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BAŞKANDAN

P Bulut bilişim teknolojisi ile TV izleme seçe-
nekleri ve tercihleri arttı. Tivibu’nun tanıttığı 
“durdur izle” fonksiyonu artık sektör firmala-

rımızın uyguladığı bir sistem haline geldi.

1988 yılında, beş metre antenler özel Fe-
edhorn ve Tree Short mevcut uydu alıcıları ile 
alabildiğimiz 3-5 kanal uydu yayını, herhalde 
şimdilerdeki binlerce kanaldan daha heyecan 
verici ve özeldi. 

Uyduda ilk Türkçe yayın Magic Box 
Star1’ın kurulumunu yapan birkaç montajcı 
olarak aslında uydu sektörünü temsil ettiğimi-
zin de farkına vardık. 

İlk Türk uydusu Turksat 1A, 24 Ocak 
1994’de fırlatıldı ve devreye alınamadan infilak 
etti. Türksat 1C, 1996 yılında devreye girince, 
mevcut 16 kanallı uydu alıcılarımız yeter-
siz kalmıştı. Yıl 2014 ve Türkiye 5. Uydusu 
Türksat 4A’yı hem de Türk mühendislerin 
katılımı ile imal ettirip uzaya fırlattı. Türkiye 
Cumhuriyeti’ne ve sektöre hayırlı olsun. İçerik 
sağlayıcıları, teknoloji firmaları, TV kanalları ve 
tüm dünyaya yılda on milyondan fazla Set Top 
Box üreten dev bir sektör oluştu. 

İç piyasada durgun dönemini yaşayan 
sektörümüz önümüzdeki günlerde 4A uydusu-
nun devreye girmesi, yeni kanallar ve mevcut 
kanal frekans taşımaları ile hareketlilik kaza-
nacaktır.

TKGS’li alıcılar bu kanal taşıma ve faz-

lalaşmalarından etkilenmeyecek, mevcut 
cihazların değişim fırsatını da beraberinde 
getirecek. Kanalların HD formatında yayın 
yapması, yenilenecek cihazların HD olmasını 
da sağlayacak.

Sektörün regülasyonda ortak sesi TUYAD 
Nisan ayında genel kurula gidiyor. Mevcut 
yönetim gerçekten öz veri ile çalıştı, yeni seçi-
lecek idarecilere başarılar diliyoruz.

Sektörümüzün gurur markalarından Sunny 
/Atmaca Elektronik kurucusu Sayın Hayrettin 
Atmaca’yı ölüm yıl dönümünde rahmet ile 
anıyoruz. 

Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Erdoğan 
Şimşek D-Smart Teknoloji Grup Başkanlığına 
atandı, başarılarının devamını diliyoruz.

TUYAD olarak Şubat ayında 2014 CSTB 
MOSCOW/RUSSIA fuarında sektörü tanıttık 
ve Mart ayında Cabsat ve Cebit Fuarı’nda yine 
TUYAD adına stant açtık.

Ülkemiz ortadoğuya açılan teknoloji ve 
medeniyet kapısıdır. Yeni oluşumlara sektör 
olarak hazırlıklı olmak kazanç kapılarımızı art-
tıracaktır. Teknoloji üreten, kullanan ve marka 
olma adına adım atan firmalarımız kazançlı 
olacaktır.

Unutmayın TUYAD sizin derneğiniz, Dijital 
Yaşam sizin derginizdir.

Saygılarımla.

Hayrettin Özaydın 
tUYAd Başkanı

I
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TUYAD Genel Yönetim Kurulu toplantıları her ayın 
üçüncü Perşembe günü yapılmakta. Son yapılan toplan-
tıda alınan kararlar aşağıdaki gibi:

1. Yasal zorunluluk olan markaların hizmet aldığı ser-
vis noktalarına TSE tarafından bir yıl süreyle vize, Sa-
nayi Bakanlığı tarafından iki yıl süreyle garanti belgesi 
verilmekte. Servis vizelerinin dolması ile garanti belgesi 
geçersiz sayılmaktadır. Bu sorunun giderilmesi husu-
sunda gerekli yazışmaların yapılması ve ilgili komisyon 
tarafından TSE’nin konu hakkında ziyaret edilmesi,

