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1. AVDR - Ismertető 
 

A programban „Súgó” nem található, így segítséget a programban felbukkanó 

buborékablakokból, jelen dokumentációból, vagy az „Elérés” pontban megadott e-

mail címen és telefonszámokon kaphat. 

 

Az AVDR program segítségével digitalizáló-kártyáról, TV tuner kártyáról és/vagy 

hangkártyáról rögzíthetünk Windows Media Video (WMV) fájlformátumban. A 

program a következő tulajdonságokkal rendelkezik: 

- kimeneti jel megtekintése rögzítés közben, 

- videó jel társítása hangrögzítésnél (timecode megjelenítése miatt), 

- timecode generátor, 

- audiójel szintkijelző (oszciloszkop), 

- hangkártya bemeneti jelszint közvetlen állítása/olvasása, 

- TV tuner alapállítási lehetőségekkel (videoszabvány, képpont, 

csatornaszám, jelforrás), 

- időzített rögzítési lehetőség, közel 24 órás egyidejű felvétel, 

- dátum és idő integrálása a fájlnevekben, a könnyebb felvétel 

azonosításhoz, 

- parancssoros indítási lehetőség (külső ütemező használatához),  

- eseménynapló. 

 

A program által használt Windows Media Encoder a legtöbb WDM meghajtós 

kártyákat támogatja. A Windows Media Encoder által támogatott kártyákról további 

információ az alábbi linken olvasható (angol nyelvű): 

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/forpros/service_provider/hardware

/default.aspx

 

A program használatához először válaszuk ki a rögzítő eszközöket, az időzítési 

módját, a rögzítés időhosszát és végül nyomjuk meg a „Start” gombot. Rögzítés 

közben bármikor megnyomhatjuk a „Rögzítés lejátszása” gombot és az addigi 

felvételt timecode -al ellátva megtekinthetjük / meghallgathatjuk, miközben a rögzítés 

tovább folyik. 
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A program a Windows XP operációs rendszert támogatja. Az operációs rendszer 

hardverkövetelmények elegendőek az AVDR programnak is. Természetesen emellett 

szükség van hangkártyára és digitalizáló vagy TV tuner kártyára is. 

 

A program kevés helyet foglal el a fizikai meghajtón. Rögzítés közben a felvételt 

közvetlenül fájlba írja, nem használ átmeneti fájlt.  

 

Az AVDR freeware verziójában a rögzítés minősége „beégetett”. Videó eszköz 

használata esetén a videó jel bitrátája 512 Kbps, mérete 384x288 pixel, 

képkockasebesség 25 képkocka/s, kulcskockaidőköz 8 mp.   Az audió jel bitrátája 64 

Kbps, mintavételezés gyakorisága 44100 Hz. 

 

Fontos tudnivalók: 
A valós idejű rögzítés sok erőforrást vesz igénybe (főleg processzort és fizikai 

meghajtót). Állandó rögzítéshez megbízható és minőségi hardverre van szükség. 

Gondoskodjunk arról, hogy számítógépünk órája szinkronizálva legyen. 24 

órás időzített rögzítéskor figyeljünk az óraátállásoknál a 2 és 3 óra között ütemezett 

rögzítésekre és a váltást követő napra is! A felvétel időhosszát (időmennyiséget) a 

rögzítés indításkor adjuk meg. A program csak a folyamatban lévő rögzítés 

befejezése után keres újabb feladatot, ami a rendszeridő átállításakor egy órával 

előre vagy hátra helyeződik át. Ilyen esetben (24 órás rögzítésnél) 1 illetve 23 óra 

felvételkiesés lehet, ennek elkerülése végett időben gondoskodjunk az időzített 

rögzítések módjáról és a kezdési időpontjainak az átállításáról. 

 

Használati javaslatok: 
- állítsunk le minden fölöslegesen futó alkalmazást, 

- kapcsoljuk ki a képernyőkímélőt és az energiagazdálkodást, 

- rögzítés közben ne mozgassuk az AVDR ablakot, 

- hosszú ideig tartó rögzítéseknél rejtsük el a Monitor ablakot, 

- a képernyő „Megjelenítési tulajdonságai” –nál állítsuk be a színminőséget 

24 vagy 32 bitre, 

- gondoskodjunk a felvételek törléséről (szabadhelyről), 

- Videó tunerről való rögzítéskor az első inicializálás mindig időigényes. 

