
Yardım

Stereo P�kap S�stem Uygulaması
H�-Res Aud�o Recorder

Bu Yardım H�-Res Aud�o Recorder'ın özell�kler�n� açıklamakta ve kullanımı �le �lg�l� tal�matları sunmaktadır.
Bu Yardım �ç�ndek� örneklerde p�kap bağlantılı b�r W�ndows b�lg�sayarda görüntülenen ekranlar kullanılmıştır.

H�-Res Aud�o Recorder Hakkında

H�-Res Aud�o Recorder ned�r?

Desteklenen Stereo P�kap S�stem�

Kayıt �ç�n Desteklenen Ses Dosyası B�ç�mler�

Tel�f Hakkı B�ld�r�m� ve T�car� Markalar

B�lg�sayarınızı Kullanıma Hazırlama

S�stem Gereks�n�mler�

H�-Res Aud�o Recorder'ın Yüklenmes�

B�lg�sayar ve P�kabın Bağlanması

Kayıttan Düzenlemeye ve Kaydetmeye uzanan İşlem Akışı

Kayıttan Düzenlemeye ve Kaydetmeye uzanan İşlem Akışı

H�-Res Aud�o Recorder W�ndows'u Anlama

Record Mode Penceres�

Ed�t Mode Penceres�

B�r Plaktak� Müz�k Parçalarının B�lg�sayarınıza Kayded�lmes�

Adım 1. P�kabın Çalıştırılması

Adım 2. H�-Res Aud�o Recorder başlatılıyor

Adım 3. H�-Res Aud�o Recorder �le Plak ve Kayded�len Parçaların Çalınması

Tekrar kayıt

Kayıtla �lg�l� Önlemler

Kayded�lm�ş Müz�k Parçalarını İçeren Geç�c� Dosyanın Düzenlenmes�

B�r İşaretley�c� Ekleme
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Kayded�len Ses Parçaları �ç�n S�nyal Sev�yes� Ayarı (Kazanç Ayarı)

Kayded�lm�ş Müz�k Parçalarını İçeren Geç�c� Dosyanın Dışa Aktarılması

Kayded�lm�ş Müz�k Parçalarını İçeren Geç�c� Dosyanın Dışa Aktarılması

Menü Çubuklarının Kullanımı

Menü Çubuğunun Kullanımı (W�ndows)

Menü Çubuğunun Kullanımı (Mac)

Hata Mesajları

Hata Mesajları

Sorun G�derme

Yükleme başarısız.

B�lg�sayarınız bağlı p�kabı algılayamıyor.

H�-Res Aud�o Recorder başlamıyor.

Kayıt başlamıyor.

B�lg�sayarınız Uyku (Bekleme) modundan çıktığında, b�lg�sayardan ses duyulmuyor veya p�kap b�lg�sayar
tarafından algılanmıyor. (Sadece W�ndows)

Geç�c� dosyaya kayded�len parçaların çalınması kes�l�yor (seste atlama oluyor) ya da dalga şekl� ç�z�m� gec�k�yor.

Kayded�len veya çalan ses dosyasında elektr�ksel paraz�t duyuyorsunuz.

S�nyal sev�yes� (kazanç) ayarı gürültüye neden olur.

Kazanç ayarı �ç�n “Auto” seçeneğ�n�n seç�lmes� s�nyal sev�yes�n� değ�şt�rmez.

B�r dosyayı kaydetme denemes� başarısız.

B�r plaktan dosya kaydetme �ş�n�z b�tt�ğ�nde, başka b�r dosyayı nasıl kaydedeceğ�n�zden em�n değ�ls�n�z.

Kayded�len dosyaları nasıl çalacağınızdan em�n değ�ls�n�z.

Kayded�len dosyaları nasıl düzenleyeceğ�n�zden em�n değ�ls�n�z.

Kayded�len dosyaları b�r CD'ye nasıl yazdıracağınızdan em�n değ�ls�n�z.

Kayded�len dosyaları b�r d�ske DSD b�ç�m�nde nasıl yazdıracağınızdan em�n değ�ls�n�z.
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Yardım

Stereo P�kap S�stem Uygulaması
H�-Res Aud�o Recorder

H�-Res Aud�o Recorder ned�r?

H�-Res Aud�o Recorder, b�r v�n�l plakta yer alan parçaları yüksek çözünürlükte b�lg�sayarınıza kaydetmek �ç�n kullanılan
b�r uygulamadır.

B�r plakta yer alan parçaların kayded�lmes�

P�kap ve b�lg�sayarınız p�kapla b�rl�kte ver�len USB kablo �le b�rb�r�ne bağlıyken, p�kap üzer�nde çalmakta olan plaktak�
müz�k parçalarını yüksek çözünürlüklü b�r b�ç�mde (DSD veya PCM) kaydedeb�l�rs�n�z.
Kayıt �ç�n kullanılab�l�r maks�mum süre 100 dak�kadır.

Geç�c� dosyayı düzenleme

İşaretley�c�ler ekleme
Kayded�len ver�lere (geç�c� dosya) �şaretley�c�ler ekleyeb�l�r ve dosyalara aktarılacak ver� aralıklarını bel�rteb�l�rs�n�z.
Geç�c� dosyaya �şaretley�c� ekleme:

�lk parçadan öncek� veya parçalar arasındak� sess�z bölümler� s�lmek.
b�r plağın her �k� yüzündek� parçaların tümünü kaydett�kten sonra geç�c� dosyayı b�reysel ses dosyalarına ayırmak �ç�n
yapılır.

En fazla 60 �şaretley�c� ekleyeb�l�r, �şaretley�c�ler� kaldırab�l�r veya taşıyab�l�rs�n�z.

Kazanç ayarı
Kayded�len ver�ler (geç�c� dosya) �ç�n s�nyal sev�yes�n� (kazanç) ayarlayab�l�rs�n�z.
Kazancı +1 dB ve +6 dB arasında 1 dB adımla artırmanızı sağlayan otomat�k kazanç ayarı ve manuel kazanç ayarı
seçeb�l�rs�n�z.

Geç�c� dosyayı dışa aktarma

Kayded�len ver�ler� (geç�c� dosya) b�lg�sayarınıza aktarab�l�rs�n�z.
Geç�c� dosyayı dışa aktarmadan önce albüm adını, albüm sanatçı adını, parça adlarını ve parça sanatçı adlarını da
g�reb�l�rs�n�z.

Not
H�-Res Aud�o Recorder sadece b�r kayıt uygulamasıdır. B�lg�sayarınızdak� kayıtlı dosyaları çalma özell�ğ�ne sah�p değ�ld�r. Bu tür
dosyaları çalmak �ç�n, dosyaları yüksek çözünürlüklü b�r müz�k çalara aktarmanız veya b�lg�sayarınıza yüksek çözünürlüklü b�r
ses çalma uygulaması yüklemen�z gerek�r.

Yen�den düzenleme �ç�n dışa aktarılmış olan dosyaları tekrar H�-Res Aud�o Recorder'a aktaramazsınız.
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Yardım

Stereo P�kap S�stem Uygulaması
H�-Res Aud�o Recorder

Desteklenen Stereo P�kap S�stem�

H�-Res Aud�o Recorder aşağıdak� stereo p�kap s�stem�n� destekler.

Desteklenen stereo p�kap s�stem�
PS-HX500
(Mayıs 2022 �t�bar�yle)
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Yardım

Stereo P�kap S�stem Uygulaması
H�-Res Aud�o Recorder

Kayıt �ç�n Desteklenen Ses Dosyası B�ç�mler�

H�-Res Aud�o Recorder kayıt �ç�n aşağıdak� ses dosyası b�ç�mler�n� destekler.
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 DSD (DSF) PCM (WAV)

Özell�k

Gen�ş bant gen�şl�ğ� ve analog plak ses� g�b� pürüzsüz b�r
ses elde etmek �ç�n mükemmel uzay göster�m� sağlar.
Bu b�ç�mdek� dosyaları sadece DSD (DSF) b�ç�m�n�
destekleyen b�r b�lg�sayar uygulaması �le veya yüksek
çözünürlüklü b�r müz�k çalarda çalab�l�rs�n�z.

D�nam�k b�r ses elde etmek �ç�n mükemmel
b�r düşük ses sağlar.
Bu b�ç�m genell�kle d�j�tal ses kaydı �ç�n
kullanılır.
Bu b�ç�mdek� dosyaları çeş�tl� b�lg�sayar
uygulamaları �le veya yüksek çözünürlüklü
b�r müz�k çalarda çalab�l�rs�n�z.

Örnekleme
frekansı

2,8 MHz, 5,6 MHz 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz

B�t der�nl�ğ� 1 b�t 16 b�t, 24 b�t

Dosya
uzantısı

.dsf .wav
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Stereo P�kap S�stem Uygulaması
H�-Res Aud�o Recorder

Tel�f Hakkı B�ld�r�m� ve T�car� Markalar

Tel�f Hakkı B�ld�r�m�

Kayded�len müz�k sadece k�ş�sel kullanımla sınırlıdır. Müz�ğ�n bu sınırın dışında kullanılması tel�f hakkı sah�pler�n�n �zn�n�
gerekt�r�r.

T�car� markalar

M�crosoft ve W�ndows, M�crosoft ş�rketler grubunun t�car� markalarıdır.
Mac, Mac OS, OS X ve macOS, Apple Inc. ş�rket�n�n ABD ve d�ğer ülke ve bölgelerde tesc�ll� t�car� markalarıdır.
ASIO, Ste�nberg Med�a Technolog�es GmbH ş�rket�n�n t�car� markasıdır.
DSD, Sony Corporat�on'ın tesc�ll� t�car� markasıdır.

D�ğer tüm t�car� markalar ve tesc�ll� t�car� markalar kend� �lg�l� ş�rketler�ne a�t t�car� markalar ya da tesc�ll� t�car� markalardır.
Bu Yardım �ç�nde, ® ve ™ �şaretler� bel�rt�lmem�şt�r.

4-589-066-62(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Yardım

Stereo P�kap S�stem Uygulaması
H�-Res Aud�o Recorder

S�stem Gereks�n�mler�

H�-Res Aud�o Recorder �ç�n s�stem gereks�n�mler� aşağıdak� şek�lded�r:

W�ndows

İşlet�m s�stemler�:
W�ndows 7 (32/64 b�t)
W�ndows 8 (32/64 b�t)
W�ndows 8.1 (32/64 b�t)
W�ndows 10 (32/64 b�t)
W�ndows 11 (32/64 b�t)

(En son h�zmet paket� gerekl�d�r)

Not
En son W�ndows güncellemeler� uygulanmazsa, uygulama başarıyla yüklenmeyeb�l�r. W�ndows Update'� başlatın ve en son
güncellemeler� yükley�n.

M�crosoft tarafından artık desteklenmeyen �şlet�m s�stemler�yle �lg�l� olarak
Donanım/yazılım ürünler�m�zle �lg�l� sorunlara ver�len destek ve alınan güvenl�k önlemler� de sona erecekt�r. Ürünler�m�z�
bu �şlet�m s�stem� ortamlarında kullanmaya devam etmen�z, c�hazların ve yazılımların anormal şek�lde çalışmasına veya
güvenl�ğ�n sağlanamaması g�b� sorunlara neden olab�l�r.
M�crosoft Corporat�on tarafından sağlanan destek b�lg�ler�n� kontrol ed�n.