2. Rusya Fuarı’nda sektör tanıtım standı açılması ve 
firmaların tanıtım broşürlerinin katılımcılara ulaştırılması, 

3. Son çıkan kanun ile Telekomünikasyon ürünlerine 
sıfır taksit uygulamasından Uydu alıcıları satışının çıka-
rılması ve taksitli satışlarda 9 ay taksit kapsamına dahil 
edilmesi konusunda BDDK’ya yazı yazılması,

4. 2014 yılında 14 yurtdışı fuara TUYAD ve üyeleri-
nin toplu katılımı hakkında bilgilendirme yapılması, 

5. Sektör temsilcileri ile daha geniş katılımlı ve ye-
mekli bir organizasyon yapılması, 

6. Uydu alıcıları ve saha şartları hakkında toplam 
çoklu mutabakat ile karar alınması,

7. Yeni platformlar ve şifreleme sistemleri hakkında 
görüşler ve sektör bilgilendirmesi,

8. GVF ile Türkiye’de yapılacak ortak konferans için 
İTO ile görüşme yapılması ve mutabakat halinde ortak 
çalışma yapılması,

9. Çanak anten ithalat kota konusunda yaptırımlar, 
Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne anten 
ithalatı konusunda yazı yazılması ve imalatçı firmaların 

kendi müracaatlarının yönlendirilmesi,  
10. IP TV lisans ve paket Pay TV satış şart ve stan-

dartları, İçerik ve kanal telif haklarının OTT TV kapsa-
mında geniş bilgi alınması hususunda ileriki dönem için 
hazırlık yapılması, 

11. RTÜK tarafına evvelce yazılmış olan telif hakları 
konusunun tekrar sorulması,

12. MKS mesleki eğitim standardı eklenmesi hakkın-
da görüşler, uydu ve kablo montajcı eğitimi, yeni eklene-
cek konu başlıklarının kurum içinde takip edilmesi,

13. İş-Kur iş gücü piyasası analiz raporunun sektör 
temsilcileri ile paylaşılması,

14. Bir sonraki toplantının Hatay’da bir gece konak-
lamalı olarak düzenlenecek bir organizasyon ile yapıl-
ması.

TUYAD olarak, Rusya CSTB Fuarı ile barter anlaşması kapsa-
mında stant açıldı. Üyelerimizden gelen broşürlerin stantta dağıtımı 
yapılarak, fuarda görüşülen firmalar ile ilgili fuar notları üyelere iletildi.   

Ziyaretçi kitlesi genelde iş insanlarından oluşan ve 3000 kişi 
civarında olan fuarda iletişimi yapılan ana başlıklar; Rusya’da yayın 
yapan TV kanalları ve Dünya çapında yayın yapan National Geog-
raphic, MTV, History Channel vb. kanallar ile iş birliktelikleri; Uydu 
İnternet, Kablo Sanayii, Uydu Sistemleri, IP TV’de önde gelen konular 
idi.

TUYAD standında üyelerini tanıtan ve dernek hakkında geniş bilgi 
içeren Rusça-İngilizce broşürler dağıtıldı, fuarda tanıtım talebinde 
bulunan üye firmalarımızın genel olarak ürün yelpazeleri hakkında 
bilgilendirme yapıldı ve basılı materyalleri dağıtıldı. 

SoN GENEL yÖNETİm KURULU ToPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 

2014 CSTB moSKoVA FUARI’NDA TUyAD

TUYAD’dAn kISA kISA



İlk sinyal, 15 Şubat 2014 Cumartesi 
saat 08:30’da alındı ve uydumuzun 
güneş panelleri tamamen açıldı.

lkemizin yeni uydusu TÜRKSAT 4A, 
14 Şubat 2014 Cuma Türkiye saatiyle 
23.09’da Kazakistan’daki Baykonur 

Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatıldı. Uydu-
muzdan ilk sinyal, Türkiye saatiyle 08:30’da 
alınmaya başlandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Baka-
nımız Lütfi Elvan, Bakanlık Müşteşarı Habib 
Soluk, Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Ba-
yar, Türksat A.Ş. Genel Müdürümüz Dr. Özkan 
Dalbay, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) Başkanı Tayfun Acarer, TÜBİTAK Baş-
kanı Yücel Altunbaşak, ve çok sayıda yetkili 
uydunun fırlatılışını Baykonur Uzay Üssü’nde 
düzenlenen törende izledi.

