› yapan›nda dahil edilmedi¤i bir mix-minus sun-

man›z gerekir. Modülünüzün, mix-minus portundan gelen fader sinyal-

lerinden birinden fazlas›n› ç›kar›p ç›karamad›¤›na bak›n. E¤er bu

yap›labiliyorsa, ça¤r› ses kanallar›n›n ikisini de ç›kart›n ve bunu seçenek

A’da oldu¤u gibi bir Telefon Veri Yolu olarak ele al›n.

E¤er modülünüz sadece mix-minus’tan sadece bir sinyali ç›kar›yorsa, her

iki ça¤r› ç›k›fl› için tek bir fader kullanabilirsiniz. Bunu ana bilgisayar

üzerindeki ayr› ça¤r› ç›k›fllar› yerine Aux Out ç›k›fl›n› kullanarak yap›n.

Ana bilgisayar üzerindeki DIP Anahtar› 3’ün OFF konumundan oldu¤unda

emin olun, bu sayede Send Audio bu mikse dahil edilmeyecektir.

Ard›ndan bu ç›k›fl› tek fader kanal›n›za sürün ve mix-minus’u (fader 

modülü taraf›ndan üretilen) STAC ana bilgisayar›na “send” girifliniz olarak

kullan›n. Bu fiekil 3’te gösterilmifltir.

Not: E¤er iki ayr› ça¤r› fader’› gerekiyorsa, sayfa 42’deki fieçenek C’ye bak›n..

fiekil 3 – Mix-Minus Modülünün Kullan›lmas›

Seçenek B – Seçilen
Kanallar için Mix-Minus
Modülü Sunan Konsol

To Air         Program

Out

Mix-minus
Module
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‹ki ayr› send sinyalinin zorunlu oldu¤u durumlarda, STAC ana

bilgisayar›n›n arka panelindeki Hybrid Extansion Port arac›l›¤›yla STAC’e

tek bafl›na ek bir telefon hibridi (Comrex DH20 gibi) ba¤lanabilir.

Gerçekte, STAC ana bilgisayar› hatlar› kontrol edecek ve ça¤r›lar› dahili

hibridlerinden birine iletmek yerine onlar› harici hibride yönlendirecektir.

Bu, flekil 4’te gösterildi¤i gibi, harici hibrid üzerinde ayr› bir ses gönderme

ve alma portu sunacakt›r. Bu mod, hem STAC hem de DH20 üzerinde özel

jumper yap›land›rmas›n›n yan› s›ra aralar›nda özel ba¤lant›lar da gerektirir.

Comrex’in, www.comrex.com sitesinde buluna bu konudaki uygulama

uyar›s›na bak›n.

fiekil 4 – Harici Hibridin Ba¤lanmas›

fieçenek C – Iki Girifl Portu
Sunmak içim Harici Bir
Hibride Ba¤lant› 

To Air         Program

Out

Mix-minus
Module

Send
In

Caller
Out

Telephone
Line In
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Konsollar›nda herhangi bir tür mix-minus oluflturamayanlar için hala

birkaç seçenek vard›r. Elektronik deneyimi olanlar için konsollar›nda her

ça¤r› fader’›n›n post-fade sinyalini kullanan bir mix-minus “nulling” ayg›t›

yapmak mümkündür. Gerçekte, bu sinyalleri ana konsol ç›k›fl›ndan

ay›rmak için bir analog k›rpma devresi yap›labilir.

Ayr›ca bazen fiekil 5’teki gibi, bir mix-minus oluflturmak yerine ana stüdyo

mikrofon sinyalini konsoldan önce kesip bunu do¤rudan STAC Send
Input girifline beslemek daha akla yak›nd›r. Bu durumda ça¤r› yapanlar On
Air modundayken (reklam, müzik ya da di¤er ses kaynaklar› yok) host

mikrofonundan baflka bir fley duymayacaklard›r ki bu baz› durumlarda

daha uygun olabilir çünkü ça¤r› yapan kifli On Hold modundayken bütün

program miskini duyacakt›r. Send Input giriflini bir mikrofon seviyesine

uygun hale getirmek için STAC ana bilgisayar› üzerindeki DIP Anahtar› 1’i

ON konumuna getirin.