Időzített rögzítés indítása előtt végezzünk ellenőrzést, azaz indítsunk el 
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egy rövid rögzítést, utána állítsuk be a kívánt időzítést. A második 

rögzítéstől kezdve az inicializálási idő jóval rövidebb lesz. 

 

A beállított értékek (idők, eszközök, kiválasztott bemenetek) a rögzítés 

elindításakor, a műsorszolgáltató rövid nevére generált „ini” fájlban íródnak ki. A 

legközelebbi indításkor a kiírt értékek automatikusan betöltődnek. 

A felvételeket timecode információkkal lehet ellátni (csatorna neve, dátum, 

elhangzási idő). Hangrögzítésnél, ahhoz hogy timecode-al lássuk el a felvételt 

szükség van videó jelre is (videó rögzítő eszközök közül: Videó fájl), mivel ezek 

megjelenítése másodpercenként, feliratként történik. Ahhoz, hogy a felvétel 

fájlméretét a videojel túlságosan ne növelje meg, elég azt egy 12 Kbps és 96*72 

képpontos felbontású videofelvétellel társítani. A fájlok neve tartalmazza a 

legfontosabb információkat: „csatorna rövid neve – dátum – kezdési idő – hossz – 

bitráta.wmv”. 

A timecode egy a felvétellel mellékelt szöveges fájl (jelen esetben „sub” 

kiterjesztésű) amit feliratként jelenítenek meg az erre képes lejátszók és a 

hozzárendelt feliratkezelők. A Media Player Classic –hoz, feliratkezelőnek a VobSub 

2.23 telepítőjét megtaláljuk a ’..\Programok” mappában. 

 

A program minden fontosabb eseményei vagy műveletei kijelzésre és 

rögzítésre kerülnek, amelyek a program „Log” mappájában „rövid név-dátum.log” 

formátumú szöveges logfájlban tárolódnak. 

Vissza a dokumentáció elejére
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2. Felhasználói jogok 

 

A program jogállása: FREEWARE. A program szabadon felhasználható, terjeszthető, 

publikálható, akár magánszemélyek, akár cégek, más jogi személyek részére is. 

A program "AS IS": vagyis a program használatából, telepítéséből eredő semminemű 

kárért a szerző nem vállal felelősséget. A felhasználó kötelessége ellenőrizni, hogy 

esetlegesen a gépén használt más alkalmazások nem sérülnek-e.  

Vissza a dokumentáció elejére
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 3. Program telepítése, egyéb programok 

A programot a telepítő készlet (AVDR-setup.exe) elindításával telepítheti.  

 

Az üdvözlő képernyő után választhatjuk ki, hogy melyik mappába települjön a 

program. Amennyiben nem változtatunk az alapbeállításokon akkor a program a  

[C:\Program Files\AVDR] mappába kerül. A „Mégse” gomb megnyomásával 

kiléphetünk a telepítőből. A telepítés folytatásához nyomjuk meg a „Tovább” feliratú 

gombot és kövessük a telepítőprogram utasításait, vagy állítsuk be saját igényünk 

szerint. 

Ne felejtsük el, hogy a sikeres telepítéshez, rendszergazdai jogosultságokkal kell 

rendelkeznünk az adott számítógépen. 

Az AVDR könyvtárában, rögtön a telepítés után, a következő fájlokat találjuk: 

1. AVDR.exe, a futtatható alkalmazás, 

2. makeSub.exe, timecode készítő alkalmazás, 
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3. mplayerc.exe, Media Player Classic, médialejátszó program, a rögzítés 

ellenőrzéséhez.  

4. readme.doc, a jelen dokumentáció. 

5. unins000.dat és unins000.exe, a program eltávolításához szükséges fájlok. Ne 

módosítsuk, és ne töröljük le őket. Az „unins000.exe” fájl futtatásával távolíthatjuk el 

az AVDR programot a számítógépünkről. 

