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Tablet 
Remote Control Android uygulamasını çalıştırmak için aşağıdaki tabletleri öneriyoruz: 

 

Huawei MediaPad M3, 8.4”, WiFi 

ya da 

Samsung Galaxy Tab S2 8.0” WiFi 

 

Remote Control uygulaması kameraya WiFi üzerinden bağlanır. 

Remote Control uygulaması isteğe bağlı Batarya İzleme Cihazı’na Bluetooth 

üzerinden bağlanır. 

Bakım 

Lütfen tableti ara sıra internete bağlayıp Android güncellemelerini kontrol edin. 

 

Android güncellemelerini kontrol etmek için: 

Settings → About Device→ Software Update: Update now. 
 

 

İsteğe bağlı RTK konumlama aygıtı 

 

Bu kılavuz sadece AN Spatial GNSS alıcı ve hizalama aygıtı bağlı kamerayı kapsar. 

2.5.x sürümünden başlayarak Remote Control aynı zamanda RTK hassaslığı için NVS RTK 

(RTCM 3.1 veriyle NTRIP) konumlama aygıtını desteklemektedir. 

 

Bu kılavuza ek olarak şu ayrı kılavuzlara bakın: 

 

http://updates.applied-streetview.com/RTK_module/RTK_Module_Manual_en.pdf 
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Ayarlar 

Açma / Kapama 

Açma 

Tableti açmak için güç düğmesini 5 saniye kadar basılı tutun. 

 

Kapama 

Güç düğmesini birkaç saniye basılı tutun, Power off’a, ardından tekrar Power off’a 

tıklayarak tableti kapatın: 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Yoksa tablet bekleme modunda kalır ve pil kısa zamanda tükenir. 

Eğer pil boşaldıysa tableti tekrar açmadan önce 20 dakika kadar şarjda tutmanız 

gerekebilir. 

 

Güç kaynağı 

Uzun süreli kayıt için tableti arabanın çakmak soketine bağlı çalıştırmanız önerilir. 

Bunun için arabanın çakmak soketine bağlanacak ekstra bir USB güç adaptörü 

gereklidir. 

Orijinal Huawei ya da Samsung marka adaptörleri kullanın: 

 
 
 
 
 
 
 

Tabletin biçimine ve arabanızın büyüklüğüne bağlı olarak, aracın çakmak bağlantısına 

erişmek için ekstra bir USB güç uzatma kablosuna ihtiyacınız olabilir. 
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Ayakta ya da bisikletle kayıt için 20Ah USB power bank önerilir. 

Aygıtın en az 2 Amper sağladığından emin olun. 

Tablet Tutucu 

Tablet dikey modda kullanılmalıdır. 

Deneyimler en iyi sonucu çapraz tarzda tutucuların verdiğini göstermiştir. 

 

 

                                                            
İpucu: 

“Her modele uygun” ucuz tablet tutucuların büyük kısmının sadece yatay modda 

çalıştığını unutmayın. Bunlardan uzak durun. 
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Ses ayarları 
Volume düğmesine basarak tablet sesini ve ses çalma düzeyini ayarlayın: 

 

 

Sonra “aşağı oka” tıklayın. 

 
Sesi ayarlayın: 

 

Media batarya alarmı içindir. 

System ise tıklama sesleri için. 
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Remote Control kurulumu 

Remote Control uygulaması tablete kurulu olarak gelir. 

Uygulama kurulum dosyasının AS-2.6.2.apk türünden bir adı vardır ve tablet üzerinde 

gelmektedir. 

Tablet teslimattan önce Kalite Kontrolü sırasında çalıştırılarak denenmiştir. 

 

Güncellemeler için web sitemizi ziyaret edin: 

http://www.applied-streetview.com/project/remote-control/ 

 
MicroS kart üzerinde kullandığımız paftalarla Langen klasörünü göreceksiniz. 

Almanya’daki ofisimizi kapsamaktadır. 

 

Ofis konumunuz için paftalar example klasöründe bulunmaktadır. 

Varsayılan ayarlarda tüm yeni projeler example klasörünü kullanır. 

 

Uygulamayı farklı bir Android aygıtına kurarken ilk önce şuna izin vermeniz gerekir. 

Android 7 ya da daha yenisi gereklidir. 

 

Settings kısmından Lock screen and Security’ye tıklayın, şu seçeneği işaretleyin: 

Unknown Sources 
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WiFi bağlantısı 

Kameranın çalışır durumda olduğunu farz ediyoruz. 

Tableti açmak için güç düğmesini 5 saniye basılı tutun.  

 

60 saniye bekleyin. 

 

Tabletin ana ekranını aşağı kaydırarak ayarlar ekranını açın. 

Wi-Fi düğmesini 3 saniye basılı tutarak Wi-Fi ayarlarını açın. 

 

 
Gerekirse Wi-Fi’ı etkinleştirin: 

 

 

10 saniye sonra kamerayı listede görmeniz gerekiyor. 

Göremezseniz sadece bekleyin. Wi-Fi taraması sürekli açıktır ve listeyi kısa süre sonra 

gösterecektir.
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İpucu: Remote Control üzerinden kameranın WiFi adını değiştirebilirsiniz. 

Camera sadece varsayılan addır. 

 

 

Bağlanmak için Camera’ya tıklayın. 

