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1. GİRİŞ

Bu kılavuz AQORD *LINK ürününün nasıl kullanılacağını ve kurulacağını açıklamaktadır.

Bu kılavuz AQORD *LINK kullanıcıları içindir.

AQORD *LINK, MPEG2 Aktarım Akışını (H264/AVC kodek) Internet Protokolleri aracılığıyla diğer ekipmanlara (Uydu, internet sağlayıcısı, IP ağ iletimi) kodlamak, 
çapraz kodlamak, dönüştürmek, kodunu çözmek, yüklemek, yeniden oynatmak ve iletmek için kullanılabilen sistemin bir bölümüdür.
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2. GÜVENLIK TALIMATLARI

Not

Genel güvenlik talimatları

Patlayıcı ortamlarda çalıştırmayın

Parçaları değiştirmeyin veya ekipmanı modifiye etmeyin

Ortam

Bu belgede yer alan bilgiler bildirim yapılmaksızın değişikliğe tabidir. 
DIGIGRAM, burada yer alan hatalardan veya bu materyalin kurulması, 
performansı ya da kullanımı ile bağlantılı arızi veya dolaylı hasarlardan 
sorumlu değildir.

Cihaz, günümüz teknolojisine ve güvenlik düzenlemelerine göre üretilmiştir.
Enkoder açılmamalıdır. Üst kısmın çıkarılması veya mekanik parçaların 
sökülmesi ürünün garantisini geçersiz kılar.

AQORD *LINK ürününün üstteki muhafazası normal çalıştırma sırasında 
daima yerinde olmalıdır. Üst kısmın çıkarılması işlemi yalnızca nitelikli 
personel tarafından yapılmalıdır.

Ürünün kullanıcısı olarak, çalışma ortamınızda ekipmanın güvenli şekilde 
çalıştırılması için bu uyarılara ve gerekirse tüm diğer güvenlik önlemlerine 
uymanız gerekir.

Lütfen AQORD *LINK ekipmanını bağlamadan önce Kullanım kılavuzunun 
tümünü okuduğunuzdan emin olun. Bu kılavuz cihazın bir parçasıdır ve 
cihazla birlikte verilir. Lütfen güvenlik önlemlerine uyun.

Elektriksel güvenlik tehlikeleri, AC gücünden çalıştırılan diğer elektrikli 
sistemlerdeki kadar fazla olduğu için göz ardı edilmemelidir. Uygulanan 
voltajlar ve mevcut akım, ölümcül elektrik çarpmalarına yol açma potansi-
yeline sahiptir. AQORD *LINK ürünü CE elektrik gerekliliklerine uygun 
olduğu halde ve tasarımına ek güvenlik özellikleri dahil edildiği halde, yetkili 
bir kişinin kontrolü altında aşağıdaki güvenlik önlemlerine dikkat edilmeli ve 
bu önlemlere uyulmalıdır:

 1. AQORD *LINK ürününün üst kapağını çıkarmayın.

 2. Şebeke güç kablosu AQORD *LINK’I şebeke gücünden ayırmak 
     için kullanılabilen bir IEC konektörü ile güç kaynağına ve
     kullanıcılar buna her zaman erişebilmelidir.

3. Şebeke kablosu, topraklama bağlantısı sağlayan bir sokete 
takılmalıdır. Ünite topraklama bağlantısından çıkarılmamalıdır, 
aksi halde bu durum elektriksel korumanın zarar görmesine ve 
ekipmanın tehlike arz etmesine yol açabilir.

Kullanıcı, personelin ve ekipmanın güvenliğini sağlamak için aşağıda 
listelenen güvenlik önlemlerine uymalıdır.

Ekipmanı, yanabilen gaz ve dumanın olduğu yerlerde çalıştırmayın. Ekip-
manın bu ortamda kullanımı, tesis ve personel için tehlike oluşturur.

DIGIGRAM tarafından sağlanmayan yedek parçaların kullanılması garantiyi 
geçersiz kılar ve risk oluşturur. DIGIGRAM'ın önceden onayı alınmadan 
yedek kartlar takmak veya herhangi bir ekipman modifikasyonu yapmak 
yasaktır.

Cihazı, sıcaklığın 0°C (32 F) altında veya 50°C (122 F) üstünde olan 
kontrolsüz ortamlarda çalıştırmayın, aksi halde cihaz hasar görür. Ekipma-
na, kazara veya başka şekillerde sıvı girmesine izin vermeyin. Havalandır-
ma delikleri, doğru havalandırmayı sağlayacak boyuttadır, ekipmanı aşırı 
ısınmaya karşı korur, havalandırma deliklerini asla kapatmayın.
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Uyarı

CE Bildirimi (Avrupa Topluluğu)

Sistem, kullanımdaki ülke kurallarına uyacak şekilde elektrikli ekipmana 
takılmalıdır (Fransa - NFC 15-100). Elektrikli ekipman, yoğunluk, aşırı 
voltaj, topraklı bağlantı varsayılanlarına karşı koruma ile takılmalıdır.

AQORD *LINK'e bağlı olan tüm ekipmanlar EN 60950-1 ile uyumlu 
olmalıdır.

Güç kaynağı fişi, bir güvenlik cihazı olarak kullanılır. Soketin tabanı, 
ekipmanın yanına yerleştirilmeli ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
Aşırı ısınma riskini ortadan kaldırmak için hava girişlerinde engel 
olmadığından emin olun.

Sistem açıkken, kullanım kılavuzunda belirtilenler dışında hiçbir modi-
fikasyon gerçekleştirmeyin.

Kişisel yaralanma veya ekipman hasarını önlemek için herhangi bir teknik 
destek uygulamadan önce gücü kapatın.

Belirli şartlar altında tehlikeli voltajlar, güç kablosu 

çıkarılsa bile var olabilir. Yaralanmaları önlemek için, 

ekipmana dokunmadan önce her zaman gücü kesin ve 

devreleri deşarj edin.

Pil, farklı bir pil türü ile değiştirilirse, patlama riski oluşa-

bilir. Lütfen eski pilleri ulusal çevre koruma düzenleme-

leri tarafından belirtildiği şekilde geri dönüştürün.

Bir sistemin "CE" sembolü ile işaretlenmesi, bu sistemin EMC ve Avrupa 
Topluluğu Düşük Voltaj direktiflerine uyduğunu gösterir. CE işaretli bir 
sistem, aşağıdaki teknik standartları karşılar veya geçer:

EN 55022 “Bilgi teknolojisi ekipmanının radyo enterferansı özelliklerin-
in ölçümündeki sınırlamalar ve yöntemler,” Sınıf A.

EN 61000-6-2 “Elektromanyetik uyumluluk - Genel bağışıklık standardı
Bölüm 2: Konut, ticari ve hafif sanayi.”

EN 61000-3-2 “Uyumlu akım emisyonlarının sınırları'

EN 61000-3-3 " Düşük voltajlı güç kaynağı sistemlerinde voltaj dalgal-
anması ve titreşimlerinin sınırlamaları

EN 61000-4-2 “Elektrostatik deşarj bağışıklık testi ölçümünün sınırları 
ve yöntemleri” Bölüm 2:

EN 61000-4-3 “ölçüm sınırları ve yöntemleri - Bölüm 3: 
Yayılan radyo frekansı, elektromanyetik alan bağışıklık testi”

EN 61000-4-4 “Elektrikli hızlı geçiş/patlama bağışıklık testi ölçümü 
sınırları ve yöntemleri" Bölüm 4:

EN 61000-4-5 “ölçüm sınırları ve yöntemleri - Bölüm 5: 
Gerilim darbesi bağışıklık testi”

EN 61000-4-6 “ölçüm sınırları ve yöntemleri - Bölüm 6: radyo frekans 
alanları tarafından tetiklenen temaslı rahatsızlığa bağışıklık”

EN 61000-4-8 ‘‘Güç frekansı manyetik alan bağışıklık testi
ölçüm sınırları ve yöntemleri" Bölüm 8:

EN 61000-4-11 “ölçüm sınırları ve yöntemleri - Bölüm 11: 
Voltaj değişkenleri olarak voltaj düşüşleri, kısa kesintiler bağışıklık testleri”

ENV 50204 ‘'Dijital telsiz telefonlardan yayılan elektromanyetik alan 
bağışıklık testi.''