fiekil 5 – Sadece Mic Audio’nun Beslenmesi

fieçenek D – Mevcut Aux
Bus ya da Mix-Minus
Modülü Yok

To Air         Program

Out

Microphone
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Son olarak STAC, baz› yard›mc› araçlar sunan Auto Mix-Minus fonksiyonuna

sahiptir. Baz› s›n›rland›rmalar› olmas› nedeniyle bu modun kullan›lmas›

çok fazla önerilmez. STAC ana bilgisayar› üzerindeki DIP Anahtar› 8’in ON
konumuna getirilmesi ile, STAC’e, ça¤r› sesi de dahil bütün bir program

beslemesi uygulayabilirsiniz. STAC, her bir ça¤r›y› kendi ç›k›fl beslemesin-

den dinamik olarak ay›rmaya çal›flacakt›r. Bu adaptasyon Send Input
giriflinde, do¤rudan konsoldan gelen gibi ifllenmemifl ve do¤rusal bir sinyal

gerektirir. Konsol içinde yap›lan herhangi bir k›rpma ya da dinamik alan

ifllemi, bu ifllemde bozulma üretecektir. Ayr›ca Auto Mix-Minus üretecinin

adapte olmas› için biraz zaman gerekir, bu nedenle ça¤r›y› yapan kifli ça¤r›

bafl›nda biraz eko duyabilir. Son olarak, e¤er ça¤r› seviyesi ça¤r› s›ras›nda

ayarlan›rsa (fader arac›l›¤›yla) otomatik mix-minus’un biraz daha eko

yaparak yeniden ça¤r›ya adapte edilmesi gerekir.

Bu modda, On Hold Input Audio ile Send Input’u fiekil 6’da gösterildi¤i

gibi köprüleyebilirsiniz, çünkü bunlar muhtemelen ayn› sinyallerdir.

fiekil 6 – Auto Mix-Minus Fonksiyonunun Kullan›lmas›

Kodekler gibi çoklu uzak kaynaklar için çoklu mix-minus beslemesine

ihtiyaç duyan stüdyolar için, befl adede kadar mix-minus sinyali üretmek

amac›yla Comrex Mix-Minus Bridge kullan›labilir. Daha fazla bilgi için,

http://www.comrex.com adresine bak›n.

Seçenek E – Otomatik Mix-
Minus Özelli¤inin
Kullan›lmas›

To Air         Program

Out
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STAC Ürün K›lavuzu 

Ön panel trimpotlar› Send, Aux Send, Aux Out ve Caller Out ses

ba¤lant›lar› için seviye ayar› yap›lmas›n› sa¤larlar. Ayr› ses seviyesi kontrol-

leri, STAC’in ses seviyesi ya da seviyelerinin, arabirimli ses ekipman›

taraf›ndan ihtiyaç duyulan ses seviyelerine uygun hale getirilmesi için opti-

mize edilmesini sa¤lar. 

Ses seviyelerini optimize etmek amac›yla, birine hibridi bir baflka konum-

dan arat›n. Hatt› kumanda yüzeyinde cevapland›r›n ve Send In, Hold
Audio ve Caller Output kontrollerinin ayarlar›n› yap›n. Ses seviyelerinin

kalibrasyonu s›ras›nda biraz bast›rma ve/veya eko duyulabilir.. Bunu

dikkate almay›n ve ifllemi sonuna kadar sürdürün. Hibrid do¤ru bir flekilde

kalibre edildi¤inde hiçbir eko ya da bast›rma olmayacakt›r.

Bu pot, On Air modundayken ça¤r› yapanlara gönderilen sesi ayarlar.

Ça¤r› yapanlar›n kendilerine gelen sesin rahat bir iflitme seviyesinde

oldu¤unu do¤rulay›ncaya kadar bu potu konsolunuzun ses kontrolü ile

birlikte ayarlay›n. Rahat dinleme seviyelerinde, Send LED’i sürekli yeflil

yanacak ve bazen sesin ani yükselmelerinde turuncu yan›p sönecektir.

E¤er Send LED’i k›rm›z› yan›yorsa, ses seviyeleri k›rp›l›yordur ve send

seviyesi ayarlamalar› ile azalt›lmalar› gerekir.

Bu pot, On Hold modundayken ça¤r› yapanlara gönderilen sesi ayarlar. Bu

genelde eksiksiz ve gecikmesiz bir program beslemesidir. Ça¤r› yapanlar›

kendilerine gelen sesin rahat bir iflitme seviyesinde oldu¤unu

do¤rulay›ncaya kadar bu potu konsolunuzun ses kontrolü ile birlikte

ayarlay›n.

Bu pot, Aux Out konektöründeki send ve ça¤r› sesi seviyesini ayarlar. Bu

potu, kay›t cihaz›n›z ya da di¤er harici cihazlar için uygun seviyeyi ayarla-

mak amac›yla konsolunuzun ses kontrolü ile birlikte ayarlay›n.

Trimpotlar

1) Send Seviye Ayar› 

2) On Hold Send Ses Ayar› 

3) Aux Out Receive Ses
Ayar›
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Bu pot Hybrid 1 Out sesini ayarlar. Bu potu, ça¤r› yapan›n sesini rahat bir

dinleme seviyesinde ayarlamak için konsolunuzun ses kontrolü ile birlikte

ayarlay›n. 

