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Yeni özelliklerin özeti
Adobe Media Encoder CC 2015

Başa dön

Başa dön

Başa dön

Yenilikler ve değişiklikler
Süre Ayarlayıcı
Dolby Digital çıkış
JPEG 2000 MXF Desteği
Kullanıcı Arayüzü Geliştirmeleri
Çeşitli Güncellemeler

Süre Ayarlayıcı

Adobe Media Encoder CC 2015'teki Yenilikler | Haziran 2015

Süre Ayarlayıcı, durağan görüntülü veya düşük görsel etkinlikli bölümlerden ya da sessiz ses geçişleri
sırasında kareleri kaldırarak ortamın süresini akıllı biçimde uzatır veya kısaltır. Süre Ayarlayıcı'yı Efektler
sekmesindeki Dışa Aktarma Ayarları'ndan erişerek etkinleştirebilirsiniz. Süre Ayarlayıcı ile yeni bir Hedef Süre
tanımlayarak ya da Süre Değişikliği yüzdesini değiştirip göreli bir süre tanımlayarak ortam süresini
ayarlayabilirsiniz.

Süre Ayarlayıcı ayarları Adobe Premiere Pro'da da mevcuttur.

Daha fazla bilgi için, bkz. Süre Ayarlayıcı Efekti.

Dolby Digital çıkış

Adobe Media Encoder CC 2015'teki Yenilikler | Haziran 2015

Adobe Media Encoder CC Haziran 2015 güncellemesiyle artık büyük ekran, ev sinema sistemi ve web için
Dolby Digital ve Dolby Digital Plus çok kanallı ses barındıran içerikler oluşturabilirsiniz. Dolby Digital ve Dolby
Digital Plus kaynak sinyalini belirlediğiniz özelliklere göre karıştırmak için destekleyen bir Dolby Digital alıcıya
talimatlar gönderebilen yüksek kaliteli ve yaygın olarak desteklenen formatlardır. Yalnızca bu da değil;
YouTube ve Vimeo da artık Dolby Digital akışlarını destekliyor.

Daha fazla bilgi için bkz. Dışa Aktarma Ayarları Referansı.

JPEG 2000 MXF Desteği

Adobe Media Encoder CC 2015 Geliştirmeleri | Haziran 2015

Artık formatı gerektiren yayın ve diğer iş akışları için MXF taşıyıcı formatına aktarılmış JPEG 2000 içeriği
sağlayabilirsiniz. JPEG 2000 sektör standardı olarak hızla yaygınlaşmakta olan görsel olarak kayıpsız bir
codec'tir ve IMF paketleri için belirlenmiş bir video niteliğidir.

Daha fazla bilgi için bkz. Dışa Aktarma Ayarları Referansı. 
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  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Başa dön

Başa dön

Kullanıcı Arayüzü Geliştirmeleri

Adobe Media Encoder CC 2015 Geliştirmeleri | Haziran 2015

Vurgulama parlaklığını kullanıcı arayüzünde özelleştirin ve aşina olduğunuz bir Tercihler panel düzeninde
kullanıcı ayarlarını hızla bulun.

Daha fazla bilgi için, bkz. Tercihler.

Çeşitli Güncellemeler

Adobe Media Encoder CC 2015 Geliştirmeleri | Haziran 2015

Yeni QuickTime kanal oluşturma özelliği, stereo ve 5.1 kanal oluşturma da dahil aynı
QuickTime dosyasındaki birden fazla ses çıkışını dışa aktararak zaman kazanmanızı ve
işlemeyi kolaylaştırmanızı sağlar.
Media Encoder'a geliştirilmiş bir ProRes kod çözücü de eklenmiştir (yalnızca Mac).
Geliştirilen Creative Cloud yayınlama özelliği varsayılan olmayan klasörler de dahil
Creative Cloud klasörünüze içerik işlemeyi kolaylaştırır.
QuickTime Yeniden Sarmalama özelliği MXF'ye sarmalanmış kaynak materyalini kolayca
yeniden QuickTime'a kodlamanıza olanak sağlar.
Yeni Başlangıç Süre Kodu Ayarla seçeneğiyle dışa aktarımlarınıza kolayca bir özel
başlangıç süre kodu atayabilirsiniz.
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Kodlamaya hızlı başlangıç ve temel bilgiler
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Adobe Media Encoder'a Genel Bakış

Başa dön

Başa dön

Adobe Media Encoder'a Başlarken
Adobe Media Encoder çalışma alanı

Adobe Media Encoder, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects ve Adobe Prelude uygulamalarının kodlama
motoru olarak çalışır. Adobe Media Encoder bağımsız bir kodlayıcı olarak da kullanılabilir.

Adobe Media Encoder'da bulunan özellikleri kullanma hakkında genel bilgiler için Jan Ozer'in hazırladığı bu
videoyu izleyin.

Adobe Media Encoder'a Başlarken

Adobe Media Encoder'ı kullanarak videolarınızı YouTube ve Vimeo gibi video paylaşım sitelerine, profesyonel
bant çalarlardan DVD oynatıcılara, cep telefonlarına ve yüksek tanımlı televizyonlara kadar uzanan çeşitli
aygıtlara dışa aktarabilirsiniz.

Ek kaynaklar

Adobe Media Encoder'ı kullanarak Premiere Pro'dan video ve ses dışa aktarma iş akışı ve
genel bakış
Adobe Media Encoder kullanarak efekt uygulama
Premiere Pro'dan Adobe Media Encoder'a açıklamalı altyazı aktarma
Adobe Media Encoder'da Hedef Yayınlama özelliği hakkında bir video da içeren Adobe
Video Uygulamaları ile ilgili bu blog sitesine bakabilirsiniz

Adobe Media Encoder çalışma alanı

Adobe Media Encoder'da, dosyalarınızı kodlarken kullanabileceğiniz dört ana panel bulunur. Panelleri tek bir
çerçevede sekmeler halinde gruplayabilir veya ayrı ayrı paneller halinde serbestçe düzenleyebilirsiniz.
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Adobe Media Encoder kullanıcı arabirimi

A. Kodlama paneli  B. Kuyruk paneli C. Hazır Ayar Tarayıcısı  D. İzleme Klasörü 

 

Çalışma alanını kendi gereksinimlerinize göre özelleştirdikten sonra Pencere > Çalışma Alanı > Yeni Çalışma
Alanı öğelerini seçerek özel bir çalışma alanı oluşturun.

Adobe Media Encoder'daki çoğu komut için işlerinizi fareyi çok az kullanarak hızla tamamlamanızı
sağlayan klavye kısayolları bulunur. Adobe Media Encoder'daki varsayılan klavye kısayolları için bu
sayfaya bakın.

Kodlama paneli

Kodlama paneli, kodlanan her bir öğenin durumu hakkında bilgi verir.

Birden fazla çıktıyı aynı anda kodlarken Kodlama panelinde minik resimli bir önizleme penceresi, bir ilerleme
çubuğu ve her kodlama çıktısının tahmini tamamlanma süresi görüntülenir. Daha fazla bilgi için, bkz. Paralel
Kodlama.
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Paralel kodlama işleminin ilerleme durumunu gösteren Kodlama paneli

Kuyruk paneli

Kodlamak istediğiniz dosyalar Kuyruk paneline eklenir. Kodlanacak öğeler kuyruğuna kaynak video veya ses
dosyaları, Adobe Premiere Pro dizileri ve Adobe After Effects kompozisyonları ekleyebilirsiniz. Dosyaları
sürükleyerek kuyruğa bırakabilir veya Kaynak Ekle'yi tıklatarak kodlanacak kaynak dosyaları seçebilirsiniz.

Kuyruk paneli

Kodlama kuyruğuna eklenen öğeler kuyruğu başlattığınızda kodlanmaya başlar. Adobe Media Encoder'da, bir
öğe ekledikten sonra kodlamanın hemen başlatılmasını veya kodlamayı başlatmaya karar verene karar
beklemeyi tercih edebileceğiniz seçenekler vardır. Ayrıca, kodlama kuyruğuna bir öğe eklenmesinin üzerinden
belirli bir süre geçtikten sonra kodlamanın başlatılması için de bir tercih seçeneği ayarlayabilirsiniz.

Kuyruk paneline yeni öğeler ekleyebilir, öğeleri kaldırabilir ve yeniden sıralayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için,
bkz. Kodlama kuyruğuna öğe ekleme ve yönetme.

Kodlama kuyruğuna video ve ses öğeleri ekledikten sonra, Hazır Ayar Tarayıcısı'nı kullanarak ilave hazır
ayarlar ekleyebilir veya Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusunda çıkış ayarlarını yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi
için bu makaleye bakın.
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Hazır Ayar Tarayıcısı

Hazır Ayar Tarayıcısı, Adobe Media Encoder'da iş akışlarınızı hızlandırmanıza yardımcı olacak seçenekler
sunar.

Hazır Ayar Tarayıcısı

Tarayıcıdaki sistem hazır ayarları, kullanım şekillerine (Yayın, Web Videosu) ve cihaz hedefine (DVD, Blu-
ray, Kamera, Tablet gibi) dayalı kategoriler altında düzenlenmiştir. Bu hazır ayarların üzerinde değişiklikler
yaparak, Kullanıcı Hazır Ayarları olarak da bilinen özel hazır ayarlar oluşturabilirsiniz.

Hazır Ayar Tarayıcısı'nda, arama işlevini ya da daraltılabilir klasör yapısının sunduğu gelişmiş gezinme
özelliklerini kullanarak bir hazır ayarı hızlıca bulabilirsiniz. Hazır Ayar Tarayıcısı hakkında daha fazla bilgi için
bkz. Hazır Ayar Tarayıcısını Kullanma.

Hazır ayarları kullanarak kodlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Hazır ayarlarla çalışma.

İzleme Klasörü

Sabit diskinizdeki her klasör bir İzleme Klasörü olarak belirlenebilir. İzleme Klasörü'nü seçtiğinizde, klasöre
eklediğiniz tüm dosyalar seçilen hazır ayarlar kullanılarak kodlanır. Adobe Media Encoder, İzleme Klasörü'ne
eklenen dosyaları otomatik olarak algılayarak kodlama işlemini başlatır.

Daha fazla bilgi için bkz. Kodlama kuyruğuna İzleme Klasörü ekleme.

İzleme Klasörü

İzleme Klasörlerini kullanarak tek bir kaynağı birden fazla çıktıya dışa aktarma hakkında bilgi için
video2brain'in hazırladığı bu videoyu izleyin.
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  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi
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Kodlamaya hızlı başlangıç

  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Bir video veya ses öğesini kodlamak için öğeyi Adobe Media Encoder'da kodlama kuyruğuna atıp kodlama hazır ayarlarını veya özel ayarları
seçin. Uygulamanın, siz kodlama kuyruğuna bir öğe ekledikten sonra kodlamayı başlatması için talimat verebilir veya siz kodlamayı başlatmaya
karar verene kadar beklemesini isteyebilirsiniz.

Kodlama kuyruğuna öğe ekleme - Video veya ses dosyalarını Adobe Media Encoder'da kuyruğa sürükleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. Kodlama
kuyruğuna öğe ekleme ve yönetme.

Hazır ayarları kullanarak öğeyi kodlama -Kuyruktaki öğeyle birlikte Format ve Hazır Ayarlar açılır menülerinden formatları ve hazır ayarları seçin.
Daha fazla bilgi için, bkz. Hazır ayarları kullanarak kodlama.

Özel ayarları kullanarak öğeyi kodlama - Öğeyi ve Düzenle > Dışa Aktarma Ayarları'nı ve ardından kendi ayarlarınızı seçin. Daha fazla bilgi için,
bkz. Özel ayarları kullanarak kodlama.

Kodlamayı başlatma - Kuyruğu Başlat düğmesini tıklatın.

Kuyruktaki öğeleri otomatik olarak kodlamaya başlamak için (veya özelliği kapatmak için) Tercihler iletişim kutusunda Şu Kadar Süre Boşta Kalırsa
Kuyruğu Başlat seçeneğini belirleyin veya seçimden kaldırın. Daha fazla bilgi için Tercihler makalesine bakın.
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Hazır Ayar Tarayıcısını Kullanma

Başa dön

Başa dön

Başa dön

Sistem hazır ayarları
Özel hazır ayarlar, hazır ayar grupları ve takma adlar
Hazır Ayarları Yönetme
Hazır ayarları ya da hazır ayar gruplarını Kuyruğa uygulama
Hazır ayarları ya da hazır ayar gruplarını İzleme Klasörlerine uygulama
İçe aktarma sırasında hazır ayarları Premiere Pro dizilerine, After Effects kompozisyonlarına ve ortam varlıklarına
uygulama

Hazır Ayar Tarayıcısı, Adobe Media Encoder'da iş akışlarınızı hızlandırmanıza yardımcı olacak seçenekler sunar.

Hazır ayar tarayıcısını kullanma hakkında daha fazla bilgi için video2brain'in hazırladığı bu videoyu izleyin.

Sistem hazır ayarları

Tarayıcıdaki sistem hazır ayarları, kullanım şekillerine (Yayın, Web Videosu) ve cihaz hedefine (DVD, Blu-ray, Kamera, Tablet gibi) dayalı
kategoriler altında düzenlenmiştir. Bu hazır ayarların üzerinde değişiklikler yaparak, Kullanıcı Hazır Ayarları olarak da bilinen özel hazır ayarlar
oluşturabilirsiniz.

Hazır Ayar Tarayıcısı'nda, arama işlevini kullanarak ya da daraltılabilir klasör yapısının sunduğu gelişmiş gezinme özelliklerini kullanarak bir hazır
ayarı hızlıca bulabilirsiniz.

Özel hazır ayarlar, hazır ayar grupları ve takma adlar

Sistem hazır ayarları üzerinde değişiklikler yaparak özel hazır ayarlar oluşturabilirsiniz. Özel hazır ayarlar oluşturma hakkında daha fazla bilgi için
bkz. Özel hazır ayarlar.

Özel hazır ayarları, hazır ayar grupları adı verilen ayrı klasörler içinde düzenleyebilirsiniz. Hazır ayar grupları, birden çok hazır ayarı bir kaynağa
tek bir adımda uygulamanızı sağlar.

Takma adlar, birden çok hazır ayar grubunda kullanmak üzere bir hazır ayarın birden çok örneğini oluşturmanızı sağlar.

Örneğin, bir hazır ayarın birden çok hazır ayar grubunda olmasını istiyorsanız, hazır ayarı çoğaltmak yerine bunun takma adlarını oluşturun.
Ardından, takma adları diğer hazır ayar gruplarına ekleyin. Hazır ayarı düzenlediğinizde, değişiklikler bunun takma adlarına da uygulanır.

Hazır Ayarları Yönetme

Hazır ayarları yönetmek için Hazır Ayarlar menüsünü ya da Hazır Ayar Tarayıcısı'ndaki seçenekleri kullanın (Pencere>Hazır Ayar Tarayıcısı).
Ayrıca, Hazır Ayar Tarayıcısı'nda bir hazır ayarı sağ tıklatıp kullanılabilir seçenekler için bağlam menüsünü görüntüleyebilirsiniz.
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Not:

Hazır Ayar Tarayıcısı

A. Özel hazır ayar B. Hazır ayar grubu C. Yeni hazır ayar oluştur D. Hazır ayarı sil E. Yeni hazır ayar grubu oluştur F. Hazır ayar ayarları G. Hazır
ayarları içe aktar H. Hazır ayarları dışa aktar I. Hazır ayar ara 

Hazır ayarlar, hazır ayar grupları ve takma adlar oluşturma

Hazır Ayar Grupları kullanıcı hazır ayarları, hazır ayarlara verilen diğer adlar veya diğer hazır ayar grupları içerebilir.

Bir hazır ayar oluşturmak için Hazır Ayar > Hazır Ayar Oluştur öğesini seçin.
Bir hazır ayar grubu oluşturmak için Hazır Ayar > Grup Oluştur öğesini seçin.
Bir hazır ayara başka bir ad vermek için Hazır Ayar Tarayıcısı'nda hazır ayarı sağ tıklatın ve Başka Ad Oluştur öğesini seçin.
Bir sistem hazır ayarı için hızla bir takma ad oluşturmak için, sistem hazır ayarını Kullanıcı Hazır Ayarları ve Grupları bölümüne
sürükleyin. 
Bir kullanıcı hazır ayarı için hızla bir takma ad oluşturmak için, Alt tuşunu (Win) veya Opt tuşunu (Mac OS) basılı tutarak
kullanıcı hazır ayar grubunu bir hazır ayar grubuna sürükleyin.

Kullanıcı hazır ayarlarını değiştirme

Bir hazır ayarı yeniden adlandırmak için seçili hazır ayarın adını tıklatın. Hazır Ayar için bir ad yazın ve Enter tuşuna basın.
Alternatif olarak, bir hazır ayarı yeniden adlandırmak için Hazır Ayar > Yeniden Adlandır öğesini seçin.
Hazır ayar ayarlarını değiştirmek için, bir hazır ayarı ve ardından Hazır Ayar > Ayarlar öğesini seçin.
Bir hazır ayarı silmek için, hazır ayarı seçin ve Sil öğesine basın. Alternatif olarak, Hazır Ayar > Sil öğesini seçin.

Yalnızca özel hazır ayarlar düzenlenebilir. Sistem hazır ayarlarında yapılan değişiklikler, Hazır Ayar Ayarları iletişim kutusunda Bir Kopyasını
Kaydet düğmesi tıklatılarak yeni kullanıcı hazır ayarları olarak farklı kaydedilebilir.

Finder veya Explorer'da bir hazır ayarın konumunu gösterme

Hazır Ayar Tarayıcısı'nda hazır ayarı sağ tıklatın ve Hazır Ayar Dosyasını Göster öğesini seçin.