 Baykonur Uzay Üssü’nde, güvenlik nede-
niyle 20 kilometre uzaklıkta düzenlenen tören-
le uzaya fırlatılan Türksat 4A uydusu, havanın 
bulutlu olması nedeniyle 15 saniye izlenebildi.

Roketin 3 kademesi görevini 
başarıyla tamamladı

Fırlatmadan 2 dakika sonra roketin birinci 
kademesini bırakan uyduyu taşıyan proton, 
ikinci kademeyi ise 5 dakika 27 saniye sonra 
başarıyla bıraktı. 9 dakika 41 saniye sonra 
roketin 3’üncü kademesi görevini tamamladı. 

Breeze-M modülü uyduyu, 9 saat 13 dakika 
uzayda taşıyarak görevini tamamlamıştır.

9,5 gün sonra test amaçlı olarak “50 Dere-
ce Doğu” boylamına yerleşecek Türksat 4A’nın 
kontrolü, Türkiye, Afrika, Avustralya, Japon-
ya, İtalya ve Kanada uydu istasyonlarından 
yapılacak.

 İlk sinyal 9 saat sonra
Fırlatmadan 9 saat 13 dakika sonra uydu-

muzdan ilk sinyal 15 Şubat 2014 Cumartesi 
günü saat 08:30’dan itibaren alınmaya başlan-
dı.

ÜlkemiZin Yeni UYdUSU
TÜRKSAT 4A
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Türksat 4A, “50 derece doğu” boylamına 
yerleştirildikten sonra bu yörüngede yaklaşık 3 
ay kalacak. İstasyonlar aracılığıyla tüm yörün-
ge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek 
uydu, daha sonra “42 derece doğu” yörüngesi-
ne yerleşerek, ticari faaliyetlerine başlayacak.

 Uydunun kontrolü, Türksat A.Ş. Gölbaşı 
Uydu Yer İstasyonu’na devredilecek ve bura-
dan gönderilecek komutlarla uydu yaklaşık bir 
ay boyunca performans testlerine tabi tutula-
cak.

Mevcut Türksat uydularına göre daha 
güçlü sinyal kalitesine sahip olan TÜRKSAT 
4A uydusunun manevra ömrü 30 yıldan fazla 
olacak. 

Türksat 4A ve Türksat 4B uydularıyla 
Türkiye’nin haberleşme alanında ve televiz-
yon yayınlarında 3 katın üzerine kapasite 
artışı sağlanacak olup, Türksat 4A sayesinde 
Afrika’nın tamamının kapsama alanına dahil 
olacaktır. 

Mevcut uydularımız üzerinde yayında bulu-
nan 460 TV kanalının yanında sağlanan data, 
sng ve diğer hizmetlerimizle birlikte doluluk 
oranlarımızı %92 seviyelerine çıkarmıştır. Yeni 
uydumuzla birlikte hem mevcut uydularımızda 
bir rahatlama yaşanacak hem de bekleyen 
kapasite taleplerini karşılayabileceğiz.

Türksat 4A’nın toplam band genişliği 2084 
MHz olup 1140 Mhz’i Ku BSS band olacak şe-

kilde tasarlanmıştır. Ayrıca uydu üzerinde 662 
MHz Ka Band teknolojisi kullanılmıştır. Türkiye 
ve Avrupa üzerinden Ka Band olarak uyduya 
taşınan sinyaller Afrika’nın tamamına Ku Band 
olarak indirilecek ve televizyon yayınları veya 
data hizmetleri bu kıtaya da ulaşmış olacaktır. 
Özellikle Afrika kıtasının nüfus bakımından 
yoğun olan bölgelerinde 90cm veya 100 cm’lik 
çanak antenlerle rahatlıkla uydularımızdaki 
yayınlar takip edilebilecektir. 