Bu pot Hybrid 2 Out sesini ayarlar. Bu potu, ça¤r› yapan›n sesini rahat bir

dinleme seviyesinde ayarlamak için konsolunuzun ses kontrolü ile birlikte

ayarlay›n. 

Not: Ça¤r› trimpotlar› ça¤r› LED’lerini etkilemez. Ça¤r› LED’leri sadece

telefon hatlar›ndan gelen gerçek seviyeyi gösterir. E¤er ça¤r› LED’leri,

ça¤r› sesi ile ara s›ra sadece yeflil yan›p sönerse, telefon hat›ndan gelen

seviye çok düflüktür ve DIP Anahtar› 2’yi ON konumuna getirerek Caller

Boost fonksiyonunun etkinlefltirilmesi gerekir. (Sayfa 12’deki Ana
Bilgisayar DIP Anahtarlar› bölümüne bak›n.)

Lütfen STAC’inizi kaydettirmek ve gelecekteki gelifltirmeler ile yükseltme

seçeneklerini kontrol etmek için www.comrex.com adresini ziyaret edin.

Di¤er Comrex ürünleri hakk›nda bilgi almak için lütfen info@comrex.com
e-posta adresinden ba¤lant› kurun. Teknik sorular techies@comrex.com
adresine yönlendirilebilir. Bizimle telefonda görüflmek için lütfen +1 978-
784-1776 nolu telefonu aray›n. STAC’inizin keyfini ç›kar›n! 

4) Hybrid 1 Out 

5) Hybrid 2 Out 
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STAC Ürün K›lavuzu 

Yay›n Yeri: Devens, Massachusetts

Yay›n Tarihi: 15 Kas›m 2004

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

burada, US:DXDKF08BSTAC kimlik numaras›nda sahip Comrex STAC

System’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 kri-

teri TIA/EIA/IS-968’e (Telecommunications – Telephone Terminal

Equipment – Technical Requirements for Connection of Terminal

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

Comrex Corporation, Comrex STAC System’in HAC’› (Hearing Aid

Compatible-Iflitme Cihaz›na Uyumluluk) tan›mlayan FCC Kurallar› ve

Düzenlemeleri §68.316 ile uyumlu oldu¤unu ve bu s›fatla iflitme

cihazlar›na uyumlu oldu¤unu beyan eder.

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 dijital 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 ola-

bilir. Bu donan›m›n yaflam alanlar›nda kullan›lmas›, muhtemelen

kullan›c›n›n kendi bafl›na düzeltmesini gerektirecek flekilde zararl› enter-

feranslara neden olabilir.

Ek A Uyumluluk ve Düzenleme Bilgileri 

Tedarikçinin Uyumluluk
Bildirisi 
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No. 62-4323

Bildiren Taraf: Comrex Corporation

Adres: 19 Pine Road 

Devens, MA 01434

Terminal Donan›m›: Comrex STAC System

Yukar›da belirtilen ürün afla¤›dakiler ile uyumludur: 
Belge No.: CS-03, Bölüm I 

Bafll›k: Harmonized Requirements for Terminal Equipment, 

Terminal Systems, and Certified Protection Circuitry (Terminal 

Donan›m›, Terminal Sistemleri ve Onayl› Koruma Devreleri için 

Uyumlu Hale Getirilmifl Gereksinimler)

Bask›/Yay›n Tarihi: Say› 8 / 5 Mart 2001

Ek Bilgiler: 
Telephone talk show system designed for use in radio/TV stations 

or audio production facilities (Radyo/TV istasyonlar› ya da ses 

prodüksiyon tesisleri için tasarlanm›fl telefonla talk show sistem

leri) 

Yay›n Yeri: 19 Pine Road Devens, MA 01434

Yay›n Tarihi: 02 Kas›m 2004

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

(Ad & Görev) (Imza) 

Terminal Donan›m› için
Uyumluluk Bildirisi - ISO/IEC
Guide 22 Gere¤ince
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STAC Ürün K›lavuzu 

Biz:

Üreticinin Ad›: Comrex Corporation

Üreticinin Adresi: 19 Pine Road 

Devens, MA 01434

burada tek sorumlulu¤umuzun, bu bildiriye konu olan:  

Comrex STAC System
Telefonlu Talk Show Sistemi

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, Class A 

EN55024: 1998 (Immunity, ITE Equipment)

Low Voltage Directive (72/23/EEC) 

EN 60950: 1992

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

yap›land›rma ile ilgili bilgiler STAC ürün k›lavuzunda bulunabilir. 