EN 60950-1 (2006) “Elektrikli iş ekipmanları dahil olmak üzere bilgi 
teknolojisi ekipmanının güvenliği.”

Avrupa Topluluğu direktifleri uyarınca, bir "Uygunluk Bildirimi" 
oluşturulmuştur ve bu bildirim DIGIGRAM - 143 rue Louis NEEL 
F-38920 Crolles Cedex FRANSA adresinden istenebilir.
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3. ÜRÜN AÇIKLAMASI
AQORD *LINK ürünleri, H.264/AVC kodeki kullanan HD ve SD donanımı video kodlayıcı, kod çözücü ve çapraz kodlayıcıdır.
AQORD *LINK ürün serisi 3 üründen oluşur:
 • AQORD *LINK 1C : 1 kanallı
 • AQORD *LINK 2C : 2 kanallı
 • AQORD *LINK SC : 2 kanallı ve downscaler dahil

Bu ürünlere seçenekler eklenebilir:
 • AQORD-OPT/1CH-HD: Yalnızca AQORD*LINK 1C için HD seçeneği. Desteklenen video formatları: 1280x720 59.94p, 1440x1080 59.94i, 
  1440x1080 50i, 1920x1080 59.94i, 1920x1080 50i.
 • AQORD-OPT/2CH-HD: Yalnızca AQORD*LINK 2C için HD seçeneği. Desteklenen video formatları: 1280x720 59.94p, 1440x1080 59.94i, 
  1440x1080 50i, 1920x1080 59.94i, 1920x1080 50i.
 • AQORD-OPT/SW-ENC: Yazılım kodlayıcı seçeneği. AQORD *LINK ürünlerine, WebTV, cep telefonu ve IPTV uygulamaları için yazılım kodlama 
  özelliği ekleyin. Kullanılan video kodekleri: H.264, MPEG2. Ses kodeki: AAC serisi. Kapsayıcı formatı: MPEG-TS, HTTP Live Streaming, Flash 
  RTMP... (bu seçeneği kullanmak için AQORD-OPT/SW-ENC'ye özel kullanım kılavuzuna başvurun).
 • AQORD-OPT/FEC : FEC seçeneği, Pro Mpeg FEC CoP3 standart

Ürün ve seçeneklerle ilgili ticari referanslar için bkz. Bölüm Erreur ! Source du renvoi introuvable. ve daha fazla bilgi için yerel satıcınızla iletişim kurun. Cihazın form 
faktörü, 19 inç genişlik ve 1RU yüksekliktir. Raf, 19 inç rafa monte edilebilir.

Raf tarafında ürünü tanımlayan bir etiket bulunur. Etiket şu bilgileri verir:
 • Seri numarası
 • Ticari referans
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4. DAHIL OLAN AKSESUARLAR

                          

N° Aksesuar İşlev
1 SDI SD/HD kablosu     Kablo yoluyla giriş işlenmemiş video SD/HD
2 Ethernet kablosu     Cihazı Ethernet ağına bağlamak için kullanılır
3 Hızlı Başlangıç Kılavuzu     AQORD *LINK'inizi hızlı bir şekilde kurmak ve yapılandırmak için talimatlar
 

1

2
3
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5. TEKNIK ÖZELLIKLER

Teknik özellikler Descriptions AQORD 1C AQORD 2C AQORD SC
KANAL SAYISI 

KANAL İŞLEVLERİ 

KODLAMA İŞLEVİ 

 

KOD ÇÖZME İŞLEVİ 

 

ÇAPRAZ KODLAMA İŞLEVİ MPEG2'den H.264'e

ÇAPRAZ KODLAMA İŞLEVİ H.264'ten H.264'e (2 kanal kullanılır)

VİDEO ÇÖZÜNÜRLÜKLERİ 

 
VİDEO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 

 

 
SES TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

IP GİRİŞİ/ÇIKIŞI 

 

DEPOLAMA KAPASİTESİ

 
CİHAZ YÖNETİMİ 

 

 

DİĞER ÖZELLİKLER 

 

BOYUTLAR/AĞIRLIK 

GÜÇ KAYNAĞI 

 

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

 

UYUMLULUK 

1 2 2 

X X X 

X X X 
  X X X 

X X X 
  X X X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X X X 
  

XX* XX* X 

X X X 
  X X X 
  X X X 
  X X X 

X X X 
  X X X 

X X X 
  X X X 

X X X 

X X X 
  X X X 
  X X X 
  X X X 

XX* XX* XX* 
  XX* XX* XX* 
      X 

X X X 

X X X 
  X X X 

X X X 
  X X X 

X X X 
  X X X 

          

XX* : İsteğe bağlı

2 kanala kadar

Kodlama veya Kod Çözme veya Çapraz Kodlama

Giriş: SD/HD-SDI (SMPTE 292, 259M)

Çıkış: UDP-RTP/IP veya HDD üzerinden MPEG2 Aktarım Akışı

Giriş: UDP-RTP/IP veya HDD üzerinden MPEG2 Aktarım Akışı

Çıkış: SD/HD-SDI (SMPTE 292, 259M)

Giriş: UDP-RTP/IP veya HDD Çıkışı üzerinden MPEG2 Aktarım Akışı: UDP-RTP/IP veya HDD 

üzerinden MPEG2 Aktarım Akışı

Giriş: UDP-RTP/IP veya HDD Çıkışı üzerinden MPEG2 Aktarım Akışı: UDP-RTP/IP veya HDD 
üzerinden MPEG2 Aktarım Akışı

720x480 59.94i, 720x576 50i

1920x1080 59.94i, 1920x1080 50i, 1440x1080 59.94i, 1440x1080 50i, 1280x720 59.94p,

H264/AVC Temel Profil Seviyesi 3.0, Yüksek Profil Seviyesi 4.0

VBR, CBR

4.2.0 8-bit

Video kodlama hızı: 0.5 ila 20 Mbps

Kodlama ve Kod Çözme formatları:

- MPEG1 Layer 2 2-ch

3 GbE RJ45, RTP-UDP/IP, Unicast/Multicast

20 farklı IP adresine kadar akış

1TBayt SATA disk

Uzak: Web tabanlı yönetim

Yerel MMI/LCD-Tuş Takımı

Güvenlik: Fan kontrolü, Sıcaklık kontrolü
Önayarlar: 100'e kadar farklı kodlama/kod çözme profili

Pro-MPEG CoP#3 İleri Hata Düzeltme

Web kodlama formatı, HTTP Live Streaming, Adobe Flash

HD'den SD'ye ölçek düşürme

19”, 1RU, 43.9 cm derinlik; Ağırlık 7.9 kg

Giriş Voltajı Aralığı: 90-264VAC

Güç tüketimi: (Maks) 80W, 2 kanal

Sıcaklık: Çalıştırma 0°C ila 50°C, Depolama -20°C ila 70°C,

Nem %85, yoğuşmasız

EMC: EN55022, EN55024

Güvenlik: EN 60950
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6. AQORD *LINK TEMEL ÖZELLİKLER

6.1. KODLAMA

Çıkış, aynı anda IPve HDD olabilir.