6. „video.wmv”, 24 órás, néma, kékhátteres, állóképes felvétel (kép szélesség x 

magasság: 96 x 72 képpont, átviteli sebesség: 12 kbps, videó mintamérete: 24 bit, 

időtartama: 23:59:47). Erre a fájlra szükség van a program működéséhez, ezért ne 

töröljük le. A felvételt lecserélhetjük olyannal például, amely a Műsorszolgáltató 

logoját tartalmazza. Törekedjünk kis fájlméretekre, különben egy napi felvétel 

túlságosan is „feldagad”. Megjegyzem, hogy az adott videó fájlból csak 

másodpercenként kerülnek be kockák, ezért nem érdemes folyammegjelenítésre 

törekedni. 

7. WMIndexer.exe, a felvételek indexeléséhez szükséges alkalmazás. Ha eltávolítjuk 

nem tudjuk meghallgatni a rögzítés alatt  álló felvételt, csak a rögzítés befejezése 

után vagy a rögzítés leállítása után. A programnak nincs grafikus felülete. 

8. TimecodeGen.exe, segítségével a timecode megjelenítéshez tudunk generálni 

„sub” fájlt. Az AVDR rögzítőben, amennyiben bekapcsoltuk a timecode készítést 

(Setup gomb -> Timecode készítés funkció be) automatikusan elkészíti számunkra a 

felirat fájlt a rögzítés elindításakor. A „TimecodeGen.exe” alkalmazásra akkor lehet 

szükségünk, ha szerkesztéssel módosítjuk egy adott felvétel hosszát és ahhoz 

szeretnénk hozzáigazítani a timecode-ot. 
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 Használatához válasszuk ki a kívánt felvételt a „Megnyitás…” gombbal megjelenő 

böngészővel. Ha a fájl elnevezése az AVDR –ben használt formátumú (csatorna 

rövid neve – dátum – kezdési idő – hossz – bitráta.wmv), akkor az alkalmazás kitölti 

az alatta lévő mezőket, amennyiben nem akkor azokat meg kell adni. Ezek után 

nyomjuk meg a „Start” gombot és így a megadott adatokból képzett névvel és „sub” 

kiterjesztéssel a felvétel mappájában létrejön a timecode-ot tartalmazó „sub” fájl. Ne 

felejtsük el, hogy a felvételek mozgatásakor a hozzájuk megfelelő timecode tartalmú 

„sub” fájlokat is másoljuk, különben a timecode nem jelenik meg. Természetesen a 

felírat megjelenítéséhez telepíteni kell a VobSub-ot, de használható másik lejátszó is 

amelyik ezt megjeleníti számunkra. 

9. A VobSub telepítését elvégezhetjük az AVDR \Programok mappában lévő 

„VobSub_2.23-installer.exe” program elindításával. Kövessük az ott leírtakat. 

Ha a Media Player Classic és VobSub párosítást használjuk és azt is 

megtesszük, hogy a wmv kiterjesztésű fájlokat társítjuk a Media Player Classic –al, a 

fájlra való kattintással a felvétel elindul és a timecode automatikusan betöltődik. 

Néhány VobSub-os beállítást végezzünk el: Indítsunk el egy felirattal rendelkező 

felvételt, a VobSub működését jelzi a tálcán megjelenő zöld nyíl.  
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Kattintsunk az ikonra kétszer, hogy a VobSub tulajdonság ablak megjelenjen és 

állítsuk be a következőképpen: 

• Main ablak: 

 

A ”Shadow” a felirat árnyéka, fölösleges processzor erőforrást használ, ezért 

kapcsoljuk ki. A felírat jobban látható, ha a „Text Settings” -nél növeljük a 

betűméretét. Az „Override placement” a felirat elhelyezését szabályozza, külön H – 

vízszintes irányban, V – függőleges irányban. Mozdítsuk el a feliratot függőleges 

irányban az ablak tetejére, hogy ne takarja el a műsorral kapcsolatos esetleges 

fontos információkat. 
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• General ablak: 

 

A „General” „fül” „Loding” legördülő mezőben akadályozhatjuk meg a VobSub 

legközelebbi automatikus betöltését akkor, ha azt „Do not load” –ra állítjuk. Ezt 

követően, a tulajdonság ablak megnyitásához kattintsunk a Start gomb -> Programok 

-> VobSub -> DirectVobSub Configure parancsikonra (ha nem találjuk, akkor 

keressük azt a „…ProgramFiles\Gabest\VobSub\” mappában). 