Bir hazır ayarı tarayıcıda hızlı bir biçimde bulma

Siz arama dizenizi arama alanına  yazarken, Hazır Ayar Tarayıcısı hazır ayar listesini arama dizenizle eşleşecek şekilde filtreler. Eşleşen
sonuçlar için tüm sütunlar taranır.
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Not:

Başa dön

Başa dön

Başa dön

Hazır ayarları içe ve dışa aktarma

Hazır ayarlar EPR dosyaları olarak içe ya da dışa aktarılabilir. EPR dosyaları XML formatında kaydedilir.

EPR dosyalarını içe aktarmak için Hazır Ayar > İçe Aktar öğesini seçin. İçe aktarılan hazır ayarlar Kullanıcı Hazır Ayarları veya
Grupları bölümünde görünür.
Seçili hazır ayarları EPR dosyaları olarak dışa aktarmak için Hazır Ayar > Dışa Aktar öğesini seçin.

EPR dosyalarını sürükleyip Hazır Ayar Tarayıcısı'ndaki varolan bir hazır ayarın (yalnızca Kullanıcı Hazır Ayarları ve Grupları) üzerine
bırakarak da içe aktarabilirsiniz.

Hazır ayarları ya da hazır ayar gruplarını Kuyruğa uygulama

Hazır ayarları, hazır ayar gruplarını veya takma adları Hazır Ayar Tarayıcısı'ndan sürükleyip Kuyruk'taki kaynakların veya
çıktıların üzerine bırakın.

Hazır ayar bir kaynağın üzerine bırakılması, kaynağa bir çıktı eklenmesine neden olur.
Hazır ayarın var olan bir çıktının üzerine bırakılması, bu çıktının ayarlarının hazır ayarın ayarlarıyla değiştirilmesine neden
olur.

Kaynağa bir çıktı eklemek için bir kaynağı Kuyruk'tan Hazır Ayar Tarayıcısı'ndaki bir hazır ayara, hazır ayar grubuna veya
takma ada sürükleyin. 
Çıktı ayarlarını hazır ayar ayarlarıyla değiştirmek için bir çıktıyı Kuyruk'tan Hazır Ayar Tarayıcısı'ndaki bir hazır ayara, hazır
ayar grubuna veya takma ada sürükleyin.
Kuyruk'taki bir kaynağı seçin ve Hazır Ayar Tarayıcısı'ndaki bir hazır ayarı, hazır ayar grubunu veya takma adı çift tıklatın.
Kuyruk'taki bir kaynağı seçin. Hazır Ayar Tarayıcısı'nda seçilen hazır ayarları, hazır ayar gruplarını veya takma adları seçin.
Hazır Ayarı Uygula öğesini tıklatın.

Hazır ayarları Kuyruktaki kaynaklara uygulamak için aşağıdakilerden birini yapın:

Hazır ayarları ya da hazır ayar gruplarını İzleme Klasörlerine uygulama

Hazır ayarları İzleme Klasörleri panelindeki izleme klasörlerine uygulamak için, aşağıdakilerden birini yapın:

Hazır ayarları, hazır ayar gruplarını veya takma adları Hazır Ayar Tarayıcısı'ndan sürükleyip İzleme Klasörleri panelindeki
izleme klasörlerinin veya çıktıların üzerine bırakın.

Hazır ayarların bir izleme klasörünün üzerine bırakılması, izleme klasörüne yeni çıktıların eklenmesine neden olur.
Hazır ayarların var olan bir çıktının üzerine bırakılması, çıktı ayarlarının hazır ayarın ayarlarıyla değiştirilmesine neden olur.

İzleme klasörüne bir çıktı eklemek için bir izleme klasörünü İzleme Klasörleri panelinden Hazır Ayar Tarayıcısı'ndaki bir hazır
ayara, hazır ayar grubuna veya takma ada sürükleyin.
Çıktının ayarlarını hazır ayarın ayarlarıyla değiştirmek için, bir çıktıyı İzleme Klasörleri panelinden Hazır Ayar Tarayıcısı'ndaki
bir hazır ayara, hazır ayar grubuna veya takma ada sürükleyin.
İzleme Klasörleri panelinden bir izleme klasörü seçin. Alt tuşunu basılı tutarak (Win) veya Opt tuşunu basılı
tutarak (Mac) Hazır Ayar Tarayıcısı'ndaki bir hazır ayarı, hazır ayar grubunu veya takma adı çift tıklatın.

İzleme Klasörleri panelinden bir izleme klasörü seçin. Hazır Ayar Tarayıcısı'ndan hazır ayarları, hazır ayar gruplarını veya
takma adları seçin. Alt tuşunu basılı tutarak (Win) veya Opt tuşunu basılı tutarak (Mac) Hazır Ayarı Uygula
düğmesini tıklatın.

İçe aktarma sırasında hazır ayarları Premiere Pro dizilerine, After Effects kompozisyonlarına ve
ortam varlıklarına uygulama
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Not:

Hazır ayarları Adobe Premiere Pro dizilerine uygulama

Bu prosedür, Adobe Premiere Pro dizilerine tek adımda birden çok hazır ayar eklemenin tek yoludur. Adobe Premiere Pro'daki Dışa Aktarma
Ayarları iletişim kutusu, dizileri Adobe Media Encoder'a dışa aktarırken tek hazır ayarları uygulamanızı sağlar.

Açık bir Adobe Premiere Pro projesinin Proje panelinden bir diziyi sürükleyip Hazır Ayar Tarayıcısı'ndaki bir hazır ayarın, hazır ayar grubunun veya
takma adın üzerine bırakın.

Hazır ayarları After Effects kompozisyonlarına uygulama

Açık bir After Effects projesinin Proje panelinden bir kompozisyonu sürükleyip Hazır Ayar Tarayıcısı'ndaki bir hazır ayarın, hazır ayar grubunun
veya takma adın üzerine bırakın.

Hazır ayarları video ve ses varlıklarına uygulama

Video ve ses varlıklarını Finder ya da Windows Explorer'dan sürükleyip Hazır Ayar Tarayıcısı'ndaki bir hazır ayarın, hazır ayar grubunun veya
takma adın üzerine bırakın.

Hazır ayarlar uygulanırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar

Bir çıktının üzerine tek bir hazır ayarın bırakılması, çıktıyı değiştirir. Yeni çıktılar; çıktı yolunu, çıktı adını ve kaynak aralık
ayarlarını hedef çıktıdan devralırlar
Bir kaynağın üzerine tek bir hazır ayarın bırakılması bir çıktı eklenmesine neden olur.
Bir çıktının üzerine bir hazır ayar grubunun (veya birden çok seçili hazır ayarın) bırakılması, çıktılar eklenmesine neden olur.
Yeni çıktılar; çıktı yolunu, çıktı adını ve kaynak aralık ayarlarını hedef çıktıdan devralırlar.
Bir kaynağın üzerine bir hazır ayar grubunun (veya birden çok seçili hazır ayarın) bırakılması, çıktılar eklenmesine neden olur.
Varolan çıktıların çıktı yolu gibi ayarlar devralınmaz.
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Kodlama kuyruğuna öğe ekleme ve yönetme

Başa dön

Başa dön

Kodlama işlemi
Kodlama kuyruğuna öğe içe aktarma
Kodlama kuyruğundaki öğeleri yorumlama
Adobe Media Encoder'da izleme klasörleri 
Kodlama kuyruğunu kaydetme
Kodlama kuyruğundan öğe kaldırma
Kodlama kuyruğundaki öğeleri çoğaltma
Kodlama kuyruğunda öğeleri atlama

Kodlama işlemi

Bir video veya ses öğesini kodlamak için öğeyi Adobe Media Encoder'da kodlama kuyruğuna atıp kodlama hazır ayarlarını seçin veya kendi özel
ayarlarınızı oluşturun. Uygulamanın, siz kodlama kuyruğuna bir öğe ekledikten sonra kodlamayı başlatması için talimat verebilir veya siz kodlamayı
başlatmaya karar verene kadar beklemesini isteyebilirsiniz.

Kodlama kuyruğuna öğe ekleme - Video veya ses dosyalarını Adobe Media Encoder'da kuyruğa sürükleyin.

Hazır ayarları kullanarak öğeyi kodlama -Kuyruktaki öğeyle birlikte Format ve Hazır Ayarlar açılır menülerinden formatları ve hazır ayarları seçin.
Veya Hazır Ayar Tarayıcısından bir hazır ayar seçin ve Kuyruktaki herhangi bir öğeye sürükleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. Hazır ayarları
kullanarak kodlama.

Özel ayarları kullanarak öğeyi kodlama - Öğeyi ve Düzenle > Dışa Aktarma Ayarları'nı ve ardından kendi ayarlarınızı seçin. Daha fazla bilgi için,
bkz. Özel ayarları kullanarak kodlama.

Kuyruktaki öğeleri otomatik olarak kodlamaya başlamak için (veya özelliği kapatmak için) Tercihler iletişim kutusunda Şu Kadar Süre Boşta Kalırsa
Kuyruğu Başlat seçeneğini belirleyin veya seçimden kaldırın. Daha fazla bilgi için Tercihler makalesine bakın.

Adobe Media Encoder ana penceresi

Kodlama kuyruğuna öğe içe aktarma
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Başa dön

Başa dön

Not:

Video veya ses dosyaları eklemek için şunlardan birini yapın:
Bir veya daha fazla dosyayı kuyruğa sürükleyin.
Bir veya daha fazla dosya seçmek için Kaynak Ekle düğmesini tıklatın.
Kuyruk panelindeki boş bir alanı çift tıklatın ve bir veya daha fazla dosya seçin.

Bir Adobe Premiere Pro dizisi eklemek için şunlardan birini yapın:
Dosya > Premiere Pro Dizisi Ekle'yi seçin; önce Premiere Pro projesini, ardından bu projeden bir veya daha fazla diziyi
seçin.
Adobe Premiere Pro'daki Proje panelinde yer alan bir diziyi sürükleyip kuyruğa bırakın.
Masaüstünden bir Premiere Pro projesini sürükleyip Kuyruğa bırakın.

Bir Adobe After Effects kompozisyonu eklemek için şunlardan birini yapın:
Dosya > After Effects Kompozisyonu Ekle'yi seçin; önce After Effects projesini, ardından bu projeden bir veya daha fazla
kompozisyonu seçin.
Adobe After Effects'teki Proje panelinde yer alan bir kompozisyonu sürükleyip kuyruğa bırakın.
Masaüstünden bir After Effects projesini sürükleyip Kuyruğa bırakın.

Kodlamayı durdurma

Mevcut öğeyi kodlamayı durdurmak için Dosya > Geçerli Dosyayı Durdur'u seçin. Adobe Media Encoder, Kuyrukta kalan
öğeleri kodlamaya devam eder.
Kuyruktaki tüm öğeleri kodlamayı durdurmak için Dosya > Kuyruğu Durdur'u seçin.

Kodlama kuyruğundaki öğeleri yorumlama

Adobe Media Encoder bir video varlığını içe aktardığında, bu varlığın piksel boyut oranını, kare hızını ve alan sırasının yanı sıra, alfa kanalı
(saydamlık) bilgisinin nasıl yorumlanacağını belirlemeye çalışır. Adobe Media Encoder bu özelliklerden birinde yanılıyorsa, doğru yorumu
atayabilirsiniz.

1. Kodlama kuyruğunda bir veya daha fazla öğe seçin.

2. Dosya > Kayıt Görüntüsünü Yorumla'yı seçin. Dosyayı sağ tıklatıp > Kayıt Görüntüsünü Yorumla'yı da seçebilirsiniz.

3. Uygun yorumlama ayarlarını seçin.

Adobe Media Encoder'da izleme klasörleri 

Adobe Media Encoder'ı izleme klasörü olarak adlandırılan bazı klasörlerde dosya aramak için yapılandırabilirsiniz. Adobe Media Encoder, bir
izleme klasöründe bir video veya ses dosyası bulduğunda, klasöre atanan kodlama ayarlarını kullanarak dosyayı kodlar ve ardından, kodlanan
dosyayı izleme klasöründe oluşturulan bir Çıktı klasörüne dışa aktarır.

Adobe Media Encoder'daki İzleme Klasörleri, klasör eklemek ve klasörleri yönetmek için kullanılabilir. Şu yollardan birini kullanarak bir izleme
klasörü ekleyebilirsiniz:

1. Dosya Seç > İzleme Klasörü Ekle ve bir klasör seçin.
2. İzleme Klasörleri panelinde boş bir alanı çift tıklatıp bir klasör seçin.
3. Explorer (Windows) ya da Finder'da (Mac OS) bir klasör oluşturun ve bunu İzleme Klasörleri paneline sürükleyin.

Oluşturduktan sonra klasörün adını İzleme Klasörleri panelinin sol sütununda görebilirsiniz.

İzleme klasöründen kodlama kuyruğuna eklenen öğeler kuyruk başlatıldığında kuyruktaki diğer öğelerle birlikte kodlanır.

'Şu kadar süre boşta kalırsa kuyruğu başlat' seçeneği seçiliyse, izleme klasörü kodlama kuyruğuna yeni bir öğe ekledikten sonra belirtilen

16



Not:

Başa dön

Not:

Başa dön

süre tamamlandığında kodlama başlar.

Öğeleri izleme klasörlerine eklendikleri anda otomatik olarak kodlamak için Otomatik Kodlama İzleme Klasörleri onay kutusunu işaretli bırakın.

Hazır ayar ekleme

İzleme klasöründe, klasör adının yanındaki açılır menülerden bir format ve hazır ayar seçebilirsiniz. Veya hazır ayar tarayıcısından bir hazır ayarı
izleme klasörüne sürükleyebilirsiniz.

İzleme klasörlerini kullanarak tek bir kaynak öğesinden birden fazla formatta çıktı oluşturma

İzleme klasörlerini kullanarak tek bir işlemle birden çok çıktı oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir video varlığını her dönüştürdüğünüzde bir AVI filmi ve bir
JPEG minik resim görüntüsü oluşturmak istiyorsunuz. Bu dosyaları tek bir kullanıcı işlemiyle oluşturmak için şu adımları izleyin:

1. Explorer (Windows) ya da Finder (Macintosh) ile 'İzleme Klasörüm' vb. şeklinde adlandırdığınız bir klasör oluşturun.

2. Klasör Ekle düğmesini tıklatarak yeni bir izleme klasörü oluşturun ve yeni oluşturduğunuz 'İzleme Klasörüm' klasörüne gidin.

a. Format menüsünden “MPEG” formatını seçin.

b. Hazır Ayar açılır Menüsünden bir hazır ayar seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

c. 'Çıktının Yeri' öğesini tıklatın. Sonuçların oluşturulmasını istediğiniz konumu seçin.

3. Adım 2'deki gibi, 'İzleme Klasörüm' klasörüne işaret eden yeni bir İzleme Klasörü öğesi oluşturun.

a. Format menüsünden 'AVI' formatını seçin.

b. Hazır Ayar Menüsünden bir hazır ayar seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

c. 'Çıktının Yeri' öğesini tıklatın. Sonuçların oluşturulmasını istediğiniz konumu seçin.

4. Adım 2 ve 3'teki gibi, 'İzleme Klasörüm' klasörüne işaret eden yeni bir İzleme Klasörü öğesi oluşturun.

a. Format menüsünden 'JPEG' formatını seçin.

b. Hazır Ayar Menüsünden bir hazır ayar seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

c. 'Çıktının Yeri' öğesini tıklatın. Sonuçların oluşturulmasını istediğiniz konumu seçin.

5. Kaynak dosyasını 'İzleme Klasörüm' klasörüne sürükleyip bırakın ve ardından Kuyruğu Başlat düğmesini tıklatın. Otomatik
Kodlama İzleme Klasörleri etkinleştirilirse kodlama işlemi otomatik olarak başlar.

İşlem tamamlandığında her dosya beklenen çıktı konumundadır.

Hareketsiz Görüntü Dizileri, İzleme Klasörlerinden gelen kayıt görüntüsü olarak desteklenmez. İzlenmekte olan klasöre bir hareketsiz görüntü
grubu yerleştirildiğinde, her bir hareketsiz görüntü dosyası, tüm dizi olarak değil, ayrı bir öğe olarak tek bir kayıt görüntüsü halinde Kuyruğa eklenir.

Kodlama kuyruğunu kaydetme

Adobe Media Encoder'dan çıktığınızda, kodlama kuyruğu ve tüm kodlama ayarları otomatik olarak kaydedilir.

Kodlama kuyruğunu elle kaydetmek için Dosya > Kuyruğu Kaydet'i seçin.

Kuyruktaki tamamlanan kodlanmış öğeleri, Adobe Media Encoder'ı kapatıp yeniden başlattığınızda tutmak istiyorsanız, Tercihler > Çıkışta
tamamlanmış dosyaları kuyruktan kaldır onay kutusunun işaretini kaldırın.

Kodlama kuyruğundan öğe kaldırma
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Başa dön

Başa dön

1. Kodlama kuyruğundan kaldırmak istediğiniz öğeyi ya da öğeleri seçin.

2. Kaldır düğmesini tıklatın, Düzenle > Temizle öğesini seçin ya da Delete tuşuna basın.

Kodlama kuyruğundaki öğeleri çoğaltma

1. Kodlama kuyruğunda çoğaltmak istediğiniz öğeyi ya da öğeleri seçin.

2. Çoğalt düğmesini tıklatın, Düzenle > Çoğalt öğesini seçin ya da Ctrl-D (Windows) veya Command-D (Mac OS) tuşlarına
basın. Ayrıca, “Çoğalt” düğmesini tıklatabilir veya dosyayı sağ tıklatıp Düzenle > Çoğalt'ı da seçebilirsiniz.