Bu yılın ikinci yarısında Türksat 4B uy-
dusunun aracılığıyla coğrafi koşulların engel 
olduğu yerlerde de internet erişimi sağlanmış 
olacaktır. Türkiye’de internet alt yapısının çok 
gelişmesine rağmen coğrafi koşullar nedeniyle 
küçük çaplı problemlerle karşı karşıya kala-
biliyoruz. Türksat 4B uydusu ile bu engelleri 
ortadan kaldırmış olacağız.

2019 yılına kadar Türkiye Uydu Üretim 
Merkezi’nde üretilecek uydularla birlikte en 
az 7 uydu yörüngelerimizde hizmet vermeye 
devam edecektir. Bu sayede Dünya karala-
rının %91’ine, Dünya nüfusunun ise %71’ine 
ulaşmış olacağız.
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TÜRKSAT-4A  Uydusu

lkemizin haberleşme uyduları kapasite-
sini mevcut duruma göre 3 kat artıracak 
olan TÜRKSAT-4A ve TÜRKSAT-4B 

haberleşme uydularının üretimi için Japon Mit-
subishi Electric Corporation (MELCO) firması 
ile 07 Mart 2011 tarihinde sözleşme imzalan-
mıştır. 

DS2000 platformu kullanılarak üretilen 
uydumuz, 3 eksen kontrollü, 9,6kW güç ürete-
bilen, 36 MHz yansıtıcılar baz alındığında 58 
transponder kapasitesine sahip, üzerinde Ku 
BSS, FSS, Ka ve resmi bantlar bulunan, 4850 
kg ağırlığa sahip, 30 yıldan fazla ömrü olan 
yeni nesil bir haberleşme uydusudur.

Üretim ve Test Süreçleri 
TÜRKSAT-4A uydusunun üretim ve test sü-

reçlerinde, yüksek ısıl çevrim, yüksek radyas-
yon ortamı, sıfır basınç ve yerçekimsiz ortam 
gibi çevre şartlarında uzun yıllar çalışabilecek, 

ESA, NASA ve askeri standartlara uygun bir 
uydu üretilmiştir.

Birinci, ikinci ve üçüncü nesil haberleşme 
uydularının işletilmesi ile yörüngede kümülatif 
olarak  45 yıllık tecrübeye ulaşan TÜRKSAT 
AŞ, TÜRKSAT-3A uydusu ile başlayan tekno-
loji geliştirme programı ile TÜRKSAT-4A uydu-
sunun tasarım, ekipman temini, üretim ve test 
süreçlerine Japonya’da yerleşik olarak çalışan 
ve Türkiye’den destek veren uzay teknolojileri-
ne ve haberleşme uydusu endüstrisi yaklaşım-
larına hakim tecrübeli mühendisleri ile katılmış 
ve uydunun tüm aşamalarını takip ve kontrol 
etmiştir. Bu kapsamda 50 GB’tın üzerinde ve 
500 bin sayfadan fazla doküman değerlendi-
rilmiş, 12000 saatten fazla toplantıya katılım 
sağlanmıştır.  

Doğrudan Katılım Programı
TÜRKSAT-4A haberleşme uydularımızın 

tedarik sözleşmesi, bir uydunun satınalma iş-
leminin yanında, yerli haberleşme uydularımızı 
üretecek insan kaynağını yetiştirme projesi 