Ha lejátszás közben pozícionálunk, legyen az billentyűkombinációval (Ctrl+nyíl) vagy 

az egér segítségével (csuszka elmozdítása) és a felirat eltűnik vagy vibrál, akkor 

kapcsoljuk ki a „Misc” „fül” -> „Pre-buffer subpictures” funkciót, így a felírat 

folyamatosan látható lesz: 
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• Misc ablak:  

 

Ha a lejátszót és a VobSub-ot rendes videofelvételekre is használjuk, beleértve a 

feliratozást is, bizonyos gépeken kép és hang szinkron hibák léphetnek fel (elcsúszik 

a kép a hanghoz képest). Ilyen esetben kapcsoljuk vissza a „Pre-buffer subpictures” 

funkciót.  

Megjegyzés: A felírat betöltése nagy méretű fájloknál időigényes lehet, ezért a 

lejátszás elindítása késhet amíg a felírat „sub” fájlt a VobSub betölti. Ha nincs 

szükségünk feliratra, kapcsoljuk ki a funkciót a fentieknél leírt módon. 

10.  A …\Programok\wmvindexer.exe program egy egyszerű indexelő. Ezt 

használjuk ha indexelnünk kell valamilyen oknál fogva, vagy az AVDR 

mappájából a „WMIndexer.exe”-t (utóbbi parancssoros). Indexelni akkor kell, ha a 

rögzítés nem szabályosan lett leállítva vagy valamilyen oknál fogva a 

számítógépünk újraindult. Ha elindítunk egy ilyen felvételt és azt látjuk, hogy nem 

tudunk benne pozícionálni, akkor indexeljük le. Ehhez indítsuk el a 

„wmvindexer.exe” programot és az „Index A WMV File” gomb megnyomására 

megjelenő böngészővel válaszuk ki az adott felvételt. Amennyiben a fájl 

indexelhető az indexelési folyamat elindul és az egér kurzora homokórára vált. A 
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folyamatot a Windows XP Feladatkezelőjében tudjuk figyelni (aránylag kis 

processzor használat). 

 

 

11. Az AVDR indításakor megvizsgálja, hogy számítógépünkön, telepítve van-e a 

Windows Media Encoder. Ha nincs, akkor a következő hibaüzenetet kapjuk:  

 

Ebben az esetben telepítsük a Windows Media Encodert (Windows Media kódoló 9 

Series) a számítógépünkre, mert e nélkül az alkalmazás nem használható. Az 

említett programcsomag az ORTT vagy a Microsoft honlapjáról letölthető. A 

programcsomag hasznos segédprogramokkal is rendelkezik (pl. Windows Media 

adatfolyam-szerkesztő, Windows Media fájlszerkesztő, stb.) amelyeket a „Start -> 

Programok -> Windows Media” –ban találunk. 

Ha sikerült telepíteni a Windows Media Encodert, a program elindul és egy a 

következőhöz hasonló ablakot látunk:  
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Vissza a dokumentáció elejére
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4. Programhasználat

 

Beállítások
Rögzítés

Parancssoros indítás
Feladatütemezett indítás

Állapotsor 
Egyéb 

 
 
1. Beállítások 
 
 Először, nyomjuk meg a „Setup” gombot, hogy a megfelelő beállításokat 

elvégezzük. Ezt követően írjuk be a műsorszolgáltató hosszú nevét és a rövid nevét. 

Mivel a program a fájl elnevezésekor a rövid nevet használja javasolt maximum 8 

angol karaktert használni.  

 

 
 

• Az „Encoder videó fájl” mezőben érdemes az alapértelmezett, a 

programmal egy csomagban található videofelvételt használni. 

Természetesen más felvétel is használható (vigyázat a fájlméretekre). 

Az AVDR verzióban az encoder paraméterein nem állíthatunk. A „…” 

 14



gombra kattintva, böngésző felületen kereshetjük meg a kívánt videó 

fájlt. 