Kodlama kuyruğunda öğeleri atlama

Öğeleri atlama

1. Kodlama kuyruğunda atlamak istediğiniz öğeyi ya da öğeleri seçin.

2. Düzenle > Seçimi Atla'yı seçin ya da dosyayı sağ tıklatıp Düzenle > Seçimi Atla'yı seçebilirsiniz.

Kodlama için atlanan dosyayı sıfırlama

1. Hazır durumuna sıfırlamak istediğiniz öğeleri kodlama kuyruğunda seçin.

2. Düzenle > Durumu Sıfırla'yı seçin ya da dosyayı sağ tıklatıp Düzenle > Durumu Sıfırla'yı da seçebilirsiniz.
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İçe aktarma için desteklenen dosya formatları

Başa dön

Video ve animasyon formatları
Ses formatları
Hareketsiz görüntü formatları
Resim yazısı formatları
Proje dosyası formatları

MOV, AVI, MXF ve FLV gibi bazı dosya adı uzantıları belirli bir ses, video veya görüntü verileri formatından çok kap dosyası formatlarını belirtir.
Kap dosyalarında farklı sıkıştırma ve kodlama şemalarını kullanan kodlanmış veriler bulunabilir. Adobe Media Encoder bu kapsayıcı dosyaları içe
aktarabilir ancak içerdikleri verileri içe aktarma özelliği hangi codec'lerin özellikle kod çözücüler) yüklü olduğuna bağlıdır.

İlave codec'ler yükleyerek, Adobe Media Encoder'ın ilave dosya türleri içe aktarma özelliklerini genişletebilirsiniz. Çoğu codec bileşeninin işletim
sisteminde yüklü olması ve QuickTime ya da Video for Windows formatlarında bileşen olarak çalışması gerekir. Belirli aygıt ya da
uygulamalarınızın oluşturduğu dosyalarla çalışan codec bileşenleri hakkında daha fazla bilgi için donanım veya yazılım üreticinizle iletişime geçin.

Video ve animasyon formatları

3GP

Animasyonlu GIF (GIF) (Yalnızca Windows)

DV (MOV veya AVI kabında ya da kapsız DV akışı olarak)

FLV, F4V

Not: FLV ve F4V, bir dizi video ve ses formatıyla ilişkili kap formatlarıdır. F4V dosyaları genelde H 264 video codec bileşeni ve
AAC ses codec bileşenini kullanarak kodlanmış video verilerini içerir. FLV dosyaları genelde On2 VP6 veya Sorenson Spark
codec bileşeniyle kodlanmış video verilerini ve MP3 ses codec bileşeniyle kodlanmış ses verilerini içerir. Bununla birlikte,
Adobe Media Encoder, FLV dosyalarını içe aktarırken Sorenson Spark codec bileşenini değil, On2 VP6 video codec bileşenini
kullanır.

QuickTime filmi (MOV; Windows'da QuickTime player gerekir)

MPEG-1, MPEG-2 ve MPEG-4 formatları (MPEG, MPE, MPG, M2V, MPA, MP2, M2A, MPV, M2P, M2T, MTS, AC3, MP4,
M4V, M4A, VOB, 3GP, AVC, h.264)

Not: Belirli modern fotoğraf makineleriyle ilişkili çeşitli formatlar MPEG-4 kodlaması kullanır. Örneğin, XDCAM EX formatı MP4
dosyaları kullanırken, AVCHD formatı MTS dosyaları kullanır.

Media eXchange Format (MXF)

MXF OP1a  

Not: MXF bir kap formatıdır. Adobe Media Encoder MXF dosyalarında bulunan yalnızca bazı cinsten verileri içe aktarabilir.
Adobe Media Encoder, Panasonic fotoğraf makinelerinin kullandığı Op-Atom değişkenini DV, DVCPRO, DVCPRO50, DVCPRO
HD kullanarak ve Panasonic P2 ortamına kaydetmek için AVC-Intra codec'leri kullanarak içe aktarabilir. Adobe Media Encoder
XDCAM HD dosyalarını da MXF formatında içe aktarabilir.

P2 Movie (MXF)

Netshow (ASF, yalnızca Windows)

RED Raw (R3D)

Video for Windows (AVI, WAV; Mac OS'da QuickTime Player gerekir)

Windows Media (WMV, WMA, ASF; yalnızca Windows)

Cinema DNG (.dng)

Phantom (.cine)

Canon RAW (.rmf)
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Başa dön

Başa dön

Not:

Başa dön

Başa dön

Ses formatları

Adobe Ses Belgesi (ASND; birleştirilmiş tek iz olarak içe aktarılan çok izli dosyalar)

Gelişmiş Ses Kodlama (AAC, M4A)

Ses Takas Dosyası Formatı (AIF, AIFF)

Dolby

QuickTime (MOV; Windows'da QuickTime player gerekir)

MP3 (MP3, MPEG, MPG, MPA, MPE)

Video for Windows (AVI, WAV; Mac OS'da QuickTime Player gerekir)

Windows Media Audio (WMA; yalnızca Windows)

Waveform (WAV)

Hareketsiz görüntü formatları

Adobe Illustrator (AI, EPS)

Photoshop (PSD)

Bit Eşlem (DIB, RLE) (Sadece Windows için)

Bit Eşlem (BMP)

Cineon/DPX (CIN, DPX)

GIF

Simge Dosyası (ICO; yalnızca Windows)

JPEG (JPE, JPG, JPEG, JFIF)

PICT (PIC, PCT)

Taşınabilir Ağ Grafikleri (PNG)

Targa (TGA, ICB, VDA, VST)

TIFF (TIF)

ARRIRAW (.ari)

Durağan görüntü formatındaki tüm dosyaları dizi olarak içe aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. Kodlama kuyruğuna öğe içe aktarma.

Resim yazısı formatları

Senarist Resim Yazısı (.scc)

MacCaption VANC (.mcc)

W3C/SMPTE/EBU Zamanlı Metin (.xml)

EBU N19 Alt Yazısı (.stl)

Dağıtım Formatı Değişim Profili (.dfxp)

Proje dosyası formatları
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Adobe Premiere Pro (PRPROJ)

After Effects (AEP, AEPX)
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Günlük dosyalarıyla çalışma
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Kodlama günlüğü dosyası
Hata günlüğü dosyası

Kodlama günlüğü dosyası

Kodlama günlüğü dosyası ister başarılı, ister başarısız olsun kodlama için kuyruğa alınan tüm dosyaların kaydının bulunduğu bir düz metin
dosyasıdır. Kodladığınız her dosyaya ait kodlama durumu dosyanın sonuna eklenir (en yeni giriş dosyanın sonuna konur). Siz elle silene kadar
günlük dosyası yeni girişler ekler. Günlük dosyası girişlerini temizlemek için metin düzenleyicide dosyayı açıp tüm girişleri seçin ve silin; varsayılan
dosya adını (AMEEncodingLog.txt) kullanarak boş dosyayı kaydedin.

Günlük dosyasının saklandığı yer:

Windows 7 ve 8: C:\Kullanıcılar\[kullanıcı]\Belgeler\Adobe\Adobe Media Encoder\8.0\AMEEncodingLog.txt
Mac OS: /Kullanıcılar/[kullanıcı]/Belgeler/Adobe/Adobe Media Encoder/8.0/AMEEncodingLog.txt

Günlük dosyasını görüntülemek için Dosya > Günlüğü Göster'i seçin veya Ctrl + L tuşlarına basın.

İki çeşit günlük dosyası vardır:

AMEEncodingLog.txt: Başarıyla kodlanan işler için.

AMEEncodingErrorLog.txt: Başarısız olan ya da kullanıcı tarafından durdurulan işler için.

Hata günlüğü dosyası

Günlük dosyaları ve hata günlüğü dosyaları, Adobe Media Encoder dosyalarıyla aynı konumda yer alır.

Hata günlüğü dosyasını görüntülemek için Dosya > Hataları Göster'i seçin.
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Video ve ses kodlama ve sıkıştırma hakkında

Başa dön

Başa dön

Başa dön

Geçici sıkıştırma ve uzamsal sıkıştırma
Bit hızı
Kare hızı
Anahtar kareler
Görüntü boyut oranı ve kare boyutu
Piksel boyut oranı
Taramalı ve taramasız video
Yüksek tanımlı (HD) video

Video ve sesin dijital formata kaydedilmesi dosya boyutu ve bit hızını dengeleyen kaliteden oluşur. Çoğu format seçenek olarak kaliteyi düşürerek
dosya boyutunu küçültmek ve bit hızını azaltmak için sıkıştırmayı kullanır. Sıkıştırma, film boyutunu küçültmek için gereklidir; böylece etkili bir
şekilde depolanabilir, iletilebilir ve kayıttan yürütülebilirler.

Belirli bir bant genişliğinde belirli bir tür aygıtta kayıttan yürütme için bir film dosyası içe aktarırken öncelikle bir kodlayıcı (codec) seçmelisiniz.
Farklı kodlayıcılar bilgileri sıkıştırmak için çeşitli sıkıştırma şemaları kullanır. Her bir kodlayıcıda, verileri kayıttan yürütmek için sıkıştırmasını açan
ve yorumlayan bir kod çözücü bulunur.

Çok sayıda codec bileşeni bulunabilir; tüm durumlar için tek codec bileşeni en iyi olan değildir. Örneğin, çizgi film animasyonu sıkıştırma için en iyi
codec bileşeni genellikle canlı eylemli video sıkıştırma için verimli değildir.

Sıkıştırma kayıpsız (görüntüden hiçbir veri atılmaz) veya kayıplı (veriler seçilerek atılır) olabilir.

Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusunda sıkıştırmayı etkileyen birçok etmeni ve diğer kodlama bakış açılarını kontrol edebilirsiniz. Bkz. Kodlama
ve dışa aktarma.

John Dickinson, Adobe web sitesinde Adobe Media Encoder'ın After Effects ve Premiere Pro ile kullanımını gösteren bir video eğitimi sunuyor.

Kodlama ve sıkıştırma seçenekleri ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. SSS girişi: "FAQ: What is the best format for rendering and exporting from After
Effects?" (SSS: After Effects'den görüntü oluşturma ve dışa aktarma için en iyi format hangisidir?)

Geçici sıkıştırma ve uzamsal sıkıştırma

Video ve ses sıkıştırmanın iki genel kategorisi vardır: uzamsal ve geçici. Uzamsal sıkıştırma çevre karelerden bağımsız olarak tek veri karesine
uygulanır. Uzamsal sıkıştırma, genelde, kare içi sıkıştırma olarak adlandırılır.

Geçici sıkıştırma kareler arasındaki farkı belirtir ve yalnızca bu farkları depolar; böylece kareler önceki kareden farkı temelinde açıklanır.
Değişmeyen alanlar önceki karelerden yinelenir. Geçici sıkıştırma, genelde, kareler arası sıkıştırma olarak adlandırılır.

Bit hızı

Bit hızı (veri hızı), bir video klibinin kalitesini ve bant genişlikleri sınırlamalarıyla dosya indiren izleyicileri etkiler.

Internet kullanarak video ilettiğinizde dosyaları düşük bit hızı kullanarak oluşturun. Hızlı Internet bağlantısı olan kullanıcılar az bir gecikmeyle ya da
hiç gecikme olmaksızın dosyaları görüntüleyebilir; fakat düşük kaliteli bağlantıya sahip kullanıcıların dosyaların indirilmesini beklemesi gerekir.
Kullanıcıların çoğunun yüksek Internet hızına sahip olmadığını düşünüyorsanız indirme sürelerini kabul edilebilir sınırlar içinde tutmak için kısa
video klipler oluşturun.

Kare hızı

Video, ekranda görüntülenip hareket yanılsaması sağlayan görüntü sırasıdır. Her saniye başına düşen kare sayısı kare hızı olarak bilinir ve
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kare/saniye (fps) cinsinden ölçülür. Kare hızı ne kadar yüksekse, görüntü dizilerini görüntülerken kullanılan saniyedeki kare sayısı da o kadar fazla
olduğundan, görüntülerdeki hareketler daha düzgündür. Yüksek kalitenin dezavantajı, daha yüksek kare hızı için daha yüksek bant genişliği
kullanan daha büyük verilerin gerekmesidir.

Dijital olarak sıkıştırılmış videoyla çalışıldığında kare hızı ne kadar yüksek olursa dosya boyutu da o kadar büyür. Dosya boyutunu küçültmek için
kare hızını ve bit hızını düşürün. Bit hızını düşürüp kare hızını değişmeden bırakırsanız görüntü kalitesi düşer.

Videolar yerel kare hızlarında (videonun orijinal kaydındaki kare hızı) çok daha iyi göründükleri için Adobe, gönderim kanallarının ve kayıttan
yürütme ortamlarının olanak sağladığı ölçüde kare hızını yüksek tutmanızı önerir. Tüm devinimli NTSC video için 29.97 fps; PAL video için 25 fps
kullanın. Kare hızını düşürürseniz, Adobe Media Encoder kareleri doğrusal bir hızda düşürür. Ancak, kare hızını düşürmeniz gerekiyorsa en iyi
sonucu eşit olarak bölerek elde edersiniz. Örneğin, kaynağınızda 24 fps kare hızı varsa kare hızını 12 fps, 8 fps, 6 fps, 4 fps, 3 fps veya 2 fps
olarak düşürün.

Mobil cihazlar için Hazır Ayar Tarayıcısı panelinden cihaza özel kodlama hazır ayarlarını kullanın.

Gömülü videolu bir SWF dosyası oluşturuyorsanız, video klibin ve SWF dosyasının kare hızı aynı olmalıdır. SWF dosyası ve gömülü video
klip için farklı kare hızları kullanırsanız, kayıttan yürütme tutarsız olur.

Anahtar kareler

Anahtar kareler video klibe tutarlı aralıklarla eklenen tam video kareleri veya görüntüleridir. Anahtar karelerin arasındaki kareler, anahtar kareler
arasında gerçekleşen değişiklikleri içerir.

Anahtar kareler belirli bir süredeki animasyon özelliklerini tanımlayan işaretler olan anahtar kareler ile aynı değildir.

Adobe Media Encoder, varsayılan olarak, video klibin kare hızına göre kullanılacak anahtar kare aralığını (anahtar kare uzaklığı) otomatik belirler.
Anahtar kare uzaklığı değeri, kod çözücünün video görüntüsünü ne sıklıkta yeniden değerlendireceğini ve bir tam kareyi veya anahtar kareyi bir
dosyaya ne sıklıkta kaydedeceğini belirtir.

Görüntü kaydınızda çok sayıda sahne değişikliği veya çabuk hareketler ya da animasyonlar varsa, genel görüntü kalitesi için daha düşük bir
anahtar kare uzaklığı yararlı olabilir. Daha küçük anahtar kare uzaklığı daha büyük bir çıktı dosyası demektir.

Anahtar kare uzaklık değerini azalttığınızda, karşılaştırılabilir görüntü kalitesini korumak amacıyla video dosyasıyla ilgili bit hızını azaltın.

Görüntü boyut oranı ve kare boyutu

Kare hızında olduğu gibi, yüksek kaliteli video oluşturmak için dosyanızın kare boyutu önemlidir. Belirli bir bit hızında, kare boyutunu artırmak
düşük kaliteli videoya neden olabilir.

Görüntü boyut oranı bir görüntünün genişliğinin yüksekliğine oranıdır. En çok kullanılan görüntü boyutu 4:3 (standart televizyon) ve 16:9 (geniş
ekranlı ve yüksek tanımlı televizyon)'dur.

Piksel boyut oranı

Birçok bilgisayar grafiği, en boy piksel boyut oranı 1:1 olan kare pikseller kullanır.

Bazı dijital video formatlarında pikseller kare değildir. Örneğin, Standart NTCS dijital video (DV) 720x480 piksellik kare boyutuna sahiptir ve 4:3
boyut oranında görüntülenir. Bu tüm piksellerin her birinin 0,91 (uzun, dar piksel) piksel boyut oranına (PAR) sahip olduğu ve kare olmadığı
anlamına gelir.

Taramalı ve taramasız video

Taramalı video her video karesini oluşturan iki alandan oluşur. Her alan, karedeki yatay alan sayısının yarısını içerir; üst alan (Alan 1) tüm tek
sayılı çizgileri ve alt alan (Alan 2) tüm çift sayılı çizgileri içerir. Taramalı video monitörü (televizyon gibi) her kareyi önce bir alandaki tüm çizgileri,
ardından da diğer alandaki tüm çizgileri çizerek görüntüler. Alan sırası hangi alanın önce çizileceğini belirtir. NTSC videoda, yeni alanlar ekrana,
saniyede 29,97 kare hızına karşılık gelen 59,94 (saniyede) defa çizilir.
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Taramasız video kareleri alanlara bölünmez. Bir aşamalı tarama monitörü (bilgisayar monitörü), tek geçişte üstten alta kadar tüm yatay çizgileri
çizerek bir taramasız video karesini görüntüler.

Taramasız bir çıktıya taramalı bir kaynak seçtiğinizde, Adobe Media Encoder videoyu kodlama öncesi taramasız hale getirir.

Yüksek tanımlı (HD) video

Yüksek tanımlı (HD) video, piksel boyutları standart tanımlı (SD) video formatlarından daha yüksek olan tüm video formatları için kullanılır.
Genelde standart tanımlı terimi, NTSC ve PAL gibi analog TV standartlarına (sırasıyla 480 veya 576 dikey çizgi) yakın piksel boyutlarına sahip
dijital formatları belirtir. En sık kullanılan HD formatları 1280x720 veya 1920x1080 piksel boyutlarına ve 16:9 boyut oranına sahiptir.

HD video formatlarının taramalı ve taramasız çeşitleri vardır. Genelde, en yüksek çözünürlüklü formatlar yüksek kare hızlarında taramalıdır, çünkü
bu piksel boyutlarındaki taramasız video engel teşkil edecek kadar yüksek bir veri hızı gerektirir.