Yeni neSil HABerleŞme UYdUSU
TÜRKSAT 4A TEKNİK DETAyLARI
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çerçevesindeki son adım olan “Doğrudan 
Katılım Programı (DKP)”nı da içermektedir. 
Bu program çerçevesinde mühendislerimizin,  
ülkemizde üretilecek yerli haberleşme uydula-
rının entegrasyon ve testlerinde çalışmak yani 
yerli haberleşme uydularımızı üretmek için ge-
rekli en üst düzey yeterlilik ve sertifikasyonlara 
sahip olmaları hedeflenmiştir. Uydularımızın 
üretim sürecine nezaret ve kontrol etme göre-
vini yürüten mühendislerimizin dışında, DKP 
kapsamında 14 mühendisimiz Japonya’da 
görevlendirilmiştir. DKP Programı, TÜRKSAT-
4A ve TÜRKSAT-4B uydularının üretimi ile eş 
zamanlı, üç aşamadan oluşmaktadır:

1. Uydu montaj, entegrasyon ve test akti-
vitelerine katılım için gerekli sertifikasyon ve 
yeterlilik programı

2. Uygulamalı işbaşı eğitimine dayalı kap-
samlı uydu tasarım, geliştirme, entegrasyon 
ve test aktiviteleri  

3. Uyduların montaj, entegrasyon ve test 
aktivitelerine yani üretimlerine doğrudan katı-
lım.

Japonya’da bulunan mühendislerimiz, ser-
tifikasyon ve işbaşı eğitimlerini tamamlayarak, 
TÜRKSAT-4A ve TÜRKSAT-4B uydularımızın 
entegrasyon ve testlerine bizzat katılmışlardır. 
Programın bitiminde Türkiye’ye dönecek olan 
mühendislerimiz, ülkemizde kurulmakta olan 
Uydu Montaj Entegrasyon ve Test Merkezinde 
(UMET), yerli TÜRKSAT haberleşme uyduları-
nın üretiminde görev alacaklardır. 

Fırlatma
TÜRKSAT-4A haberleşme uydumuz 14 Şu-

bat 2014 saat 23:09’da Kazakistanda bulunan 
Baykonur uzay üssü, 24 nolu fırlatma rampa-
sından Proton Breeze-M roketi ile başarılı bir 
şekilde fırlatılmıştır. 700 tonun üzerinde bir 
ağırlığa sahip olan Proton Breeze-M roketi-
nin ilk 3 kademesi 9 dakika 42 saniye sonra 
görevini başarı ile tamamlamış ve üst kademe 
roketten ayrılmıştır. Bu süre içinde toplam 
ağırlığını oluşturan 650 ton yakıtın 630 tonunu 
harcamıştır. TÜRKSAT-4A uydusu Proton 
roketinin üst kademesi olan Brezee-M ile 9 sa-
atten fazla yörüngeye yerleşme faaliyetlerine 
devam etmiş ve Brezee-M tarafından yapı-
lan 5 büyük ateşleme sonrasında 9 saat 13 
dakika sonra yörüngeye başarı ile yerleşmiştir. 
Uydumuzdan ilk sinyal 8:30’da alınmış ve 1 
saat sonra uydumuz güneş panellerini açarak 

güneş ışığından elektrik enerjisi üretmeye 
başlamıştır. Uydumuz kendi sistemini kulla-
narak yer durağan yörüngeye çıkmış ve uydu 
antenlerinide başarı ile açmıştır.

Proton roketinin yüksek performanslı 
fırlatma kabiliyeti sayesinde TÜRKSAT-4A’nın 
30 yıldan fazla hizmet vermesini sağlayacak 
yakıtı bulunmaktadır.

Servisler
Ülkemiz için cazibe merkezi olan 42° Doğu 

yörüngesinde hizmet vermekte olan TÜRKSAT 
2A ve TÜRKSAT 3A uydularımızın toplam ka-
pasitesi 1824 MHz’dir. 14 Şubat 2014 tarihin-
de başarılı bir şekilde uzaya gönderilen ve yer 
durağan yörüngeye yerleştirilen TÜRKSAT-4A 
uydusu, nihai olarak  42° Doğu yörüngesinde 
işletilecek olup 2084 MHz kapasiteye sahiptir. 
Bu kapasite uyduların, 36 MHz kapasitenin 1 
transponder olarak alındığı kapasite sunma 
yaklaşımı dikkate alındığında yaklaşık 58 
transpondıra denk gelmekte olup şu ana kadar 
üretilmiş olan uydularımızın en büyüğüdür.