• A „Média lejátszó mezőben megadhatunk másik lejátszót is, ha a Media 

Player Classic nem megfelelő. A rögzítés és az egyidejű lejátszás 

között, körülbelül 14 s eltérés van. A „…” gombra kattintva, böngésző 

felületen kereshetjük meg a kívánt lejátszót. 

• A „Timecode készítés” funkciót itt kapcsolhatjuk be vagy ki.  

• A „Média mappa”, a rögzítéskor keletkezett fájl tárolási helye. 

Alapértelmezett érték: az alkalmazás mappájában lévő „Media” mappa. 

Az alkalmazás első alkalommal való indításakor, a program a mappát 

létrehozza számunkra, de ha ez nem megfelelő, akkor válasszunk 

másik helyet. Célszerű a helyi gépre rögzíteni és miután elkészült a 

felvétel, másoljuk át a kívánt helyre (pl. LAN hálózaton megosztott 

mappába). 

 Az OK gomb megnyomásával a program beállított értékeket elmenti és az 

ablak bezáródik. Miután visszatértünk az első ablakhoz elkezdhetjük használni a 

rögzítőt.  

 
 

A rögzítő eszközök közül válaszuk ki a megfelelőket és jelöljük meg azokat a 

bemeneteket is amelyre csatlakoztattuk a jelkábeleket (audió és videó egyaránt).   
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A program közvetlenül olvassa/írja a rendszer audiomixer beállításait, ezért ha a 

programon kívül (pl. a Vezérlőpulton keresztül) változtatunk a hang bemeneti 

eszközökön, a változtatások az AVDR programban is mutatkoznak (ideértve a 

hangszintet is!). 

 
Ha jól választottunk és a bemeneti jel megfelelő, akkor a kijelzők azt mutatják. 

Ha semmit sem látunk, akkor előbb ellenőrizzük hangnál a „Rögzítési jelszint” 

csúszkáját, mert lehet hogy minimum álláson van, képnél a videójel csatlakozást és 

azt is hogy a helyes vonalbemeneti eszközt választottuk e. Ha van hangjelzés, 

állítsuk be a jelszintet úgy, hogy a hangszint kijelző ne érje el a sárga jelzést, 

különben könnyen lehet, hogy a felvétel torz lesz. Ha még mindig nincs jelzés, 

ellenőrizzük a kártyákat, a hozzá rendelt bemeneteket, és a kártyákhoz 

csatlakoztatott jelkábeleket (vagy antenna) helyét és állapotát. 

Vissza

Vissza a dokumentáció elejére
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Rögzítés 
Összesen három típusú rögzítést állíthatunk be, de egyszerre csak egy használható: 

1. Ha a „Most” gomb aktív, akkor a jelen időtől (számítógép órája) a „Hossz” 

mezőben megadott ideig, azaz a „Vége” mezőben kiszámított értékig tart a 

rögzítés. Ilyenkor a „Kezdés” mező inaktív. A rögzítés egy alkalommal zajlik le, 

ami a médiafájl a Setup -> Media könyvtárban megadott útvonalon található. 

Ha elvégeztük a beállításokat és a „Start” gombot nyomjuk meg, az 

eseményjelzőn az „Encoder indítása – MOST” üzenet jelenik meg és a „Start” 

gomb átvált „Stop”-ra, hogy szükség esetén megállíthassuk a rögzítést.  

2. Ha az „1X” gomb aktív, akkor egy alkalommal, időzített rögzítés állítható be. 

Értelemszerűen, a kezdés időpont és vége időpont adható meg. A program 

ennek alapján számítja ki a rögzítés időhosszát. Az időt úgy is megadhatjuk, 

hogy előbb a kezdési időpontot, majd a felvétel hosszát adjuk meg. Így a 

program kiszámítja a rögzítés idő végét, amit az adott mezőben 

automatikusan kitölt. Az idők kiszámítása a mezőkről való lelépéskor történik. 