CPU:
Intel Core 2 �şlemc�, 1,6 GHz veya üzer�

Bellek:
1 GB veya üzer�

Ekran çözünürlüğü:
1.024 × 768 veya üzer�

Müz�k çalar c�haz:
Gerekl�

Mac

İşlet�m s�stemler�:
OS X Maver�cks (10.9)
OS X Yosem�te (10.10)
OS X El Cap�tan (10.11)
macOS S�erra (10.12)
macOS H�gh S�erra (10.13)
macOS Mojave (10.14)
macOS Catal�na (10.15)
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macOS B�g Sur (11)
macOS Monterey (12)

Ekran çözünürlüğü:
1.024 × 768 veya üzer�

Müz�k çalar c�haz:
Gerekl�

Ver�len �şlet�m s�stemler�n�n dışındak� �şlet�m s�stemler� desteklenmez.

Not
H�-Res Aud�o Recorder'ın aşağıdak� durumlarda başarıyla çalışması garant� ed�lmez:

ver�len �şlet�m s�stemler�nden b�r�ne sah�p her b�lg�sayarda
ev yapımı b�r b�lg�sayarda, kullanıcı tarafından yükselt�lm�ş b�r �şlet�m s�stem�ne sah�p b�lg�sayarda, b�rden çok önyüklemel� b�r
b�lg�sayarda veya sanal b�lg�sayarda
b�lg�sayarın güç tasarrufu özell�kler� �le: S�stem duraklatma veya Uyku (Bekleme)

4-589-066-62(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Yardım

Stereo P�kap S�stem Uygulaması
H�-Res Aud�o Recorder

H�-Res Aud�o Recorder'ın Yüklenmes�

H�-Res Aud�o Recorder'ı b�lg�sayarınıza yükley�n.

H�-Res Aud�o Recorder'ı kaldırmak �ç�n
W�ndows:
[Denet�m Masası] altındak� [Programlar ve Özell�kler]'e veya [Ayarlar] altındak� [Uygulamalar ve özell�kler]'e tıklayın
ve ardından “H�-ResAud�oRecorder”ı kaldırın.
Uygulama ve uygulamaya a�t sürücü yazılımı b�rl�kte kaldırılır.

Mac:
 (H�-Res Aud�o Recorder s�mges�)'n� Çöp Sepet� �ç�ne sürükley�n ve Çöp Sepet�'� boşaltın.

Not

H�-Res Aud�o Recorder'ı b�lg�sayarınıza yükley�n.

Uygulamayı �nd�rme ve yükleme �le �lg�l� ayrıntılı b�lg� �ç�n, �kamet ett�ğ�n�z bölgeye a�t web s�tes�n� z�yaret
edeb�l�rs�n�z.

Avrupa'dak� müşter�ler �ç�n:
https://www.sony.eu/support adres�n� z�yaret ed�n, ülken�ze a�t web s�tes�ne geç�n ve ardından “H�-Res Aud�o
Recorder”ı arayın.

Amer�ka kıtasındak� müşter�ler �ç�n:
https://www.sony.com/am/support adres�n� z�yaret ed�n ve “H�-Res Aud�o Recorder”ı arayın.

Ç�n'dek� müşter�ler �ç�n:
https://serv�ce.sony.com.cn adres�n� z�yaret ed�n ve “H�-Res Aud�o Recorder”ı arayın.

D�ğer ülkelerdek�/bölgelerdek� müşter�ler �ç�n:
https://www.sony-as�a.com/support adres�n� z�yaret ed�n ve “H�-Res Aud�o Recorder”ı arayın.

1

H�-Res Aud�o Recorder uygulamasının b�lg�sayarınızda yüklü olduğundan em�n olmak �ç�n aşağıdak�
adımları �zley�n.

W�ndows:

Mac:

2

[Denet�m Masası] altındak� [Programlar ve Özell�kler]'e veya [Ayarlar] altındak� [Uygulamalar ve özell�kler]'e
tıklayın ve ardından “H�-ResAud�oRecorder”ın görüntülend�ğ�nden em�n olun.

1.

P�kabı b�lg�sayara bağlayın ve çalıştırın, ardından [Denet�m Masası] - [Donanım ve Ses] - [Aygıt Yönet�c�s�]'ne
tıklayın veya [Başlat]'a sağ tıklayın ve [Aygıt Yönet�c�s�]'n� seç�n.

2.

“PS-HX500”ün [Ses, v�deo ve oyun denetley�c�ler�] altında görüntülend�ğ�nden em�n olun.3.

F�nder'ı başlatın ve [Uygulamalar]'ı tıklatın.1.
“H�-Res Aud�o Recorder”'ın görüntülend�ğ�nden em�n olun.2.
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Yükleme, b�lg�sayarınızda yaklaşık 100 MB'lık boş d�sk alanı gerekt�r�r. B�lg�sayarda yeterl� boş d�sk alanı yoksa, gereks�z
dosyaları kaldırın.

Yükleme �şlem� devam ederken �şlem� durdurmayın.

H�-Res Aud�o Recorder başarıyla yüklenmed�yse, uygulamayı kaldırın ve tekrar yükley�n.

Yönet�c� ayrıcalıkları olmayan b�r hesap (Yönet�c� hesabı olmayan b�r hesap) kullanarak b�lg�sayarda oturum açarsanız
(b�lg�sayara g�r�ş yaparsanız), H�-Res Aud�o Recorder'ı yükleyemezs�n�z veya kaldıramazsınız. Yönet�c�n�n kullanıcı adı ve
parolasını g�rerek Yönet�c� hesabına geç�ş yapın ya da b�lg�sayar oturumunu kapatın (çıkış yapın) ve ardından Yönet�c� hesabı �le
tekrar oturum açın (g�r�ş yapın).

4-589-066-62(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Stereo P�kap S�stem Uygulaması
H�-Res Aud�o Recorder

B�lg�sayar ve P�kabın Bağlanması

B�lg�sayarınızı ve p�kabı aşağıda göster�ld�ğ� şek�lde bağlayın:

Not
P�kaptan gelen USB çıkış s�nyaller� sadece kayıt �ç�n kullanılab�l�r, çalma amaçlı kullanılamaz.

Bağlantı �ç�n USB hub veya USB uzatma kablosu kullanmayın. Ürünle b�rl�kte ver�len USB kabloyu kullandığınızdan ve b�lg�sayar
�le p�kabı doğrudan b�rb�r�ne bağladığınızdan em�n olun.

USB kablonun f�ş�n� USB bağlantı noktasına düz şek�lde ve tam yerleşt�rd�ğ�n�zden em�n olun. Arızalara neden olab�leceğ� �ç�n
bağlantı noktasına eğ�k şek�lde takmaya çalışmayın.

B�lg�sayarınıza ses kaydı yapmadığınız zamanlarda, USB kabloyu p�kaptan çıkarmanız öner�l�r. B�lg�sayar USB bağlantı noktası
üzer�nden p�kaba bağlıyken b�r başka bağlı ses c�hazı �le müz�k çalma paraz�te neden olab�l�r.

B�lg�sayarınız ve p�kap kayıt �ç�n USB kablo �le b�rb�r�ne bağlıyken, p�kabın arkasındak� PHONO/LINE anahtar seç�m�ne
bakılmaksızın, plak çalma �şlem�yle p�kap ekolayzer� tarafından opt�m�ze ed�lm�ş ses ver�ler� b�lg�sayarın USB bağlantı noktasına
gönder�l�r.

P�kaba bağlı b�lg�sayarda devam eden kayıtları d�nlemek �ç�n, b�lg�sayarın dah�l� hoparlörler�n� kullanın veya b�lg�sayara b�r kulaklık
bağlayın. B�lg�sayarda p�kap har�ç başka b�r bağlı USB ses c�hazı varsa, tümünün bağlantısını kes�n.

4-589-066-62(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

P�kapla b�rl�kte ver�len USB kabloyu kullanarak b�lg�sayar ve p�kabı b�rb�r�ne bağlayın.1
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Stereo P�kap S�stem Uygulaması
H�-Res Aud�o Recorder

Kayıttan Düzenlemeye ve Kaydetmeye uzanan İşlem Akışı

Aşağıda b�r v�n�l plaktan geç�c� dosyaya parça kaydetmek, geç�c� dosyayı düzenlemek ve parçaları b�lg�sayarınıza
kaydetmek �ç�n H�-Res Aud�o Recorder kullanımı �le �lg�l� �şlemler ser�s� açıklanmıştır.

P�kabı çalıştırın.

Ayrıntılı b�lg� �ç�n, bkz. “Adım 1. P�kabın Çalıştırılması.”

1

B�lg�sayarınızda H�-Res Aud�o Recorder uygulamasını başlatın.

Ayrıntılı b�lg� �ç�n, bkz. “Adım 2. H�-Res Aud�o Recorder başlatılıyor.”

2

B�r v�n�l plak çalın ve H�-Res Aud�o Recorder �le plaktak� parçaları geç�c� dosyaya kayded�n.

Ayrıntılı b�lg� �ç�n, bkz. “Adım 3. H�-Res Aud�o Recorder �le Plak ve Kayded�len Parçaların Çalınması.”

3

İşaretley�c�ler ekleyerek veya s�nyal sev�yes�n� (kazanç) ayarlayarak geç�c� dosyayı düzenley�n.

Ayrıntılı b�lg� �ç�n, bkz. “B�r İşaretley�c� Ekleme” veya “Kayded�len Ses Parçaları �ç�n S�nyal Sev�yes� Ayarı (Kazanç
Ayarı).”

4
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İpucu

Aşağıdak� adımları �zleyerek plağın A ve B yüzler�n� arka arkaya da kaydedeb�l�r, ardından düzenleyeb�l�r ve geç�c� dosyayı dışa
aktarab�l�rs�n�z.

Yukarıda adım 3'te A yüzünü kaydetme �şlem� b�tt�ğ�nde, (Pause Record�ng) düğmes�n� tıklatın.
Plağı ters çev�r�n ve adım 3 �la 5'� �zley�n.

4-589-066-62(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Geç�c� dosyayı b�lg�sayara kaydetmek �ç�n dışa aktarın.

Ayrıntılı b�lg� �ç�n, bkz. “Kayded�lm�ş Müz�k Parçalarını İçeren Geç�c� Dosyanın Dışa Aktarılması.”

5

A yüzünün ardından plağın B yüzünü kaydetmek �ç�n plağı ters çev�r�n ve kaydı başlatın.

Menü çubuğunda [F�le] - [New] öğes�n� tıklatın (H�-Res Aud�o Recorder penceres�) ve ardından 3 �la 5 adımlarını
tekrarlayın.

6
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Stereo P�kap S�stem Uygulaması
H�-Res Aud�o Recorder

Record Mode Penceres�

Aşağıda Record Mode penceres� açıklanmıştır.

Menü çubuğu
Çeş�tl� �şlemler �ç�n seç�leb�l�r menü seçenekler� sunar. Ayrıntılı b�lg� �ç�n, bkz. “Menü Çubuğunun Kullanımı
(W�ndows).”
Mac menü seçenekler� �ç�n, bkz. “Menü Çubuğunun Kullanımı (Mac).”