Türkiye’nin 5. Uydusu olarak yer durağan 
yörüngeye yerleştirilen TÜRKSAT-4A uydusu 
ile haberleşme uydu filomuzda ilk defa yeni bir 
teknoloji olan Ka Bant frekans kullanılacaktır. 
Bu teknolojinin yanında, mevcut uydularımız-
da kullanılmakta olan Ku Bant frekansında 
ise bugün itibariyle ulaşamadığımız Afrika’nın 
Sahra altı kısmına da uydularımızdan sinyal 
gönderip alma imkanına kavuşmuş olaca-
ğız. Bu sayede 42° Doğu yörüngesinden 
Avrupa’nın tamamı, Asya’nın büyük bölümüne 
ulaşan uydu TV yayınları ve uydu haberleşme 
sinyallerimiz, TÜRKSAT 4A uydusu sayesinde 
Afrika’nın da tamamına ulaştırılmış olacaktır. 
TÜRKSAT uydularına çanak antenlerini çevir-
miş olan milyonlarca kullanıcımız TÜRKSAT-
2A ve TÜRKSAT-3A ile birlikte genişletilmiş 
bir kapasite ile TÜRKSAT-4A uydumuzdan da 
televizyon ve radyo yayınlarını alabilecektir.
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ilindiği gibi uydudan yayın yapan 
kanalların parametreleri zaman zaman 
değişmektedir. Ayrıca zaman içinde 

yeni kanallar yayın hayatına başlamakta, 
bazı kanallar da yayın hayatına son verebil-
mektedir. Günümüzde piyasada satılan bütün 
uydu alıcılarında kullanıcıların kanal listesini 
düzenlemeleri için gerekli görsel menüler 
mevcuttur. Ancak yapılan araştırmalar göster-
miştir ki, kullanıcıların çok küçük bir kısmı bu 
mekanizmaları kullanabilmektedir. Standart bir 
kullanıcının  ‘frekans’, ‘sembol hızı’, ‘polarite’, 
‘şebeke arama’,  ‘PID’, gibi terimleri bilmesini, 
bunları menülerle ayarlayabilmesini beklemek 
pek gerçekçi değildir. 

Çoğu kullanıcı bu değişiklikleri yapama-
dığı için, zamanla STB’sinin kanal listesinde 
sinyal alınamayan, görüntüsü olan ama sesi 
olmayan, sesi olan ama görüntüsü olmayan, 
ya da PCR PID’si yanlış olduğu için ses-
görüntü senkronizasyonu bozuk olan  kanallar 
birikmektedir. Kullanıcılar bir süre bu duruma 
tolerans göstermekte, ancak en sonunda çok 
seyrettiği önemli bir kanal da alınamaz olunca,  
bu ayarları yapabilecek bir servis elemanına 
ihtiyaç duymaktadırlar.

Bu duruma biraz olsun çözüm bulabilmek 
adına STB’ler tarafından bir süredir şebekeye 
katılan yeni kanalların bulunması için ‘Şebeke 
Arama’ (NIT Search) adı verilen bir yöntem 
kullanılmaktadır. Ancak bu yöntem de sorun-
lara tam bir çare olamamıştır. Çünkü sadece 

yeni kanalları eklemek değil, kanalları anlamlı 
bir şekilde sıralamak, eski kanalları listeden 
temizlemek de gerekmektedir. Ayrıca birçok 
cihazda şebeke aramayı başlatmak için, yine 
manuel olarak ilgili menüye gidip birkaç ayarı 
değiştirdikten sonra aramayı başlatmak ge-
rekmektedir. Birçok kullanıcı için bu işlemi bile 
yapmak çok kolay değildir. 

Geçmişte TV kanalları ve uydu operatörleri 
de bu tip parametre değişikliklerin ne kadar 
büyük bir sıkıntı olduğunu anladıkları için, bir 
değişiklik yapmadan günlerce önce anonslara 
başlamışlar, hatta kimisi STB markasına göre 
kanalın yeni frekansının nasıl ayarlanacağını 
gösteren demo videolar hazırlamışlardır.