6.2. ÇAPRAZ KODLAMA

MPEG2 kodek
(MPEG2-TS) 

H.264 kodek
(MPEG2-TS) 

H.264-AVC 

IP IP

HDD HDD 

SDI işlenmemiş video 

H.264-AVC

HDD 

IP

H.264 kodek
(MPEG2-TS) 
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6.3. KOD ÇÖZME

6.4. AKIŞ

IPHDD 

MPEG2-TS

SDI Raw video 

IP

HDD 

H.264 kodek
(MPEG2-TS) 
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6.5. KAYIT

IP HDD 

MPEG2-TS
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6.6. AQORD *LINK SC

INPUT ���� SDI 1 SD2 SD1 Downscaled from HD to SD
Encoding Channel 1 
Encoding Channel 2 

Uygulama örnekleri:
• HD ve SD'de aynı anda aynı HD-SDI girişini kodlayın.
• Aynı HD-SDI girişini iki farklı dağılım için (Uydu ve IPTV)

SDI 
Giriş 1

H.264-AVC
Downscaller 

Kanal 1

SDI 
Giriş 2

H.264-AVC

Kanal 2
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7. KURULUM

  

A. Ana fiş
B. USB 2.0 konektörleri (x2)
C. Gigabit Ethernet konektörü ETH0
D. SDI girişi, Kanal 2
E. SDI izleme girişleri, Kanal 2
F. Audio XLR girişi, Kanal 1
G. Audio XLR girişi, Kanal 2
H. RS232 konektörü
I. Gigabit Ethernet konektörü ETH2 
J. Gigabit Ethernet konektörü ETH1 
K. SDI girişi, Kanal 1
L. SDI izleme girişleri, Kanal 1

Ana şebeke fişini takmadan önce (A) çıkışının yanında yer alan güç anahtarının "0" konumunda olduğunu doğrulayın. Kablolamaya geçmek için AQORD 
*LINK ile verilen Hızlı Başlangıç Kılavuzuna başvurun.

Bağlantı listesi (AQORD *LINK Kodlayıcı örneği, her bir ürünün bağlantı bilgileri için arka paneldeki baskıya bakın):
 • Ana kablo soketi (A)
 • Audio XLR kablosu, dengeli Audio (F, G) : isteğe bağlı
 • Video SDI giriş kablosu (K, D): isteğe bağlı
 • İzleme kablosu (L, E) : isteğe bağlı
 • Ethernet kablosu (I, J, C) : isteğe bağlı
 • Vida üzerinde bakır tel (güç anahtarı kapalı kısmın yanında)
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8. GÜCÜ AÇMA

Şebeke gücüne bağladıktan sonra (A) çıkışının yanında yer alan güç düğmesini "1" konumuna getirin.

anahtarı, Kullanıcının AQORD *LINK Kodlayıcıyı çalıştırmasını sağlar.

9. GÜCÜ KAPATMA

AQORD *LINK gücünü kapatmanın iki yolu vardır:

•  Yerel arayüzden

•  Web arayüzünden

Yerel arayüzden: Bkz. bölüm 11.4

Web arayüzünden: "Shutdown" düğmesine basın, bu düğmeye "System Administration" sayfasından erişebilirsiniz, bkz. Bölüm 10.2.1.
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10. WEB ARAYÜZÜ

During the first AQORD *LINK connection through an Internet browser, use the following IP address: 
• http://192.168.0.1 (factory setting) 

To configure the IP address of the AQORD *LINK, see Chapter 10.2.4. 
To revert to factory settings, see Chapter 11.6. 

Note: use "admin" for login and "admin" for password (factory setting). 

10.1. "HOME" SAYFASI

Bu sayfa, tarayıcının bağlı olduğu AQORD *LINK ürününün türünü gösterir: "AQORD *LINK 1C / 1C / SC”. Makinenin çeşitli ayarlarına hızlı erişim sağlar:

• Profil yönetimi: “Profile”.
• Kullanıcı hard disk alanı ve video dosyaları: “Video Files”.
• Sistem parametreleri: “System Administration”.

10.2. “SYSTEM ADMINISTRATION” SAYFALARI

10.2.1. "Kapatma/yeniden başlatma”

Bu ekran AQORD *LINK'i yeniden başlatmanızı veya durdurmanızı sağlar. Ağ ayarlarını değiştirirken AQORD *LINK'i yeniden başlatmak gereklidir 
(bkz. Bölüm 10.2.4).

10.2.2. “Machine Name”

AQORD *LINK'e isteğe bağlı bir ad atanabilir. Bu ad daha sonra Internet tarayıcısı sekmesinde ve sayfanın üstündeki reklam başlığında (beyaz yazıyla) 
görünür.
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10.2.3. "Password”

AQORD *LINK oturumu fabrika ayarlıdır: "admin". Bu sayfa Kullanıcının parolayı değiştirmesini sağlar.
Parolayı değiştirmek için aşağıdaki talimatları izleyin:

 1. Fabrika ayarlarını veya kendi oturum açma ve parola bilgilerinizi girin.
 2. Yeni parolayı girin ve yeni parolayı doğrulayın.
 3. Bu yeni parametreleri kaydetmek için "Save Settings" düğmesini tıklayın.

10.2.4. “Networking”

AQORD *LINK ünitesinin Ethernet ayarlarındaki tüm değişikliklerin tam olarak uygulanması için yeniden başlatma gereklidir. 
(Bkz. Bölüm 10.2.1). ETH0'ın yalnızca statik adresi olabilir.
ETH1 veya ETH2 kullanılmıyorsa, "Mode" seçeneğinde devre dışı bırakmayı işaretleyin.

Alan Açıklama Olası değer

Örnek: 172.16.176.1 (Yazma)
Örnek: 255.255.0.0 (Yazma)
Örnek: 172.16.176.20 (Yazma)

Örnek: 172.16.176.2 (Yazma)
Örnek: 255.255.0.0 (Yazma)
Örnek: 172.16.176.20 (Yazma)

Örnek: 172.16.176.3 (Yazma)
Örnek: 255.255.0.0 (Yazma)
Örnek: 172.16.176.20 (Yazma)

10.2.5. “DATE and TIME”

Bu sayfa sistem tarih ve saatinin ayarlanmasını sağlar.

“ETH0 connection”
IP adresi
Alt ağ maskesi
Ağ geçidi adresi
“ETH1 connection”
arayüz durumu ve 
kullanıcı modu

IP adresi
Alt ağ maskesi
Ağ geçidi adresi
“ETH2 connection”
arayüz durumu ve
kullanıcı modu

IP adresi
Alt ağ maskesi
Ağ geçidi adresi

Kendi kendini açıklayan
Kendi kendini açıklayan
Kendi kendini açıklayan

“Disable”: bağlantı kullanılmaz
“Use DHCP”: Otomatik IP adresi ataması.
“Use static network address”: Kendini açıklayan
Kendi kendini açıklayan
Kendi kendini açıklayan
Kendi kendini açıklayan

“Disable”: bağlantı kullanılmaz
“Use DHCP”: Otomatik IP adresi ataması
“Use static network address”: Kendini açıklayan
Kendi kendini açıklayan
Kendi kendini açıklayan
Kendi kendini açıklayan
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10.2.6. “SYSTEM STATUS”

Kanal 1'deki SDI girişinde SDI sinyalinin olup 
olmadığını gösterir
Kanal 2'deki SDI girişinde SDI sinyalinin olup 
olmadığını gösterir

Kanal 1'de kodlama sırasında hata oluştuğunu 
gösterir
Kanal 2'de kodlama sırasında hata oluştuğunu 
gösterir

Konum 1'de dahili kasa sıcaklığı
Konum 2'de dahili kasa sıcaklığı
Konum 3'de dahili kasa sıcaklığı

Kendi kendini açıklayan
Kendi kendini açıklayan

Bu arayüze atanan IP adresi
Bu arayüze atanan IP adresi
Bu arayüze atanan IP adresi

CPU yükü resmi

Kilitli, Kilitsiz (Salt okunur)

Kilitli, Kilitsiz (Salt okunur)

(Salt okunur)
(Salt okunur)

(Salt okunur)
(Salt okunur)
(Salt okunur)

rpm (Salt okunur)
rpm (Salt okunur)

192.168.0.1 (Salt okunur)
192.254.0. 60 (Salt okunur)
192.235.0.1 (Salt okunur)

%15 (Salt okunur)

10.2.7. “VERSION” 

 

“SDI link”
Kanal 1

Kanal 2

“Hardware error”
Kanal 1

Kanal 2

“Temperatures”
Sensör 1
Sensör 2
Sensör 3
“Fan's Speed”
Fan 1
Fan 2
“Network interface”
ETH0
ETH1
ETH2
“CPU Load”
Toplam

Makine tanımlama   AQORD *LINK ürünü türü    (Salt okunur)
Yapı tanımlaması   Yazılım sürümü      (Salt okunur)
Yazılım tanımlaması   Ürün yazılımı sürümü     (Salt okunur)
Donanım tanımlaması   Donanım tanımlaması (Kanallar 1 ve 2)   (Salt okunur)
H264 tanımlaması   H264 sürümü tanımlaması    (Salt okunur)

Alan Açıklama Olası değer

Alan Açıklama Olası değer
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10.2.8. “UPDATE” 

Bu sayfa, Kullanıcının AQORD *LINK yazılım sürümünü, güncelleme dosyası kullanarak veya lisans dosyası kullanarak seçenek eklemek amacıyla 
güncellemesine izin verir.