1.

Zaman gösterges�
Kaydın başlangıcından �t�baren geçen sürey� göster�r.

2.

OVER nokta göstergeler�
Kayded�len ses parçasının s�nyal sev�yes� 0 dB (OVER noktası) değer�ne ulaşırsa, dalga şek�ller�nde her kes�n OVER
noktası üzer�nde b�r gösterge (kırmızı nokta) görüntülen�r. Aynı zamanda, s�nyal sev�ye ölçer çubuklarının her �k�s�n�n
veya b�r�n�n sağ ucunda da yanar.

3.

 (Start Record�ng) düğmes�
Kaydı başlatmak �ç�n b�r onay mesajı görüntüler.

4.

 (Pause Record�ng) düğmes�
Devam eden kaydı duraklatır.

5.

Dalga şekl� ç�z�m alanı
Kırmızı ç�zg�n�n sol tarafında, kayded�len parçanın dalga şekl�n� göster�r.

6.

Record�ng Complete düğmes�
Kayıt tamamlandıktan sonra bu düğmey� tıklattığınızda Ed�t Mode penceres� görüntülen�r.

7.

Ayarlar gösterge alanı
Kayıt başlamadan önce alanı tıklattığınızda dosya b�ç�m�n� ve geç�c� dosya depolamayı ayarlama penceres�
görüntülen�r.

8.

S�nyal sev�ye ölçer çubukları9.
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İlg�l� Konu
Ed�t Mode Penceres�

Adım 3. H�-Res Aud�o Recorder �le Plak ve Kayded�len Parçaların Çalınması

4-589-066-62(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Kayded�len ses parçasının sol ve sağ s�nyal sev�yeler�ne göre uzatın veya kısaltın.
S�nyal sev�yes� 0 dB (OVER noktası) değer�ne ulaşırsa, s�nyal sev�ye ölçer çubuklarının her �k�s�n�n veya b�r�n�n sağ
ucunda  yanar. Aynı zamanda, dalga şek�ller�nde kes�n OVER noktası üzer�nde de b�r gösterge (kırmızı
nokta) görüntülen�r
Kaydın sonunda [Record�ng Complete] düğmes�n� tıklatıncaya kadar tepe sev�ye gösterges� ve  yanık
durumda kalır.
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Yardım

Stereo P�kap S�stem Uygulaması
H�-Res Aud�o Recorder

Ed�t Mode Penceres�

Aşağıda Ed�t Mode penceres� açıklanmıştır.

A: Yakınlaştırılmış dalga şekl� ç�z�m alanlı Ed�t Mode penceres�
B: Uzaklaştırılmış dalga şekl� ç�z�m alanlı Ed�t Mode penceres�

Menü çubuğu
Çeş�tl� �şlemler �ç�n seç�leb�l�r menü seçenekler� sunar. Ayrıntılı b�lg� �ç�n, bkz. “Menü Çubuğunun Kullanımı
(W�ndows).”

1.
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Mac menü seçenekler� �ç�n, bkz. “Menü Çubuğunun Kullanımı (Mac).”

Zaman gösterges�
Geç�c� dosyada çalma noktasını bel�rten sürey� solda ve geç�c� dosyanın toplam süres�n� sağda göster�r.

2.

OVER nokta gösterges�
Kayded�len ses parçalarının s�nyal sev�yes� 0 dB (OVER noktası) değer�ne ulaştığı her noktada görüntülen�r. Ses
çalma, bu OVER noktalarından b�r�ne ulaştığında, s�nyal sev�ye ölçer çubuklarının her �k�s�n�n veya b�r�n�n sağ
ucunda  yazısı da yanar.

3.

(Prev�ous Marker) düğmes�/ (Next Marker) düğmes�
Çalma �şlem� duraklatılırken bu düğmelerden herhang� b�r�n� tıklattığınızda çalma �mlec�n� geçerl� �mleç konumundan
hemen öncek� veya sonrak� �şaretley�c�ye taşır.
Çalma �şlem� sürüyorken, düğmelerden herhang� b�r�n� tıklattığınızda geç�c� dosya geçerl� �mleç konumundan hemen
öncek� veya sonrak� �şaretley�c�den �t�baren çalmaya başlar.
B�r öncek� �şaretley�c�den �t�baren çalma süres� 5 san�ye �ç�ndeyken,  (Prev�ous Marker) düğmes� �k�nc� b�r kez
tıklatılırsa geç�c� dosya b�r öncek�nden öncek� �şaretley�c�den �t�baren çalmaya başlar.

4.

(Start Play�ng) düğmes�
Geç�c� dosyaya kayded�len parçaları çalmaya başlar.
Düğmeye basıldığında düğmen�n görünümü (Pause Play�ng) olarak değ�ş�r. Çalmayı duraklatmak �ç�n, düğmey� b�r
kez daha tıklatın.

5.

(Add Marker) düğmes�
Çalma �şlem� duraklatılırken bu düğmey� tıklattığınızda çalma �mleç konumuna b�r �şaretley�c� ekler.

6.

(Zoom In) düğmes�/ (Zoom Out) düğmes�
Dalga şekl� ç�z�m alanını yaklaştırır/uzaklaştırır.

7.

Çalma �mlec�
Geç�c� dosyaya kayded�len b�r parçadak� çalma noktasını göster�r.

8.

İşaretley�c� ekleme alanı
İşaretç�y� taşıyab�l�r ve �şaretç� konumunda b�r �şaretley�c� eklemek �ç�n tıklatab�l�rs�n�z.

9.

Dalga şekl� ç�z�m alanı
Geç�c� dosyaya kayded�len parçaların dalga şek�ller�n� göster�r. B�r dalga şekl� tıklatıldığında, çalma �mlec� tıklatılan
konuma taşınır.
B�r dalga şekl� ç�ft tıklatıldığında, geç�c� dosya ç�ft tıklatma konumuyla eşleşen noktadan �t�baren çalmaya başlar.

10.

Sayfa seç�m düğmeler�
Dalga şekl� ç�z�m alanında geç�c� dosyanın �lg�l� sayfalarını göster�r.
Kayıt süres�ne göre en fazla 4 düğme (“00 - 30”, “30 - 60”, “60 - 90” ve “90 - 100”) görüntülen�r.

11.

S�nyal sev�ye ölçer çubukları
Kayded�len ses parçalarının çalınması sırasında, s�nyal sev�ye ölçer çubukları ses parçalarının sol ve sağ s�nyal
sev�yeler�ne göre uzar veya kısalır.
Çalma �şlem�, s�nyal sev�yes�n�n 0 dB (OVER noktası) değer�ne ulaştığı noktalardan b�r�ne ulaştığında, 
yazısı yanar.
Tepe sev�ye gösterges� ve  bel�rl� b�r süre boyunca yanmaya devam eder.

12.

Kazanç seç�m düğmes�
Kayded�len ses parçalarını çalma �şlem� duraklatılmış durumdayken, b�r s�nyal sev�yes� değer� (kazanç) seçmek �ç�n
bu düğmey� tıklatab�l�rs�n�z.

13.

Wr�te to F�les düğmes�
Düzenleme �şlem� tamamlandıktan sonra bu düğmey� tıklattığınızda Wr�te to F�les penceres� görüntülen�r.

14.

17



İlg�l� Konu
Record Mode Penceres�
B�r İşaretley�c� Ekleme

Kayded�lm�ş Müz�k Parçalarını İçeren Geç�c� Dosyanın Dışa Aktarılması

Kayded�len Ses Parçaları �ç�n S�nyal Sev�yes� Ayarı (Kazanç Ayarı)

4-589-066-62(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Yardım

Stereo P�kap S�stem Uygulaması
H�-Res Aud�o Recorder

Adım 1. P�kabın Çalıştırılması

B�lg�sayar ve p�kabın USB kablo �le b�rb�r�ne bağlı olduğundan em�n olun ve ardından p�kabı çalıştırın.
Bağlantı �le �lg�l� ayrıntılı b�lg� �ç�n, bkz. “B�lg�sayar ve P�kabın Bağlanması.”

Not

Paraz�t ve gürültü sesler�n� engellemek �ç�n, AC adaptörü p�kaptan mümkün olduğu kadar uzağa yerleşt�r�n.

4-589-066-62(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

P�kap üzer�ndek� DC IN soket�n� elektr�k pr�z�ne bağlamak �ç�n p�kap �le b�rl�kte ver�len AC adaptörü kullanın.1

SPEED/POWER döner anahtarını çev�rerek “ON” konumuna get�r�n.

P�kap çalışır ve USB bağlantı noktası üzer�nden bağlı olduğu b�lg�sayar tarafından algılanab�l�r.

2
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Yardım

Stereo P�kap S�stem Uygulaması
H�-Res Aud�o Recorder

Adım 2. H�-Res Aud�o Recorder başlatılıyor

B�lg�sayarınızda H�-Res Aud�o Recorder uygulamasını başlatın ve kayıt dosya b�ç�m�, geç�c� dosya depolama g�b� ayarları
bel�rt�n.

H�-Res Aud�o Recorder'dan çıkmak �ç�n
W�ndows:
Menü çubuğunda [F�le] - [Ex�t]'� tıklatın (H�-Res Aud�o Recorder penceres�nde) veya penceren�n sağ üst köşes�ndek�
[x] s�mges�n� tıklatın.

Mac:
Menü çubuğunda [H�-Res Aud�o Recorder] - [Ex�t]'� tıklatın veya penceren�n sol üst köşes�ndek� [x] s�mges�n� tıklatın.

Not
Varsayılan geç�c� dosya depolamasının değ�şt�r�lmes�, dalga şekl� ç�z�m�nde gec�kmeye veya seste atlamaya neden olab�l�r.
Varsayılan geç�c� dosya depolamasını değ�şt�rmen�z gerek�rse, bunu dah�l� sab�t d�sk sürücüsü g�b� yüksek hızlı d�sk sürücüsünde
yer alan b�r klasörle değ�şt�r�n.

H�-Res Aud�o Recorder'ı başlatın.

W�ndows: [Tüm Programlar] ([Tüm Uygulamalar]) - [H�-Res Aud�o Recorder] öğes�n� tıklatın.
Mac: F�nder'ı başlatın ve [H�-Res Aud�o Recorder]'ı ç�ft tıklatın ([Uygulamalar] �ç�nde).

1

Penceren�n üst kısmında yer alan menü çubuğunda [F�le] - [Sett�ngs] öğes�n� tıklatın.

Mac �ç�n, menü çubuğunda [H�-Res Aud�o Recorder] - [Sett�ngs] öğes�n� tıklatın.
Sett�ngs penceres� görüntülen�r.
Alternat�f olarak, Sett�ngs penceres�n� Sett�ngs ekran alanını tıklatarak da (Record Mode penceres�nde)
görüntüleyeb�l�rs�n�z. Ayrıntılı b�lg� �ç�n, bkz. “ Record Mode Penceres�.”

2

“Format” sekmes�nde, [PCM (.wav)] veya [DSD (.dsf)] seç�m�n� yapın ve ardından örnekleme frekansı �le b�t
der�nl�ğ�n� bel�rt�n.

