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Mehmet Mutallip  
23 Şubat 2012



 Sony Vegas Pro 9 kurgu için aktarılan ve arşivlenecek olan kliplerin daha kolay 
sınıflandırılması ve erişim kolaylığı sağlamak için etiketleme yönetimi'ne (Media 
Management) imkânına sahiptir. Bu eklenti (plug in) Sony web sayfasından indirilip 
kullanılabilir.
“Media Manager” kurulduktan sonra ctrl+Alt+4 veya “view” menüsünden “Media 
Manager tıklanarak açılabilir.



Bu durumda aşağıdaki pencere açılır ;

Açılan menü “Default” menüsüdür ve tabii ki İngilizcedir.

Klip listesindeki video'yu izlemek için  “play”            tuşunu tıklamalı 
veya 
otomatik ön-izleme için         tuşunu tıklamalıyız. 

İkinci bir okuma seçeneği tercih edilirse ,  her seçilen video kendiliğinden “Preview 
Monitor” penceresinde okunacaktır. 

Alternatif olarak klip sağ tıklanır ve  açılan menüden “open with windows media 
player” seçilirse windows “Media Player” izlemeyi sağlar.

Buradan nasıl etiketleme yapılacağını bir örnek ile görelim. Çekim konumuna göre 



“Close up” yakın detay çekimli klibi etiketlemek için seçilen video klibi sağ tıklanır 
ve açılan menüden “apply tag” tıklanır.

Bu bizi aşağıdaki pencereye getirir.

Buradan istenen tag seçilip  OK ile onaylanır.



Daha kısa bir yol ise Tag'ı seçip istenen klip üzerine sürüklemektir.

Tüm klipler audio veya video bu yöntemle etiketlendirip sınıflandırılabilir. Bir klibe 
birden fazla tag yüklemek mümkündür.
Etiketlenen klipleri arama ve kullanma bize ileride büyük zaman kazandıracaktır.

Şimdi de Türkçe olarak yeni bir etiketleme isiteminin nasıl yaratılacağını görelim.
En sağdaki ikon tıklanırsa aşağıdaki “Media Library” yani Klip kütüphane menüsü 



açılır.

Buradan “New Media Library” ile yeni menü yaratılabilir.    Veya “Open Media 
library” ile mevcut bir  kütüphane açılır veya “Back up Media Library” ile yedekleme 
yapılabilir.
Biz “New Media Library” ile yeni menü yaratalım. Buradan ;

  
“trk”  dosya adı ile yeni bir Media Library oluşturalım.

Sağ tıklayarak “Edit...” seçeneği ile çıkan pencereden hem yeni bir isim hem de 
istenirse yeni bir ikon da seçilebilir.
Veya “New” ile yeni bir tag da eklenebilir. Tag 'lara alt “Tag” elemanları da 
eklenebilir.



Aşağıda bu yöntemle yeni oluşturulan “trk”  Türkçe tag menüsünü görelim :

Verilen sadece Video'ya ait örnek bir menüdür.

Tag ' lar           tıklanarak eklenebilir.

Tag' ları silme ise            ile yapılır.



Media listelemesi ise thumbnail olarak seçilirse kliplerin listesi aşağıdaki gibi olur:

liste ve özellikleri (list and properties)           tıklanarak kaydedilir.

Listeye yeni video dosyası           tıklanarak eklenebilir.