HD video formatları dikey piksel boyutları, tarama modları, kare veya alan hızlarına (tarama moduna bağlı olarak) göre ayrılır. Örneğin, 1080i60
saniyede 60 adet taramalı 1920x1080 alanını belirtir, 720p30 ise saniyede 30 adet taramasız 1280x720 karenin aşamalı taramasını belirtir. İki
durumda da kare hızı saniyede yaklaşık 30 karedir.
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Varsayılan klavye kısayolları
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Uygulama kısayolları
Hazır ayar kısayolları
Hazır Ayar Tarayıcısı kısayolları
Çalışma alanı kısayolları
Gezinme kısayolları
İzleme Klasörü kısayolları
Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusu
Klavye kısayollarını özelleştirme
İndirilebilir klavye kısayolları

Uygulama kısayolları

Sonuç Windows Mac OS

Tercihler iletişim kutusunu aç Ctrl+, Cmd+,

Klavye Kısayolları iletişim kutusu Shift+Ctrl+Alt+K Shift+Cmd+Alt+K

AME'den Çık Ctrl+Q Cmd+Q

Kaynak Ekle Ctrl+I Cmd+I

İzleme klasörü ekle Ctrl+Alt+I Cmd+Opt+I

Kuyruğu Başlat/Duraklat Enter Enter

Kuyruğu Durdur Esc Esc

Geçerli Öğeyi Durdur Ctrl+-(eksi) Cmd+ - (eksi işareti)

Kuyruğu Kaydet Ctrl+S Cmd+S

Günlüğü Göster Ctrl+L Cmd+L

Hataları göster Ctrl+Alt+L Cmd+Opt+L

Geri Al Ctrl+Z Cmd+Z

Yinele Shift+Ctrl+Z Shift+Cmd+Z

Yinele Ctrl+Y Cmd+Y

Kes Ctrl+X Cmd+X

Yapıştır Ctrl+V Cmd+V

Temizle Sil Sil

Çoğalt Ctrl+D Cmd+D

Tümünü Seç Ctrl+A Cmd+A

Durumu Sıfırla Ctrl+. Cmd+.

Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusunu aç Ctrl+E Cmd+E

Yardımı Başlat F1 F1
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Hazır ayar kısayolları

Hazır Ayar Tarayıcısı kısayolları

Çalışma alanı kısayolları

Gezinme kısayolları

Sonuç Windows Mac OS

Hazır Ayar Ayarları iletişim kutusunu aç Ctrl+Alt+E Cmd+Opt+E

Kuyruğa uygula Ctrl+U Cmd+U

İzleme klasörlerine uygula Ctrl+Alt+U Cmd+Opt+U

Hazır ayar oluştur Ctrl+N Cmd+N

Hazır ayar grubu oluştur Ctrl+G Cmd+G

Hazır ayar için takma ad oluştur Ctrl+B Cmd+B

Kullanıcı hazır ayarını veya hazır ayar grubunu yeniden adlandır Ctrl+R Cmd+R

Sonuç Windows Mac OS

Hazır ayarı Kuyruktaki kaynağa uygula Hazır ayarı çift tıklat Hazır ayarı çift tıklat

Hazır ayarı İzleme Klasörüne uygula Alt+Hazır ayarı çift tıklat Alt+Hazır ayarı çift tıklat

Sistem hazır ayarı için takma ad oluştur Hazır ayarı sürükle Hazır ayarı sürükle

Sistem hazır ayarından yeni hazır ayar Alt+Hazır ayarı sürükle Opt+Hazır ayarı sürükle

Kullanıcı hazır ayarı için takma ad oluştur Alt+Hazır ayarı sürükle Opt+Hazır ayarı sürükle

Klasörü ve tüm alt klasörleri aç/kapat Ctrl+Hazır ayarı çift tıklat Cmd+Hazır ayarı çift tıklat

Sistem hazır ayarını göster Alt+Hazır ayarı sağ tıklat Opt+Hazır ayarı sağ tıklat

Sonuç Windows Mac OS

Kuyruk panelini aç/kapat Ctrl+1 Cmd+1

Kodlama panelini aç/kapat Ctrl+2 Cmd+2

İzleme klasörleri panelini aç/kapat Ctrl+3 Cmd+3

Hazır ayar tarayıcısını aç/kapat Ctrl+4 Cmd+4

Geçerli paneli kapat Ctrl+W Cmd+W

İmlecin altındaki paneli büyüt/önceki boyutuna getir ` (ters tik) ` (ters tik)

Geçerli paneli büyüt/önceki boyutuna getir Shift+` Shift+`

İmlecin altındaki paneli büyüt/önceki boyutuna getir (İngilizce Olmayan Klavyeler İçin) < <

Geçerli paneli büyüt/önceki boyutuna getir (İngilizce Olmayan Klavyeler İçin) Shift+< Shift+<
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İzleme Klasörü kısayolları

Sonuç Windows Mac OS

Yeni kaynaklar için izleme klasörünü yeniden tara Shift+Çift Tıkla Shift+Çift Tıkla

Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusu

Sonuç Windows Mac OS

Klasörü aç/kapat Sağ ve Sol Ok Sağ ve Sol Ok

Listedeki önceki/sonraki öğeyi seç Yukarı ve Aşağı
Ok

Yukarı ve Aşağı
Ok

Listedeki önceki/sonraki öğeyi geçerli seçime ekle
Shift+Yukarı
ve Aşağı Ok

Shift+Yukarı
ve Aşağı Ok

Listedeki önceki/sonraki öğeyi seçin. Bir klasör seçilirse Sağ Ok klasörü açar,
Sol Ok ise klasörü kapatır.

Sağ ve Sol Ok Sağ ve Sol Ok

Listedeki önceki/sonraki öğeyi geçerli seçime ekleyin. Bir klasör seçilirse Sağ
Ok klasörü açar, Sol Ok ise klasörü kapatır.

Shift+Sağ ve
Sol Ok

Shift+Sağ ve
Sol Ok

Sonuç Windows Mac OS

Oynatma kafasını bir kare geriye/sonraya
hareket ettirir

Sol/Sağ ok düğmeleri Sol/Sağ ok düğmeleri

Oynatma kafasını başlangıç/bitiş karesine
hareket ettirir

Home/End Home/End

Kaynak aralığı Giriş Noktasını oynatma
kafasının geçerli konumuna ayarla

I I

Kaynak aralığı Çıkış Noktasını oynatma
kafasının geçerli konumuna ayarla

O O

Oynatma kafasını Giriş Noktasına taşı Q Q

Oynatma kafasını Çıkış Noktasına taşı W W

Kare önizlemeyi yakınlaştırır Ctrl++(artı) Cmd++(artı)

Kare önizlemeyi uzaklaştırır Ctrl+-(eksi) Cmd+-(eksi)

Hazır ayarı bir EPR dosyası olarak dışa
aktarır

Alt+"Hazır Ayarı Kaydet"
düğmesine tıkla

Opt+"Hazır Ayarı Kaydet"
düğmesini tıklatın

Mbps cinsinden bit hızı alanı:  

Sonuç Windows Mac OS

Geçerli değeri 1 artır veya azalt Shift+Yukarı ve Aşağı Ok Shift+Yukarı ve Aşağı Ok

Geçerli değeri 0,1 artır veya azalt Yukarı ve Aşağı Ok Yukarı ve Aşağı Ok

Geçerli değeri 0,01 artır veya azalt Ctrl+Yukarı/Aşağı Ok Cmd+Yukarı/Aşağı Ok

Geçerli değeri 0,001 artır veya azalt Ctrl+Alt+Yukarı/Aşağı Ok Cmd+Opt+Yukarı/Aşağı Ok
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Klavye kısayollarını özelleştirme

Adobe Media Encoder 'daki klavye kısayollarını özelleştirmek için Windows'ta Düzenle > Klavye Kısayolları öğelerini, Mac OS'de Application >
Keyboard Shortcuts (Uygulama > Klavye Kısayolları) öğesini seçin.

Örneğin, kesme işlemi için Ctrl+x olan klavye kısayolunu Ctrl+t olarak değiştirmek için şunları uygulayın:

1. Düzenle > Klavye Kısayolları öğesini seçin.
2. Klavye Kısayolları panelinde, yanındaki açıklamayı tıklatarak Düzenle menüsünü genişletin.
3. Kes öğesini seçin.
4. Mevcut komutu silmek için Ctrl+x tuşlarının yanındaki  simgesini tıklatın.

5. Ekle'yi tıklatın.
6. Ctrl+t tuşlarına basın.

7. Tamam'ı tıklatın.

Klavye Kısayolları iletişim kutusu

İndirilebilir klavye kısayolları

Adobe Media Encoder kısayollarının tam listesini pdf formatında indirmek için aşağıdaki bağlantıyı tıklatın:

AME-keyboardshortcuts.pdf

Kbps cinsinden bit hızı alanı:  

Sonuç Windows Mac OS

Geçerli değeri 10 artır veya azalt Shift+Yukarı ve Aşağı Ok Shift+Yukarı ve Aşağı Ok

Geçerli değeri 1 artır veya azalt Yukarı ve Aşağı Ok Yukarı ve Aşağı Ok

Geçerli değeri 0,1 artır veya azalt Ctrl+Yukarı/Aşağı Ok Cmd+Yukarı/Aşağı Ok

Geçerli değeri 0,01 artır veya azalt Ctrl+Alt+Yukarı/Aşağı Ok Cmd+Opt+Yukarı/Aşağı Ok

Tam sayılardan oluşan sayısal alan (örn. Kare Genişliği ayarı):  

Sonuç Windows Mac OS

Geçerli değeri 1 artır veya azalt Yukarı ve Aşağı Ok Yukarı ve Aşağı Ok

Geçerli değeri 10 artır veya azalt Shift+Yukarı ve Aşağı Ok Shift+Yukarı ve Aşağı Ok

Geçerli değeri 10 artır veya azalt Ctrl+Yukarı/Aşağı Ok Cmd+Yukarı/Aşağı Ok

Geçerli değeri 100 artır veya azalt Ctrl+Shift+Yukarı/Aşağı Ok Cmd+Shift+Yukarı/Aşağı Ok

Sonuç Windows Mac OS

İletişim kutusundaki tüm kategorileri
genişlet/daralt

Alt tuşunu basılı tutarak Kategori
Başlığını tıklatın

Opt tuşunu basılı tutarak Kategori
Başlığını tıklatın
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Sıkıştırma ipuçları
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Son çıktınızı alana kadar videoyla projenizin yerel formatında çalışın

Videonuzu olabildiğince kısa yapın

Sıkıştırma ayarlarınızı belirleyin

Çabuk hareketi sınırlandırın

Uygun boyutları seçin

Uygun kare hızı seçin

Uygun anahtar kare sayısı seçin

Parazit ve greni azaltın

Not:

Video için sıkıştırma ipuçları

Ham görüntüleri veya kullanabileceğiniz en az sıkıştırılmış görüntüleri
kullanın. Kayıplı bir kod çözücü kullanarak videoyu her sıkıştırdığınızda, videonun kalitesini düşürürsünüz. Tek oluşturma kaybı kabul edilebilir olsa
da, daha önce sıkıştırılmış videoyu yeniden kodlama ve yeniden sıkıştırma videonun kalitesini kabul edilemez hale getirebilir. Ayrıca, önceden
kodlanmış ve sıkıştırılmış video, sonraki kodlama ve sıkıştırma adımının süresinin uzamasına veya büyük bir dosya oluşmasına neden olan parazit
ve kalıntılar içerebilir.

Videonuzun başlangıcı ile sonunu kesin ve bulunabilecek gereksiz içerikleri kaldırmak için videonuzu
düzenleyin. Bkz. Kodlamadan önce kaynağı kırpma ve kesme.

Görüntüleri sıkıştırırsanız ve mükemmel görünürse, dosya boyutunu azaltmak için ayarlarınızı değiştirmeyi
deneyin. Görüntü kaydınızı test edin ve sıkıştırdığınız video için mümkün en iyi ayarları buluncaya kadar sıkıştırma ayarlarını değiştirin. Her video,
sıkıştırmayı ve dosya boyutunu etkileyen değişik niteliklere sahiptir; en iyi sonuçlar için her video kendi ayrı ayarına ihtiyaç duyar. Bkz. Kodlama ve
dışa aktarma.

Dosya boyutu hakkında endişeliyseniz hareketi sınırlandırın. Herhangi bir hareket dosya boyutunu büyütür. Titreyen
kamera çalışmaları, dönüşler ve yakınlaştırmalar bu açıdan özellikle kötüdür. İstenmeyen hareketleri kaldırmak için After Effects'teki devinim
sabitleyici özellikleri kullanabilirsiniz.

Bkz. Görüntü boyut oranı ve kare boyutu.

Bkz. Kare hızı.

Bkz. Anahtar kareler.

Kaynak görüntülerdeki parazit ve gren, kodlanan dosyaların boyutunu büyütür. En ideali, parazit ve greni azaltmak için
Adobe Premiere Pro veya After Effects uygulamalarındaki yardımcı programları kullanmaktır.

Ses için sıkıştırma ipuçları

Aynı etkenler video üretimi için olduğu kadar ses üretimi için de söz konusudur. İyi bir ses sıkıştırması elde etmek için bozulmanın ve kaynak
kayıttan kaynaklanan işitilebilir kusurların bulunmadığı bir ses dosyasıyla başlamanız gerekir.

CD'den malzeme kodluyorsanız, dosyayı ses kartının analog girişinin yerine, doğrudan dijital aktarım kullanarak kaydetmeye çalışın. Ses kartı
aktarılan sesinizde parazit yaratabilen, dijitalden analoga ve analogdan dijitale gereksiz bir dönüştürme yapar. Doğrudan dijital aktarım araçları hem
Windows hem de Mac OS platformunda kullanılabilir. Analog kaynaktan kayıt yapmanız gerekiyorsa bulabildiğiniz en yüksek kalitede ses kartını
kullanın.

Kaynak ses dosyanız tek sesliyse (mono), Flash ile kullanmak için dosyanızı mono olarak kodlamanız önerilir. Adobe Media Encoder ile
kodlama yapıyor ve bir kodlama hazır ayarı kullanıyorsanız, hazır ayarın stereo veya mono olarak kodlanıp kodlanmadığını kontrol edin ve
gerektiğinde mono seçeneğini belirleyin.
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Dışa aktarma için desteklenen dosya formatları

Başa dön

Video ve animasyon
Hareketsiz görüntüler ve hareketsiz görüntü dizileri
Ses
Adobe Media Encoder'ın farklı yüklemeleri için yüklenen codec bileşenleri

Adobe Media Encoder kullanarak dosya dışa aktarmak için Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusunda bir çıktı
formatı seçin. Kullanılabilecek Hazır Ayar seçeneklerini seçilen format belirler. Çıktı hedefiniz için en uygun
formatı seçin.

Adobe Media Encoder, hem ayrı bir uygulama, hem de Adobe Premiere Pro, After Effects, Prelude ve Flash
Professional yazılımlarının bir bileşeni olarak kullanılır. Adobe Media Encoder'ın dışa aktarabileceği formatlar,
bu uygulamalardan hangilerinin yüklü olduğuna bağlıdır.

MOV, AVI ve MXF gibi bazı dosya adı uzantıları belirli bir ses, video veya görüntü verileri formatından çok
kap dosyası formatlarını belirtir. Kap dosyalarında farklı sıkıştırma ve kodlama şemalarını kullanan kodlanmış
veriler bulunabilir. Adobe Media Encoder, hangi codec bileşenlerinin (kodlayıcıların) yüklü olduğuna bağlı
olarak bu kap dosyaları için video ve ses verilerini kodlayabilir. Çoğu codec bileşeninin işletim sisteminde
yüklü olması ve QuickTime ya da Video for Windows formatlarında bileşen olarak çalışması gerekir.

Yüklü diğer yazılım uygulamalarına bağlı olarak aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Video ve animasyon

AS-11 (HD Shim için AVCI, SD Shim için IMX). IMX, MPEG-2'dir

Animasyonlu GIF (Yalnızca Windows)
H.264 (AAC, 3GP, MP4, M4V, MPA (ses), AC3 (ses), WAV (PCM ses)). Ses seçenekleri
AAC, Dolby Digital ve MPEG'dir (SurCode). MPEG ses seçeneği MPEG-1, Layer I ve
MPEG-1, Layer II'yi kapsamaktadır. Dolby Digital ses seçeneği Dolby Digital, Dolby Digital
Plus ve SurCode'u kapsamaktadır.

H.264 Blu-ray (M4V, WAV (PCM ses)). Ses seçenekleri Dolby Digital ve PCM'dir. MPEG
ses seçeneği MPEG-1, Layer I ve MPEG-1, Layer II'yi kapsamaktadır. Dolby Digital ses
seçeneği Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Blu-ray uyumlu birincil akış, Blu-ray uyumlu
ikincil ses akışı ve SurCode'u kapsamaktadır.

MPEG-2 (MPA, M2V, MPG, M2T, WAV (PCM ses), AC3 (Dobly ses)). Ses seçenekleri
Dolby Digital, MPEG ve PCM'dir.

MPEG-2 DVD (M2V, MPG, MPA (ses), WAV (PCM ses), AC3 (Dolby ses))

MPEG-2 Blu-ray (M2V, M2T, WAV, AC3)

MPEG-4 (3GP, MP4, M4V, AAC (ses)). Ses seçeneği AAC'dir.