Varsayılan olarak, “PCM (.wav),” “44.1 kHz” ve “16 b�t” seç�lm�şt�r.

3

“Temporary f�le storage” sekmes�nde, geç�c� dosyayı saklamak �ç�n hedef� bel�rt�n.

Varsayılan olarak, geç�c� dosya saklama hedef� aşağıdak� g�b�d�r:
W�ndows: C:\Users\[kullanıcı_adı]\AppData\Local\Sony\H�-Res Aud�o Recorder\temp
Mac: /Users/[kullanıcı_adı]/L�brary/Caches/jp.co.sony.H�-Res-Aud�o-Recorder/
Kayıt �ç�n kullanılab�l�r süre 100 dak�kadan az �ken, kalan süre geç�c� dosya depolama yolu altında görüntülen�r.
Bel�rt�len d�sk sürücüsü geç�c� dosya depolama �ç�n yeterl� boş d�sk alanına sah�p olmadığında, geç�c� dosya
depolamayı başka b�r d�sk sürücüsüne değ�şt�r�n.
Hedef� değ�şt�rd�kten sonra, [Reset to default] düğmes�n�n tıklatılması varsayılan geç�c� dosya depolamayı ger�
yükler.

4

[OK] düğmes�n� tıklatın.5
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H�-Res Aud�o Recorder çalışıyorken ver� kaybına veya başarısız kurtarmaya neden olab�leceğ� �ç�n b�lg�sayarınızı Uyku (Bekleme)
moduna sokmayın.
H�-Res Aud�o Recorder başlatıldıktan sonra, b�lg�sayarın otomat�k olarak Uyku (Bekleme) moduna g�rmes�n� engeller.

İpucu
B�r H�-Res Aud�o Recorder güncellemes� olduğunda, uygulamanın başlangıcında konuyla �lg�l� b�r mesaj görüntülen�r. H�-Res
Aud�o Recorder'ın yen� sürümünü �nd�rmek �ç�n, [Download] düğmes�n� tıklatın.
H�-Res Aud�o Recorder'ın güncellenmes�yle �lg�l� (W�ndows) ayrıntılı b�lg� �ç�n, bkz. “Menü Çubuğunun Kullanımı (W�ndows).” Mac
�le �lg�l� ayrıntılı b�lg� �ç�n, bkz. “Menü Çubuğunun Kullanımı (Mac).”

İlg�l� Konu
Kayıt �ç�n Desteklenen Ses Dosyası B�ç�mler�

4-589-066-62(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Yardım

Stereo P�kap S�stem Uygulaması
H�-Res Aud�o Recorder

Adım 3. H�-Res Aud�o Recorder �le Plak ve Kayded�len Parçaların Çalınması

P�kapta seçt�ğ�n�z b�r plağı çalın ve plakta yer alan parçaları H�-Res Aud�o Recorder �le kayded�n.

A yüzünün ardından plağın B yüzünü kaydetmek �ç�n
A yüzü �ç�n geç�c� dosyanın dışa aktarılması ve ardından B yüzünün kayded�lmes�, geç�c� dosyanın daha küçük boyutu
neden�yle B yüzü �ç�n dışa aktarma süres�n� azaltmaya yardımcı olacaktır.
Bunu yapmak �ç�n, A yüzünün kaydı b�tt�ğ�nde, plağı ters çev�r�n, penceren�n üst tarafındak� menü çubuğunda [F�le] -
[New] öğes�n� tıklatın ve ardından yukarıdak� 1 �la 5 adımlarını tekrarlayın.

A ve B yüzler�n� arka arkaya kaydetmek ve ardından geç�c�y� dosyayı düzenlemek ve dışa aktarmak
�ç�n

Record Mode / H�-Res Aud�o Recorder penceres�nde, (Start Record�ng) düğmes�n� tıklatın.

“Play the v�nyl record on the turntable and cl�ck the "Start Record�ng" button.” mesajı görüntülen�r.

1

P�kapta b�r plak çalın.

Plak çalma �le �lg�l� ayrıntılı b�lg� �ç�n, p�kap �le b�rl�kte ver�len Operat�ng Instruct�ons kılavuzuna bakın.
B�r plak çalarken, b�lg�sayarınızın hoparlörler�nden plaktak� parçaları duyarsınız. B�lg�sayarınızda çalma ses
sev�yes�n� ayarlayab�l�rs�n�z.

2

Kaydetmek �sted�ğ�n�z parça çalmaya başlamadan önce, [Start Record�ng]'� tıklatın.

Kayıt başlar ve kayded�len parçanın dalga şek�ller� pencerede görünür.
Kaydı duraklatmak �ç�n, (Pause Record�ng) düğmes�n� tıklatın.
Kaydı kaldığı yerden devam ett�rmek �ç�n, (Start Record�ng) düğmes�n� tekrar tıklatın.

3

Kayıt b�tt�ğ�nde, [Record�ng Complete] düğmes�n� tıklatın.

Ed�t Mode penceres� görüntülen�r.

4

Geç�c� dosyayı düzenley�n ve dışa aktarın.

Geç�c� dosya düzenleme veya dışa aktarma �le �lg�l� ayrıntılı b�lg� �ç�n, bkz. “B�r İşaretley�c� Ekleme”, “Kayded�len Ses
Parçaları �ç�n S�nyal Sev�yes� Ayarı (Kazanç Ayarı)” veya “Kayded�lm�ş Müz�k Parçalarını İçeren Geç�c� Dosyanın
Dışa Aktarılması.”

5
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Geç�c� dosyayı dışa aktarmadan önce albüm adını ve d�ğer özell�kler� tek seferde bel�rteb�ld�ğ�n�z �ç�n plağın A ve B
yüzler�n� kaydetme geç�c� dosya düzenlemes�n� bas�tleşt�rmen�ze yardımcı olacaktır.
Bunu yapmak �ç�n, yukarıdak� adım 1 �la 3'ü �zley�n ve A yüzünün kaydını b�t�rd�ğ�n�zde (Pause Record�ng) düğmes�n�
tıklatın (adım 4'tek� Record�ng Complete] yer�ne). Plağı ters çev�r�n ve d�ğer yüzü çalın, seçt�ğ�n�z parça çalmaya
başlamadan önce (Start Record�ng) düğmes�n� tıklatın ve ardından adım 4 ve 5'� �zley�n.

Not
Kayıt �ç�n kullanılab�l�r süre 0 dak�ka olduğunda, [Start Record�ng] devre dışı bırakılır ve kayda başlamadan önce geç�c� dosya
depolamasını değ�şt�rmen�z gerek�r. Ayrıntılı b�lg� �ç�n, bkz. “Adım 2. H�-Res Aud�o Recorder başlatılıyor.”
B�lg�sayarınızın d�sk sürücüsünde yeterl� boş d�sk alanı olmadığında, örneğ�n gereks�z uygulamaları kaldırarak d�sk alanını artırın
veya d�sk bölümü boyutunu değ�şt�r�n.

B�r plak çalarken, (Start Record�ng) düğmes�n� tıklamadıysanız parçaları duymazsınız.

Kaydı duraklattıktan sonra, kaydı devam ett�rmek �ç�n (Start Record�ng) düğmes�n� tıklatma “Play the v�nyl record on the
turntable and cl�ck the "Start Record�ng" button.” mesajını göstermez. (Start Record�ng) düğmes�n� tıklattığınızda kayıt kaldığı
yerden devam eder.

Kayıt devam ed�yorken veya duraklatılmışken, USB kablonun çıkarılması ve bağlanması veya p�kabın kapatılması ve açılması,
p�kabın b�lg�sayarınız tarafından algılanmamasına neden olab�l�r. Bu durumda, H�-Res Aud�o Recorder uygulamasını tekrar
başlatın.

Kayıt sırasında b�lg�sayarınızdan duyduğunuz ses yüksek çözünürlüklü ses değ�ld�r. Kayded�len geç�c� dosyadan b�lg�sayar
tarafından çalınab�l�r b�ç�me dönüştürülen ses� duyarsınız.

P�kaba bağlı b�lg�sayarda devam eden kayıtları d�nlemek �ç�n, b�lg�sayarın dah�l� hoparlörler�n� kullanın veya b�lg�sayara b�r kulaklık
bağlayın. B�lg�sayarda p�kap har�ç başka b�r bağlı USB ses c�hazı varsa, tümünün bağlantısını kes�n.

H�-Res Aud�o Recorder başlatıldıktan sonra aşağıdak� mesaj görünürse, [Tamam]'a tıklayın. (Mac)

[İz�n Verme] seçeneğ�ne tıklamak, kaydı �mkansız hale get�r�r.
Bu durumda, Apple menüsünde [S�stem Terc�hler�]'ne tıklayın - [Güvenl�k ve G�zl�l�k] - [G�zl�l�k] - [M�krofon]. M�krofona er�ş�m �zn�
vermek �ç�n, sağ taraftak� uygulama l�stes�nde “H�-Res Aud�o Recorder” seçeneğ�n� seç�n.

İpucu
Kaydı duraklatmak �ç�n (Pause Record�ng) düğmes�n�n tıklatılması plağın çalınmasını durdurmaz. Çalmayı durdurmak �ç�n,
p�kap üzer�ndek� plağı durdurun.
Ayrıntılı b�lg� �ç�n, p�kap �le b�rl�kte ver�len Operat�ng Instruct�ons kılavuzuna bakın.

Adım 2 ve 3 değ�şt�r�leb�l�rd�r. H�-Res Aud�o Recorder'da kaydı başlatab�l�r ve ardından p�kap üzer�nde plak da çalab�l�rs�n�z.

Parçanın b�r bölümünü kaydetmek �sted�ğ�n�zde, kaydetmek �sted�ğ�n�z bölümün başlamasından b�raz önce kaydı başlatmanız ve
bölümün sonundan b�raz sonra durdurmanız öner�l�r. Ardından, Ed�t Mode penceres�nde gereks�z aralıkları bel�rteb�l�r ve bunları
dışa aktarmadan har�ç tutab�l�rs�n�z.
Ayrıntılı b�lg� �ç�n, bkz. “B�r İşaretley�c� Ekleme” ve “Kayded�lm�ş Müz�k Parçalarını İçeren Geç�c� Dosyanın Dışa Aktarılması.”

İlg�l� Konu
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Record Mode Penceres�

Ed�t Mode Penceres�
Tekrar kayıt

Kayıtla �lg�l� Önlemler

4-589-066-62(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Yardım

Stereo P�kap S�stem Uygulaması
H�-Res Aud�o Recorder

Tekrar kayıt

Plaktan kayıt yaparken paraz�t ve gürültü duyuyorsanız veya �ğne atlıyorsa ve kayda tekrar başlamak �stersen�z,
aşağıdak� adımları �zley�n.
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 (Pause Record�ng) düğmes�n� tıklatın (Record Mode penceres� / H�-Res Aud�o Recorder).

Kayıt �şlem� duraklatılır.

1

P�kap üzer�ndek� plağın çalmasını durdurun.

Çalma �şlem�n� durdurma �le �lg�l� ayrıntılı b�lg� �ç�n, p�kap �le b�rl�kte ver�len Operat�ng Instruct�ons kılavuzuna bakın.