Yazılımı güncellemek için aşağıdaki talimatları izleyin:
 1. Gözatmak ve dosyayı seçmek için "Select a file” veya “Choisir un fichier” düğmesine tıklayın.
 2. "Update" düğmesine tıklayın.
 3. Aşağıdaki sayfa, güncelleme işleminin sonunda güncelleme raporunu görüntüler. Görüntülenen tüm adımların durumunun “OK” olduğundan emin olun.
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10.3. Kodlama profilleri yönetimi sayfaları

10.3.1. “CHANNEL CONFIGURATION” 

Bu sayfa, kanal parametrelerini ayarlamanızı sağlar (Kart yapılandırması) ve her bir kanalla ilgili bilgiler gösterir (Kart bilgileri). AQORD *LINK'te 2 adede 
kadar kanal olabilir.
“True” işlevin kullanılabildiği anlamına gelir.

SDI giriş konektörünün durumu. SDI sinyali “True” 
konektörde mevcuttur.
Özellik AQORD *LINK SC'de kullanılabilir
Kodlama işlevi
Kod çözme işlevi
Çapraz kodlama işlevi
AQORD *LINK ürünü türü

Downscaler işlevini açın. Yalnızca 
AQORD *LINK SC ürünü.
SDI1 girişi veya SDI2 girişinden giriş videosu 
seçmenizi sağlar (arka konektör panelindeki 
işarete bakın). YALNIZCA AQORD *LINK SC ürünü.
SDI konektöründe video formatı girişini temsil etmelidir.

İşlenmemiş ses XLR veya SDI konektörü yoluyla 
geliyorsa gösterilir.

Doğru/Yanlış (Salt okunur)
Doğru/Yanlış (Salt okunur)
Doğru/Yanlış (Salt okunur)
Doğru/Yanlış (Salt okunur)
Doğru/Yanlış (Salt okunur)
(Salt okunur)

Açık/Kapalı (Yalnızca yazma, yalnızca kanal 1)

1/2 (Yalnızca yazma, yalnızca kanal 2)

• 1920x1080 50i 
• 1920x1080 60i 
• 1440x1080 50i 
• 1440x1080 60i 
• 1280x720 60p 
• 720x576 50i (PAL/SECAM) 
•     720x480 50i (NTSC) (yalnızca yazma) 

• Embedded audio (SDI connector) 
• AES/EBU audio (XLR connector) 

 (yalnızca yazma) 

Kart bilgileri
SDI girişi kilidi

Downscaler kullanılabilir
Kodlayıcı
Kod çözücü
Çapraz kodlayıcı
HD destekli
Kart yapılandırması
Downscaler

SDI girişi

Giriş Video Formatı

Giriş Sesi

Alan Açıklama Olası değer
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10.3.2. “Profile List”

AQORD *LINK'te belirlenen Profiller bu sayfada görüntülenir. Her bir profil bu sayfadan başlatılabilir, durdurulabilir, kopyalanabilir, değiştirilebilir veya silinebilir. 
Kodlama Profillerinin yönetilmesini sağlar. Daha fazla bilgi için bu kılavuzun 12. bölümüne bakın.

Aşağıdaki düğmeler / durdurmasını sağlar. Düğmenin rengi gri olduğunda Profil başlatılamaz

çünkü kanal başka bir Profil tarafından zaten kullanılıyordur. Bir profil başlatmadan önce, "Channels configuration" parametrelerinin doğru olup olmadığını kontrol 
edin (giriş video formatına ve ses girişine uyun).

Simgelerin anlamı:

• Profil durdurur

• Profil başlatır

• Profil başlatılamaz çünkü kanal zaten başka bir profil tarafından kullanılmaktadır 

• Profil parametrelerine erişim

• Profil kopyalama

• Profil silme

• Yeni profil oluşturma

Kullanıcının ilgili profili sırasıyla başlatmasını ve

Bu kılavuz Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir. | Eylül 2013
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10.3.2.1“Profile settings” sayfası

“Using Mode”da seçilen işleve göre, “Profile Setting Page" değişir ve ilgili parametreleri görüntüler.

“Identification”
Profile name
Default Profile

“Using mode”
İşlev

“SDI input”
SDI kanalı

“Container”
Mikser çıkış formatı

20 alfanümerik karakter
işaretli, işaretsiz

• Kodlayıcı donanımı
• Kod çözücü donanımı
• Çapraz kodlayıcı donanımı
• MPEG2 TS Streamer/Kaydedici

• Kanal 1
• Kanal 2

• MP2-TS (MPEG-TS)

Bu Profile atanan ad
Listedeki bir Profil "Default" Profil olarak 
adlandırılabilir. Bu Profil, RS422 bağlantısı yoluyla 
"REC" ve "STOP" komutlarını gönderirken sırasıyla 
"Başlatılabilir" veya "Durdurulabilir".

Makine tarafından gerçekleştirilen işlev seçimi
(bkz. sözlük bölümü, 14).

Kodlama kanalı seçimi.

Kapsayıcı seçimi. Yalnızca MPEG-TS kullanılabilir. 
(Yazılım kodlama seçeneği: 
AQORD-OPT/SW-ENC'yi ekleyerek diğer 
kapsayıcılar kullanılabilir. Daha fazla bilgi için 
DIGIGRAM temsilcinizle görüşün)

 

  

Alan/Düğme Açıklama Olası değer

Bu kılavuz Radikal tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir. | Eylül 2013



- 23 - 

  

“Output” 
Boşluğa izin verilmez. Her bir profil başlangıcında yeni bir 

dosya oluşturmak için dosya adında "%i" kullanın ("%i" 

artan bir sayıyla yer değiştirir)

“Network UDP”, “Network RTP” ve “Network RTP with FEC”1
Varsayılan değer = 7 [1..7]
Örnek: 172.16.176.20

Örnek: 5004

Örnek: 7000 kbps (kbit/s)

1
FEC isteğe bağlı bir özelliktir, daha fazla bilgi için paragraf 10.3.2.3'e bakın

Local file name

“Browse” düğmesi

“Clear” düğmesi
Network protocol

“Settings...” düğmesi

IP Address & UDP port

IP Address & UDP port

IP Address & UDP port

IP Address & UDP port

IP Address & UDP port

IP Time To Live (TTL)

“Video”

Bit hızı modu

Video bit hızı

Kodlama sırasında oluşturulacak dosyanın adı

Kullanıcı alanının sabit disk içeriğini görmek ve varolan 
bir dosyayı seçmek amacıyla bir pencere açar. 
UYARI: Profil her başlatıldığında bu video dosyası silinir 
ve değiştirilir.
"Local file name" alanının içeriğini siler
Ağdaki iletim protokolü seçimi.