A mezőkben kitöltött idők a következő esetekben színeződnek kékre: 

• A „Kezdés” mező akkor, amikor a beadott idő korábbi időre mutat mint ami 

a számítógépé, ilyenkor a program úgy érzékeli, hogy az adott időpont a 

következő napon érhető el. A rögzítés a következő napon, az adott időben 

indul el, és a „Hossz” mezőben szereplő hosszig tart. 

• A „Vége” mezőben megadott idő is akkor színeződik kékre, ha az a 

következő napra mutat. Ha a „Kezdés” -nél beadott időnél korábbi 

időpontot adunk meg, akkor a program, a következő nap adott időpontjáig 

számolja ki az időt. Az adott időintervallum hosszát a „Hossz” mezőben 

láthatjuk. 

3. Ha a „Napi” gomb aktív, akkor az „1X” gombnál ismertetett módon történik a 

rögzítés, azzal a különbséggel, hogy a rögzítés a beállítások alapján minden 

nap ismétlődik. A „Kezdés” „Vége” és „Hossz” mezők tulajdonságai azonosak 

az ’1X” gomb leírtaknál. 

 

Az alábbi eljárás hangrögzítésre vonatkozik, ahol videó eszköz helyett egy videó fájl 

használunk. A videó eszközökkel azért nem működik az eljárás, mert a videó 

eszközöket kizárólagos használattal vehetjük csak igénybe, azaz ha egy 

alkalmazásban már használjuk egy másikban már nem tudjuk. 

 17



Ha azt szeretnénk, hogy a felvétel egy adott ideig tartson, ami után álljon át 24 
órásra (azaz 23:59:45 –ösre), akkor a következőképen járjunk el: 

- Indítsunk el egy példányt az AVDR -ből a beállított hangkártyával és 

bemenettel a napváltásig az „1X” gombbal. Pl: A „Kezdés” mezőben írjuk be, 

hogy a rögzítés 194500 –kor induljon el és a „Vége” mezőben megadott 

időpontig tartson, azaz írjuk be „025945”.  Nyomjuk meg a „Start” gombot.  

 
- Indítsunk el egy másik példányt az AVDR –ből aminek az eszközbeállításai 

ugyanazok (a legtöbb hangkártya képes megosztani a műveleteket), állítsuk 

be „Napi” rögzítésre az adott napváltás időpontjától és adjunk meg 23:59:45 

„Hosszt:”.  Pl.: Kezdés: 030000, Vége: 025945. 
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-  
Így az első példány egy alkalommal fut le ami után le is zárhatjuk azt, a második 

végzi majd a mindennapi munkát. Fontos: Kerüljük az egyidejű rögzítés indítást 
és leállítást, mert az encoder inicializálása processzorigényes. 
 

Minden „Encoder indítása - …” üzenet után, a program megjeleníti a 

rögzítéshez használt beállításokat (csatornaneve, hangkártya neve, a rögzítés 

kezdési ideje, vége és hossza). A „Stop” gomb megnyomása után, ha a rögzítés 

leállítást megerősítjük, a program leállítja az encodert és lezárja a felvételt tároló fájlt. 

Az eseményjelzőbe az „Encoder leállítva” üzenet látható. Ugyanaz történik akkor is, 

ha programból szabályosan lépünk ki. Olyan esetben, amikor nem szabályosan 

szakad meg a rögzítés (azonnali újraindítás, „lefagyás”, stb.), az addigi felvétel 

indexelés után használható. Az indexeléshez használhatjuk a „Programok” 

mappában lévő wmvindexer.exe vagy a „WMIndexer.exe” nevű programot. 

A timecode külön szöveges „sub” fájlba készül és másodperc alapú. Ezt a fájlt 

mozgassuk mindig együtt a felvétellel. Az AVDR rögzítő a timecode fájlt a Media 

mappába helyezi. (Timecode fájlt utólag is készíthetünk a „TimecodeGen.exe” 

alkalmazással). A rögzítés elindítása után 3 másodperccel kezdődik el a timecode 

készítés, amit az esemény naplóban egy „Timecode generálás…” üzenet jelez, a 

befejezését pedig a „Timecode generálása befejeződött.” üzenet. Hosszabb idejű 

timecode fájlt hiba nélkül használhatunk rövidebb idejű felvétellel. Azaz a felvétel 
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indításkor keletkezett „sub” fájl problémamentesen  használható az adott, esetleg 

korábban leállított felvétellel.  