2

Penceren�n üst kısmında yer alan menü çubuğunda [F�le] - [New] öğes�n� tıklatın.

“Are you sure you want to record newly? All unsaved data w�ll be d�scarded.” mesajı görüntülen�r.

3

[Tamam] düğmes�n� tıklatın.

Geç�c� dosya s�l�n�r ve Record Mode penceres� başlangıç durumuna döner.
Kaydı tekrar başlatmak �ç�n “Adım 3. H�-Res Aud�o Recorder �le Plak ve Kayded�len Parçaların Çalınması” �ç�ndek�
adımları �zley�n.

4
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Yardım

Stereo P�kap S�stem Uygulaması
H�-Res Aud�o Recorder

Kayıtla �lg�l� Önlemler

H�-Res Aud�o Recorder �le kayıt �ç�n kullanılab�l�r maks�mum süre 100 dak�kadır. Kayıt süres� 100 dak�kayı aştığında,
kayıt otomat�k olarak durur.
B�lg�sayarınızın d�sk sürücüsündek� boş d�sk alanı 100 dak�kalık kayıt �ç�n gerekl� kapas�ten�n altına düştüğünde,
kalan süre kayıt başlangıcında görüntülen�r.

Kayıt �ç�n kullanılab�l�r süre 0 dak�ka olduğunda, [Start Record�ng] devre dışı bırakılır ve kayda başlamadan önce
geç�c� dosya depolamasını değ�şt�rmen�z gerek�r. Ayrıntılı b�lg� �ç�n, bkz. “Adım 2. H�-Res Aud�o Recorder başlatılıyor.”
B�lg�sayarınızın d�sk sürücüsünde yeterl� boş d�sk alanı olmadığında, örneğ�n gereks�z uygulamaları kaldırarak d�sk
alanını artırın veya d�sk bölümü boyutunu değ�şt�r�n.
Kayıt �ç�n gerekl� yaklaşık d�sk alanı aşağıdak� g�b�d�r:
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Ver�
b�ç�m�

Örnekleme frekansı
(b�t der�nl�ğ�)

B�r dak�kalık kayıt �ç�n gerekl�
yaklaşık d�sk alanı

30 dak�kalık kayıt �ç�n gerekl�
yaklaşık d�sk alanı

PCM
(WAV)

44,1 kHz (16 b�t/24 b�t) 32 MB 950 MB

48 kHz (16 b�t/24 b�t) 35 MB 1 GB

96 kHz (16 b�t/24 b�t) 70 MB 2,1 GB

192 kHz (16 b�t/24 b�t) 140 MB 4,1 GB

DSD
(DSF)

2,8 MHz 53 MB 1,6 GB

5,6 MHz 106 MB 3,2 GB
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Yardım

Stereo P�kap S�stem Uygulaması
H�-Res Aud�o Recorder

B�r İşaretley�c� Ekleme

Ed�t Mode penceres�nde, geç�c� dosyaya �şaretley�c�ler ekleyeb�l�rs�n�z.
Örneğ�n parçalar arasına �şaretç�ler ekleyerek, geç�c� dosyayı böleb�l�r ve b�reysel ses dosyaları olarak dışa
aktarab�l�rs�n�z.

İşaretley�c� konumunu ayarlamak �ç�n
İşaretley�c�ye atanan rakamı ( ) tıklatarak veya  (Prev�ous Marker) veya  (Next Marker) düğmes�n� tıklatarak
�stenen �şaretley�c�y� seç�n. Ardından, aşağıdak�lerden b�r�n� yaparak seç�l� �şaretley�c� konumunu ayarlayab�l�rs�n�z:

Penceren�n solundak� ok düğmes�n� ( / ) tıklatın.

İşaretley�c�y� sola veya sağa sürükley�n.

Klavyede sol veya sağ ok tuşuna basın.

B�r �şaretley�c�y� s�lmek �ç�n

(Start Play�ng) düğmes�n� tıklatın (Ed�t Mode penceres� / H�-Res Aud�o Recorder).

Geç�c� dosyaya kayded�len parçalar çalmaya başlar.

1

İşaretley�c� eklemek �sted�ğ�n�z çalma noktasında - örneğ�n parçalar arasındak� sess�z bölümde - (Pause
Play�ng) düğmes�n� tıklatın.

2

(Add Marker) düğmes�n� tıklatın.

Çalma �mleç konumuna b�r �şaretley�c� eklen�r.
Alternat�f olarak, aşağıdak�lerden b�r�n� yaparak �şaretley�c� ekleyeb�l�rs�n�z:

Penceren�n üst kısmında yer alan menü çubuğunda [Ed�t] - [Add Marker] öğes�n� tıklatın.

İşaretley�c� ekleme alanında sağ tıklatın ve kısayol menüsünden [Add Marker] öğes�n� seç�n.

3
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Aşağıdak�lerden b�r�n� yaparak b�r �şaretley�c�y� s�leb�l�rs�n�z:

İstenen �şaretley�c�y� seç�n ve penceren�n üst kısmında yer alan menü çubuğunda [Ed�t] - [Delete Marker] öğes�n�
tıklatın.

İstenen �şaretley�c�y� seç�n ve sağ tıklatın, ardından kısayol menüsünde [Delete Marker] öğes�n� seç�n.

İstenen �şaretley�c�y� seç�n ve ç�ft tıklatın.

İstenen �şaretley�c�y� seç�n ve klavyede Delete tuşuna basın.

Ekled�ğ�n�z tüm �şaretç�ler� s�lmek �ç�n, penceren�n üst kısmında yer alan menü çubuğunda [Ed�t] - [Remove All
Markers] öğes�n� tıklatın. Alternat�f olarak, �şaretley�c� ekleme alanında sağ tıklatab�l�r ve tüm �şaretley�c�ler� s�lmek �ç�n
kısayol menüsünde [Remove All Markers] öğes�n� seçeb�l�rs�n�z.

Not
Geç�c� dosyaya kayded�len parçalar ser�s�n�n başlangıç konum �şaretley�c�s� ( ) ve b�t�ş konum �şaretley�c�s� ( ) otomat�k
olarak eklen�r ve bu �şaretley�c�ler taşınamaz veya s�l�nemez.

Kayıt sırasında b�lg�sayarınızdan duyduğunuz ses yüksek çözünürlüklü ses değ�ld�r. Kayded�len geç�c� dosyadan b�lg�sayar
tarafından çalınab�l�r b�ç�me dönüştürülen ses� duyarsınız.

İpucu
En fazla 60 �şaretley�c� ekleyeb�l�rs�n�z.

Ayrıca, geç�c� dosyaya kayded�len parçalar arasındak� sess�z bölüme b�r �şaretley�c� ekleyerek bu bölümün dışa aktarılmasını
har�ç tutab�l�rs�n�z.
Dışa aktarma �le �lg�l� ayrıntılı b�lg� �ç�n, bkz. “Kayded�lm�ş Müz�k Parçalarını İçeren Geç�c� Dosyanın Dışa Aktarılması.”

İlg�l� Konu
Ed�t Mode Penceres�
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Yardım

Stereo P�kap S�stem Uygulaması
H�-Res Aud�o Recorder

Kayded�len Ses Parçaları �ç�n S�nyal Sev�yes� Ayarı (Kazanç Ayarı)

Ed�t Mode penceres�nde, geç�c� dosya �ç�n s�nyal sev�yes�n� (kazanç) ayarlayab�l�rs�n�z.
Kazancı +1 dB ve +6 dB arasında 1 dB adımla artırmanızı sağlayan otomat�k kazanç ayarı ve manuel kazanç ayarı
seçeb�l�rs�n�z.

Not

Geç�c� dosyanın maks�mum s�nyal sev�yes� kayıt sırasında -1 dB aşılmışsa, adım 2'de “Auto” seç�m�n�n yapılması kazancı
artırmaz.

Adım 2'de “Auto” seç�m�n�n yapılması, kazancı otomat�k olarak +6 dB üzer�nde artırmaz.

Dosyalara aktarma yapmak �ç�n DSD b�ç�m� seç�l�rse, kazancı artırmak daha uzun dışa aktarma süres�ne neden olur.

Plağa bağlı olarak, s�nyal sev�yes� kazanç ayarı �le dah� -1 dB kadar yüksek b�r değere ulaşamaz.

Çalma �şlem� duraklatıldığı sırada, kazanç seç�m düğmes�n� tıklatın ( ) Ed�t Mode penceres� / H�-Res Aud�o
Recorder.

1

Terc�h�n�ze göre +1 dB ve +6 dB arası b�r değer seç�n.

Ayardan önce, geç�c� dosya �ç�n kazanç olarak “0 dB” (ayar yok) seç�l�r.
“Auto” seç�l�yken, maks�mum s�nyal sev�yes� 0 dB değer�n� aşmayacak şek�lde otomat�k olarak ayarlanır.

2

Kazanç seç�m�n� b�t�rd�ğ�n�zde, geç�c� dosyayı çalarak ses parçalarının dalga şek�ller�n� ve s�nyal kazancı
�ç�n s�nyal sev�ye ölçer çubuklarını kontrol ed�n.

S�nyal sev�ye ölçer çubukları ses parçalarının sol ve sağ s�nyal sev�yeler�ne göre uzar veya kısalır.
Çalma �şlem�, s�nyal sev�yes�n�n 0 dB (OVER noktası) değer�ne ulaştığı noktalardan b�r�ne ulaştığında, dalga
şek�ller�nde kes�n OVER noktası üzer�nde b�r gösterge görüntülen�r. Aynı zamanda, s�nyal sev�ye ölçer çubuklarının
her �k�s�n�n veya b�r�n�n sağ ucunda da yanar.
Tepe sev�ye gösterges� ve  bel�rl� b�r süre boyunca yanmaya devam eder ve otomat�k olarak söner.

3
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Ed�t Mode Penceres�
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Stereo P�kap S�stem Uygulaması
H�-Res Aud�o Recorder

Kayded�lm�ş Müz�k Parçalarını İçeren Geç�c� Dosyanın Dışa Aktarılması

Ed�t Mode penceres�nde düzenlem�ş olduğunuz geç�c� dosyayı dışa aktarın ve kayded�len parçaları kayıtlı dosyalar
olarak kayded�n.
Dışa aktarılan parçalar arasındak� sess�z bölümler� har�ç tutmak �ç�n, �lg�l� onay �şaretler�n�n �şaret�n� kaldırmanız gerek�r.
B�r �şaretley�c� ekleme �le �lg�l� ayrıntılı b�lg� �ç�n, bkz. “B�r İşaretley�c� Ekleme.”

Dosyalar kayded�ld�ğ�nde, Ed�t Mode penceres� görüntülen�r.
Yen� b�r kaydı başlatmak �ç�n, penceren�n üst kısmındak� menü çubuğunda [F�le] - [New] öğes�n� tıklatarak Record Mode
penceres�n� görüntüley�n.

Not
Geç�c� dosyayı dışa aktarırken dosya b�ç�m�n� bel�rtemezs�n�z. Dosya b�ç�m� kaydı başlatmadan önce bel�rt�lmel�d�r.
Ayarlarla �lg�l� ayrıntılı b�lg� �ç�n, bkz. “Adım 2. H�-Res Aud�o Recorder başlatılıyor.”