İpucu:  

Kameranın WiFi adını Remote Control  

üzerinden değiştirebilirsiniz.  

Camera sadece varsayılan addır. 

 

  
Show password’ü işaretleyin: 
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WiFi parolasını girin: 

Parola daima wireless’tır ve değiştirilemez. 

Connect’e basın. 

 
Şunu görmeniz gerekiyor: 

 

 
Ardından şunu: 

 
 
 

 

Son olarak da şunu: 
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Kameranın adını değiştirdiyseniz bağlanmak için WiFi parolasını tekrar girmeniz 

gerekmektedir. 

Kameranın WiFi parolası wireless’tır. Değiştirilemez. 

 

İpucu: 

Lütfen Remote Control Uygulaması dışında tüm pencereleri / uygulamaları kapatın. 

Yoksa performans sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz.  
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Kayıt 

Uygulamayı başlatın 

Tabletin ana ekranından uygulamayı açın: 
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Açılış ekranı 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version 2.6.5        2018-02-26 www.applied-streetview.com/tr Page 14 of 77 

http://www.applied-streetview.com/tr


 

Güvenlik uyarısı 

 

Remote Control’u arabayı sürerken kullanmayın. 
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Açılış sekmesi 
Varsayılan Açılış Sekmesi Önizleme -> Küçük 

Resim’dir. 

 Otomatik olarak kameradan altı adet küçük resim 

gösterir. Sürekli güncellenir. 

Kamera kayıt yapmamaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayarlar’dan Açılış Sekmesi’ni değiştirebilirsiniz. 
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Kayıt 

Kayda başlamak için Kayıt sekmesine gidin. 

 

 

Demo adında varsayılan bir proje zaten 

yaratılmıştır. 

Deklanşör modu Mesafe 5 metre olarak 

ayarlanmıştır. 

Deklanşör modunu değiştirebilir ya da kayda 

başlamak için Başla düğmesine 

basabilirsiniz. 

Aynı anda birden çok projeniz olabilir. 

Örneğin iki farklı müşteriyle çalışmak ya da 

aynı anda iki farklı kasabayı kaydetmek için. 

İpucu: 

Bir projeyi ya da turu silmek, 

kameranın SSD’sindeki görüntüleri 

silmez. 

SSD’yi silmenin tek yolu formatlamaktır. 

Bakınız Ayarlar -> SSD’yi formatla. 
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Harita 

 

Bekleme 

Kayıt yapılmamaktadır. 

Harita üzerindeki konumu kontrol edin. 

Üst durum çubuğunda gösterilenler: 

Üç kayıt modundan biri: Aralık, 1 saniyeye ayarlı. 

Araç hızı: 0 km/s 

Uydu sayısı: 16 

GPS hazır: 3D GNSS 

Alt durum çubuğunda gösterilenler: 

- Başla düğmesi 

- Durdur düğmesi 

- Elle Deklanşör Kontrolu düğmesi 

- Bu turun kayıtlı veri kümeleri 

- Geriye kalan SSD kapasitesi 

- Batarya voltajı 
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Kayda başlandı.  

Kayıt yapılmaktadır. 

Katmanlar: 

Kayıt – Seçenekler – Harita sekmesinde 

belirtilen Overlays files klasöründe bulunan bütün 

katman dosyalarının (kmz, kml, MBtiles) listesini 

gösterir. 

Listedeki girişlere tıklayarak katmanı haritada 

görebilirsiniz. Seçili girişe tıklayarak katmanı 

haritadan kaldırabilirsiniz. 

Tümünü göster düğmesine tıklayarak tüm 

katmanları haritada gösterebilirsiniz. Tümünü 

gizle düğmesine tıklayarak seçili tüm katmanları 

haritadan silebilirsiniz. 

Açılır pencereyi kapatmak için Kapat düğmesine 

tıklayın 

 

kml/kmz dosyaları tarafından belirlenmiş 4 kayıt 

bölgesi: 
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Turlar: 

Başla düğmesine tıkladığınızda yeni bir tur yaratılır. 

Yolları iki kez kaydetmemek için, önceki turlar haritada 

gösterilebilir. 

Kırmızı: Şu anda kaydedilmekte olan tur. 

Mavi: Daha önce kaydedilmiş bir tur. 

 
 

 

Bir projedeki turların 3 durumu olabilir: 

Kırmızı: Tur şu anda kaydedilmektedir. 

Mavi: Bir önceki tur Harita sekmesinde 

gösterilmektedir ve harita tüm mavi turlara 

yaklaştırılmıştır. 

Gri: Bir önceki tur Harita sekmesinde 

gizlenmiştir. 

Bütün turları haritada göster düğmesine 

tıklayarak Harita sekmesindeki tüm turları 

görebilir ve yaklaştırabilirsiniz. 

Haritadaki bütün turları gizle düğmesine 

basarak Harita sekmesindeki bütün turları 

gizleyebilirsiniz. 

İpucu: 

Bir projenin turunu silmek kameranın 

SSD’sindeki görüntüleri silmez. 

SSD’yi silmenin tek yolu formatlamaktır. 

Bakınız Ayarlar -> SSD’yi Formatla. 
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Proje: Deklanşör Modu 

 
Mesafe modu 

5 metreye ayarlıdır. 