Yukarıda anlatılanlar ışığında, kullanıcıları 
bütün bu dertlerden kurtaracak, yayındaki tüm 
değişiklikleri otomatik olarak algılayıp STB’nin 
kanal listesine aktaracak bir sistemin geliştiril-
mesi gereği oluşmuştur. Bu sistem, kullanıcıya 
varlığını hissettirmeden arka planda çalışmalı 
ve kesinlikle kullanıcı müdahalesine ihtiyaç 
duymamalıdır. Bu sistemle, uydudaki kanalla-
rın parametreleri ne sıklıkla değişirse değişsin, 
bir kullanıcı uzun yıllar boyunca herhangi bir 
servis elemanına gerek duymadan kesintisiz 
TV izleyebilmelidir.

DVB standardı içinde yer alan, NIT tablosu 
adı verilen ve ayrıca LCN (Logical Channel  
Number) tanımlamalarıyla birlikte kullanılan 
bazı meanizmalar halihazırda vardır. NIT 
tablosu şebekedeki frekansları tanımlar. LCN 

murat Şengiz 
netA A.Ş. genel müdürü

elektronik mühendisi
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descriptor’ları da ‘Service ID’sine göre şebe-
kedeki kanalların listede alması gerektiği sırayı 
belirtir. Ancak bu mevcut yöntemin birçok 
eksiği vardır:

a. NIT tablosu kanalların sadece frekans-
larını verir. Ancak bir kanalın, öğrenilmesi ge-
reken  başka parametreleri de vardır. (Mesela 
PID’ler). Bunları öğrenmek için STB’nin kana-
lın olduğu frekansa kilitlenip  (yayını alır hale 
gelip) buradaki bazı tabloları alması gerekir. 
Yani kısacası NIT tablosu arama yapma gere-
ğini ortadan kaldırmaz. Kanal bilgilerini almak 
için yine ‘Otomatik Arama’ yapmak gerekir. 
Otomatik arama işlemi STB markasına göre 
5-20 dakika arasında süren uzun bir işlemdir. 
Bu işlemin kullanıcı kanal izlerken yapılması 
imkansızdır.

b. Standart yöntemle kanalları kategori-
lere ayırmak imkansızdır. (Belgesel, müzik,  
sinema...)

c. LCN descriptorları ile sadece bir sıra-
lama yapılabilir. Farklı kullanıcılar için farklı 
sıralamalar içeren listeler hazırlanamaz.

d. Kanallar hakkında ayrıntılı bilgiler 
göndermek imkansızdır. Mesela bir kanalın 
yetişkinlere yönelik olduğunu vurgulamak,  ka-
nalı listeye kaydederken ebeveyn kilitli olarak 
kaydettirmek mümkün değildir.

Tüm bu eksikliklere çözüm bulmak amacıy-
la Türksat Kanal Listesi Güncelleme Sistemi 
geliştirilmiş ve Türksat tarafından hizmete 
başlamıştır. Öncelikli hedef kitlesi perakende 
pazarda satılan ve Türksat yayınlarını izlemek 
amacıyla kullanılan uydu alıcılarıdır. Ancak 
sistem, esnek olarak tasarlanmıştır ve mevcut 
haliyle diğer uydulara ait kanal listeleri için, 
hatta DVB-C ve DVB-T/T2 şebekeleri için dahi 
kullanılabilir.

Sistemin genel özellikleri şu 
şekildedir:

• Kanal güncellemesi için gerekli tüm 
bilgiler tek bir tabloda toplanmıştır. Bu tablo, 
değişiklikler olması durumunda anında güncel-
lenmektedir.

• Güncelleme çok kısa sürede tamamlana-
bilmektedir. TKGS tablosunun büyüklüğü bir 
kaç yüz kilobayt olup, yayın üzerinden bir iki 
saniye gibi kısa zamanda yüklenebilmekte ve 
içindeki değişiklikler aynı anda  uygulanabil-
mektedir. 