Ed�t Mode / H�-Res Aud�o Recorder penceres�nde, �şaretley�c�ler� ekley�n ve [Wr�te to F�les] düğmes�n�
tıklatın.

Eklenen �şaretley�c�ler�n ve dosya adlarının l�stes�n� �çeren Wr�te to F�les penceres� görüntülen�r.
Varsayılan olarak, her dosya adı “(Parça numarası)_(Yıl)(Tar�h)(Saat).(uzantı)” b�ç�m�nde görüntülen�r (örneğ�n,
01_20160401012345.wav).

1

Dışa aktarılmasını �stemed�ğ�n�z bölümler �ç�n onay �şaretler�n�n �şaret�n� kaldırın.2

[Wr�te to F�les] düğmes�n� tıklatın.

Dosyaları kaydetmek �ç�n hedef seçme penceres� görüntülen�r.

3

Hedef� seç�n ve [Tamam] düğmes�n� tıklatın.

Bel�rt�len hedefte b�r klasör oluşturulur ve kayded�len dosyalar klasöre kayded�l�r.
Wr�te to F�les penceres�nde albüm adını boş bırakırsanız, klasör “(Yıl)(Tar�h)(Saat)” b�ç�m�nde adlandırılır (örneğ�n,
20160401012345).

4
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İpucu

Dışa aktarma �ç�n �şaretç�ler� bel�rtt�kten sonra, dışa aktarılan dosya adlarına dah�l ed�lecek parça numaralarını ve tar�hler� tekrar
atayab�l�rs�n�z. Mesaj penceres�nde [Update F�le Names] ve ardından [Tamam] düğmes�n� tıklatın. Dışa aktarılan her b�r dosya
adındak� parça numarası ve tar�h, yen� b�r ser� numarası ve tar�h �le değ�şt�r�l�r. Mesaj penceres�nde, dışa aktarılan dosya adlarının
�lk parça numarasını bel�rtmek �ç�n ek olarak “In�t�al Track No.” seç�m� yapab�l�rs�n�z.

Dışa aktarılan dosya adlarını parça başlıkları �le değ�şt�reb�l�rs�n�z. Parça başlıklarını g�r�n ve [Opt�ons] - [Use Track T�tles as F�le
Names.] öğes�n� tıklatın. Parça numarası ve uzantısı değ�şmeden kalır.

Albüm sanatçı adını tüm parçaların “Track Art�st” alanına kopyalayab�l�rs�n�z. Albüm sanatçı adını g�r�n ve [Opt�ons] - [Copy Album
Art�st to Track Art�sts] öğes�n� tıklatın.

Parça başlıklarını ve parça sanatçı adlarını g�rer ve [Apply] düğmes�n� tıklatırsanız, g�rm�ş olduğunuz b�lg�ler geç�c� olarak
kayded�l�r. Bu da geç�c� dosyayı baştan tekrar düzenlemek �sted�ğ�n�zde yardımcı olacaktır. Geç�c� dosyayı tekrar düzenlemek �ç�n,
[Cancel] düğmes�n� tıklatın (Wr�te to F�les penceres�nde). Ardından, kayded�len parça başlıklarını ve parça sanatçı adlarını Ed�t
Mode penceres�nde dışa aktarma �ç�n tekrar kullanab�l�rs�n�z.

İlg�l� Konu
Ed�t Mode Penceres�
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Stereo P�kap S�stem Uygulaması
H�-Res Aud�o Recorder

Menü Çubuğunun Kullanımı (W�ndows)

Aşağıda penceren�n üst kısmındak� menü çubuğundan seçeb�leceğ�n�z menü seçenekler� açıklanmıştır.

Not

Bazı menü seçenekler�, görüntülenen pencereye bağlı olarak seç�m �ç�n mevcut olmayab�l�r.

F�le

New:
Geç�c� dosyayı s�ler ve Record Mode penceres� başlangıç durumuna döner.
Varsayılan b�ç�mden değ�şt�rd�ğ�n�z dosya b�ç�m� olduğu g�b� kalır.

Sett�ngs:
Dosya b�ç�m� ve geç�c� dosya depolama ayarlarını yapma penceres�n� göster�r.

Wr�te to F�les:
Wr�te to F�les penceres�n� göster�r.

Ex�t:
H�-Res Aud�o Recorder'dan çıkış yapar.

Record

Start Record�ng:
Kaydı başlatmak �ç�n b�r onay mesajı görüntüler.

Pause Record�ng:
Devam eden kaydı duraklatır.

Record�ng Complete:
Kayıt tamamlandıktan sonra bu menü seçeneğ�n� seçt�ğ�n�zde Ed�t Mode penceres� görüntülen�r.

Ed�t

Ed�t Mode pencerede aşağıdak� menü seçenekler� mevcuttur.

Start Play�ng:
Geç�c� dosyanın çalınmasını başlatır.

Pause Play�ng:
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Devam eden geç�c� dosya çalma �şlem�n� duraklatır.

Add Marker:
Geç�c� dosyanın yürütülmes� duraklatılırken bu menü seçeneğ�n� seçt�ğ�n�zde çalma �mleç konumuna b�r �şaretley�c�
ekler.

Next Marker:
Çalma �mlec�n� sonrak� �şaretley�c� konumuna taşır.

Prev�ous Marker:
Çalma �mlec�n� öncek� �şaretley�c� konumuna taşır.

Delete Marker:
Seç�len �şaretley�c�y� s�ler.

Remove All Markers:
Eklenen �şaretley�c�ler�n tümünü s�ler.

Ga�n:
Kayded�len ver� (geç�c� dosya) �ç�n seçeb�leceğ�n�z s�nyal sev�yes� değerler�n� göster�r.

V�ew

Ed�t Mode pencerede aşağıdak� menü seçenekler� mevcuttur.

Zoom In:
Geç�c� dosyanın dalga şek�ller�n� yakınlaştırır.

Zoom Out:
Geç�c� dosyanın dalga şek�ller�n� uzaklaştırır.

Next Page:
B�rden çok sayfaya yayılıyorsa geç�c� dosyanın sonrak� sayfasını göster�r.

Prev�ous Page:
B�rden çok sayfaya yayılıyorsa geç�c� dosyanın öncek� sayfasını göster�r.

Help

Help:
Yardım / H�-Res Aud�o Recorder yardımını görüntülemek �ç�n web tarayıcısını başlatır.

Check for Updates:
H�-Res Aud�o Recorder�le �lg�l� güncelleme b�lg�ler�n� göster�r.
Herhang� b�r güncelleme olduğunda, mesaj görüntülen�r. [Download] düğmes�n� tıklatın ve aşağıdak� adımları �zley�n.

Yen� b�r H�-Res Aud�o Recorder yükley�c� programı �nd�r�n ve b�lg�sayarınıza kayded�n.

Yükley�c� program tamamen �nd�r�ld�ğ�nde, H�-Res Aud�o Recorder'dan çıkın.

Kayded�len yükley�c� programını ç�ft tıklatın.
Yen� H�-Res Aud�o Recorder sürümü yüklenmeye başlar.
Yükleme tamamlandıktan sonra, H�-Res Aud�o Recorder yen� sürümle değ�şt�r�l�r.

About:
H�-Res Aud�o Recorder'ın sürümünü ve tel�f hakkı yılını göster�r.
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H�-Res Aud�o Recorder

Menü Çubuğunun Kullanımı (Mac)

Aşağıda menü çubuğundan seçeb�leceğ�n�z menü seçenekler� açıklanmıştır.

Not

Bazı menü seçenekler�, görüntülenen pencereye bağlı olarak seç�m �ç�n mevcut olmayab�l�r.

H�-Res Aud�o Recorder

About:
H�-Res Aud�o Recorder'ın sürümünü ve tel�f hakkı yılını göster�r.

Sett�ngs:
Dosya b�ç�m� ve geç�c� dosya depolama ayarlarını yapma penceres�n� göster�r.

Ex�t:
H�-Res Aud�o Recorder'dan çıkış yapar.

F�le

New:
Geç�c� dosyayı s�ler ve Record Mode penceres� başlangıç durumuna döner.
Varsayılan b�ç�mden değ�şt�rd�ğ�n�z dosya b�ç�m� olduğu g�b� kalır.

Wr�te to F�les:
Wr�te to F�les penceres�n� göster�r.

Record

Start Record�ng:
Kaydı başlatmak �ç�n b�r onay mesajı görüntüler.

Pause Record�ng:
Devam eden kaydı duraklatır.

Record�ng Complete:
Kayıt tamamlandıktan sonra bu menü seçeneğ�n� seçt�ğ�n�zde Ed�t Mode penceres� görüntülen�r.

Ed�t

Ed�t Mode pencerede aşağıdak� menü seçenekler� mevcuttur.
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Start Play�ng:
Geç�c� dosyanın çalınmasını başlatır.

Pause Play�ng:
Devam eden geç�c� dosya çalma �şlem�n� duraklatır.

Add Marker:
Geç�c� dosyanın yürütülmes� duraklatılırken bu menü seçeneğ�n� seçt�ğ�n�zde çalma �mleç konumuna b�r �şaretley�c�
ekler.

Next Marker:
Çalma �mlec�n� sonrak� �şaretley�c� konumuna taşır.

Prev�ous Marker:
Çalma �mlec�n� öncek� �şaretley�c� konumuna taşır.

Delete Marker:
Seç�len �şaretley�c�y� s�ler.

Remove All Markers:
Eklenen �şaretley�c�ler�n tümünü s�ler.

Ga�n:
Kayded�len ver� (geç�c� dosya) �ç�n seçeb�leceğ�n�z s�nyal sev�yes� değerler�n� göster�r.

V�ew

Ed�t Mode pencerede aşağıdak� menü seçenekler� mevcuttur.

Zoom In:
Geç�c� dosyanın dalga şek�ller�n� yakınlaştırır.

Zoom Out:
Geç�c� dosyanın dalga şek�ller�n� uzaklaştırır.

Next Page:
B�rden çok sayfaya yayılıyorsa geç�c� dosyanın sonrak� sayfasını göster�r.

Prev�ous Page:
B�rden çok sayfaya yayılıyorsa geç�c� dosyanın öncek� sayfasını göster�r.

Help

Help:
Yardım / H�-Res Aud�o Recorder yardımını görüntülemek �ç�n web tarayıcısını başlatır.

Check for Updates:
H�-Res Aud�o Recorder�le �lg�l� güncelleme b�lg�ler�n� göster�r.
Herhang� b�r güncelleme olduğunda, mesaj görüntülen�r. [Download] düğmes�n� tıklatın ve aşağıdak� adımları �zley�n.

Yen� b�r H�-Res Aud�o Recorder yükley�c� programı �nd�r�n ve b�lg�sayarınıza kayded�n.

Yükley�c� program tamamen �nd�r�ld�ğ�nde, H�-Res Aud�o Recorder'dan çıkın.