DNxHD MXF OP1a

Not: MXF bir kap formatıdır. Adobe Media Encoder; DVCPRO25, DVCPRO50,
DVCPRO100 ve AVC-Intra codec bileşenlerini kullanarak MXF kaplarının Op-Atom
türündeki filmleri kodlayabilir ve dışa aktarabilir. Premiere Pro'da, Avid Unity gibi
sistemlerde kullanılan XDCAM HD formatıyla uyumlu temel MPEG-2 öğelerini içeren MXF
dosyaları dışa aktarılabilir. Adobe Media Encoder tek başına kullanıldığında da dosyalar
bu formatta dışa aktarılabilir.

MXF OP1a (AVC-Intra, XAVC, IMX ve XDCAM) 

32



  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Başa dön

Başa dön

Not:

Başa dön

QuickTime filmi (MOV; Windows'da QuickTime gerekir)

Windows Media (WMV; yalnızca Windows)

Video for Windows (AVI, AVI (sıkıştırılmamış); yalnızca Windows)

Wraptor DCP

P2 Movie (DVCPRO ve AVC-Intra)

Hareketsiz görüntüler ve hareketsiz görüntü dizileri

Bit Eşlem (BMP; yalnızca Windows)

DPX

GIF (yalnızca Windows)

JPEG

PNG

Targa (TGA)

TIFF (TIF)

Ses
Bir filmi bir dizi hareketsiz görüntü dosyası olarak dışa aktarmak için hareketsiz görüntü formatı

seçiliyken Video sekmesinden Sıra Olarak Dışa Aktar'ı seçin.

Ses Takas Dosyası Formatı (AIFF)

MP3

Waveform Audio (WAV)

Advanced Audio Coding (AAC Ses)

Dolby Digital

Adobe Media Encoder'ın farklı yüklemeleri için yüklenen codec
bileşenleri

Adobe Premiere Pro, After Effects ve Prelude: Tüm codec'ler

Tüm diğer ürünler: MPEG2, MPEG2 DVD, MPEG2 Blu-ray, MXF OP1a ve AS-11 SD
dışındaki tüm codec'ler
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Tercihler

Başa dön

Şu Kadar Süre Boşta Kalırsa Kuyruğu Başlat

Kuyrukta Geçen Kodlama Süresini Göster

Kodlama Sırasında Önizleme Görüntüle

Genel Tercihler
Görünüm
Ortam
Meta Veriler
Bellek
Ayarları Eşitleme

Tercihler iletişim kutusunu açmak için Düzenle >Tercihler (Windows) veya Adobe Media Encoder > Preferences (Mac OS)
seçeneğini seçin.

Varsayılan tercih ayarlarını geri yüklemek için uygulama başlatılırken Shift tuşunu basılı tutun (hem Windows hem de Mac OS
için).

Kullanıcı Tercihleri dosyası ve Hazır Ayarlar klasörü artık Belgeler klasöründe yer almaktadır.

<sürücü>:\Kullanıcılar\<kullanıcı>\Belgeler\Adobe\Adobe Media Encoder\8.0  (Windows)

/Kullanıcılar/<kullanıcı>/Kitaplık/Application Support/Adobe/Adobe Media Encoder/8.0/ (Mac OS)

Genel Tercihler

Kodlama işlemi kuyruğa bir öğe eklendikten sonra, belirtilen süre içinde otomatik olarak başlar.
Uygulamayla etkileşime girdiğinizde geri sayım sayacı sıfırlanır. Otomatik başlatmayı devre dışı bırakmak için bu seçeneğin seçimini kaldırın. Bu
tercih varsayılan olarak kapalıdır.

Kodlamanın başlatılmasından itibaren geçen süreyi gösterir.

Video kareleri Kodlama Panelinde kodlanırken gösterilir.
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Kodlama Bittiğinde Çan Sesi Çal

Çıkışta Tamamlanan Dosyaları Kuyruktan Kaldır

Aynı Adla Dosya Varsa Çıktı Dosyası Adına Sayı Ekle

Çıktı Dosyasının Hedefini Belirt

Başa dön

Parlaklık

Dil

Başa dön

Ortam Önbellek Dosyaları - Mümkün olduğunda Ortam Önbellek dosyalarını orijinallerinin yanına kaydedin

Ortam Önbellek Veritabanı

Belirsiz Ortam Zaman Temeli

İçe Aktarma Sırasında Resim Yazılarını Dahil Et

Başa dön

İçe Aktarma Sırasında XMP Kimliğini Dosyalara Yaz

Başa dön

Diğer Uygulamalar İçin Ayrılan RAM

Kodlama bittiğinde bir çan sesi çalınır.

Uygulamadan çıktığınızda, tüm kodlanmış öğeleri kodlama kuyruğundan kaldırır.

Adobe Media Encoder'a aynı konumdaki varolan bir dosyayla aynı ada sahip bir çıktı
dosyası oluşturmasını söylerseniz, Adobe Media Encoder varsayılan olarak yeni dosyanın adına sayı ekler. Örneğin, bir video klibini kodlar ve
video.avi çıktı dosyası oluşturur, ardından ilk video.avi öğesini silmeden aynı dosyayı yeniden kodlarsanız, Adobe Media Encoder sonraki dosyayı
video_1.avi olarak adlandırır.
Çıktı Dosyası Adına Sayı Ekle seçeneği devre dışıysa dosyalarınızı yanlışlıkla birbirlerinin üzerine yazılmayacak biçimde adlandırın.

Adobe Media Encoder, varsayılan olarak, dışa aktarılan dosyaları kaynak video klipleriyle aynı klasöre
yerleştirir. Kodlanan ortam kliplerinin yerleştirileceği farklı bir hedef klasör seçmek için sisteminizde istediğiniz klasöre gidin.

Görünüm

Arayüzün parlaklığını ayarlayın.

Uygulamada kullanılan dili belirleyin.

Ortam

Varsayılan bir konum sağlanır.
İstenen konuma gitmek için·Gözat'ı tıklatın.

Veritabanı için varsayılan bir konum sağlanır. İstenen konuma gitmek için·Browse... seçeneğini tıklatın. Veritabanını
temizlemek için Temizle 'yi tıklatın.

Görüntü dizileri gibi içsel bir zaman temeli olmayan kaynaklar için kare hızı ayarlayın.

Dosyaları Adobe Media Encoder'a içe aktarırken resim yazılarını dahil etmek için bu kutuyu
işaretleyin.

Daha fazla bilgi için Ortam önbellek veritabanını yönetme makalesine bakın.

Meta Veriler

Tanımlayıcısı olmayan içe aktarılmış dosyalara benzersiz tanımlayıcı yazar.

Meta Veriler kategorisindeki diğer ayarlar hakkında bilgi için XMP meta verilerini dışa aktarma ve ayıklama bölümüne bakın.

Bellek

Adobe Media Encoder; Adobe Premiere Pro, After Effects, SpeedGrade, Prelude ve Photoshop ile bir
bellek havuzu paylaşır. Diğer uygulamalar için ayrılan RAM değeri, bu bellek havuzunda bulunan bellek kapasitesini belirtir. Diğer uygulamalara
(ve işletim sistemlerine) daha çok veya az RAM vererek bu değeri etkileyebilirsiniz. Diğer Uygulamalar İçin Ayrılan RAM değerini artırarak bellek
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Başa dön

havuzunu paylaşan uygulamalara daha çok RAM verin.
Not: Diğer Uygulamalar İçin Ayrılan RAM tercihini çok düşük ayarlamayın. İşletim sistemi ve diğer uygulamaları belleksiz bırakmak kötü
performansa neden olabilir.

Ayarları Eşitleme

Ayarları Eşitleme tercihleriyle farklı makinelerdeki ayarlarınızı eşitleyin. Çalışma alanı mizanpajları, klavye kısayolları ve hazır ayarlarınızla ilgili
tercihleri Creative Cloud hesabınıza yükleyebilirsiniz. Ayarları indirebilir ve diğer makinelere uygulayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Ayarları Eşitleme makalesine bakın.
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Klavye kısayolları
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Klavye kısayolları işlerinizi hızlandırmak ve daha verimli çalışmak için harika bir yoldur. Tüm Adobe Media Encoder kısayollarının listesi için
indirebileceğiniz pdf dosyası:

AME-KBSC.pdf

Klavye kısayollarının html sürümünü buradan görüntüleyebilirsiniz.
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Kodlama ve dışa aktarma
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Tercihleri ve ayarları eşitleyin

Başa dön

Adobe Media Encoder'ın en son sürümünde, Adobe Premiere Pro, After Effects ve diğer çeşitli Creative
Cloud uygulamalarında bulunan özelliğe benzeyen Ayarları Eşitleme özelliği bulunmaktadır.

Ayarları Eşitleme, klavye kısayollarını, tercihleri ve kullanıcı tanımlı hazır ayarları tüm makinelerinizde
senkronize şekilde tutmanızı sağlar. Tüm ayarları Creative Cloud hesabınıza yükledikten sonra diğer
makinelerinize indirip uygulayabilirsiniz.

Ayarları eşitleme
Ayarları farklı bir hesaptan eşitleme
Ayarları Eşitleme İşlevini Yönetme

Ayarları eşitleme

Ayarlarınızı eşitlemeye başlamak için Dosya > Ayarları Eşitle > Ayarları Şimdi Eşitle'yi tıklatın.

Adobe kimliğinizi ve parolanızı girerek Creative Cloud'da kimliğinizi doğrulayın.
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Başa dön

Başa dön

Ayarları farklı bir hesaptan eşitleme

Ayarlarınızı farklı bir Adobe hesabından da eşitleyebilirsiniz. Farklı bir Adobe Kimliği ve parola kullanmak için
Dosya > Ayarları Eşitle > Farklı Bir Hesaptan Alınan Ayarları Kullan'ı tıklatın.

Ayarları Eşitleme İşlevini Yönetme

Eşitlenen ayarları yönetmek için Düzen > Tercihler (Windows) veya Media Encoder > Tercihler (Mac OS)
seçeneklerini belirleyip Ayarları Eşitle'yi tıklatın.

Eşitlenecek tercihleri ve Adobe Media Encoder'ın bu tercihleri ne sıklıkta eşitlemesini istediğinizi seçin:  

Geçerli:
Tercihler/Ayarlar
Çalışma Alanı Mizanpajları
Klavye Kısayolları
Hazır Ayarlar

Son Eşitleme:
Ayarların son eşitlenme tarihi

Eşitlenirken:
Tercihimi Sor
Her zaman ayarları yükle
Her zaman ayarları indir

Uygulamadan çıkıldığında ayarları otomatik temizle- Adobe Media Encoder
uygulamasından çıktığınızda kullanıcı profilini silmek için bu seçeneği belirleyin.
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Not:

Uygulama yeniden başlatıldığında (Adobe kimliğinizle oturum açmadan önce) ayarlanan
ilk tercihler geri yüklenir.

Mutlak yolları belirten veya sistem donanımına bağlı olan tercihler eşitlenmez.
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Dışa aktarma ayarları referansı

Başa dön

Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusuna genel bakış
Kodlamadan önce kaynağı kırpma ve kesme
Efekt ayarları
Video dışa aktarma ayarları
Çoklayıcı dışa aktarma ayarları
Ses dışa aktarma ayarları
Yayınlama ayarları
XMP meta verilerini dışa aktarma ve ayıklama
Eşleşme Kaynağı hazır ayarları
Alt Yazılar

Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusuna genel bakış

Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusunu açmak için varlığın bağlam menüsündeki Dışa Aktarma Ayarları
seçeneğini belirleyin veya Düzen > Dışa Aktarma Ayarları'nı seçin.

 

Dışa Aktarma Ayarları

Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusunun solunda, Kaynak ve Çıktı panellerinin dahil olduğu geniş bir
görüntüleme alanı bulunur.

Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusundaki diğer sekmeler seçilen format için kullanılabilir efektler, video ve
ses kodlamaları, alt yazılar ve Yayınlama ayarlarını içerir.
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Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusundaki çeşitli kodlama seçeneklerini kullanmayla ilgili bilgi için bkz.
Kodlama ve dışa aktarma.

Kaynak öğeyi kırpmak ve kesmek için zaman çizelgesi alanındaki kontrolleri ve görüntü görüntüleme alanını
kullanma hakkında bilgi için bkz. Kodlamadan önce kaynağı kırpma ve kesme.

Görüntü izleme alanı

Görüntünün piksel boyut oranı düzeltmeli ve düzeltmesiz önizlemesi arasında geçiş
yapmak için Yakınlaştır menüsünün sağındaki Boyut Oranı Düzeltmesi değiştirme
düğmesine tıklayın.
Önizleme görüntüsünü yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için zaman çizelgesinin üstündeki
menüden Yakınlaştırma Düzeyini Görüntüle'yi seçin.

Ayrıca, Ctrl+- (tire) () veya Command+- (tire) (Mac OS) tuşlarına basarak görüntüyü uzaklaştırabilirsiniz.
Ctrl+= (eşittir işareti) (Windows) veya Command+= (eşittir işareti) (Mac OS) tuşlarıyla da
yakınlaştırabilirsiniz. Bu klavye kısayolları için sayısal tuş takımındaki benzer tuşlar değil, ana klavye
kısayolları kullanılmalıdır.

Zaman çizelgesi ve zaman görüntüsü

Zaman görüntüsü ve zaman çizelgesi, Kaynak paneli ve Çıktı panelinin görüntü izleme alanında
konumlandırılmıştır. Zaman çizelgesinde, geçerli zamanı bildiren bir gösterge, bir görüntüleme alanı çubuğu
ve Giriş noktaları ile Çıkış noktalarını ayarlamaya yönelik düğmeler bulunur.

Geçerli zaman göstergesini taşımak için geçerli zaman görüntüsünü veya geçerli zaman göstergesini tıklatıp
sürükleyin. Ayrıca, zaman kodunu doğrudan geçerli zaman göstergesine girerek CTI'yı belirli bir kareye
ilerletebilirsiniz.

Kodlamadan önce kaynağı kırpma ve kesme

Videoyu kaynak video veya ses öğesi süresinin yalnızca bir bölümünü kodlayıp dışa aktaracak şekilde
kesebilirsiniz.

1. Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusunda, Kaynak sekmesini veya Çıktı sekmesini tıklatın.

2. Videoyu kesmek için bir İç nokta (ilk kare) ve Dış nokta (son kare) belirleyin. Zaman
çizelgesinin üstündeki Giriş Noktası Ayarla veya Çıkış Noktası Ayarla düğmelerini
tıklatarak veya zaman çizelgesindeki Giriş Noktası veya Çıkış Noktası simgelerini
sürükleyerek geçerli zaman çizelgesinde Giriş Noktası ve Çıkış Noktası ayarlayabilirsiniz.
Dilerseniz 'I' tuşunu kullanarak bir Giriş noktası, 'O' tuşunu kullanarak bir Çıkış noktası
oluşturabilirsiniz.

Kaynak Aralığı menüsünde şu seçenekler bulunabilir:

Çalışma Alanı - Çalışma alanını Premiere Pro ve After Effects projelerde belirtilen
çalışma alanına göre keserek ayarlar
Giriş/Çıkış - Giriş ve Çıkış işaretlerini Premiere Pro ve After Effects'teki klipler veya
sekanslarda belirlenen Giriş ve Çıkış işaretlerine göre keserek ayarlar
Tüm Klip/Sekans - Klip veya sekans süresinin tamamını kullanır
Özel - Giriş ve Çıkış işaretlerini AME'de belirlenen Giriş ve Çıkış işaretlerine göre
ayarlar

Adobe Media Encoder, bir kaynak dosyadaki zaman kodunu kabul eder. Kaynak
00:00:05:00 ile başlıyorsa, Adobe Media Encoder'daki öğe için zaman çizelgesi de
sıfırdan değil, 00:00:05:00 süresinden başlar. Bu zaman çizelgesi bilgileri kodlanan çıktı
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Not:

Sığdırarak Ölçeklendir

dosyasında bulunur.

3. Görüntüyü kırpmak için Kaynak panelinin sol üst köşesindeki çıktı videosunu kırpma
simgesini tıklatın. 

4. Kırpılan görüntünün oranlarını sınırlandırmak için Kırpma Oranları menüsünden bir
seçenek belirleyin.

5. Şunlardan birini yapın:

Kırpma kutusunun yanlarını veya köşe tutamaçlarını sürükleyin.

Sol, Üst, Sağ, Alt için piksel cinsinden değerler girin.

6. Kırpılan görüntünün önizlemesini görüntülemek için Çıktı sekmesini tıklatın.

7. Çıktı panelindeki Kaynak Ölçekleme panelinden istediğiniz ölçekleme seçeneğini
belirleyin. Farklı ölçekleme seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Kaynak kareleri
ölçekleme.

Kırpılmamış görüntüye geri dönmek için Kırpma düğmesini tekrar tıklatın.

Kaynak kareleri ölçekleme

Boyutu farklı olan çıktı karelerindeki kaynak kareleri daha iyi ölçeklemek için Dışa Aktarma Ayarları iletişim
kutusundaki Kaynak Ölçekleme menüsünde bulunan seçenekleri kullanın.

Adobe Media Encoder CS6 ve sonraki sürümlerde, bu seçeneği kullanmadan önce kırpmayı etkinleştirmeniz
gerekmez. Ayrıca, bu ayar düzenlenebilir kare boyutlarına sahip her türlü çıktı formatı için kullanılabilir.

Kaynak Ölçekleme Seçenekleri

Kaynağın piksel boyut oranını koruyarak kaynak kareyi çıktı karesine sığacak
şekilde ölçekler. Kaynak kareler, gerektiğinde çıktı karede sinemaskop veya pillar-box efektiyle gösterilebilir.
Videoyu kırptıysanız kırpılan videonun boyutları Video sekmesinde belirtilen Kare Genişliği ve Kare Yüksekliği
boyutlarına sığacak şekilde ayarlanır. Bu değerlerle belirlenen en-boy oranı kırpılan videonun boyutlarına
uymuyorsa kodlanan kayıt görüntüsünde siyah çubuklar oluşur.
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Dolduracak Şekilde Ölçekle

Dolduracak Şekilde Genişlet

Siyah Kenarlıklara Sığacak Şekilde Ölçekle

Çıktı Boyutunu Kaynakla Eşleştirerek Değiştirme

Başa dön

Kaynak kareyi gereken şekilde kırparak çıktı kareyi tamamen dolduracak
şekilde ölçekler. Kaynak karenin piksel boyut oranı korunur.