 
 
 
 
 

Aralık modu  

2, 4 ve 7 fps’ye (saniyede kayıt sayısı) ek olarak 

1-30 saniyelik zaman aralığı girebilirsiniz. 

 
 
 
 
  

Elle deklanşör kontrolü modu 

POI (ilgi noktası) sekmesinden deklanşör kontrolü 

sağlar. 
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Proje Seçenekleri: Ana 
Kaydetmeye başla sekmesi 

Kayıt başladığında hangi sekmenin açılacağını 

belirler. 

Varsayılan harita sekmesidir.  
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Proje Seçenekleri: Kamera 

 

Sesli hız alarmı için km/s cinsinden bir değer 

girin. 

Bu hızı geçtiğinizde sesli bir uyarı alacaksınız.  

Deklanşör modu Mesafe 5 metre için varsayılan 

maksimum hız saatte 110 km’dir. 

 

Kayıt devam eder. 
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Proje Seçenekleri: Harita 

 

Paftaların hangi klasörden yükleneceğini seçin. 

Remote Control, paftalar olmadan da gayet iyi 

çalışır. 

Paftalar uydu görüntülerinden de yapılabilir. 

Pafta yaparken kullanılan uygulama 

OSM/Google/Bing/ESRI pafta formatını 

desteklemiyorsa pafta formatını TMS olacak 

biçimde değiştirebilirsiniz. 

Tüm Katman dosyalarının olduğu bir dizin 

seçin. Şu anda KML, KMZ ve MBtiles 

desteklenmektedir. 

Unutmayın ki dizin mbtiles için kullanılan dâhili 

SD kartta olmalıdır, çıkarılabilir SD kartta değil! 

 

 
 
 
 
  

Version 2.6.5        2018-02-26 www.applied-streetview.com/tr Page 25 of 77 

http://www.applied-streetview.com/tr


 

Proje Seçenekleri: POI 

 

Özel yapım POI (ilgi noktası) simgelerinin olduğu 

klasörü seçin. 

POI simgeleri POI sekmesinde gösterilecektir. 

Özel simgeleri nasıl yapacağınızı öğrenmek için 

POI sekmesine bakabilirsiniz. 

Son açıklamayı tekrar kullan seçili POI için en 

son açıklamayı gösterir. 

POI simgesine tıklayınca deklanşöre bas 

POI simgesi seçilince kameranın deklanşörüne 

otomatikman basar. 
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Proje Seçenekleri: Yedekle ve Geri Yükle 

 

Projeyi yedekler. 

Böylece 3 ay ya da bir yıl sonra ihtiyaç 

duyarsanız geri yükleyebilirsiniz. 
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Önizleme 

Tam Boyut 

 

Küçük Resim 

 

Ayarlar 

Canlı Önizleme için güncelleme aralığını 

girin. 

Varsayılan değer 3 saniyedir. 

Önizleme sekmesini açarken bir önceki 

önizleme görüntüleri gösterilmez. 
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Durum 
Alanlardan bazıları şunlara bağlı olarak değişebilir:  

- Deklanşör modu 

- Spatial ya da Spatial Dual bağlı olması. 

 

 

Donanım 

Kamera ile bağlantı kuruldu: Kamera adı 

Deklanşör modunda kayıt:  

Mesafe: 5m 

Aralık: 1-30s 

Elle Deklanşör Kontrolu 

Bağlı GPS aygıtı:  

Spatial 

Spatial Dual 

SSD:  

Hazır 

Yok 

OBD2 adaptörü: 

Bağlandı 

Yok 

Depolama 

Kaydedilen veri kümesi: 

Kullanılan bellek: 

Kalan bellek: 

Kalan uzaklık: 

Kalan görüntüler:  

GPS 

Konum: 

Konum belirlendi: 

2D GNSS 

3D GNSS 

SBAS GNSS 

Diferansiyel GNSS 

Omnistar/Starfire GNSS 

RTK Float GNSS 

RTK Fixed GNSS 

Spatial: Manyetik istikamet durumu 

Spatial Dual: Çift anten istikamet durumu 
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Duyarlılık kaybı: 

Standard Sapma: 

Uydu sayısı: 
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POI (İlgi noktası) 

 

 

Elle Deklanşör Kontrolü düğmesine basarak 

kamerayı elle kontrol edebilirsiniz. 

POI kaydetme Elle Deklanşör Kontrolü ve Mesafe 

deklanşör modunda işe yarar. Zaman aralığı 

deklanşör modunda yaramaz. 

İlgi Noktalarını (POI) simgelere tıklayarak 

kaydedebilirsiniz. 

Örnekler: 

Nokta İşaretle 

Bir sonraki kayıt için simge adını kaydeder. 

Yorumla Nokta İşaretle 

Bir sonraki kayıt için simge adını kaydeder. 

Ekstra yorum girebilirsiniz. 

Çizgi İşaretle 

Takip eden tüm kayıtlar için simge adını kaydeder. 

Yorumla Çizgi İşaretle 

Takip eden tüm kayıtlar için simge adını kaydeder. 

Ekstra yorum girebilirsiniz. 

 
Kendi simgelerinizin olduğu klasörü içe aktarabilirsiniz: 

Kayıt sekmesi → Seçenekler → POI: Simgelerin kaynak dizinini seçin. 