‹letiflim personeli: Thomas O. Hartnett, Mühendis

‹mza:

Tarih: 15 Kas›m 2004

R&TTE Direktifi için EC
Uyumluluk Bildirisi



COMREX CORPORATION

50

Bu donan›m, uygulanabilir Kanada Endüstri teknik flartnamesinin yan› s›ra FCC

kurallar› bölüm 68 ve ACTA taraf›ndan uyarlanm›fl gereksinimlere uygundur.

Bu donan›m›n alt k›sm›nda, di¤er bilgilerle birlikte US:DXDKF08BSTAC biçi-

minde bir ürün kimli¤i de içeren bir etiket bulunur. E¤er istenirse, bu say› bir

ABD telefon flirketine verilmelidir.

Comrex STAC’in telefon hatt› ba¤lant›lar›, kablolar› bu k›lavuzda anlat›ld›¤›

ba¤lanan 8-pinli modüler konnektörler ile yap›l›r. RJ-11C sonland›rmas›na

ihtiyaç duyan müflteriler, STAC’in “break-out” adaptörlerini siparifl etmek için

Comrex Corporation ile ya da ürünü sat›n ald›klar› bayi ile görüflmelidir.

REN, bir telefon hatt›na ba¤lanabilecek ayg›tlar›n say›s›n› belirlemek için kul-

lan›l›r. Bir telefon hatt› üzerinde çok fazla REN olmas› ayg›tlar›n gelen ça¤r›lara

cevap olarak çalmamalar›na neden olur. Toplam REN'ler befli (5.0) geçmeme-

lidir. Toplam REN'ler ile belirlenen, bir hatta ba¤lanabilecek ayg›t say›s›

konusunda net olmak için yerel telefon flirketi ile ba¤lant› kurun. Comrex

STAC için REN 0.8’dir ve bu de¤er ürün kimli¤i US:DXDKF08BSTAC’de 08 ile

temsil edilen hanelerde gösterilmifltir.

E¤er Comrex STAC telefon a¤›na zara verirse, telefon flirketi sizi önceden

hizmetin geçici olarak kesilebilece¤i konusunda bilgilendirecektir. Ama e¤er

önceden bildirim pratik de¤ilse, telefon flirketi müflteriyi mümkün olan en k›sa

zamanda bilgilendirecektir. Ayr›ca e¤er gerekli oldu¤una inan›yorsan›z FCC’ye

bir flikayette bulunma hakk›n›z oldu¤u size hat›rlat›lacakt›r.

Telefon flirketi kendi tesislerinde, donan›m›nda, operasyonlar›nda ya da

prosedürlerinde bu cihaz›n kullan›m›n› etkileyebilecek de¤ifliklikler yapabilir.

E¤er bu olursa, telefon flirketi kesintisiz bir hizmet sa¤laman›z için gereken

de¤ifliklikleri yapman›z amac›yla önceden bildirimde bulunacakt›r.

E¤er Comrex STAC ile sorun yaflan›rsa, onar›m ya da garanti bilgileri için lütfen

978-784-1776 nolu telefon arac›l›¤›yla Comrex Corporation ile ba¤lant› kurun.

E¤er cihaz telefon a¤›na zarar veriyorsa telefon flirketi sorun çözülene kadar

cihaz›n ba¤lant›s›n› kesmenizi talep edebilir.

Bu cihazda kullan›c›n›n onarabilece¤i bir parça yoktur. E¤er hasar ya da bozul-

ma gerçekleflirse, onar›m ya da geri gönderme talimatlar› için Comrex

Corporation ile ba¤lant› kurun.

Ortak telefon hizmetine (ABD) ba¤lant› eyalet tarifesine tabidir. Bilgi için

eyalet kamu hizmetleri komisyonu, kamu hizmeti komisyonu ya da kurum

komisyonu ile ba¤lant› kurun. Bu donan›m jeton ile hizmet sunan telefon

flirketinde kullan›lamaz.

E¤er telefon hatt›n›za ba¤l› özel bir kablolu alarm ekipman›n›z varsa, Comrex

STAC kurulumunun alarm ekipman›n›z› devre d›fl› b›rakmad›¤›ndan emin olun.

E¤er nelerin alarm ekipman›n› devre d›fl› b›rakaca¤› konusunda sorular›n›z

varsa, telefon flirketinize ya da deneyimli bir kurulum personeline dan›fl›n.

Uyar›: STAC’in al›c› ahizesi, kullan›c›n yaralanmas›na neden olabilecek kadar

nesneleri çekebilecek ve tutabilecek yeterli manyetik alan sahiptir.

Düzenleyici Bilgiler
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