Kayded�len yükley�c� programını ç�ft tıklatın.
Yen� H�-Res Aud�o Recorder sürümü yüklenmeye başlar.
Yükleme tamamlandıktan sonra, H�-Res Aud�o Recorder yen� sürümle değ�şt�r�l�r.
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Hata Mesajları

Bağlantı

No dev�ce found. Check the power or the connect�on of the dev�ce.
P�kabın açık olduğundan em�n olun.
B�lg�sayarınızla p�kap arasındak� bağlantının doğru yapıldığından em�n olun. Bağlantı �le �lg�l� ayrıntılı b�lg� �ç�n, bkz.
“B�lg�sayar ve P�kabın Bağlanması.”
H�-Res Aud�o Recorder açık ve çalışıyorken, W�ndows kullanıcısının değ�şt�r�lmes� uygulamanın düzgün çalışmasını
engeller. Önce H�-Res Aud�o Recorder uygulamasından çıkın ve ardından kullanıcı değ�şt�r�n.

D�sconnected from the dev�ce. Check the power or the connect�on of the dev�ce.
Plaktan yapılan kayıt devam ed�yorken veya duraklatılmışken p�kap kapatıldı. P�kabı çalıştırın.
Plaktan yapılan kayıt devam ed�yorken veya duraklatılmışken p�kap �le b�lg�sayar arasındak� bağlantı kes�ld�. USB
kablonun veya AC adaptörün sıkı b�r şek�lde bağlandığından em�n olun.

Kayıt

Stopped record�ng because the l�m�t of record�ng t�me has been reached.
H�-Res Aud�o Recorder �le kayıt �ç�n kullanılab�l�r maks�mum süre 100 dak�kadır. Kayıt süres� 100 dak�kayı aştığında,
kayıt otomat�k olarak durur.

Düzenleme

Cannot add any more markers. Remove unnecessary markers and try aga�n.
En fazla 60 �şaretley�c� ekleyeb�l�rs�n�z. Gereks�z �şaretley�c�ler� s�l�n.

Geç�c� dosya depolaması

You cannot spec�fy the folder as the temporary f�le storage. Select another folder.
Bel�rl� b�r d�sk sürücüsü - örn. b�r ağ sürücüsü veya b�r CD sürücüsü - üzer�nde b�r klasörü geç�c� dosya depolaması
olarak kullanılmak üzere seçemezs�n�z. Başka b�r klasör seç�n.

Fa�led to use the folder spec�f�ed as the temporary f�le storage. Change the temporary f�le storage.
Aşağıdak� durumlarda geç�c� dosya depolaması olarak bel�rtt�ğ�n�z klasörü kullanamazsınız. Geç�c� dosya depolamasını
değ�şt�r�n.

Geç�c� dosya depolamasını �çeren d�sk sürücüsünün b�lg�sayarınızla bağlantısı kes�k veya sürücü kapalı.
D�sk sürücüsü yukarıdak� durumdayken, (Start Record�ng) düğmes�n� tıklattınız.
Geç�c� dosya depolamasını �çeren d�sk sürücüsünün düşük hızı neden�yle, dalga şekl� ç�z�m�nde ve ses çıkışındak�
gec�kme b�r bellek taşmasına neden oldu.

W�th the dr�ve other than the default one, access speed may become slower, caus�ng the delay of
waveform draw�ng or sound sk�pp�ng. Are you sure you want to change the temporary f�le storage?
Varsayılan geç�c� dosya depolamasının değ�şt�r�lmes�, dalga şekl� ç�z�m�nde gec�kmeye veya seste atlamaya neden
olab�l�r.
Geç�c� dosya depolamasını değ�şt�rmek �ç�n [Yes] düğmes�n� tıklatın. İşlem� �ptal etmek �ç�n, [No] düğmes�n� tıklatın.
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Dışa aktarma

Unacceptable characters detected �n the f�le name. Change the f�le name.
Dosya adı kabul ed�lemez karakterler �çerd�ğ�nden geç�c� dosyayı b�r dosyaya (dosyalara) aktarma denemes� başarısız
oldu.
Dosya adını değ�şt�r�n.

Unacceptable characters detected �n the album name. Change the album name.
Albüm adı kabul ed�lemez karakterler �çerd�ğ�nden geç�c� dosyayı b�r dosyaya (dosyalara) aktarma denemes� başarısız
oldu.
Albüm adını değ�şt�r�n.

No f�le name spec�f�ed. Enter a f�le name.
Dosya adı alanı boş bırakıldığından geç�c� dosyayı b�r dosyaya (dosyalara) aktarma denemes� başarısız oldu.
B�r dosya adı g�r�n.

F�le name dupl�cated. Change the f�le name.
Aynı adda b�r dosya zaten mevcut olduğundan geç�c� dosyayı b�r dosyaya (dosyalara) aktarma denemes� başarısız oldu.
Dosya adını değ�şt�r�n.

Kaydetme

A f�le w�th the same name already ex�sts �n the dest�nat�on. Are you sure you want to replace �t?
Hedef klasörde aynı adla kayded�lm�ş b�r dosya zaten mevcut.
Geçerl� kayıt �le üzer�ne yazmak �st�yorsanız, [Tamam] düğmes�n� tıklatın.
Var olan dosyayı tutmak �st�yorsanız, dosya adını değ�şt�r�n.

A folder w�th the same name as the f�le name ex�sts �n the dest�nat�on. Change the f�le name.
Dosya adı, dosyaları kaydetmek �ç�n hedef �ç�nde mevcut klasör adı �le aynı.
Dosya adını değ�şt�r�n.

Too long f�le path. Change the f�le name or the dest�nat�on.
Dosyanın yolu maks�mum karakter uzunluğunu aşıyor.
Dosya adını veya hedef� değ�şt�r�n.

A f�le w�th the same name as the folder name ex�sts �n the dest�nat�on. Change the album name
(folder name).
Kayded�len dosyanın (dosyaların) albüm adı (klasör adı) zaten hedefte mevcut olan dosyanın adıyla aynı.
Albüm adını (klasör adını) değ�şt�r�n.

Insuff�c�ent free space �n the dest�nat�on. Remove unnecessary f�les or change the dest�nat�on.
Kayded�len dosyaları kaydetmek �ç�n hedef �ç�nde yeterl� boş d�sk alanı yok.
Örneğ�n gereks�z dosyaları kaldırarak d�sk alanını artırın veya hedef� değ�şt�r�n.

Fa�led to save the f�le. For more deta�l, cl�ck "Help" �n menu and see the Help Gu�de.
Dosyayı (dosyaları) kaydetme denemes� başarısız oldu. Ayrıntılı b�lg� �ç�n, bkz. “B�r dosyayı kaydetme denemes�
başarısız.”

Ağ

Fa�led to obta�n vers�on �nfo. Please check Internet connect�on of your computer.
H�-Res Aud�o Recorder sürüm b�lg�ler�n� alma denemes� başarısız oldu. B�lg�sayarınızın İnternete bağlı olduğundan em�n
olun.
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Fa�led to download new vers�on. Please check Internet connect�on of your computer.
H�-Res Aud�o Recorder'ın yen� sürümünü �nd�rme denemes� başarısız oldu. B�lg�sayarınızın İnternete bağlı olduğundan
em�n olun.

D�ğerler�

There �s a problem w�th an aud�o playback dev�ce. It m�ght not be �nstalled on your computer or
m�ght be used by another app.

B�lg�sayarınıza b�r ses çalma uygulaması yükley�n.
Başka b�r uygulama ses çalma c�hazını kullanıyorsa, uygulamadan çıkın.
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Yükleme başarısız.

Desteklenmeyen �şlet�m s�stem�ne sah�p b�r b�lg�sayar kullanmadığınızdan em�n olun. Desteklenen �şlet�m
s�stemler�nden b�r�ne sah�p b�r b�lg�sayar kullanın. Ayrıntılı b�lg� �ç�n, bkz. “S�stem Gereks�n�mler�.”

D�sk sürücüsünde yeterl� boş d�sk alanı olduğundan em�n olun. Yükleme yaklaşık 100 MB boş d�sk alanı gerekt�r�r.
Yeterl� boş d�sk alanı yoksa, gereks�z dosyaları kaldırın.

Yönet�c� ayrıcalıkları olmayan b�r hesap (Yönet�c� hesabı olmayan b�r hesap) kullanarak b�lg�sayarda oturum
açarsanız (b�lg�sayara g�r�ş yaparsanız), H�-Res Aud�o Recorder'ı yükleyemezs�n�z veya kaldıramazsınız. Yönet�c�n�n
kullanıcı adı ve parolasını g�rerek Yönet�c� hesabına geç�ş yapın ya da b�lg�sayar oturumunu kapatın (çıkış yapın) ve
ardından Yönet�c� hesabı �le tekrar oturum açın (g�r�ş yapın).

4-589-066-62(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

42



Yardım

Stereo P�kap S�stem Uygulaması
H�-Res Aud�o Recorder

B�lg�sayarınız bağlı p�kabı algılayamıyor.

USB kabloyu çıkarın ve b�lg�sayarınızı tekrar başlatın. B�lg�sayarınızın çalışır durumda olduğundan em�n olun,
ardından b�lg�sayar ve p�kabı USB kablo �le bağlayın.
Bağlantı �le �lg�l� ayrıntılı b�lg� �ç�n, bkz. “B�lg�sayar ve P�kabın Bağlanması.”

USB aygıt sürücüsü yazılımının başarıyla yüklend�ğ�nden em�n olun. (W�ndows)
B�lg�sayarınızın USB kablo �le p�kaba �lk kez bağlanması veya daha önce kullandığınızdan başka b�r USB bağlantı
noktasının kullanılması durumunda USB aygıt sürücüsü yazılımı otomat�k olarak tekrar yükleneb�l�r.
P�kabı b�lg�sayara bağlayın ve çalıştırın, ardından [Denet�m Masası] - [Donanım ve Ses] - [Aygıt Yönet�c�s�]'ne tıklayın
veya [Başlat]'a sağ tıklayın ve [Aygıt Yönet�c�s�]'n� seç�n.
Pencerede “PS-HX500” görüntülen�rse ([Ses, v�deo ve oyun denetley�c�ler�] altında), USB aygıt sürücüsü yazılımı
başarıyla yüklenm�şt�r.

P�kap adının “S�stem B�lg�ler�” �ç�nde görüntülend�ğ�nden em�n olmak �ç�n aşağıdak� adımları �zley�n. (Mac)

P�kabı b�lg�sayara bağlayın ve çalıştırın.
[Bu Mac Hakkında] öğes�n� tıklatın (Apple menüsünde).
[Genel B�lg�] - [S�stem Raporu] öğes�n� tıklatın.
[USB] öğes�n� tıklatın ([Donanım] altında) ve “PS-HX500”ün görüntülend�ğ�nden em�n olun.

Not

En son W�ndows güncellemeler� uygulanmazsa, uygulama başarıyla yüklenmeyeb�l�r. W�ndows Update'� başlatın ve en son
güncellemeler� yükley�n.
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H�-Res Aud�o Recorder başlamıyor.

B�lg�sayarınız düzgün çalışmıyor olab�l�r. Düzgün çalışıp çalışmadığını görmek �ç�n başka b�r uygulamayı başlatın.

B�lg�sayarınız düzgün çalışmıyor olab�l�r. B�lg�sayarı yen�den başlatın.