 

Dört varsayılan simgeyi özel simgeler oluştururken örnek olması için indirebilirsiniz:  

http://updates.applied-streetview.com/Remote-Control/PoI_icons.zip 

 

Adlandırma biçimi: 

Satır, Sütun, tek sefer, yapışkan, yorum, ad 

1_1_t_Nokta İşaretle.png 

1_2_y_Çizgi İşaretle.png 

2_1_t_o_Yorumla Nokta İşaretle.png 

2_2_y_o_Yorumla Çizgi İşaretle.png 
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Batarya İzleme Cihazı 

 

 

İsteğe bağlı Batarya İzleme Cihazı batarya 

voltajını ölçer ve Bluetooth üzerinden Remote 

Control’a gönderir. 

Bataryanın boşalmasına yakın alarm verilmesi 

için minimum voltajı belirleyebiliriniz. 

Varsayılan değer kamera paketindeki 7 Ah 

batarya ve 24 Ah büyük batarya için 11,5 volt 

olarak belirlenmiştir.  

Sırt çantası batarya kutusu için bunu 12,5 Volt 

olacak biçimde değiştirin. 

Tamamen deşarj olmadan batarya bağlantısını 

kesmek, voltaj düşüklüğü yüzünden istenmeyen 

ani kapanmalardan korur. 

Aynı zamanda, bataryanın yıpranıp değişmeden 

önce kaldırabileceği şarj/deşarj döngüsü sayısını 

en yükseğe çıkarır. 

 

Batarya İzleme cihazı kablosu. 

Satın almak için Applied Streetview ile temasa 

geçin. 

Cihaz olmasa da Remote Control uygulamasının 

tüm diğer işlevleri çalışacaktır. 

Bluetooth PIN: 1234 
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Kablolama 

Batarya İzleme Cihazı kablosunu bataryayla kameranın güç kablosu arasına takmanız 

yeterlidir. Cihaz sağladığımız tüm batarya türleriyle uyumludur. Sırt çantasının batarya 

kutusuyla bile. 
 
Batarya İzleme Cihazı kablosu: 

 
 
Olmadan: 

 
 
Batarya İzleme Cihazı dâhil: 
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Bluetooth 

Batarya İzleme Cihazı kablosunu Android tabletle bir kez eşleştirmeniz gereklidir. 

Bluetooth aygıt adı: BLE-VoltageCheck 

Bluetooth PIN: 1234 

Bunun ardından Remote Control, Batarya İzleme Cihazına otomatikman Bluetooth’la 

bağlanacaktır. 

Bunun için en azından Android 5.0 sürümü gereklidir. Gerekirse tabletinizi güncelleyin. 

Uygulamayı kurarken Bluetooth izni verin. 

Bluetooth devre dışıysa uygulamayı başlattığınızda sizden etkinleştirmeniz istenecektir. 

 

Bluetooth durumu 

Bağlı: Bağlı DEĞİL (yanıp sönmez): 

  

 

Batarya İzleme Cihazı Bluetooth’la bağlı olmasa bile uygulamayı ve kamerayı normal 

kullanmaya devam edebilirsiniz. 

 

Bluetooth bağlantısı 10-15 metre uzaklıktan çalışır.  

Bluetooth bağlantısı kesilirse otomatikman yeniden bağlanır. 

İsterseniz Yeniden bağlan düğmesine basabilirsiniz. 
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Alarmlar 

Alarm 11 volta ayarlı: 

 

Alarm yanıp sönen kırmızı ekrandan ve 

biplemeden oluşur. 

 

 
Görsel ve sesli alarmları düğmelerine tıklayarak kapatabilirsiniz. 
 
 
İki alarm da AÇIK:  

 

İki alarm da KAPALI: 

 

Batarya menüsü de kırmızı renkte yanıp 

sönecektir. 

Bu devre dışı bırakılamaz. 

 

 
 
Test 

Alarmları test etmek için minimum voltajı 14 volta getirin. 

Birkaç saniye sonra alarm çalacaktır. 
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Bu, tabletin hoparlör sesinin sonuna kadar açık olduğundan emin olmanın iyi bir yoludur. 
 

Voltaj kaydı 

Bataryanın voltajı kameraya gönderilir ve diğer verilerle birlikte günlüğe kaydedilir. 

7 numaralı tur klasöründeki panoramas.csv dosyasında sütun 44:custLog9’a bakınız.  

Voltaj kaydı devre dışı bırakılamaz. 

Batarya İzleme Cihazı kablosu yoksa voltaj kaydı tutulmaz. 

 

Voltaj alarmı verildiyse voltaj bilgisinin yanına Alarm sözcüğü eklenir. 

…./7/panoramas.csv: 

 

Açıklamalar: 

Start Yorumla Nokta İşaretle POI simgesiyle oluşturulmuştur 

Mark Point Nokta İşaretle POI simgesiyle oluşturulmuştur 

Road blocked Yorumla Çizgi İşaretle simgesiyle oluşturulmuştur 

Mark Line Çizgi İşaretle simgesiyle oluşturulmuştur 

End Yorumla Nokta İşaretle simgesiyle oluşturulmuştur 

 

12.59’dan 12.56’ya kadarki ve 11.48 alarmı Batarya İzleme Cihazı tarafından 

otomatikman kaydedilmiştir. 