 A médiafájlok a Setup -> Media könyvtárban megadott útvonalon találhatok 

majd meg. A rögzítést minden alkalommal a „Start” gombbal indítjuk. Ha a „Most” 

gomb aktív, akkor a rögzítés azonnal elindul és a „Hossz” mezőben megadott ideig 

tart. Ha az „1X” vagy a „Napi” gomb aktív, akkor a „Kezdés” időpontban megadott 

időben fog a rögzítés elindulni, és az eseményjelzőn „Várakozás indításra….” üzenet 

látható. Itt meg kell jegyezni, hogy a „Napi” indításnál, ha a rögzítést 24 órásra 

tervezzük, akkor úgy számoljuk ki a hosszt, hogy a napváltáskor kb. 15 s szükséges 

az encoder-nek, hogy az éppen befejező rögzítést lezárja, és az újat elindítsa 

(számítógép és kártyafüggően).  

A rögzítés időtartama a „Kezdés”, „Vége” és a „Hossz” mezőkben adható meg. 

A mezők értéke többféleképen számítható ki a beadott adatok és sorrend 

függvényében. 

A rögzítés befejezését a „Kódolás befejezve. Fájl neve: …” üzenet jelzi. 

Minden üzenet tárolódik egy szöveges logfájlban, aminek a neve a csatorna rövid 

név és az alkalmazás elindítási dátumából képződik. Kiterjesztése „.log”. A logfájlban 

a sorok elején az esemény dátuma és időpontja található, így ha adott dátumú 

logfájlt nem találunk, akkor az utolsóban keressünk. Ez azt jelzi, hogy alkalmazásunk 

már több napja fut. 

Vissza

Vissza a dokumentáció elejére
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Parancssoros indítás 

Az AVDR parancssorból is indítható. Szintaxisa a következő: 

AVDR /h ÓÓPPMM /p ahol: 

/h –időhossz: ÓraPercMásodperc formátumban. Maximális értéke: 235959. Ennyi 

ideig rögzít a program. 

/p –Monitor ablak megjelenítése. A paraméter elhagyásával az előnézeti lehetőségek 

nem töltődnek be. 

A többi programbeállítás (eszközök és tulajdonságaik) automatikusan betöltődnek az 

utolsó használat alapján (rögzítő eszközök és paramétereik). 
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Feladatütemezett indítás 
 

A parancssoros indításnál ismertetett lehetőségeket kihasználva, egy külső időzítővel 

audió és videó rögzítésnél is megoldhatjuk azt, hogy indítunk egy felvételt egy adott 

ideig (egyszeri), ami után elindítunk egy másikat is (pl. minden napra ütemezve) 

amely 24 órás (azaz 23:59:45 –ösre).  

 

Használhatunk bármilyen külső időzítőt (feladatütemezőt). A Windows XP ütemezőjét 

a következőképpen lehet beállítani (varázslóval): 

 

Start -> Kellékek -> Rendszereszközök -> Ütemezett feladatok -> Ütemezett 

feladatok hozzáadása 
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Nyomjuk meg a Tallózás gombot és keressük meg az AVDR.exe fájlt 

(alapértelmezetten a \Program Files\AVDR mappában találjuk). Utána első 

feladatnak a „Csak egyszer” –t válasszuk: 

 
Adjuk meg a kezdési időpontot 
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Adjuk meg a megfelelő felhasználó nevét és jelszavát: 

 
A következő ablak jelzi hogy közel vagyunk egy sikeres ütemezés befejezéséhez, de 

még azt nem állítottuk be, hogy mennyi ideig tartson a rögzítés. Ahhoz, hogy 

03:00:00 –tól álljunk majd át 23:59:45 NAPI rögzítésre, az első rögzítés kb. 02:59:45 

–kor véget kell érjen. 19:45:00 –tól :02:59:45 –ig van 07 óra 14 perc 45 mp, ennyit 

kell majd beírni a hossz paraméternél: /h 071445. 
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Ha megnyomtuk a Befejezés gombot a következő ablakot látjuk: 