H�-Res Aud�o Recorder uygulamasının başarıyla yüklend�ğ�nden em�n olun. (W�ndows)

[Denet�m Masası] altındak� [Programlar ve Özell�kler]'e veya [Ayarlar] altındak� [Uygulamalar ve özell�kler]'e
tıklayın ve ardından “H�-ResAud�oRecorder”ın görüntülend�ğ�nden em�n olun.
P�kabı b�lg�sayara bağlayın ve çalıştırın, ardından [Denet�m Masası] - [Donanım ve Ses] - [Aygıt Yönet�c�s�]'ne
tıklayın veya [Başlat]'a sağ tıklayın ve [Aygıt Yönet�c�s�]'n� seç�n, ardından pencerede [Ses, v�deo ve oyun
denetley�c�ler�] altında “PS-HX500”ün göster�ld�ğ�nden em�n olun.

H�-Res Aud�o Recorder uygulamasının başarıyla yüklend�ğ�nden em�n olun. (Mac)

F�nder uygulamasını başlatın ve “H�-Res Aud�o Recorder”ın görüntülend�ğ�nden em�n olun ([Uygulamalar] �ç�nde).

H�-Res Aud�o Recorder başarıyla yüklenmed�yse, uygulamayı kaldırın ve tekrar yükley�n. Ayrıntılı yükleme tal�matları
�ç�n, bkz. “ H�-Res Aud�o Recorder'ın Yüklenmes�.”
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Kayıt başlamıyor.

P�kap ve b�lg�sayarınızın USB kablosu �le bağlı olduğundan em�n olun.

P�kabın açık olduğundan em�n olun.

H�-Res Aud�o Recorder uygulamasının başarıyla yüklend�ğ�nden em�n olun. (W�ndows)

[Denet�m Masası] altındak� [Programlar ve Özell�kler]'e veya [Ayarlar] altındak� [Uygulamalar ve özell�kler]'e
tıklayın ve ardından “H�-ResAud�oRecorder”ın görüntülend�ğ�nden em�n olun.
P�kabı b�lg�sayara bağlayın ve çalıştırın, ardından [Denet�m Masası] - [Donanım ve Ses] - [Aygıt Yönet�c�s�]'ne
tıklayın veya [Başlat]'a sağ tıklayın ve [Aygıt Yönet�c�s�]'n� seç�n, ardından pencerede [Ses, v�deo ve oyun
denetley�c�ler�] altında “PS-HX500”ün göster�ld�ğ�nden em�n olun.

H�-Res Aud�o Recorder uygulamasının başarıyla yüklend�ğ�nden em�n olun. (Mac)

F�nder uygulamasını başlatın ve “H�-Res Aud�o Recorder”ın görüntülend�ğ�nden em�n olun ([Uygulamalar] �ç�nde).

H�-Res Aud�o Recorder başarıyla yüklenmed�yse, uygulamayı kaldırın ve tekrar yükley�n. Ayrıntılı yükleme tal�matları
�ç�n, bkz. “ H�-Res Aud�o Recorder'ın Yüklenmes�.”

Not
H�-Res Aud�o Recorder başlatıldıktan sonra aşağıdak� mesaj görünürse, [Tamam]'a tıklayın. (Mac)

[İz�n Verme] seçeneğ�ne tıklamak, kaydı �mkansız hale get�r�r.
Bu durumda, Apple menüsünde [S�stem Terc�hler�]'ne tıklayın - [Güvenl�k ve G�zl�l�k] - [G�zl�l�k] - [M�krofon]. M�krofona er�ş�m �zn�
vermek �ç�n, sağ taraftak� uygulama l�stes�nde “H�-Res Aud�o Recorder” seçeneğ�n� seç�n.
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B�lg�sayarınız Uyku (Bekleme) modundan çıktığında, b�lg�sayardan ses duyulmuyor
veya p�kap b�lg�sayar tarafından algılanmıyor. (Sadece W�ndows)

Bazı b�lg�sayarlar Uyku (Bekleme) modundan çıktığında, bağlı p�kabı algılayamayab�l�r. USB kabloyu çıkarın ve
b�lg�sayarınızı tekrar başlatın. B�lg�sayarınızın çalışır durumda olduğundan em�n olun, ardından b�lg�sayar ve p�kabı
USB kablo �le bağlayın.
Bağlantı �le �lg�l� ayrıntılı b�lg� �ç�n, bkz. “B�lg�sayar ve P�kabın Bağlanması.”

İpucu
H�-Res Aud�o Recorder çalışıyorken, b�lg�sayarınız otomat�k güç tasarrufu ayarlarından bağımsız olarak Uyku (Bekleme) moduna
g�rmez.
B�lg�sayarı Uyku (Bekleme) moduna almak �ç�n, H�-Res Aud�o Recorder uygulamasından çıkın ve gerekl� �şlemler� gerçekleşt�r�n.
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Geç�c� dosyaya kayded�len parçaların çalınması kes�l�yor (seste atlama oluyor) ya da
dalga şekl� ç�z�m� gec�k�yor.

B�lg�sayarınızdak� CPU yükü yüksekt�r. D�ğer uygulamalardan çıkın.

Aynı anda d�ğer USB c�hazlarını kullanıyorsanız, bu tür USB c�hazlarını kullanmayı durdurun.

Geç�c� dosya depolaması �çeren d�sk sürücüsünün hızı yavaş olab�l�r. Geç�c� dosya depolamasını, b�lg�sayarınızın
yerleş�k sab�t d�sk sürücüsü g�b� yüksek hızlı b�r d�sk sürücüsünde yer alan b�r klasöre geç�r�n. Geç�c� dosya
depolamasının değ�şt�r�lmes� �le �lg�l� ayrıntılı b�lg� �ç�n, bkz. “Adım 2. H�-Res Aud�o Recorder başlatılıyor.”
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Kayded�len veya çalan ses dosyasında elektr�ksel paraz�t duyuyorsunuz.

P�kabın yakınına AC adaptör veya güç kablosu, floresan masa lambası veya cep telefonu yerleşt�r�lm�şse, bunları
p�kaptan uzaklaştırın.
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S�nyal sev�yes� (kazanç) ayarı gürültüye neden olur.

Seçt�ğ�n�z kazanç değer� çok yüksek olab�l�r.
Daha düşük b�r değer seç�n.
B�r kazanç değer� seçme �le �lg�l� ayrıntılı b�lg� �ç�n, bkz. “Kayded�len Ses Parçaları �ç�n S�nyal Sev�yes� Ayarı (Kazanç
Ayarı)”
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Kazanç ayarı �ç�n “Auto” seçeneğ�n�n seç�lmes� s�nyal sev�yes�n� değ�şt�rmez.

Kayded�len ver�ler�n (geç�c� dosya) maks�mum s�nyal sev�yes� -1 dB'�n üzer�nded�r.
Böyle b�r durumda, “Auto” seçeneğ�n�n seç�lmes� kazancı artırmaz.
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B�r dosyayı kaydetme denemes� başarısız.

Aşağıdak� dosyaları kaydetme g�r�ş�m�nde bulunmadığınızdan em�n olun:

B�lg�sayarınızdak� başka b�r kullanıcının kullandığı dosya

Başka b�r uygulamanın kullandığı dosya

Dosya boyutu dosya s�stem� tarafından �z�n ver�len maks�mum boyutu (FAT32 �ç�n 4 GB'a kadar) aşmış olab�l�r.
Dosya b�ç�m�n� değ�şt�r�n ya da kayıt süres�n� azaltarak dosya boyutunu düşürün.

WAV b�ç�ml� dosyanın boyutu 4 GB'tan (örnekleme frekansı ve b�t der�nl�ğ� �ç�n sırasıyla “192 kHz” ve “24 b�t”
seç�ld�ğ�nde 60 dak�kaya kadar kayıt �ç�n kullanılab�len kapas�te) daha büyük olab�l�r.
Dosya b�ç�m�n� değ�şt�r�n ya da kayıt süres�n� azaltarak dosya boyutunu düşürün.
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B�r plaktan dosya kaydetme �ş�n�z b�tt�ğ�nde, başka b�r dosyayı nasıl
kaydedeceğ�n�zden em�n değ�ls�n�z.

Yen� b�r kaydı başlatmak �ç�n, penceren�n üst kısmındak� menü çubuğunda [F�le] - [New] öğes�n� tıklatarak Record
Mode penceres�n� görüntüley�n.

4-589-066-62(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

52



Yardım

Stereo P�kap S�stem Uygulaması
H�-Res Aud�o Recorder

Kayded�len dosyaları nasıl çalacağınızdan em�n değ�ls�n�z.

H�-Res Aud�o Recorder sadece b�r kayıt uygulamasıdır. Dosya çalma özell�ğ�ne sah�p değ�ld�r.
Kayded�len dosyaları çalmak �ç�n, dosyaları yüksek çözünürlüklü ses çalma desteğ� olan b�r c�haza aktarmanız veya
b�lg�sayarınıza yüksek çözünürlüklü ses çalma desteğ� olan b�r müz�k çalma uygulaması yüklemen�z gerek�r.
Dosya çalmak �ç�n aşağıdak�ler öner�l�r.

Yüksek çözünürlüklü ses çalma c�hazları: UDA-1, CAS-1, TA-ZH1ES, SA-Z1
Yüksek çözünürlüklü ses çalma uygulamaları: Sony | Mus�c Center for PC
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Yardım

Stereo P�kap S�stem Uygulaması
H�-Res Aud�o Recorder

Kayded�len dosyaları nasıl düzenleyeceğ�n�zden em�n değ�ls�n�z.

H�-Res Aud�o Recorder sadece b�r kayıt uygulamasıdır. Dışa aktarılan dosyaları düzenleme özell�ğ�ne sah�p değ�ld�r.
B�lg�sayara kaydetmek �ç�n dışa aktarmadan önce, H�-Res Aud�o Recorder'dak� geç�c� dosyayı düzenleme �şlem�n�
b�t�rmen�z öner�l�r.
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Yardım

Stereo P�kap S�stem Uygulaması
H�-Res Aud�o Recorder

Kayded�len dosyaları b�r CD'ye nasıl yazdıracağınızdan em�n değ�ls�n�z.

H�-Res Aud�o Recorder sadece b�r kayıt uygulamasıdır. B�r d�ske dosya yazma özell�ğ�ne sah�p değ�ld�r.
Kayded�len dosyaları b�r CD'ye yazdırmak �ç�n, d�sk yazma özell�ğ� olan b�r müz�k düzenleme uygulaması kullanmanız
gerek�r.
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Yardım

Stereo P�kap S�stem Uygulaması
H�-Res Aud�o Recorder

Kayded�len dosyaları b�r d�ske DSD b�ç�m�nde nasıl yazdıracağınızdan em�n
değ�ls�n�z.

H�-Res Aud�o Recorder sadece b�r kayıt uygulamasıdır. B�r d�ske DSD b�ç�m�nde dosya yazma özell�ğ�ne sah�p
değ�ld�r.
Kayded�len dosyaları b�r d�ske DSD b�ç�m�nde yazdırmak �ç�n, d�sk yazma özell�ğ� olan b�r müz�k düzenleme
uygulaması kullanmanız gerek�r.
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