Batarya kaç saat dayanır? 
Bu batarya türüne bağlıdır ve bataryanın yaşına, yıpranma durumuna göre değişir. 

 

Yeni bataryalardan bekleyebileceğiniz süreler: 

Kamera paketindeki 7 Ah batarya için 3 saat 
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Otomobil için 24 Ah büyük batarya için 11,5 saat. 

Sırt çantası batarya kutusu için 7,5 saat. 

 

Batarya kapasitesinin düşük sıcaklıklarda azaldığını unutmayın.  

En iyisi bataryayı oda sıcaklığında saklamak ve kullanmaktır. 

 

Yeni bataryalar için deşarj eğrisi: 

 

Kamera paketiyle gelen 7 Ah batarya 

 

A İyi örnek  

Olması gereken. 

Alarm 11 Volt’ta çalınca kayıt durdurulmuş ve 

kamera kapatılmış. 

 

 

 

 

 

 

 

Uzun kayıt için 24 Ah batarya 

 

A Kötü örnek 

Kayda 11 Volt alarmından sonra da devam 

edilmiş. 

Batarya tümüyle deşarj olmuş. 

Bu kullanım tarzı bataryanın ömrünü ciddi 

biçimde azaltır. 

Bu durumdan kaçınılmalıdır. 

 

 

 

 

Sırt çantası batarya kutusu 

 

A Kötü örnek 

Sırt çantası batarya kutusu için alarm doğru 

biçimde 12,5 Volt’a ayarlanmış. 

 

Alarm ihmal edilmiş. 

Batarya kutusu zarar görmemek için kendini 

kapatmış. 

Bu durumdan kaçınılmalıdır.  
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Bataryayı şarj etmek 

Bataryalar ve uyumlu şarj cihazları: 

 

Solda: Ortada: Sağda:  

7Ah Kurşun Asit batarya 24 Ah Kurşun Asit batarya 16 Ah LiFePo  

kamera kılıfıyla otomobil için Hafif sırt çantası  

batarya kutusu. 

 

Bataryaların zarar görmesini önlemek için daima doğru şarj cihazını kullanın. 
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Yardım sekmesi 

 

Yardım sekmesi her açışınızda güncellenir. 

Şunları gösterir: 

- Kamera adı 

- Kamera seri numarası 

- Ürün yazılımı sürümü 

- Kamera IP adresi 

- Remote Control sürümü 

Kullanım kılavuzları. 

Kullanım kılavuzları farklı dillerde olabilir. 

Şüpheye düştüğünüzde İngilizce kılavuza 

başvurun. 

En eksiksiz ve güncel sürüm İngilizce olandır. 

Uygulamayı çalıştırdıktan sonra kılavuzu .pdf 

dosyası halinde tabletin Streetview klasöründe 

bulacaksınız. 

Çoğaltabilir ve basabilirsiniz. 

Kullanım kılavuzları çevrimiçi olarak da 

mevcuttur. 
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Dil sekmesi 

 

Remote Control Uygulaması birçok dile 

çevrilmiştir. 

 

Seve seve yeni diller ekleyebiliriz. 

İstemeniz yeterli. 
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Ayarlar sekmesi 

Manyetik Kalibrasyon 

 

Manyetik Kalibrasyonu kullanmak için aygıt yazılım sürümünün 

build-V0.25p-20170702135714.w19 ya da daha yeni olması lazımdır. 

 

1. Kameranın açık olması gerekir. Araba ya da sırt çantası düz bir hizada olmalıdır. 

2. Açtıktan sonra sıcaklığın ve Spatial’ın filtresinin stabilize olması için 5 dakika 

bekleyin. 

3. Devam etmeden önce GNSS hazır durumunda olduğundan emin olun. Ayarlar 

sekmesinden Manyetik Kalibrasyon’u açın ve Başlat’a basın. 

4. Otopark gibi zemini düz bir yerde araçla 5 km/s hızla iki tam tur atın. 

Sırt çantasını bir alışveriş arabasının üstüne düz olarak koymanız gerekmektedir. 

Sonra olduğu yerde döndürebilirsiniz. 

 

 

 

5. Kalibre ediliyor… penceresinden İlerleme durumuna bakarak kalibrasyonun 

Version 2.6.5        2018-02-26 www.applied-streetview.com/tr Page 42 of 77 

http://www.applied-streetview.com/tr


 

başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol edin. Başarılı olmadıysa İptal’e 

basın, iki dakika bekleyip 4. adımı tekrarlayın. 

Konumlama aygıtı 

 

 

Spatial varsayılan konumlama aygıtıdır. RTK modülünü kullanmak için bu kılavuzun 

İsteğe bağlı RTK konumlama aygıtı kısmına bakın. 
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Yeni proje ayarları 

 

Ayarların nereden yükleneceğini belirler. 

Yakın tarihli bir projenin ayarlarını yeni bir 

projeye kopyalar. 
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Başlangıç sekmesini değiştirin 

 

Uygulama başlatıldığında Başlangıç sekmesi 

otomatikman açılır. 

 

Varsayılan ayar Önizleme -> Küçük 

Resim’dir. 
 

Kamera kayıt yapmamaktadır. 
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SSD formatlama 

 

SSD’yi yeniden kullanmak için önce boşaltmanız 

gerekir. 