Bir IP paketindeki TS paketlerinin sayısını 
seçmenizi sağlar
“IP address “ alanı

"Port" alanı

"M" ve “Interfaces 0, 1, 2” alanlarını işaretleyin
Çoklu gönderim adresi kullanırken, "M"yi ve videonun 
yayın yapacağı arayüz numarasını seçin
“Append” düğmesi
Aynı anda birden çok IP adresine video akışı yapmak 
mümkündür. Bu düğme yeni IP adresleri eklemenizi 
sağlar.
“Clear” düğmesi IP adresini silin.

IP paketlerinin TTL sayısını belirler.

Kullanıcının “Variable Bit Rate” ve “Constant Bit Rate” 
arasında seçim yapmasını sağlar. (Bkz. Sözlük, Bölüm 
14, CBR, VBR).
CBR modunda bit hızını belirler,
VBR modunda, bit hızı "Bit rate" alanındaki değerden 
düşük veya bu değere eşit olabilir.

Alan/Düğme Açıklama Olası değer
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“Audio”
Codec
Bit rate
“MPEG-TS”
MPEG-TS bit rate

MPEG-TS bit rate

Estimated Network 
bit rate

Program Eşleme Tablosu
Video PID
Audio PID
Program Clock 
Reference (PCR)
Selection Information 
Table (SIT)
Program Number
“Identification”
Profile name
Default Profile

“Using mode
İşlev

“SDI input”
SDI kanalı

Ses kodlama için kullanılan CODEC
Ses akışının bit hızı

Ses ve Video bit hızına dayanan MPEG Aktarım 
Akışının hesaplanan bit hızı
“MPEG-TS bit rate forced (NULL padding)”
Bu kutu, Kullanıcının MPEG-TS, NULL paketlerinin bit 
hızını uygulamasını sağlar. İstenen bit hızına ulaşmak 
için NULL paketleri akışa eklenir.
IP ağında hesaplanan bit hızı, ses ve video bit hızlarına, 
MPEG-TS ve IP paketi ek yüklerine bağlıdır.

PMT ID numarası
Video ID numarası
Audio ID numarası
PCR ID numarası

SIT ID numarası

Program ID

Bu Profile atanan ad
Listedeki bir Profil "Default" Profil olarak adlandırılabilir. 
Bu Profil, RS422 bağlantısı yoluyla "REC" ve "STOP" 
komutlarını gönderirken sırasıyla "Başlatılabilir" veya 
"Durdurulabilir".

Makine tarafından gerçekleştirilen işlev seçeneği 
(Bkz. Sözlük, Bölüm 14).

Kodlama kanalı seçimi.

• MPEG-1 Audio Layer2
Örnek: 128 kbps (kbit/s)

işaretli, işaretsiz

1 ^ 8190
1 ^ 8190
1 ^ 8190
1 ^ 8190

1 ^ 8190

1 ^ 65535

20 alfanümerik karakter
işaretli, işaretsiz

• Kodlayıcı donanımı
• Kod çözücü donanımı
• Çapraz kodlayıcı donanımı
• MPEG2 TS Streamer/Kaydedici

• Kanal 1
• Kanal 2

Alan/Düğme Açıklama Olası değer
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Kapsayıcı seçimi. Yalnızca MPEG-TS kullanılabilir. 
(Yazılım kodlama seçeneği: AQORD-OPT/SW-ENC'yi 
ekleyerek diğer kapsayıcılar kullanılabilir. Daha fazla 
bilgi için DIGIGRAM temsilcinizle görüşün)

Kodlama sırasında oluşturulacak dosyanın adı

Kullanıcı alanının sabit disk içeriğini görmek ve varolan 
bir dosyayı seçmek amacıyla bir pencere açar. 
UYARI: Profil her başlatıldığında bu video dosyası 
silinir ve değiştirilir.
"Local file name" alanının içeriğini siler
Ağdaki iletim protokolü seçimi.

Bir IP paketindeki TS paketlerinin sayısını 
seçmenizi sağlar
“IP address “ alanı

"Port" alanı

"M" ve “Interfaces 0, 1, 2” alanlarını işaretleyin
Çoklu gönderim adresi kullanırken, "M"yi ve videonun 
yayın yapacağı arayüz numarasını seçin
“Append” düğmesi
Aynı anda birden çok IP adresine video akışı yapmak
mümkündür. Bu düğme yeni IP adresleri eklemenizi sağlar.

“Clear” düğmesi IP adresini silin.

IP paketlerinin TTL sayısını belirler.

• MP2-TS (MPEG-TS)

Boşluğa izin verilmez. Her bir profil başlangıcında yeni 
bir dosya oluşturmak için dosya adında "%i" kullanın 
("%i" artan bir sayıyla yer değiştirir)

“Network UDP”, “Network RTP” ve “Network RTP with 
FEC”1
Varsayılan değer = 7 [1..7]

Örnek: 172.16.176.20

Örnek: 5004

1
FEC isteğe bağlı bir özelliktir, daha fazla bilgi için paragraf 10.3.2.3'e bakın

“Container”
Mikser çıkış formatı

“Output”
Local file name

“Browse” düğmesi

“Clear” düğmesi
Network protocol

“Settings...” düğmesi

IP Address & UDP port

IP Address & UDP port

IP Address & UDP port

IP Address & UDP port

IP Address & UDP port

IP Time To Live (TTL)

Alan/Düğme Açıklama Olası değer
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Örnek: 7000 kbps (kbit/s)

• MPEG-1 Audio Layer2
Örnek: 128 kbps (kbit/s)

işaretli, işaretsiz

1 ^ 8190
1 ^ 8190
1 ^ 8190
1 ^ 8190

1 ^ 8190

1 ^ 65535

10.3.2.2 PID otomatik algılama

Kod Çözme ve Çapraz Kodlama modlarında kodlanan video girişini otomatik olarak taramak için "Scan Input PID" düğmesini kullanın. Algılanan PID'ler 
görüntülenir. Bu PID'yi kullanmak için “Click here to use this program” seçeneğini tıklayın.

“Video”
Bit hızı modu

Video bit hızı

“Audio”
Codec
Bit rate
“MPEG-TS”
MPEG-TS bit rate

MPEG-TS bit rate

Estimated Network 
bit rate

Program Eşleme Tablosu
Video PID
Audio PID
Program Clock 
Reference (PCR)
Selection Information 
Table (SIT)
Program Number

Kullanıcının “Variable Bit Rate” ve “Constant Bit 
Rate” arasında seçim yapmasını sağlar. (Bkz. 
Sözlük, Bölüm 14, CBR, VBR).
CBR modunda bit hızını belirler,
VBR modunda, bit hızı "Bit rate" alanındaki değerden 
düşük veya bu değere eşit olabilir.

Ses kodlama için kullanılan CODEC
Ses akışının bit hızı

Ses ve Video bit hızına dayanan MPEG Aktarım 
Akışının hesaplanan bit hızı
“MPEG-TS bit rate forced (NULL padding)”
Bu kutu, Kullanıcının MPEG-TS, NULL paketlerinin 
bit hızını uygulamasını sağlar. İstenen bit hızına 
ulaşmak için NULL paketleri akışa eklenir.
IP ağında hesaplanan bit hızı, ses ve video bit 
hızlarına, MPEG-TS ve IP paketi ek yüklerine 
bağlıdır.
PMT ID numarası
Video ID numarası
Audio ID numarası
PCR ID numarası

SIT ID numarası

Program ID

Alan/Düğme Açıklama Olası değer
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10.3.2.3   “FEC” Parametreleri: İleriye Yönelik Hata Düzeltme

10.3.1. Download Sayfası

Bu menü, bir dosyayı ünitedeki profil setine kaydetmeyi sağlar. Kaydetmek istediğiniz tüm profil numaralarını işaretleyin ve "Download" düğmesine tıklayın. 
Bu dosya, "Upload" menüsünü kullanarak başka bir ünitede profil ayarlamak için kullanılabilir.

10.3.2. Upload Sayfası

Bu menü, başka bir sistemden indirilen dosyayı kullanarak profil eklemeyi sağlar. Varolan profilleri korumak için tıklayın veya tüm profilleri değiştirin ve "Upload" 
düğmesine tıklayın.