Kaynak kareyi çıktı karesini tamamen dolduracak şekilde yeniden ölçekler.
Kaynağın piksel en-boy oranı korunmaz, bu nedenle çıktı kare kaynakla aynı orana sahip değilse
deformasyonlar oluşabilir.

Kaynak kare, kırpılmış alan da dahil olmak üzere çıktı
karesine sığdırılır. Piksel boyut oranı korunur. Hedef boyut kaynak dosyadan daha küçük olsa bile videoya
siyah kenarlık uygulanır.

Çıktının yüksekliğini ve genişliğini otomatik olarak
kırpılan karenin yüksekliğine ve genişliğine göre ayarlayarak çıktı kare boyutu ayarlarını geçersiz kılar.
Posta kutuları ya da mektup kutularıyla olduğu gibi, siyah kenarlıklar olmadan web uygulamalarıyla kullanmak
üzere içeriği içe aktarmak isterseniz bu ayarı seçin.

Efekt ayarları

Efektler panelinde dört yeni efekt bulunmaktadır. Efekt ayarlarını tıpkı diğer hazır ayarlarda olduğu gibi
kaydedebilir, içe ve dışa aktarabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. Özel Hazır Ayarlar.
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Lumetri Efekti

Video sekansınıza farklı renk derecelendirmeleri uygulamak için Lumetri efekti kullanabilirsiniz. Lumetri
efektleri için sunulan dört ana kategori şunlardır:

Sinematik
Doygunluk Azaltma
Stil
Sıcaklık

Ayrıca, Adobe SpeedGrade'de oluşturulmuş özel Look ve LUT görünümleri de uygulayabilirsiniz. Özel bir
Look veya LUT dosyası uygulamak için Uygulanan açılır menüsünden Seç... seçeneğini belirleyin.

Görüntü Kaplaması

Sekansınızın üzerine bir görüntü kaplamak için Görüntü Kaplaması'nı kullanın. Şu seçenekler kullanılabilir:

Uygulanan - Kaplanacak görüntüyü bulun ve seçin
Konum - Çıktı kare içindeki kaplamanın göreli konumunu belirler. Örneğin Orta, Sol Üst,
Sağ Alt gibi.
Kenardan uzaklık - Görüntünün yatay ve dikey yönlerde kenardan uzaklığını (piksel
cinsinden) belirtmek için kullanılır
Boyut - Görüntünün boyutunu ayarlar. Varsayılan olarak, görüntü kaplamasının boyutu,
geçerli çıktı karesi boyutuna göre otomatik ayarlanır. Yani, görüntü çıktı çözünürlüğü ne
olursa olsun göreli boyutuna göre kaplanacaktır. Kesin Boyutlandırma işlevi
etkinleştirildiğinde, görüntü kaplamasının boyutu kaynak görüntünün yerel boyutuna
bağlanır. Kesin Boyutlandırma seçeneği işaretlendiğinde, görüntü kaplaması yüksek çıktı
çözünürlüklerinde küçük, düşük çıktı çözünürlüklerinde ise daha büyük görünür.
Opaklık - Görüntünün opaklığını belirtir

Ad Kaplaması

Video sekansınızın üzerini metinle kaplar. Bu efektte şu seçenekler kullanılabilir:

Önek - Dosya adının başında görünecek metni girmenizi sağlar
Sonek - Sonek metnini belirtir
Format - Adın görüntülenme seçeneklerini belirtir. Şu seçenekler kullanılabilir:

Yalnızca Önek ve Sonek
Kaynak Dosya Adı
Kaynak Dosya Adı (uzantısız)
Çıktı Dosyası Adı
Çıktı Dosyası Adı (uzantısız)

Konum - Çıktı kare içindeki metnin göreli konumunu belirler. Örneğin Orta, Sol üst ve Sağ
üst gibi.
Kenardan uzaklık - Adın yatay ve dikey yönlerde kenardan uzaklığını belirtir (piksel
cinsinden)
Boyut - Adın boyutunu ayarlar
Opaklık - Metnin arkasındaki siyah arka planın opaklığını belirler

Zaman Kodu Kaplaması

Video çıktınızı bir zaman koduyla kaplar. Zaman Kodu Kaplaması efekti için şu ek seçenekler kullanılabilir:

46



Başa dön

Not:

TV Standardı

Konum - Çıktı kare içindeki zaman kodunun göreli konumunu belirler. Örneğin Orta, Sol
Üst ve Sağ Üst gibi
Kenardan Uzaklık - Çıktı karenin içindeki zaman kodunun kenardan yatay ve dikey
uzaklıklarını (piksel cinsinden) ayarlamanızı sağlar
Boyut - Zaman kodunun boyutunu ayarlar.
Zaman Kaynağı - Zaman kodunun nasıl oluşturulduğunu belirtir

Ortam Dosyası - Kaynak ortamdan Zaman Kodunu okur. Kaynak ortam
algılanmadığında, zaman kodu kaplaması sıfırdan başlar ve kaynağın kare boyutuyla
eşleşir.

Kare Olarak Kaydırma - Kaynak zaman kodunun kenardan uzak olması gereken
kare sayısını belirtir. Bu kenardan uzaklık değeri için negatif veya pozitif bir değer
girebilirsiniz.  

Zaman Kodu Oluştur - Videonun üzerine kaplanacak özel zaman kodunu belirlemenizi
sağlar. Bu seçenek işaretliyken Format açılır menüsünden bir kare boyutu ve sayım
yöntemi seçebilirsiniz. Özel bir başlangıç Zaman Kodu da belirleyebilirsiniz.

Süre Ayarlayıcı

Süre Ayarlayıcı, ortamın süresini uzatmanıza veya kısaltmanıza olanak sağlar. Süre Ayarlayıcı Efekti içinden
aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Geçerli Süre - Medyanın, Adobe Media Encoder tarafından otomatik olarak tespit edilen
geçerli süresi.
Hedef Süre - Medyanın yeni süresini tanımlayın.
Süre Değişikliği - Süre değişikliğinin yüzdesini belirleyin. Örneğin %5.
Hazır Ayar Kullanımında - Süre Ayarlayıcının Süre Ayarlayıcı hazır ayarını kullanırken
kullanmasını istediğiniz seçeneği belirleyin. Şu seçenekler kullanılabilir:

Hedef Süre
Süre Değişikliği

Video dışa aktarma ayarları

Adobe Media Encoder, hem ayrı bir uygulama, hem de Adobe Premiere Pro, After Effects, Flash Professional
yazılımlarının bir bileşeni olarak kullanılır. Premiere Pro'da görüntü oluşturma ve dışa aktarma gibi bazı
bağlamlarda, kodlama seçeneklerini Adobe Media Encoder Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunda
ayarlarsınız. After Effects'te görüntü oluşturma ve dışa aktarma gibi diğer bağlamlarda, kodlama seçeneklerini
tüm seçeneklerin yalnızca bir altkümesini sunan, formata özgü bir Seçenekler iletişim kutusunda ayarlarsınız.

Adobe Media Encoder her biri ortak hedef çıktılarının gerekliliklerini karşılamak için çeşitli seçenekler
ayarlayan pek çok hazır ayarla birlikte gelir. Dışa Aktarma Ayarları veya formata özgü Seçenekler iletişim
kutusunda, Video sekmesinde kullanılabilen seçenekler belirttiğiniz formata bağlıdır.

Burada anlatılmayan seçenekler seçili formata özgü olabilir veya anlatılmalarına gerek olmayabilir. Ayrıntılı
bilgi için seçili formatın tanımlamalarını inceleyin. Örneğin, MPEG formatları burada listelenmeyen çok sayıda
gelişmiş seçenek içerir. Listelenmeyen seçenekler hakkında ayrıntılı bilgi için MPEG 2 (ISO/IEC 13818)
formatının özelliklerine ve Wikipedia web sitesine bakın.

Bazı görüntü yakalama kartları ve eklenti yazılımları belirli seçenekler içeren kendi iletişim kutularını
sağlarlar. Gördüğünüz seçenekler burada anlatılanlardan farklıysa, görüntü yakalama kartınızın veya
eklentinizin belgelerine bakın.

Sıkıştırma ayarlarıyla ilgili genel bilgiler için bkz. Sıkıştırma ipuçları.

Çıktının NTSC veya PAL standardına uyumunu sağlar. Eşleşme Kaynağı ayarlandığında,
Adobe Media Encoder bu değeri otomatik olarak kaynak ile eşleşecek şekilde ayarlar. Örneğin, kaynak
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Kare Boyutları

Kare Hızı

Alan Sırası veya Alan Türü

Boyut veya Piksel Boyut Oranı

Profil

Not:

Düzey

Sıra Olarak Dışa Aktar

Üstbilgi Türü

Derinlik

Kodlama Geçişleri

M Kareleri

N Kareleri

Kapalı GOP

Bit hızı

dosyanın kare hızı 25 fps ise Adobe Media Encoder TV standardını PAL olarak ayarlar.

Çıktı karesinin piksel cinsinden boyutu. Eşleşme Kaynağı ayarlandığında, Adobe Media
Encoder bu değeri otomatik olarak kaynağın kare boyutlarıyla eşleşecek şekilde ayarlar. (Bkz. Görüntü boyut
oranı ve kare boyutu.)

Çıktı dosyasının saniyedeki kare sayısı cinsinden kare hızı. Bazı codec bileşenleri belirli bir kare
hızı kümesini destekler. Eşleşme Kaynağı ayarlandığında, Adobe Media Encoder bu değeri otomatik olarak
kaynağın kare hızıyla eşleşecek şekilde ayarlar. (Bkz. Kare hızı.)

Çıktı dosyasının aşamalı karelerden mi yoksa taramalı alanlardan oluşan
karelerden mi oluştuğunu belirler; bu durumlardan ikincisi geçerliyse hangi alanın önce yazılacağını belirtir.
Aşamalı, bilgisayar ekranları ve hareketli resimli filmler için doğru ayardır. Videoları NTSC veya PAL gibi
taramalı bir ortama aktarırken Önce Üst veya Önce Alt'ı seçin. Eşleşme Kaynağı ayarlandığında, Adobe
Media Encoder bu değeri otomatik olarak kaynağın alan sırasıyla eşleşecek şekilde ayarlar. (Bkz. Taramalı ve
taramasız video.)

Çıktı türü için uygun piksel boyut oranını seçin. Piksel boyut oranı
(parantez içinde gösterilir) 1.0 olduğunda çıktının pikselleri kare olur, diğer değerlerde pikseller kare olmaz.
Bilgisayarlar pikselleri genelde kare şeklinde gösterdiğinden, kare olmayan piksel boyut oranları
bilgisayarlarda bozuk, video monitörlerinde ise doğru ölçülerde görünür. H.264 ve MPEG-2 formatlarında
Eşleşme Kaynağı ayarlandığında, Adobe Media Encoder bu değeri otomatik olarak kaynağın piksel boyut
oranıyla eşleşecek şekilde ayarlar. (Bkz. Piksel boyut oranı.)

Adobe Media Encoder'in Taban Çizgisi, Ana veya Yüksek profillerinden hangisini kullanacağını belirtir.

Profil ve Düzey ayarları, H.264 de dahil olmak üzere MPEG kodlamanın türlerini kullanan formatlarla
ilgilidir. Önerilen ayarlar çoğunlukla Profil ve Düzey ayarlarının bir birleşimidir. Örneğin, Internet dağıtımı için
önerilen yüksek kaliteli kodlama ayarı Yüksek Profil, Düzey 5.1'dir. Daha fazla bilgi için Wikipedia web sitesine
bakın.

Adobe Media Encoder tarafından aralıklarla birlikte kullanılan düzey, çıktı formatına bağlı olarak
değişir. Farklı düzey seçimleri Kare Boyutu, Kare Hızı, Alan Sırası, Boyut ve Bit Hızı ayarlarını sınırlayabilir.

Sabit görüntü dışa aktarmada sıralı bir dizi sabit görüntü dosyası şeklinde dışa
aktarmak için bu seçeneği seçin.

SMPTE/DPX veya Cineon başlığını belirtir.

Piksel başına bit sayısına göre renk derinliği.

Kodlayıcının klibi kodlamadan önce kaç kez analiz edeceği. Birden fazla geçiş, dosyanın
kodlanması için gereken süreyi uzatır ancak genelde daha verimli sıkıştırma ve daha yüksek görüntü
kalitesine ulaşılmasını sağlar.

Birbirini izleyen I kareleri (kare içleri) ve P kareleri (öngörülen kareler) arasında bulunan B
karelerinin (çift yönlü kareler) sayısı.

I kareleri (kare içleri) arasındaki karelerin sayısı. Bu değer M kareleri değerinin katı olmalıdır.

Kapalı GOP'un dışındaki karelere referans veremeyen kapalı resim gruplarının (kapalı GOP'lar)
sıklıkları. GOP'lar, I, B ve P karelerinin diziliminden oluşur. (Bu seçenek, format olarak MPEG 2'yi seçerseniz
kullanılabilir.)

Saniyedeki megabit sayısı. Farklı formatlar farklı bit hızı seçenekleri sunar. Minimum bit hızı formata
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Bit Hızı Modu veya Bit Hızı Kodlama

VBR, 1 Geçiş

VBR, 2 Geçiş

Not:

Bit Hızı Düzeyi (yalnızca H.264 Blu-ray ve MPEG-2 Blu-ray formatları)

Anahtar Kare Aralığı [Saniyeler] veya Anahtar Kare Uzaklığını Ayarla (Kareler)

Durağan Görüntüleri En İyileştir veya Fotoğrafları Genişlet

Başa dön

Başa dön

bağlı olarak değişir. Örneğin, MPEG-2 DVD için minimum bit hızı 1.5 Mbps'dir.

Codec'in dışa aktarılan dosyada ürettiği değişken bit türünü belirler:

Kodlayıcı dosyanın başından sonuna kadar tek geçiş yaparken oluşan değişken bit
hızı. Tek geçiş kodlama çift geçiş kodlamaya göre daha az zaman alır ancak çıktıda aynı kaliteyi
vermez.

Kodlayıcı dosyanın başından sonuna kadar ve sonundan başına kadar iki geçiş
yaparken oluşan değişken bit hızı. İkinci geçiş süreci uzatır ancak daha yüksek kodlama verimi ve
çoğunlukla daha yüksek çıktı kalitesi sağlar.

Aynı içerik ve dosya boyutuna sahip CBR ve VBR dosyalarını karşılaştırırken, şu genellemeleri
yapabilirsiniz: CBR dosyaları daha geniş bir sistem aralığında güvenilir bir şekilde yürütülebilir, çünkü sabit
veri hızı medya oynatıcıları ve bilgisayar işlemcilerine daha az yük bindirir. Ancak VBR dosyaları daha yüksek
görüntü kalitesine sahip olma eğilimindedir, çünkü VBR sıkıştırma miktarını görüntü içeriğine göre belirler.

Bit hızı düzeyi Özel olarak
ayarlandığında, çıkış bit hızı herhangi bir değere ayarlanabilir. Bit Hızı Düzeyi Yüksek, Orta veya Düşük
olarak ayarlandığında, bit hızı otomatik olarak kare boyutlarına göre ayarlanır, salt okunur bir değer alır ve
değiştirilemez. Adobe Media Encoder, Bit Hızı Düzeyi otomatik olarak ayarlanmış formatlar için varsayılan
hazır ayarlara sahiptir.

Codec bileşeninin video
dışa aktarırken kaç kareden sonra bir anahtar kare oluşturacağı. (Bkz. Anahtar kareler.)

Dışa aktarılan video dosyalarında sabit
görüntüleri verimli bir şekilde kullanmak için bu seçeneği seçin. Örneğin, 30 fps'ye ayarlanmış bir projedeki 2
saniye süresi olan sabit bir görüntü için Adobe Premiere Pro saniyenin 1/30'u kadar süren 60 kare yerine 2
saniyelik tek bir kare oluşturur. Bu seçeneği seçmek, sabit görüntü içeren klipler ve sıralar için disk alanından
kazandırabilir. Bu seçeneğin seçimini, yalnızca dışa aktarılan video dosyası sabit görüntüleri gösterirken
kayıttan yürütme sorunları çıkarsa kaldırın.

Çoklayıcı dışa aktarma ayarları

Çoklayıcı hazır ayar seçenekleri (Format olarak da adlandırılır) MPEG video ve ses verilerinin tek bir akışta
nasıl birleştirileceğini kontrol eder. Kullanılabilecek seçenekler, seçtiğiniz MPEG formatına bağlıdır.

MPEG 2 formatını seçtiğinizde, MPEG standardı tarafından sağlanan tüm Çoklayıcı seçenekleri elle kontrol
edilebilir. Pek çok durumda, çıktı ortamınıza özel bir MPEG hazır ayarını seçmek daha iyidir (örn. MPEG 2
DVD).

MPEG seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, MPEG-4 (ISO/IEC 14496) ve MPEG-2 (ISO/IEC 13818)
formatına yönelik ilgili MPEG özelliklerine ve Wikipedia web sitesine bakın.

Ses dışa aktarma ayarları

Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusunda, Ses sekmesinde kullanılabilen seçenekler belirttiğiniz formata
bağlıdır. Burada anlatılmayan seçenekler seçili formata özgü olabilir veya adları yeterince bilgi içerdiği için
anlatılmalarına gerek olmayabilir. Ayrıntılı bilgi için seçili formatın tanımlamalarını inceleyin.