Bunun için formatlamalısınız. 

Ayrıca yeni SSD’lerin ilk kullanım öncesinde 

formatlanması gerekir. 

Bizim önerimiz  

Samsung Series 850 EVO Basic modeli 

SSD’ler. 

Desteklenen kapasite: 120GB ila 1TB. 

DİKKAT 

SSD’yi PC’de formatlamayın. 

SSD’yi daima kamera üzerinden 

formatlayın. 
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Metin yakınlaştırma 

 

Remote Control’un metin ve düğme büyüklüğünü değiştirir. 

0 - En düşük yakınlaştırma, varsayılan ayar. 

5 - En büyük yakınlaştırma. 

 

Büyük bir yakınlaştırma düzeyi seçmek tableti otomobilde kullanırken yararlıdır. Hem 

durum bilgisini daha iyi görmenizi hem de uygulamayı daha iyi kullanmanızı sağlar. 
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Özel alanlar 
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Ekle 

 

 

Değerler ve Komutlar 

● Ayırma karakteri 

○ Satır kesmesi 

● Değer 

○ Veri kümesi sayısı 

○ Yükseklik 

○ Enlem 

○ Boylam 

○ Önceki veri kümesine uzaklık 

○ Manyetik istikamet 

○ HDOP 

○ VDOP 

○ Yükseklik sapması 

○ Enlem sapması 

○ Boylam sapması 

○ Sapma 

○ Eğim 

○ Yuvarlama 

○ Hız 
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○ Unix zaman bilgisi 

○ Uydu sayısı 

○ Deklanşör modu 

○ Rota uzunluğu 

○ Batarya voltajı 

○ Proje adı 

○ Tur adı 

○ Kalan süre, mesafe ya da veri kümesi. 

○ Kalan bellek 

○ Toplam bellek 

○ Kullanılan bellek 

○ Kullanılan bellek (%) 

○ Pozisyon saptandı 

○ GPS aygıtı 

○ GPS uygunluğu 

○ SSD uygunluğu 

○ OBD2 uygunluğu 

● Komut 

○ Başla 

○ Bitir 

○ Elle Deklanşör Kontrolü 

○ Nokta işaretle 

○ Çizgi işaretle 

○ Yorumla nokta işaretle 

○ Yorumla çizgi işaretle 

 

Sol metin 

Metin seçili Değer veya Komutun solunda 

 

Sağ metin 

Metin seçili Değer veya Komutun sağında 

 

Konum 

Seçili Değer veya komutun konumu. Harita sekmesinin ya Üst ya da Alt kısmında 

 

Ekle 

Seçili Değer veya komutu ekler 

 

İptal 

Pencereyi kapatır 

 

Yedekle 

Mevcut Özel Alanlar yapılandırmasını bir dosyaya yedekler. 
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İçe aktar 

Bir Özel Alanlar yapılandırmasını dosyadan içe aktarır. 

 

Sıfırla 

Özel Alanlar yapılandırmasını sıfırlayıp varsayılan ayarlara döndürür. 

 

Uzman modu 
Kamera adı değiştirme 

 

 

Kameranın varsayılan adı Camera’dır. 

Kameranın adını değiştirdiğinizde WiFi adı da 

değişir. WiFi adını değiştirmek için kamerayı 

yeniden başlatmanız gereklidir. 

Ardından yeni WiFi adına bağlanın. Kameranın 

WiFi parolası wireless’tır. 
 

Kamera adı değiştirmek iki ya da daha çok 

kamera kullanıyorsanız faydalıdır. 

Örneğin kayıt yapan aracın plaka numarasını 

girebilirsiniz. 

Kamera adını tur adının başına ekleyin 

Tur klasörlerini şu biçimde oluşturur: 

              Camera-20160423-150957 

Format: ad-yyyyaagg-ssddss 

Bu kaydedilmiş görüntüleri işlemeye yardımcı 

olur 

 

. 
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Aygıt yazılım güncellemesi 

 

 

Kamera için zaman zaman güncellemeler 

yayınlanmaktadır. 

Öncelikle kameranın ve tabletin bataryalarının 

tamamen dolu olduğundan emin olun. 

Aygıt yazılım güncelleme dosyasını tabletin 

microSD kartına aktarın. 

Ayarlar → Uzman modu kısmından Aygıt 

yazılım güncelleme düğmesine basın. 

Ekrandaki talimatları takip edin. 

İpucu: 

Herhangi bir güncelleme yapmadan önce 

yeni kamera yazılım güncellemesi için 

gereken bir Remote Control sürümü olup 

olmadığını kontrol edin. 
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IP adres güncellemesi 
DİKKAT 

Bu özellik yalnızca şirketinizin Ağ Yöneticisi 

tarafından kullanılmalıdır! 

Kameranın IP’sini DHCP’den statik IP’ye dönüştürür. 

Tersini de yapar. 

Kamerayı Ethernet kablosu kullanarak ağa statik IP 

ile eklemek istiyorsanız gereklidir. 
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Tanılama günlük dosyası 

 

 

Varsayılan ayarlarda devre dışıdır. 

Destek ekibimiz bir sorunu çözecek günlük verisi 

toplamak için bu seçeneği geçici olarak açmanızı 

isteyebilir. 