Ne yazık ki gerçek ağlar mükemmel değildir ve paket kaybı oluşur. Paket kayıplarıyla başa çıkmak için Pro-MPEG Code of Practice #3 rev. 2'ye göre AQORD *LINK 
Pro-MPEG FEC'yi uygulamıştır. Pro-MPEG FEC, RTP paketlerinde gerçekleştirilir.

Mekanizma, bir zaman penceresi üzerinden paketlerin XOR (harici OR) işleminin sonucunu içeren ek verilerin eklenmesine dayanır. FEC paketlerinin oluşturulması 
matriks kullanımına dayanır. Matriks boyutu, sütun (L) ve satır (D) sayısı ile belirlenir.

Tekrarlayan işlemlerle, sütun veya satır başına birden fazla eksik paketi düzeltmek mümkündür.

4 < L < 32, 4 < D < 32 ve L+D < 32 kuralını ve maksimum matriks boyutunun 256(L*D) olduğunu unutmayın. Yalnızca FEC sütununu kullanırken L'nin 1 < L < 32 
aralığında olmasına izin verilir. Matriks boyutu, gecikme, iletim ek yükü ve hata koruması arasındaki alışveriştir.

FEC sütunu L paketine kadar arka arkaya paket kayıpları için düzeltme sağlar. FEC paketleri, matriks içinde her bir sütun için oluşturulur ve FEC paketi boyunca bir 
sütunda tek bir medya paketinin kaybolması veya bir satırda bir dizi pakette hata olması durumunun düzeltilmesini sağlar. FEC sütunu, tekil hataların ve rasgele 
hataların düzeltilmesi için kullanılır.

FEC satırı arka arkaya olmayan paket kaybı düzeltmesi sağlar ve medya paketleri satırında tek bir paket kaybını düzeltebilir. FEC paketleri her bir satır için oluşturu-
lur ve tek bir paket kaybının düzeltilmesini sağlar. FEC satırı rasgele paket hatalarını düzeltmek için idealdir.

FEC paketleri işlendiğinde, alıcı alanına medya paketleri ile iletilir. FEC sütunu paketleri UDP port n+2'de iletilir ve FEC satır paketleri UDP port n+4'te iletilir, burada 
n, medya verilerinin UDP portudur. Bu, Pro-MPEG CoP 3 uyarınca yapılır.
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10.3.3. Rapor Kaydı Sayfası

3 farklı mesaj türü vardır:

• Information  

• Error       

• Warning      

• Debug         
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10.4. Kullanıcı Diski Alanı

10.4.1. “STORAGE STATUS” Sayfası

Displays the status of the user disk space: 

• Toplam kapasite
• Kullanılabilir kapasite (boş alan)
• Kullanılmış kapasite

AQORD *LINK dahili HDD boyutu, 1 terabayta kadar olabilir.

10.4.2. “STORAGE AREA” Sayfası

Bu sayfa kullanıcı diski alanının içeriğini görüntüler.

Web tarayıcınız FTP'yi destekliyorsa dosyaları kullanıcı alanından indirebilirsiniz. 
Bölüm 13, kullanıcı bölümünde dosyaları depolama ve indirmenin yolunu göstermektedir.
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11. LOKAL ARAYÜZ AÇIKLAMASI

Yerel arayüz şunlardan oluşur:

 • Ekranın solundaki dört LED
 • Bir LCD ekran
 • Bir tuş takımı (6 tuş)

Genellikle "Yukarı"     1, "Aşağı"      "Sağ" ve       "Sol"       tuşlar, Kullanıcının 
menülerde dolaşmasını sağlar.

tuşu, Kullanıcının geçerli işlemi doğrulamasını sağlar.. 

tuşu, Kullanıcının geçerli işlemi iptal etmesini sağlar.

11.1. “AQORD *LINK STARTING” EKRANI

Bu ekran, AQORD *LINK'in başlatılması veya yeniden başlatılması 
sırasında görüntülenir. Bu ekran görüntülenirken Web Arayüzüne 
erişilemez.

11.2. Varsayılan ekran

Bu ekran "AQORD *LINK Starting” ekranını değiştirir. Göründüğünde 
cihaz kullanıma hazırdır.

11.3. “PROFILE” EKRANI

Bu “Yukarı” ve “Aşağı” tuşları Kullanıcının Profil seçmesini sağlar

tuşu, Kullanıcının Profil başlatmasını sağlar.

tuşu, Kullanıcının Profili durdurmasını sağlar.

11.3.1. Açıklama

 PROFIL 1 - örnek: 

Profil 4 satırdan oluşur:

1. Sayı : Profil adı
2. Kodlanan Video taraması
3. Kullanılan Audio Codec
4. Profil durumu

01: PROFILE NAME   
   1920x1080 50i 
   MPEG1 Layer2 
     STOPPED

 FW-DIGIVB vX.X.X    

   MACHINE NAME 

    AQORD *LINK    

    Starting... 

LED 1
LED 2 
LED 3 
LED 4 
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11.3.2. Profil başlatma işleminin doğrulanması

tuşuyla Profilin başlatılmasını doğrulayın

tuşuyla Profilin başlatılmasını iptal edin

11.4. “ADMINISTRATION” EKRANI

Yönetim ekranlarına erişmek için "varsayılan ekran" görüntülendiğinde 
"Sol" tuşuna basın . 

"Yukarı" ve "Aşağı" tuşları, çeşitli yönetim ekranlarına erişim sağlar.

11.4.1. Yeniden başlatma ekranı

Bu ekran Kullanıcının AQORD *LINK'i yeniden başlatmasını sağlar. Bu işlem, 
ETH0 Ethernet Arayüzü ayarlarını değiştirirken gereklidir (bkz. Bölüm 11.5).

AQORD *LINK'i yeniden başlatmayı onaylamak için basın.

AQORD *LINK'i yeniden başlatmayı iptal etmek için LSJ düğmesine basın.

11.4.2. Kapatma ekranı

Bu ekran Kullanıcının AQORD *LINK'i durdurmasını sağlar.

AQORD *LINK'in kapanmasını onaylamak için basın.

AQORD *LINK'i kapatmayı iptal etmek için basın.

11.4.3. LCD Arka ışık/Kontrast ekranı

Bu ekran Kullanıcının, LEC ekran kontrastını ve arka ışığını 
ayarlamasını sağlar.

Bu ayarları değiştirmek için ok tuşlarını kullanın.

   SYSTEM ADMIN    
    
LCD backlight : 50% 
LCD contrast  : 50%

   SYSTEM ADMIN    
    
     Shutdown? 
     

   SYSTEM ADMIN    
    
     Restart? 
     

 01: PROFILE NAME   
    
  Are you sure to 
start the profile?
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11.4.4. Fan ekranı

11.4.5. Sıcaklıklar ekranı

Bu ekran, AQORD *LINK kasası içinde 3 noktada ölçülen sıcaklığı görüntüler.

Normal kullanım şartlarında en yüksek sıcaklık 55°C'yi (131 °F) aşmamalıdır

11.4.6. HDD kullanıcı alanı ekranı

Bu ekran Kullanıcı diski alanının durumunu görüntüler:
 • Toplam kapasite
 • Kullanılabilir kapasite (boş alan)
 • Kullanılmış kapasite

11.4.7. SDI DURUMU EKRANI

Bu ekran SDI girişlerinin durumunu görüntüler
 • Kilitle veya kilidi aç

11.5. ETH0 BAĞLANTISI EKRANI

ETHO ekranına erişmek için "varsayılan ekran" görüntülendiğinde 
"Sağ" tuşuna basın 

"Yukarı"       ve "Aşağı"      tuşları, çeşitli yapılandırma ekranlarına 
erişim sağlar.
Bu ayarları değiştirmek için ok tuşlarını kullanın.