 

 
 

Kattintsuk kétszer a feladatra és adjuk meg a /h 071445 paramétert: 
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Zárjuk be az ablakot (és ha kéri a rendszer, adjuk meg a felhasználó nevét és 

jelszavát), ezzel az ütemezés megtörtént. Most ütemezzük a NAPI 24 órás rögzítést, 

ezúttal varázsló nélkül: Az Ütemezett feladatok ablakban -> jobbegér -> Új -> 

Ütemezett feladat 

 
 

A feladatot nevezzük „AVDR-napi” –nak 
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Kattintsunk kétszer a feladatra és adjuk meg a paramétereket: 

 

 
 

Adjuk meg a napi indítási időt az „Ütemezés” fülön: 
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Figyeljük egy darabig a feladat végrehajtást. Ha napváltáskor a második feladat 

elakad mert a videó-eszköz használatban van, nem tudunk mást csinálni mint hogy a 

két feladat közötti időt megnöveljük.  

Természetesen, használhatunk intelligensebb feladatütemezőket is amelyek tudnak 

e-mailt küldeni, ftp-zni stb. 

Vissza

Vissza a dokumentáció elejére
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Állapotsor 

A programablak aljában található az állapotsor, ami a pillanatnyi rögzítési értékeket 

mutatja. Balról jobbra a jelentésük a következő: 

 

• Fájl mérete: rögzítés alatt változó, a már fájlban letárolt felvételnek a méretét 

mutatja Kilobájtban. (fenti képen: 236 Kb) 

• Audió bitráta: a rögzítés alatt álló audió bitráta. AVDR verzióban csak 64 Kbps 

lehet. 

• Felvétel bitrátája: a rögzítés alatt álló felvétel audio+videó bitráta. AVDR 

verzióban csak 76 vagy 576 Kbps. 

• Kódolási idő: azt mutatja, hogy a rögzítés hányadik percénél tartunk. 
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• A folyamatjelző, megmutatja hogy a „Hossz:” mezőben lévő időhosszhoz 

képest hol tart a rögzítés. 

• A különböző színű négyszög, négy állapotot mutat: 

o Sárga: „Encoder inaktív” – a programban még nem nyomtuk meg a 

„Start” gombot, vagy a rögzítés véget ért és újabb rögzítés nem 

következik. 

o Világoszöld: „Felvétel” - a rögzítés elindult, folyamatban van. 

o Sötétzöld: „Nincs felvétel” - a „Start” gombot már megnyomtuk, de a 

rögzítési idő még nem érkezett el, vagy a rögzítés véget ért és 

várakozik a következő rögzítési idő elérkezésére. 

o Piros: „Encoder hiba” – Hibaesetén jelenik meg. 

• Dátum: Számítógépben beállított dátum. 

• Idő: Számítógép idő. 

 Vissza

Vissza a dokumentáció elejére
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Egyéb 

A programablak címsorán megjelenik a műsorszolgáltató hosszú neve. Amikor az 

ablakot „kis méretre” letesszük, a program ikonja a tálca jobb oldalán fog megjelenni 

és a programban éppen aktuális színes állapotikon jelenik meg. Ha rátoljuk az egér 

mutatóját, akkor az éppen rögzített műsorszolgáltató hosszú neve és az állapotnak 

megfelelő leírás jelenik meg. Ha kétszer rákattintunk az ikonra, az eredeti méretű 

ablak lesz látható. 

Vissza

Vissza a dokumentáció elejére

 

 

 

 

 

 31



  

5. Elérés

ORTT (Országos Rádió és Televízió Testület) 

e-mail: 

bacs.adrian@ortt.hu  

 

honlap: 

http://www.ortt.hu/letoltesek.htm 

 

Szoftver fejlesztés: 

Bács Adrián 

telefon: 

(1)429-86-30  

mobil: 

(20)523-65-49  

  

Ha bármilyen más ötlete, fejlesztési tippje lenne, azt is szívesen fogadom.  

Vissza a dokumentáció elejére

http://www.ortt.hu 

bacs.adrian@ortt.hu

Bács Adrián

(20)523-65-49
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