Bu özellik, uzun süre çalıştığında uygulamanın 

performansını etkileyebilecek büyük dosyalar 

yaratır. 

İşiniz bittiğinde devre dışı bırakın. 

Klavye dili 

Dil listesine bir dil ekler. 

Yer tutucuyu gösterir ve yeni çeviri oluştururken 

faydalı olur. 

Veri aktarma hızı 

Kameranın Spatial’la iletişimi için veri aktarma 

hızını değiştirir. 

Çalışması için hem kameranın hem Spatial’ın veri 

aktarma hızlarının değiştirilmesi gerekir. 

DİKKAT 

Veri aktarma hızı değişikliği sadece 

geliştirme amaçlıdır. Kullanmayın. 
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Paftalar 

Remote Control uygulamasıyla uyumlu paftaları bulmanın birçok yolu vardır. 

Format örneği olarak Langen2 (53 MB) paftalarını size zip dosyası olarak veriyoruz. 

 

 

Pafta format bilgisi: 

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Slippy_map_tilenames 

JTileDownloader ile indirme 

Küçük bölgeler için paftaları indirmeniz yeterlidir. 

Pafta için uyumlu programlardan biri: 

JTileDownloader 

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JTileDownloader#Download 

Programı tabletle değil, Windows’lu bir PC’yle kullanmanız gerekiyor! 

MicroSD kartı tabletten çıkarmanızı öneririz. 

Kartı sonra bir USB 3.0 kart okuyucuyu ve beraberinde gelen microSD’den SD karta 

adaptörünü kullanarak PC’ye bağlayabilirsiniz. 
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Main - Bounding Box (Lat/Lon) menüsüne gidip Slippy Map chooser’a tıklayın. Bu 

yeni bir pencere açacak ve indirmek istediğiniz bölgeyi seçebileceksiniz. 

Tile Provider’ı seçin. Diğer pafta sağlayıcılar genelde çalışmadığından OpenCycleMap’i 

tercih edebilirsiniz. 

Doğrudan microSD karta kaydedebilirsiniz. 

En azından bir yakınlaştırma düzeyi gerekmektedir. 

Yakınlaştırma düzeyi 17, arabayla kayıtlarda iyi sonuç verir. 

Output folder kısmından paftaların indirileceği yeri seçin. “Kent-adi” gibi yeni bir klasörü 

tercih edin. 

 

Sonra microSD kartı tekrar tablete takın. 

Paftaları doğrudan microSD karttan kullanın. 

Paftaları tablete kopyalamayın. 

 

Uygulamayı başlatıp pafta klasörünü belirleyin: 

Kayıt sekmesinden: 

Seçenekler -> Harita -> Paftaların kaynak dizinini seçin: 
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mnt  -> extSdCard->  Kent adı 

"Harita kaynağı olarak mevcut dizini ayarlayın" düğmesine basın. Geri’ye tıklayın. 

 

İpucu: 

Çok yavaş oldukları için şu iş akışlarından kaçınmalısınız: 

- PC’yi USB kablosuyla tablete bağlamak. 

- Paftaları PC’den tablete kopyalamak. 

Paftaları microSD karttan tabletin dahili belleğine kopyalamak da gereksizdir. 
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Mapnik’le pafta oluşturma 

Eyalet ya da ülke gibi geniş alanlar için paftaları mevcut vektör verisinden kendinizin 

oluşturmanız gerekir. 

Bu ücretsiz pafta sunucularını aşırı yüklenmeden korumak içindir. 

OpenStreetMap gereken verileri ücretsiz olarak sunuyor. 

Popüler ve ücretsiz bir pafta üretici: 

http://mapnik.org/ 

 

Daha fazla bilgi: 

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tiles 

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mapnik 
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Katmanlar 
Remote Control haritasının üstüne, sürücüye yardımcı olması için katmanlar 

bindirebilirsiniz. 

Kml/kmz bir kayıt alanı belirlemek veya az sayıda yol ya da POI eklemek için idealdir. 

Büyük veriler için (örneğin bir şehirdeki tüm yollar) MBtiles kullanmanız gerekir. 

İkisini aynı anda kullanabilirsiniz. 

 

 
kml/kmz MBtiles 
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GPS Visualizer’la çevrimiçi KML/KMZ oluşturma 
 

KML/KMZ dosyalarını yaratmanın birçok yolu vardır. Biz sadece en kolay olanları 

gösteriyoruz. 

 

Şu adrese gidin: http://www.gpsvisualizer.com/draw/ 

Kayıt konumunu bulun 

 

Drawing tools panelinden trk’ye tıklayarak bir rota çizin. 

 

Tüm rotalar ve ara noktalar (wpt) çizildikten sonra veriyi bir KML dosyası olarak 

kaydedin. 
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Google Earth ile KML/KMZ oluşturma 

KML/KMZ dosyalarını yaratmanın birçok yolu vardır. Biz sadece en kolay olanları 

gösteriyoruz. 

 

 

Google Earth’ü İndirip Kurun 

https://www.google.com/earth/download/ge/agree.html 

 

Kayıt konumu 

Google Earth’ü açıp kayıt konumunu bulun. 

  

 

KMZ dosyası oluşturma 

Add Path aracına tıklayın. 
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New Path penceresinden bu özelliği bir ad verin. 