   SYSTEM ADMIN    
   
  SDI #1 Locked 
  SDI #2 Unlocked 

   SYSTEM ADMIN    
  Total : xxx.x G 
  Free  : xxx.x G 
  Used  : xxx.x G 

   SYSTEM ADMIN    
1 – 40.2°C / 104.3°F 
2 – 25.8°C /  78.5°F 
3 – 29.1°C /  84.4°F

    SYSTEM ADMIN    
    
   1 – XXXX rpm 
   2 – XXXX rpm

Bu ekran her bir soğutma fanının hızını görüntüler.
İki fan, optimum sıcaklığı korumak için kasanın içine yeterli hava akışını sağlar.

Fan hızları, kasanın sıcaklığına göre kontrol edilir. Bu nedenle, ortam sıcaklığı 
düşük olduğunda fan hızı da otomatik olarak azalır. Bu şartlarda fanın gürültü 
seviyesinde de duruma göre bir azalma fark edilir.
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11.5.1. IP ADRESİ EKRANI

11.5.2. Alt ağ maskesi ekranı

11.5.3. Ağ geçidi ekranı

11.6. FABRIKA PARAMETRESI EKRANI

Bazı parametrelerin fabrika ayarlarını geri yükleyebilirsiniz.
İki geri yükleme seviyesi vardır:

 • Minimal geri yükleme
 • Tam geri yükleme

11.6.1. MINIMAL RESTORATION

Minimal yapılandırmayı geri yüklemek için "Sağ"         tuşa 3 ve 
       "Sol" tuşa aynı anda basın.

AQORD *LINK minimal geri yüklemeyi onaylamak için 

AQORD *LINK minimal geri yüklemesini iptal 

Başlatılan parametrelerin listesi:
• ETH0 parameters 

o IP address : 192.168.0.1 
o Sub-mask : 255.255.0.0 
o Gateway : 0.0.0.0 

• Login and password 
o Login : admin 
o Password : admin 

• AQORD *LINK name 

• Contrast and backlight level at 50% 

ETH0 NETWORK SETTING   

   Gateway address 
   xxx.xxx.xxx.xxx

    Are you sure  
     to restor e       
  minimal factory 
  configuration ? 

ETH0 NETWORK SETTING   

     Network mask 
   255.255.255.000

ETH0 NETWORK SETTING   

     IP address 
   172.016.176.015
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11.6.2. Tam geri yükleme

Tam yapılandırmayı geri yüklemek için "Yukarı" tuşa          ve "Aşağı" tuşa
aynı anda basın. 

AQORD *LINK tam geri yüklemesini onaylamak için basın. 

AQORD *LINK tam geri yüklemesini iptal etmek için basın.

Başlatılan parametrelerin listesi:
• Minimal geri yükleme ile aynı
• Profil listesini sıfırlama

11.7. LED DURUMU AÇIKLAMASI

Bu bölüm, ön paneldeki dört LED'in anlamını açıklar (LCD ekranın solunda). LED'lerin açıklaması, 
yukarıdan aşağıya doğrudur (konumları bölüm 11'de belirtilmektedir).

 • LED 1- AQORD *LINK durumu
  ■ Yeşil = AQORD *LINK hazır
  ■ Turuncu = AQORD *LINK şebekeden güç alıyor fakat başlatılmamış veya başlatılıyor.
 • LED 2- Hata LED'i
  ■ Yeşil = hata yok
  ■ Kırmızı = sıcaklık hatası (en az bir sensör 55°C'den yüksek sıcaklık bildiriyor) veya fan arızası (en az bir fanda fan hızı 2000 rpm'nin altında)
 • LED 3- Kodlama Kanalı 1 durumu
  ■ Turuncu = Boşta
  ■ Yeşil = Kodlama veya Çapraz Kodlama beklemede
 • LED 4- Kodlama Kanalı 2 durumu
  ■ Turuncu = Boşta
  ■ Yeşil = Kodlama veya Çapraz Kodlama beklemede

    Are you sure  
     to restore       
    full factory 
  configuration ? 
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11.8. Ağaç yapısı
    AQORD *LINK    

    Starting... 

 FW-DIGIVB vX.X.X    

   MACHINE NAME 

01: PROFILE NAME   
   1920x1080 50i 
   MPEG1 Layer2 
     STOPPED 

   SYSTEM ADMIN    
    
     Restart? 
      

   SYSTEM ADMIN    
    
LCD backlight : 50% 
LCD contrast  : 50% 

   SYSTEM ADMIN    
1 – 40.2°C / 104.3°F 
2 – 25.8°C /  78.5°F 
3 – 29.1°C /  84.4°F 
     

ETH0 NETWORK SETTING   

     IP address 
   172.016.176.015 

    Are you sure  
     to restore       
  minimal factory 
  configuration ? 

    Are you sure  
     to restore       
    full factory 
  configuration ? 

 01: PROFILE NAME   
    
  Are you sure to 
start the profile? 

   SYSTEM ADMIN    
    
     Shutdown? 
      

    SYSTEM ADMIN    
    
   1 – XXXX rpm 
   2 – XXXX rpm 

   SYSTEM ADMIN    
  Total : xxx.x G 
  Free  : xxx.x G 
  Used  : xxx.x G 

ETH0 NETWORK SETTING   

     Network mask 
   255.255.255.000 

 02 : PROFILE NAME   
   1920x1080 50i 
   MPEG1 Layer2 
     STARTED 

ETH0 NETWORK SETTING   

   Gateway address 
   xxx.xxx.xxx.xxx 

 01: PROFILE NAME   
    
  Are you sure to  
 stop the profile? 

   SYSTEM ADMIN    
   
  SDI #1 Locked 
  SDI #2 Unlocked 

Ardından gücü açın
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12. PROFILLERI YÖNETME

Profil yönetimi Web arayüzü yoluyla yapılır.
AQORD *LINK'in Web arayüzüne erişmek için aşağıdaki talimatları izleyin:
1. AQORD *LINK'e ağ erişimi olan bir bilgisayarda Web tarayıcınızı (Firefox veya Internet Explorer) başlatın.
2. Web tarayıcınıza AQORD *LINK'in IP adresini girin. Örneğin: http://192.168.0.1 (bu fabrika ayarıdır).
3. AQORD *LINK'in oturum adını ve parolasını girin (varsayılan değerler için  kz. Bölüm 11.6.1).
4. AQORD *LINK Web arayüzünün "Home" sayfası görüntülenir.
5. Profil yönetimi, "Profile Administration" yoluyla kullanılabilir.

12.1. YENI PROFIL TANIMLAMA

Yeni bir profil oluşturmak için aşağıdaki talimatları izleyin:

5. "Profile Administration" sayfasında, "New Profile" simgesine tıklayın.
6. Profili tanımlayan parametreleri seçin. Daha fazla ayrıntı için bkz. Bölüm 10.3.2.1.
7. Bu yeni Profili kaydetmek için "Save Profile" düğmesini tıklayın.

Profil, "Profile Management" sayfasında görünür.

12.2. PROFIL PARAMETRELERINI DEĞIŞTIRME

Bir Profili değiştirmek için aşağıdaki talimatları izleyin:
1. "Profile Administration" sayfasında, değiştirilecek Profil ile ilgili parametre simgesine tıklayın.
2. Profil parametrelerine artık ulaşılabilir ve değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 10.3.2.1.
3. Bu yeni Profili kaydetmek için "Save Profile" düğmesini tıklayın.