Bazı ses formatları yalnızca en yüksek kaliteye sahip ancak daha fazla disk alanı kullanan sıkıştırılmamış
sesleri destekler. Bazı formatlar yalnızca bir codec bileşeni sağlar. Diğerleri ise desteklenen codec bileşenleri
listesinden seçim yapmanıza olanak sağlar.
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Örnek Hızı

Kanallar veya Çıktı Kanalları

Örnek Boyutu

Bit hızı [Kbps]

Başa dön

Seslerin dijital değerlere dönüştürülme veya örnekleme sıklığını artırmak için daha yüksek bir hız
seçin. Daha yüksek örnekleme hızları ses kalitesini ve dosya boyutunu büyütür, düşük hızlar da kaliteyi ve
dosya boyutunu küçültür.
Dışa Aktarım Ayarları iletişim kutusunda örnekleme hızını ses kaynağının örnekleme hızından daha yükseğe
ayarlamak, kaliteyi artırmaz. Kaynak dosyanın örnekleme hızından farklı bir örnekleme hızı seçmek yeniden
örnekleme işlemi ve ek işleme süresi gerektirir. Sesleri dışa aktarmak istediğiniz örnekleme hızında
yakalayarak yeniden örnekleme işleminden kaçınabilirsiniz. (Bkz. Sıkıştırma ipuçları.)

Dışa aktarılan dosyada kaç adet ses kanalının olacağını belirtin. Bir dizi veya
projenin ana parçasındakinden daha az kanal seçerseniz, Adobe Media Encoder sesi düşük miksler. Pek çok
format için kullanılabilir seçenekler Stereo, mono veya 5.1'dir.

QuickTime kanal oluşturma seçeneği, stereo ve 5.1 kanal oluşturma da dahil aynı QuickTime dosyasındaki
birden fazla ses çıkışını dışa aktararak zaman kazanmanızı ve işlemeyi kolaylaştırmanızı sağlar.

Ses örneklerinin hassasiyetini artırmak için daha yüksek bir bit derinliği seçin. Yüksek bit
derinliği, özellikle filtreleme ve yeniden örnekleme gibi ek işlemler eklediğinizde dinamik aralığı artırabilir ve
deformasyonu azaltabilir. Yüksek bit derinlikleri işleme süresini ve dosya boyutunu artırır, düşük bit derinlikleri
de işleme süresini ve dosya boyutunu azaltır.
Dışa Aktarım Ayarları iletişim kutusunda bit derinliğini ses kaynağının bit derinliğinden daha yükseğe
ayarlamak, kaliteyi artırmaz.

Ses çıktısının bit hızı. Genelde daha yüksek bit hızları hem kaliteyi hem de dosya boyutlarını
artırır.

Yayınlama ayarları

Dosyaları aşağıdaki hedeflere yüklemek için Yayınla sekmesini kullanın:

1. YouTube
2. Vimeo
3. FTP sunucusu
4. Creative Cloud klasörünüz

YouTube ayarları

Kodlanan dosyalarınızı YouTube'a yükleyebilmek için YouTube ayarının yanındaki kutuyu işaretleyin ve
YouTube'ta oturum açın.

1. Oturum aç düğmesine tıklayın. YouTube/Google sitesindeki oturum açma ekranına
yönlendirileceksiniz.

2. Oturum açma bilgilerinizi girin ve Adobe Media Encoder'ın YouTube videolarınızı
yönetmesine izin verin.

3. Tarayıcıyı kapatın. Adobe Media Encoder otomatik olarak odağa geri getirilir. YouTube'ta
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Not:

Gizlilik

Etiketler

Açıklama

Yüklemeden sonra yerel dosyayı sil

Not:

Görüntüleyebilenler

Parola

Etiketler

Açıklama

Yüklemeden sonra yerel dosyayı sil

oturum açmak için kullandığınız hesap, Hesap ayarının altında görüntülenir.

Adobe Media Encoder'ın YouTube videolarınızı yönetmesine izin vermezseniz bir "Yetkilendirme
reddedildi" mesajı görürsünüz ve yeniden Adobe Media Encoder uygulamasına yönlendirilirsiniz.

YouTube seçeneğinde bulunan ayarlar:

Videonuzu kimin görebileceğine yönelik gizlilik ayarını yapın:
Özel
Ortak
Listelenmeyen (varsayılan)

Yüklenen videolara anahtar sözcükler oluşturmak için virgülle ayrılmış sözcükler ekleyin.

Yüklenen videonuz için bir açıklama girin.

(Onay kutusu) İşaretlenirse yüklenen dosyanın yerel kopyasını siler.

Vimeo ayarları

Kodlanan dosyalarınızı Vimeo'ya yükleyebilmek için Vimeo ayarının yanındaki kutuyu işaretleyin ve Vimeo'da
oturum açın.

1. Oturum aç düğmesine tıklayın. Vimeo sitesindeki oturum açma ekranına
yönlendirileceksiniz.

2. Oturum açma bilgilerinizi girin ve Adobe Media Encoder'ın Vimeo videolarınızı
yönetmesine izin verin.

3. Tarayıcıyı kapatın. Odak otomatik olarak Adobe Media Encoder'a geri getirilir. Vimeo'da
oturum açmak için kullandığınız hesap, Hesap ayarının altında görüntülenir.

Adobe Media Encoder'ın Vimeo videolarınızı yönetmesine izin vermezseniz bir "Yetkilendirme
reddedildi" mesajı görürsünüz ve yeniden Adobe Media Encoder uygulamasına yönlendirilirsiniz.

Vimeo seçeneğinde bulunan ayarlar:

Videolarınızı kimin görüntüleyebileceğine yönelik ayarı yapın:
Yalnızca ben (varsayılan)
Herhangi biri
Parolası olan herhangi biri

Parola ayarlayın ve bu sayede parolaya sahip kişilerin videonuzu görüntüleyebilmesini sağlayın. Bu
seçenek yalnızca Görüntüleyebilenler seçeneği Parolası olan herhangi biri olarak ayarlandığında etkin hale
gelir.

Yüklenen videolara anahtar sözcükler oluşturmak için virgülle ayrılmış sözcükler ekleyin.

Yüklenen videonuz için bir açıklama girin.

(Onay kutusu) İşaretlenirse yüklenen dosyanın yerel kopyasını siler.

FTP ayarları
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Kullanıcı adı

Parola

Sunucu

Bağlantı Noktası

Uzak Yol

Deneme Sayısı

Aktarımdan sonra yerel dosyayı sil

Creative Cloud klasörü

Alt klasör ekle

Not:

Başa dön

Not:

Dışa aktarılan dosyayı, dosya paylaşımı için tahsis edilen depolama alanına sahip bir Dosya Aktarım
Protokolü (FTP) sunucusuna yüklemek için FTP kutusunu işaretleyin. FTP, dosyaları bir ağ üzerinden
aktarmak için sık kullanılan bir yöntemdir ve büyük dosyaları Internet bağlantısı kullanarak gönderirken
özellikle yararlıdır. Sunucuya bağlanma bilgilerini size sunucunun yöneticisi sağlayabilir.

FTP seçeneği aşağıdaki ayarları içerir:

Sunucu yöneticisi tarafından belirlenmiş haliyle kullanıcının kimliği.

Sunucuda oturum açmak için kullanıcı parolası gereklidir.

FTP sitesinin bulunduğu sunucunun DNS veya IP adresini girin.

FTP sunucusunun komut bağlantı noktasına atanmış, varsayılan olarak 21 olan numara.

Erişmek için FTP sunucusundaki dosya yolu şeklinde belirtilen konum.

Bağlantı kurulamadığında sunucuyla bağlantı kurmak için yapılacak deneme sayısı.

(Onay kutusu) İşaretlenirse, dışa aktarılan dosyanın yerel kopyasını,
dosya FTP sunucusuna yüklendikten sonra siler.

Creative Cloud ayarları

Dışa aktarılan dosyaları Adobe Media Encoder'dan, Creative Cloud masaüstü uygulaması yoluyla bulut ile
eşitlenecekleri, Creative Cloud klasörünüze kopyalamak için Creative Cloud kutusunu işaretleyin. Dosyalar
varsayılan olarak Creative Cloud klasörünün kök dizinine kopyalanır.

Creative Cloud seçeneği aşağıdaki ayarları içerir:

Creative Cloud klasörü dosyaların kopyalanacağı yer.

Dosyaların kopyalanacağı Creative Cloud klasörü altındaki alt klasör. Klasör adları arasına
Windows için \ (ters eğik çizgi) ve Mac OS için / (eğik çizgi) ekleyerek iç içe geçen alt klasörler
oluşturabilirsiniz.

CC masaüstü uygulamasında Tercihler > Dosyalar > Eşitleme Açık/Kapalı altında dosya eşitlemenin
etkinleştirildiğinden emin olun.

Adobe Media Encoder uygulamasını yüklemeler devam ederken kapatırsanız, uygulamayı kapatmadan önce
dosyaların yüklenmesini tamamlamayı isteyip istemediğinizi soran bir uyarı iletişim kutusu görüntülenir.

XMP meta verilerini dışa aktarma ve ayıklama

Hangi XMP meta verisinin (eğer varsa) çıktı dosyasına ekleneceğini seçebilirsiniz.

Meta Verileri Dışa Aktar iletişim kutusunu açmak için Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusunun sağ altındaki
Meta Veriler düğmesini tıklatın veya Düzenle > Meta Veri Düzenle'yi seçin.

Birçok aynı eylemi Tercihler iletişim kutusunun Meta Veriler kategorisinde gerçekleştirebilirsiniz. (Bkz.
Tercihler.) Tercihler iletişim kutusunda yapılan değişiklikler kodlama kuyruğundaki seçili öğelere uygulanmaz,
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Not:

Not:

ancak sonraki görevler için şablon ve kurallar Meta Verileri Dışa Aktar iletişim kutusundan kullanılabilir.

XMP meta verilerinin çıktıya nasıl uygulanacağını ya da uygulanıp
uygulanmayacağını belirleme

XMP meta verilerinin çıktı dosyasında mı gömülü olacağını, bir sepet (.xmp) dosyada mı saklanacağını veya
her ikisinde de bulunacağını ya da hiçbirinde yer almayacağını belirlemek için Dışa Aktarma Seçenekleri
menüsünü kullanın.

Yok'u seçerseniz, kaynaktaki hiçbir XMP meta verisi dosyaya gömülmez ve XMP meta verilerini dışa
aktarmayla ilgili diğer kontrollerin hiçbiri kullanılamaz. Dışa aktarma ayarları ve başlangıç zaman çizelgesi gibi
dışa aktarılan dosyayla ilgili temel XMP meta verileri, Yok seçildiğinde bile her zaman dışa aktarılır.

XMP meta verilerinin gömülemediği dosya çeşitleri için Çıktı Dosyasına Göm seçeneği devre dışıdır.

Kaynaktaki XMP meta verilerini koruma

Birçok kaynak varlığı XMP meta verileri içerir. Hangi XMP meta verilerinin bir koruma kuralı kullanarak
kodlanan çıktı dosyalarında korunması gerektiğini seçebilirsiniz.

Tek kaynaklı klipler için XMP meta verilerini korumak, orijinal kaynağın üretim verilerini yeniden kodlanan çıktı
dosyasına akıtıldığından emin olunmasını sağlar. Kaynak meta verilerinin dahil olduğu dizi ve kompozisyonlar
için, bu dizi ve kompozisyonu oluşturmak üzere kullanılan her öğenin meta verisini korur. Varolan kaynak
meta verileri dışarıda bırakmak genellikle ayıklama olarak da bilinir. Kaynak meta verilerini dışarıda
bırakmayı, güvenlik amaçları veya gizlilik meseleleri ya da çıktı dosyasının boyutunu mümkün olduğunca
küçültmek için isteyebilirsiniz.

Bir koruma kuralı, kaynak dosyadaki XMP meta verilerinin kodlanan bir çıktı dosyasına geçirildiği bir filtre
olarak işlev görür. Koruma kuralı hazır ayarları, Tümünü Sakla ve Tümünü Hariç Tut hazır ayarlarıdır.
Tümünü Sakla varsayılandır.

Kendi koruma kuralınızı oluşturmak için Koruma Kuralları menüsünün yanındaki Yeni'yi tıklatın. Koruma
Kuralları Düzenleyici iletişim kutusunda tek tek alanları veya kategorileri seçerek etkinleştirebilirsiniz. Özel
alanları bulmak için Koruma Kuralları Düzenleyici iletişim kutusunun üstündeki arama alanını kullanın.
Koruma kuralınıza tanımlayıcı bir ad verdiğinizden emin olun.

Var olan bir özel koruma kuralını Koruma Kuralları menüsünden seçip Düzenle'yi tıklatarak düzenleyebilirsiniz.

İki çeşit kaynak XMP meta verisi koruma kurallarıyla kontrol edilen kaynak XMP meta verilerinden ayrı olarak
işlenir: Adobe Premiere Pro uygulamasındaki konuşma analizi özellikleriyle oluşturulan dizi işaretçileri ve XMP
meta verileri. Konuşma XMP meta verileri ve dizi işaretçilerini dahil etmek için Ana Konuşma İzlemeyi ve Dizi
İşaretçilerini Dışa Aktar'ı seçin.

Konuşmayı metne dönüştürme özelliği Adobe Media Encoder'ın en son sürümünden kaldırılmıştır.
Ancak, daha önce oluşturulmuş konuşmadan metne meta verileri tıpkı daha önceki gibi kullanılabilir.

XMP meta verileri ekleme

Bir dışa aktarma şablonu, hangi XMP meta verilerinin çıktı dosyasına yazılacağını belirtir. Örneğin, kaynak
dosyalardaki çeşitli XMP meta verilerinin yanı sıra, her bir çıktı dosyasına kendi iletişim bilgilerinizi ve hak
yönetimi bilgilerini ekleyebileceğiniz bir dışa aktarma şablonu oluşturabilirsiniz.

Dışa aktarma şablonu bir filtre işlevi görür; geçerli şablonda izin verilmeyen tüm alanlar filtrelenir. Tek istisna,
oluşturan uygulamanın her zaman dahil edilen ve düzenlenemeyen verileriyle otomatik olarak doldurulan iç
özelliklerdir.

Kendi dışa aktarma şablonunuzu oluşturmak için Dışa Aktarma Şablonu menüsünün yanındaki Yeni'yi tıklatın.
Dışa Aktarma Şablonu Düzenleyici iletişim kutusunda tek tek alanları veya kategorileri seçerek
etkinleştirebilirsiniz. Özel alanları bulmak için Dışa Aktarma Şablonu Düzenleyici iletişim kutusunun üstündeki
arama alanını kullanın. Dışa aktarma şablonunuza tanımlayıcı bir ad verdiğinizden emin olun.
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Başa dön

Başa dön

Var olan bir özel dışa aktarma şablonunu Dışa Aktarma Şablonu menüsünden seçip Düzenle'yi tıklatarak
düzenleyebilirsiniz.

Bir dışa aktarma şablonu uyguladıktan sonra, geçerli kodlama kuyruğu öğelerine özel XMP verileri eklemek
için elle değer de girebilirsiniz.

Oluşturan uygulama tarafından otomatik yazılan alanlar gibi bazı alanlar düzenlenemezdir ve çıktıdan hariç
tutulamaz. Örneğin, Dublin Core şemasındaki Format alanı ve Dynamic Media şemasındaki Video Kare Hızı
alanı çıktı dosyasını doğru bir şekilde tanımlamak için Adobe Media Encoder tarafından ayarlanır ve bu
alanlar kullanıcı tarafından düzenlenemez. Ayrıca, geçerli dışa aktarma şablonu tarafından belirtilen değerler
düzenlenemez görünürler; bu değerleri değiştirmek için şablonu değiştirin veya farklı bir şablon uygulayın.

Veri içermeyen tüm alanlar (şablondan gelen veya elle girilenlerden) dışa aktarılan XMP meta verilerinden
hariç tutulur. Boş alanlar çıktı dosyasına yazılmaz.

Eşleşme Kaynağı hazır ayarları

H.264, MPEG veya QuickTim formatındaki video dosyalarını dışa aktarırken, Adobe Media Encoder Eşleşme
Kaynağı hazır ayarlarını kullanarak kaynak dosyanın video ayarlarını otomatik olarak eşleştirmenizi sağlar.  

Ayrıntılı bilgi için bkz. Eşleşme Kaynağı ayarları bölümü.

Alt Yazılar

Açıklamalı alt yazılar, genellikle açıklamalı alt yazıları destekleyen televizyonlarda ve diğer aygıtlarda bir
videonun sesli bölümünü metin olarak göstermek için kullanılır.

Ayrıntılı bilgi için bkz. Açıklamalı Alt Yazı verilerini dışa aktarma bölümü.
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Özel hazır ayarlar

Başa dön

Not:

Not:

Başa dön

Başa dön

Özel hazır ayar oluşturma ve kaydetme
Hazır ayarı içe aktarma
Hazır ayarı dışa aktarma
Özel hazır ayarları silme
Hazır Ayar Tarayıcısını kullanarak hazır ayarları yönetme

Özel hazır ayar oluşturma ve kaydetme

Format seçilmesi, belirli teslim senaryoları için tasarlanmış ilgili hazır ayarların bir listesini otomatik olarak kullanılabilir hale getirir. Adobe Media
Encoder, seçilecek en iyi hazır ayarları tahmin etmek için kaynak öğenin özelliklerini kullanır. Kendi hazır ayarlarınızı oluşturabilir, bunları dışa
aktarabilir veya ek hazır ayarları içe aktarabilirsiniz.

Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusundaki hazır ayarları değiştirebilirsiniz. Hazır Ayar > Ayarlar'ı tıklatarak veya Ctrl+Alt+E tuşlarına basarak Dışa
Aktarma Ayarları iletişim kutusunu açın.

Adobe Teknik Destek, yalnızca Adobe uygulamalarına dahil edilen Adobe Media Encoder hazır ayarlarını destekler.

1. Format menüsünden bir format seçin.

2. Hazır Ayar menüsünde istediğiniz ayarlara en yakın hazır ayarı seçin. Hazır ayar düzenlenmişse hazır ayarın yanında Özel
ifadesini görürsünüz.

3. Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusunu açıp ayarları düzenlemek için format veya hazır ayar adını tıklatın.

4. Hazır Ayarı Kaydet düğmesini tıklatın.

5. Hazır ayar için bir ad girin, belirli parametre kategorilerini kaydedip kaydetmeyeceğinizi seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Kodlama hazır ayarları, Adobe Media Encoder dosyalarıyla aynı konumda yer alır. Hazır ayarlara hızlıca erişmek için Hazır Ayar
Tarayıcısı'nda bir kullanıcı hazır ayarını sağ tıklatın ve Hazır Ayar Dosyasını Göster 'i seçin.

Hazır ayarı içe aktarma

1. Hazır Ayarı İçe Aktar düğmesini tıklatın.

2. Hazır ayarın konumuna gidin, hazır ayarı seçin ve Aç'ı tıklatın.

3. İçe aktarılan hazır ayar için bir ad yazın, diğer seçenekleri belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Bir hazır ayarı belirli bir formatta içe aktarabilmeniz için Format menüsünde ilgili formatın seçili olması gerekir. Örneğin, bir MPEG 2 hazır ayarı
eklemek istediğinizde, format MP3 olarak ayarlanmadığında bir hatayla karşılaşırsınız. Yeni bir hazır ayar oluşturmadan önce formatı MPEG 2
olarak ayarlayın.

Hazır ayarı dışa aktarma

1. Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusunda dışa aktarmak istediğiniz hazır ayarı seçin.

2. Alt tuşunu (Windows) veya Option tuşunu (Mac OS) basılı tutarak Hazır Ayarı Kaydet düğmesini tıklatın.

3. Hazır ayarın kaydedileceği konumu seçin, bir ad verin ve Kaydet'i tıklatın.
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Başa dön

Başa dön

Hazır ayar, .epr uzantılı bir dosya olarak kaydedilir.

Özel hazır ayarları silme

1. Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusunda silmek istediğiniz özel hazır ayarı seçin.

2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Tek bir hazır ayarı silmek için Hazır Ayarı Sil düğmesini tıklatın.

Tüm özel hazır ayarları silmek için Ctrl ve Alt tuşlarını (Windows) veya Command ve Option tuşlarını basılı tutarak (Mac
OS) Hazır Ayarı Sil düğmesini tıklatın.

Hazır Ayar Tarayıcısını kullanarak hazır ayarları yönetme

Hazır Ayar Tarayıcısını kullanarak özel hazır ayarlar oluşturabilir, hazır ayarları içe ve dışa aktarabilir ve hazır ayarları silebilirsiniz. Hazır Ayar
Tarayıcısı ile hazır ayarları nasıl yöneteceğinizi öğrenmek için Hazır Ayar Tarayıcısını Kullanma bölümüne bakın.
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Video ve ses kodlama ve dışa aktarma

Başa dön

Başa dön

Hazır ayarları kullanarak kodlama
Özel ayarları kullanarak kodlama
Kodlama ilerleme durumunu izleme
Paralel kodlama
Adobe Premiere Pro uygulamasından önizleme dosyalarını kullanma

Kodlama kuyruğuna video ve ses öğeleri ekledikten sonra bu öğeleri kodlayabilir ve hazır ayarları veya özel ayarları kullanarak kuyruktan dışa
aktarabilirsiniz.

Hazır ayarları kullanarak kodlama

1. Öğeleri Kuyruk paneline ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Kodlama kuyruğuna öğe ekleme ve yönetme.

2. Format açılır menüsünden çıktınız için en uygun video formatını seçin.

3. Hazır Ayarlar açılır menüsünden çıktınız için en uygun video hazır ayarını seçin. Veya bir hazır ayarı Hazır Ayar
Tarayıcısından Kuyruğa sürükleyip bırakın.

4. Çıktı Dosyası metnini tıklatıp, Farklı Kaydet iletişim kutusunda dışa aktardığınız dosyaları içeren dizini ya da klasörü bularak
dışa aktardığınız dosya için bir konum seçin. Kaydet'i tıklatın.

5. Kodlamanın otomatik olarak başlamasına izin verin ya da Kuyruğu Başlat düğmesine basın.

Dosyalarınız istediğiniz formatta, seçtiğiniz hazır ayarlarla ve belirlediğiniz konumda kodlanmaya başlar.

Özel ayarları kullanarak kodlama

1. Öğeleri Kuyruk paneline ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Kodlama kuyruğuna öğe ekleme ve yönetme.

2. Kuyruktan bir veya daha fazla öğe seçin ve Düzenle > Dışa Aktarma Ayarları seçeneklerini belirleyerek Dışa Aktarma Ayarları
iletişim kutusunu açın. Dosyayı sağ tıklatıp Dışa Aktarma Ayarları'nı seçebilir veya Biçim ya da Hazır Ayar adını seçerek Dışa
Aktarma Ayarları iletişim kutusunu açabilirsiniz.

3. Dışa aktarma seçeneklerini belirleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Dışa aktarma ayarları referansı.

4. Tamam öğesini tıklatın. Dosyalarınızı kodlamaya başlamak için Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusu kapalıyken Kuyruğu
Başlat'ı tıklatın.

Kodlama sırasında en iyi performans için Kodlama panelini kapatabilirsiniz. Kodlama işleminin ilerleyişini Kuyruk panelindeki ilerleme
çubuklarından da izleyebilirsiniz.

Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusunda aşağıda belirtilen her işlemi yapabilirsiniz:

Format menüsünden bir video, ses veya hareketsiz görüntü formatı seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Dışa aktarma için
desteklenen dosya formatları.

(İsteğe bağlı) Hazır Ayar menüsünden kodlama hazır ayarlarını seçebilirsiniz.

Video Dışa Aktar'ı, Ses Dışa Aktar'ı veya her ikisini seçebilirsiniz.

(İsteğe bağlı) Kırpma ve düzletme dahil kodlama öncesi seçenekleri belirleyin. Daha fazla bilgi için Kodlamadan önce kaynağı
kırpma ve kesme bölümüne bakın.
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Başa dön

Hazır

Bitti

Durduruldu

Başarısız

Atla

İşler (başarıyla ya da hatalarla) tamamlandığında sesli uyarılar

Başa dön

(İsteğe bağlı) XMP meta verileri dışa aktarma ayarlarını belirleyin. Daha fazla bilgi için XMP meta verilerini dışa aktarma ve
ayıklama bölümüne bakın.

(İsteğe bağlı) Maksimum Oluşturma Kalitesi Kullan veya Maksimum Bit Derinliğinde Oluştur 'u seçebilirsiniz.

Not: Daha yüksek bit derinliğinde görüntü oluşturmak daha fazla RAM gerektirir ve görüntü oluşturma hızını önemli ölçüde
düşürür.

(İsteğe bağlı) Kare Karıştırma Kullan'ı seçebilirsiniz.

Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusunun sağ üst köşesinde bulunan Çıktı Adı'nın yanındaki altı çizili metni tıklatıp bir dosya adı
ve konum girerek kodlanan dosya için bir dosya adı ve konum belirleyin. Dosya adı belirtmezseniz Adobe Media Encoder
kaynak video klibin dosya adını kullanır.

Not:  Format P2 Movie'ye ayarlandığında, kullanıcının oluşturduğu dosya adı uygulanmaz. Onun yerine bu kodlamalara Adobe
Media Encoder tarafından altı karakterli alfanümerik bir ad verilir. Çıktı Adı klibin meta verisine kaydedilir ve Adobe Premiere
Pro'da klip adı olarak gösterilir.

Kaynak video klibin bulunduğu klasöre göre kodlandırılmış dosyanın kaydedildiği hedef klasörü belirtebilirsiniz. Hedef klasör
belirtirken belirttiğiniz hedef klasörün mevcut olduğundan emin olun. Var olmayan bir klasör belirttiğinizde, bir hata mesajı
klasör bulunamadığından dosyanın kodlanamadığı bilgisini verir.

Kodlanan dosyaların hedefini belirtmek için  Tercihler > Çıktı Dosyasının Hedefini Belirt kutusunu işaretleyip Gözat'ı tıklatın. Daha fazla bilgi için
Tercihler bölümüne bakın.

Kodlama ilerleme durumunu izleme

Öğeler kodlanırken kodlama kuyruğunun Durum sütununda her öğeye ait durum bilgileri verilir. Adobe Media Encoder, tek bir kaynaktan birden
fazla çıktıyı aynı anda kodlayabilir. Ancak, kaynak dosyalar Kuyruk'taki sıralarına bağlı olarak sırasıyla işlenirler.

Kodlama devam ederken uygulamada çalışmaya devam edebilirsiniz. Kuyruğa ya da izleme klasörüne yeni öğeler ekleyebilir, öğeleri kaldırabilir ve
yeniden sıralayabilirsiniz. Ancak, kodlanmakta olan çıktılar düzenlenemez.

Öğe kodlama kuyruğundadır ancak henüz kodlanmamıştır. Henüz kodlanmamış ve kodlanmakta olmayan dosyayı kuyruktan kaldırabilirsiniz.

  Öğe başarıyla kodlanmıştır.

Uyarılarla Bitti Öğe başarıyla kodlandı ancak bir uyarı durumu mevcut. Daha fazla bilgi için kodlama ve hata günlüklerine bakın.

  Dosya kodlandığı sırada kullanıcı kodlama işlemini iptal etmiştir.

  Adobe Media Encoder, belirtilen öğeyi kodlamayı denerken bir hatayla karşılaşmıştır.

Kullanıcı bir veya birden fazla dosyayı atlayabilir. Bu dosyalar seçiliyken Düzenle > Seçimi Atla 'yı tıklatın.

Adobe Media Encoder sesli uyarılar içerir. Kuyruk'taki işler tamamlandığında
sesli bir uyarı duyulur. Hata koşulları saptandığında farklı bir uyarı sesi duyulur. Bu uyarıları duymak istemiyorsanız, tercihler bölümünden devre
dışı bırakabilirsiniz.

Kodlama işlemi sırasında, kodlamayı duraklatmak istediğinizde Kuyruğu Başlat düğmesini bir kez daha tıklatabilirsiniz.

Hata iletisi olan bir araç ipucuna bakmak için durum simgesinin üzerine gidin. Kodlaması biten, durdurulan ya da başarısız olan herhangi bir
öğenin günlüğünü açmak için durum simgesini tıklatın.

Paralel kodlama

Adobe Media Encoder tüm kaynakları dizi olarak, bir kaynağın tüm çıktılarını ise paralel olarak kodlar.

Paralel kodlama varsayılan olarak açıktır. Paralel kodlamayı devre dışı bırakmak için Düzenle > Tercihler öğelerini seçip Paralel Kodlamayı
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Başa dön

Not:

Etkinleştir öğesinin seçimini kaldırın.

Birden fazla çıktıyı aynı anda kodlarken Kodlama panelinde minik resimli bir önizleme penceresi, bir ilerleme çubuğu ve her kodlama çıktısının
tahmini tamamlanma süresi görüntülenir.

Bazı durumlarda, dışa aktarma ayarları bir çıktının paralel mod yerine seri modda kodlanmasını gerektirir. Bu gibi durumlarda, kuyruk geçici seri
kodlama tamamlandıktan sonra paralel kodlamaya geri döner.

Adobe Media Encoder'da paralel kodlama hakkında daha fazla bilgi için bu video2Brain videosunu izleyin.

Önemli notlar

A. Kaynak Ekle B. Çıktı Ekle C. Kaynağı/Çıktıyı Kaldır D. Çoğalt 

Birden fazla çıktıyı bir kaynakla ilişkilendirebilirsiniz. Her bir çıktı farklı bir formata, bir hazır ayara ve çıktıya atanan çıktı
dosyası konumuna sahip olabilir.
Çıktı listesindeki çıktıları yeniden sıralayabilirsiniz. Kuyruktaki kaynakları da yeniden sıralayabilirsiniz. Ancak çıktıları diğer
kaynaklara taşıyamazsınız.
Çıktı dosyası yolu tıklatıldığında kodlanmış dosyanın bulunduğu klasör açılır. Bununla birlikte, kodlamadan önce Farklı Kaydet
iletişim kutusu görünür.

Çıktı yolunu ve dosya adını değiştirmek için, bu çıktının Çıktı Dosyası bağlantısını tıklatın.
Kodlanmış bir dosyaya erişmek için, bu çıktının Çıktı Dosyası bağlantısını tıklatın.

Bir kaynağa hızlı bir şekilde bir çıktı eklemek için Çıktı Ekle düğmesini kullanın.
Kaynaklar ve çıktılar çoğaltılabilir. Çoğaltılan bir kaynak, orijinal kaynaktaki tüm çıktıları kullanır.

Birden fazla çıktı (aynı anda) için aşağıdaki adımları izleyerek Çıktı Dosyası yolunu değiştirin:

Seçilen çıktıların tümü yeni dizine yönelir; ancak kendi benzersiz çıktı dosyası adlarını korur.

1. Shift tuşu basılıyken tıklatma veya sürükleyerek seçme yöntemini kullanarak Kuyrukta birden fazla çıktı seçin.
2. Geçerli seçimdeki bir çıktının Çıktı Dosyası bağlantısını tıklatın.
3. Çıktı klasörü seç iletişim kutusunda bir yol seçin ve Seç 'i tıklatın.

Adobe Premiere Pro uygulamasından önizleme dosyalarını kullanma

Adobe Premiere Pro dizileri kodlanırken, kullanılabilir oldukları dizi parçaları için varolan önizleme dosyalarını (daha önceden oluşturulmuş ve
kodlanmış) kullanmak için Önizlemeleri Kullan'ı seçin.

Dosyaları önizlemeyi kullanmak için Adobe Premiere Pro'dan Adobe Media Encoder'ı başlatın. Adobe Media Encoder'ı başlatmak için Dosya
> Dışa Aktar > Premiere Pro'da Ortam'ı seçin. Sıra Ayarlarını Eşle öğesinin seçili olduğundan emin olun.

Varolan önizleme dosyalarını kullanmak kodlamayı daha hızlı hale getirir. Bunun dezavantajı, önizleme dosyalarının dizinin geri kalanından farklı
ayarlar kullanarak kodlanabilmeleridir. Örneğin, önizleme dosyaları kayıplı sıkıştırma kullanarak kodlanır.
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Not:

Not:

Adobe Media Encoder, çeşitli formatlarda video ve ses içe aktardığında, kolayca erişebileceği bu öğelerin sürümlerini işler ve önbelleğe alır. İçe
aktarılan ses dosyalarının tümü yeni bir .cfa dosyasına uyumlu olur ve MPEG dosyaları yeni bir .mpgindex dosyasına dizinlenir.

Bir dosyayı içe aktardığınızda, ortam işlenirken ve önbelleğe alınırken bir gecikme yaşayabilirsiniz.

Bir veritabanı önbelleğe alınan ortam dosyalarının her birine bağlantıları korur. Bu ortam önbelleği Adobe Media Encoder, Adobe Premiere Pro ve
After Effects uygulamalarıyla paylaşılır, böylece bu uygulamaların her biri önbelleğe alınan aynı ortam dosyaları kümesini yazabilir ve okuyabilir. Bu
uygulamaların herhangi birinden veritabanının konumunu değiştirirseniz, konum diğer uygulamalar için de güncellenir. Her uygulama kendi
önbellek klasörünü kullanır ancak aynı veritabanı bunların tümünün kaydını tutar.

Tercihler'in Ortam kategorisindeki ayarları kullanarak ortam önbelleği veritabanının ve önbelleğe alınan dosyaların konumlarını değiştirebilirsiniz.
(Bkz. Tercihler.)

Ortam önbelleği veritabanını veya ortam önbelleğinin kendisini değiştirmek için Ortam tercihlerindeki Gözat düğmelerinden birini tıklatın.

Uyumlu hale getirilmiş ve dizinlenmiş dosyaları önbellekten ve bunların girişlerini veritabanından kaldırmak için Temizle'yi tıklatın. Bu komut
yalnızca kaynak dosyanın artık kullanılabilir olmadığı öğelerle ilişkili dosyaları kaldırır.

Temizle düğmesini tıklatmadan önce, o anda kullandığınız kaynak ortamını içeren depolama aygıtlarının bilgisayarınıza bağlı olduğundan
emin olun. Kayıt görüntüsü konumlandığı depolama aygıtı bağlı olmadığı için kayıp olarak belirlenirse, Ortam önbelleğindeki ilişkili dosyalar
kaldırılır. Bu kaldırma işlemi, kayıt görüntüsünü daha sonra kullanmak istediğinizde kayıt görüntüsünün yeniden uyumlu hale getirilmesi ve yeniden
dizinlenmesi ihtiyacının ortaya çıkmasına neden olur.

Veritabanı ve önbelleği Temizle düğmesiyle temizleme işlemi, kaynak dosyalarının kullanıma hazır olduğu görüntü kayıtlarıyla ilişkili dosyaları
kaldırmaz. Uyumlu hale getirilmiş ve dizinlenmiş dosyaları elle kaldırmak için ortam önbelleği klasörüne gidin ve dosyaları silin. Ortam önbelleği
klasörü Ortam tercihlerinde gösterilir. Yolun tamamı görünmüyorsa, yolu göstermek için Gözat düğmesini tıklatın.
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