Style, Color sekmesinden kalınlığı 3’e getirin ve her kayıt bölgesi için ayrı bir renk seçin. 

  

 

Haritaya sol tuşla tıklayarak yol çizmeye başlayın, sağ tuşla geri alın.  
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Bittiğinde Ok düğmesine basın.  

Kayıt bölgesi soldaki panelde Places - My Places kısmında görünmeli.  

Tekrarlayın. 

 

Yeni oluşturulan kayıt bölgelerini seçip sağ tuşla tıklayın. 

Sonra Save Place As…’i seçip bir klasöre kaydedin. 

Tüm .kmz dosyalarını doğrudan tablete ya da bir SD karta kaydedin. 

SD kartı tablete takın. 
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Kml/kmz ya da MBtile katmanlarını Remote Control’la görüntüleme konusunda ayrıntılı 

bilgiyi ilgili sayfada bulabilirsiniz. 

  

Version 2.6.5        2018-02-26 www.applied-streetview.com/tr Page 65 of 77 

http://www.applied-streetview.com/tr


 

TileMill ile MBTiles oluşturma 

MBtiles dosyaları oluşturmanın birçok yolu vardır. Biz sadece en kolay olanı gösteriyoruz. 

 

TileMill’i indirip kurun 

https://www.mapbox.com/tilemill/ 

 

Demo veri kümesini indirin 

http://updates.applied-streetview.com/Remote-Control/Langen_Roads.zip 

 

TileMill kısayolunu çalıştırıp yeni bir proje yaratın. 

 

 

Projenizle ilgili bilgi girin. Ortaya çıkan veri kümesinin çok fazla rengi olmayacaksa 

görüntü formatını png (8-bit) yaparak küçültmenizi tavsiye ediyoruz. 

 

Proje oluşturulunca açın. 
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Map background-color’ı transparent olarak değiştirip Save’e tıklayın. 

 

 

Sol alt kısımdan Layers’a, sonra Add Layer’a tıklayın. 

 

 

Bir veri kaynağı seçip Done’a basın. 

 

sonra Save & Style’a tıklayın. 

 

Layers’tan büyüteç simgesine tıklayarak katman içeriğine yaklaşabilirsiniz. 
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Katman tarzını ayarlayıp Save’e tıklayın. 

 

 

Harita tam istediğiniz gibi göründüğünde MBTiles olarak dışarı aktarılabilir. Sağ üst 

köşeden Export’a, oradan da MBTiles’a tıklayın. 
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Shift’e basılı tutup harita üzerinde sürükleyerek Bounds değerini belirleyin. 

Zoom’u 0-18 arası tutun, 18’in üstüne çıkarsanız pafta oluşturma süresi katlanarak 

artacaktır. 

Haritaya tıklayarak Center’ı belirleyin. 

Export’a tıklayın. 

 

İlerlemeyi görmek için sağ üst köşeden Export’a tıklayın, sonra View exports’a basın. 

 

 

TileMill’in daha ayrıntılı kullanma kılavuzunu şu adreste bulabilirsiniz: 

https://www.mapbox.com/tilemill/docs/crashcourse/introduction/  
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KML/KMZ ya da mbtile katmanlarını 

Remote Control’la görüntüleme 
Bir proje açıp Seçenekler’e tıklayın. 
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Harita sekmesini seçin.  

Sonra kml/kmz/mbtiles dosyalarının kaynak dizinini seçin düğmesine tıklayın. 

kml/kmz/mbtiles dosyalarının kopyalandığı klasörü seçin. 
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Harita sekmesini açın.  

Katman simgesine tıklayın. 

Simgeyi haritanın sağ alt köşesinde bulabilirsiniz. 
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Katman yükle listesi tüm mevcut kml/kmz/mbtiles dosyalarının bir listesini 

gösterecektir. 

Haritada göstermek için listeden bir öğeye tıklayın, haritadan gizlemek içinse tekrar 

tıklayın. 
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Haritanın üstüne bindirilmiş çoklu Kayıt Bölgelerinin (kırmızı, mavi, sarı, yeşil) bir örneği. 
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Haritanın üstüne bindirilmiş MBtiles örneği. 
MBtiles gerçekten çok fazla veri varsa kullanılır.
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Referans 
 

Remote Control Uygulaması: 

http://www.applied-streetview.com/project/remote-control/ 

 

GNSS alıcı: 

Spatial: 

http://www.advancednavigation.com.au/product/spatial 
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Destek 
 

Destek yalnızca Remote Control’un en son sürümü için verilmektedir. 

 

Lütfen kontrol edin ve gerekirse güncelleyin: 

http://applied-streetview.com/project/remote-control 

 

 

Destek yalnızca İngilizce olarak mevcuttur. 

 

Açıklamalı ekran görüntüsü yollamanız işleri bir hayli kolaylaştırır. 

 

Bağlantı kurun 

 

Emre İmer 

Satış Müdürü – Türkiye 

Applied Streetview 

 

E-posta: emre.imer@applied-streetview.com 

Phone: +90 – 532 777 60 81 

 

Applied Streetview 

Emre İmer 

4. Levent, Eski Büyükdere Cad.  

Güvercin Sok. No:3 Kat:6 

34415 Kağıthane İstanbul 

Türkiye 
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