12.3. PROFILI KOPYALAMA

Birkaç parametre farklılık gösterdiğinde varolan bir Profilden bir Profil oluşturmak uygun olabilir. Bir Profili kopyalamak için aşağıdaki talimatları izleyin:

1. "Profile Administration" sayfasında, kopyalanacak Profil ile
ilgili kopyalama simgesine tıklayın.
Profil listesinin alt kısmında kopyalanan Profil ile aynı ada sahip, fakat adına "Copy" eklenen yeni bir Profil oluşturulur. Kopyalanan Profili değiştirmek için 
Bölüm 12.2'deki talimatları izleyin.
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12.4. Profili  silme

Bir Profili silmek için aşağıdaki talimatları izleyin:

1. "Profile Administration" sayfasında, silinecek Profil ile ilgili silme simgesine  tıklayın.
2. Açılır pencerede silme işlemini onaylayın.
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13. KULLANICI DİSKİ ALANI : DOSYA AKTARIMI

AQORD *LINK, FTP yoluyla kullanıcı diski alanındaki video dosyalarını yazmak veya okumak amacıyla ir FTP sunucusu içerir.
Sunucuya bağlanmak ve dosyaları aktarmak için bir FTP istemcisi kullanın.
Oturum adı: anonymous (parola yok).
Bu hesap, dizin haklarını okur, yazar, siler ve oluşturur.
Aşağıdaki resim, FileZilla Internet Tarayıcısı kullanan FTP istemcisinin örneğini gösterir (FileZilla, Internet Yazılımından ücretsiz indirilebilir):
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14. YAZILIM GÜNCELLEMESI

Bkz. Bölüm 10.2.8.

15. XML API 

XML API, üniteyi ağ yoluyla başka bir uygulamadan veya harici cihazdan kontrol etmenizi sağlar.

15.1. GENEL SUNUM

The Digigram video products provide a XML API that 

start_profile : 
stop_profile :
get_profile_list : 
restart :
shutdown :
get_hardware_status : 

Profil başlatın.
Profili durdurun 
Profil listesine dönün 
Üniteyi yeniden başlatın 
Üniteyi kapatın
Ünitenin donanım durumunu geri döndürün (sıcaklık, Fan hızı, IP adresi, Depolama durumu) 
IP yapılandırması sağlayın.
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15.2. Nasıl kullanılır

XML API, URL yoluyla kullanılabilir: 

XML isteği, HTTP post komutu kullanılarak yapılmalıdır:

HTTP post (isteği) yanıtı şu şekilde olur: 
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15.3. KOMUTLAR

15.3.1. START_PROFILE

Bu işlem profilin başlatılmasını sağlar.

XML İsteği:

Hata yoksa XML cevabı:

Profil mevcut değilse XML cevabı (kötü profil indeksi):
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15.3.2. STOP_PROFILE

Başka hatalar varsa XML cevabı:

Bu işlem profilin durdurulmasını sağlar.

XML isteği:

Hata yoksa XML cevabı:
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Profil indeksi mevcut değilse XML cevabı (kötü profil indeksi):

Başka hatalar varsa XML cevabı:

15.3.3. GET_PROFILE_LIST 

Bu işlem profil listesini geri döndürür.

Her bir profil için şu komut geri döner:

 • Profil indeksi

 • Profil adı

 • Profil durumu (çalışıyor veya durduruldu)

 • Bit hızı (giriş/çıkış) profil çalışıyorsa

Profil indeksi ayarlanmışsa bu işlem yalnızca bu profilin durumunu döndürür.
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XML isteği:

Hata yoksa XML cevabı:

Profil indeksi mevcut değilse XML cevabı (kötü profil indeksi):
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Başka hatalar varsa XML cevabı:

Bu işlem sistemi yeniden başlatır.

XML isteği:

Hata yoksa XML cevabı:

Bu işlem için hata kodu yönetilmez.

    Bu işlem sistemi durdurur.
XML isteği:
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16. GENEL UYGULAMALAR

AQORD *LINK, Yayıncılık ve IPTV gibi farklı pazarlara hitap edebilir. Bu bölüm, aşağıdaki gibi pazarlar için bazı genel uygulamaları gösterir: 

Kurumsal veya akademik uygulamalarda konferans, eğitim, toplantı için Dupleks video aktarımı.
İyi video kalitesini korurken IPTV uygulamasının bit hızını azaltmak için 264 veya MPEG2 video kodeki H.264 donanıma çapraz kodlama. 
IP ağı aracılığıyla uzun mesafelere yüksek video kalitesi iletmek için noktadan noktaya aktarım.
Video işleme için Stüdyoya Canlı Etkinlik Aktarımı.
SetTopBox veya bilgisayar oynatıcısı için Yerel Alan Ağında IPTV video dağıtımı.
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16.1. Dupleks uygulama : akademik uygulama örneği

Amfi tiyatro

SDI 
IN 

SDI 
OUT 

Öğretmen

SDI 
IN 

SDI 
OUT 

LAN – WAN 
IP network 

Router Router 

2 kanallı 
Kodlayıcı 

Kod 
Çözücü

2 kanallı 
Kodlayıcı 

Kod 
Çözücü
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16.4. LIVE EVENT TO STUDIO CONTRIBUTION

WAN 
IP network 

Router 

Router 

Router 

Router 

Router 

Router 

Router 
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17. GLOSSARY

Terim Açıklama
“Sabit Bit Hızı“: Kodlama, belirlenen "Video Hızı" değerine en yakın sabit hızda yapılır. RBC

BALANCED AUDIO  Ses sayısal arayüzü. Kullanılan konektör: XLR
RJ45 konektörleri:
\ 10 Base-T : 10 Mb/s
\ 100 Base-T : 100 Mb/s
\ 1000 Base-T : 1000 Mb/s (Gigabit Ethernet)

  TENREHTE

Bağımsız animasyon kareleri ve delta karelerinden oluşan Resimler Grubu.  POG
Pro-MPEG CoP #3 FEC planı, güvenilir gerçek zamanlı medya aktarımı sağlamak amacıyla paket kurtarma 
teknikleri sağlamak için yapılandırma bloğu olarak RTP aktarım protokolünü kullanır.

 CEF

 :resworb beW XOFERIF http://www.firefox.com  
 :resworb beW EMORHC https://www.google.com/chrome/

H.264/AVC H264 video kodlama için standart bir kodektir. H264, aynı resim kalitesi için MPEG2'den iki kat daha fazla 
sıkıştırma sağlar.
Yüksek tanımlı video DH
Sabit Disk Sürücüsü DDH

  GEPM
MPEG2  

Hareketli Resim Uzman Grubu

MPEG2 video kodlama için standart bir kodektir. ST-2GEPM
MPEG2-TS, video akışı, ses akışı, altyazılar vb.'nden oluşur. Bu paketlerin her biri, benzersiz bir tanımlama numarası 
veya Paket Tanımlayıcı (PID) ile damgalanan basit bir paket akışından oluşur.

 DIP

PCR Program Saat Referansı. Kod çözücünün, TS paketinin doğru kod çözme hızı ile senkronize olması için periyodik 
olarak bir PCR paketi eklenir.

PMT Program Eşleme Tablosu. MPEG2 TS akışında yer alan her bir program için farklı PID belirler ve gösterir.
Standart tanımlama videosu DS
“Seri Dijital Arayüz”, BNC 75 Ohms kablo kullanan işlenmemiş video arayüzü. SD video için 270 Mbits/s bit hızı, 
HD video için 1.5Gbits/s bit hızı (1080i)

 IDS

"Akış" işlemi AQORD *LINK'in Ethernet ağı üzerinden gerçek zamanlı olarak video göndermesini ve almasını sağlar. 
İletim sırasında video sabit diskten gönderilir. Alım sırasında video sabit diske depolanır.

  GNIMAERTS

Ortam sıcaklığı  aT
TRANSCODING "Çapraz Kodlama" işlevi, MPEG2 kodek SD/HD ile sıkıştırılmış video dosyasının, H.264 kodek SD/HD ile sıkıştırılmış 

videoya dönüştürülmesini sağlar.
“Evrensel Seri Veriyolu”. Bir bilgisayar ve çevre aygıtları arasındaki standart bağlantı. BSU
“Değişken Bit Hızı“: Kodlama, video içeriğine bağlı olarak değişen bir hızda yapılır. Bit hızı, belirlenen "Video Hızına" 
eşit veya bu değerin altında tutulur.

 RBV

MPEG2 video kodlama için standart bir kodektir.
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