• Tablo, güncellemeyi kolaylaştırmak için 
birden fazla sayıda pakete eklenebilmektedir. 

• Güncelleme, kullanıcı müdahelesine ge-
rek olmaksızın, cihaz standby durumunda iken 
ya da kullanıcı cihazında kanalları izlerken 
arka planda gerçekleşebilmektedir.

• Standart listeye ilaveten, farklı seyir zevk-
leri olan izleyiciler için farklı kanal sıralamaları 
oluşturmak mümkündür.

Referanslar
[1]  ISO/IEC 13818-1: “Information technology - 
Generic coding of moving pictures and associated 
audio information: Systems”.
[2]  ETSI EN 300 468: “Digital Video Broadcasting 
(DVB); Specification for Service Information (SI) in 
DVB systems”.
[3] ETSI TR 101 211: “Digital Video Broadcasting 
(DVB); Guidelines on implementation and usage of 
Service Information (SI) “.
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KGS, uydu alıcı kanal listelerinin oto-
matik olarak güncellenmesi amacıyla 
TURKSAT tarafından geliştirilmiş bir 

güncelleme sistemidir. Şu an sadece TURK-
SAT uydularında bulunan kanalları kapsamak-
tadır.

TKGS kullanıcılara birçok yenilik 
sunmaktadır.

TKGS, geleneksel kanal arama yöntemle-
rine alternatif olarak geliştirilmiş bir sistemdir. 
Amacı kullanıcıların en yeni kanal listesine en 
kolay ve en hızlı şekilde erişmesini sağlamak-
tır.

Geleneksel kanal arama yöntemleri, pek 
çok cihazda kullanıcı tarafından periyodik 
olarak yapılması gereken karmaşık işlemlerdir. 
Bu yöntemlerde kanal listesinin güncel tutul-
ması tamamen kullanıcıya bırakılmıştır. Ayrıca 
tarama süresi uzundur ve işlem tamamlandı-
ğında uydudaki tüm kanalların bulunacağı ga-
ranti edilmez. Tarama süresince cihaz başka 
işlem yapılmasına müsaade etmez.

TKGS ile kanal arama ve güncelleme 
işlemi kullanıcının görevi olmaktan çıkıp, uydu 
alıcının görevi haline gelmiştir.

Temel Kavramlar:
Mantıksal Kanal İndeksi (LCN):
Mantıksal Kanal İndeksi bir kanala atanan 

numaradır. Kullanıcı kanala uzaktan kuman-
dadan bu numarayı girerek erişebilir. Sistem 
ayrık kanal numaralarını desteklemektedir.

Kanal Sıralaması:
Farklı kullanıcı kitleleri için farklı kanal 

listeleri tanımlanmıştır. Bir kanal birçok liste 
tarafından içerilebilir. Her kanal listesinin bir 
ismi vardır.

Kategoriler:
Kategoriler, kanalların sundukları içeriğe 

göre sıralanmasıdır. TKGS kategorileri favori 
grupları listesinde ilk sıralarda bulunur.

Yaş Sınırlaması:
Kanal listesinde bulunan bazı kanallara yaş 

sınırlaması atanabilir.

Çalışma Şekli (Profiller):
1. Tam Otomatik Kullanım: 
Varsayılan profil tam otomatik kullanım-

dır. Bu profilde kanal listesi tamamen TKGS 

tkGS (tÜrkSAt kAnAl 
GÜnCelleme SiStemi) nedir?
AVANTAJLARI NELERDİR?
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kontrolü altındadır. Kanal silinmesine, isminin 
ya da sıralamasının değiştirilmesine izin 
verilmez. Türksat uydusu için manuel kanal 
arama yapılamaz.

2. Esnek Kullanım:
Bu profilde kanal listesi yine TKGS 

tarafından güncellenir. Listeye yeni kanallar 
eklemek için Türksat uydusunda manuel ara-
ma yapılabilir. Kanal sıralaması değiştirilebilir 
fakat kanal silinmesine izin verilmez.

3. TKGS Kapalı:
Bu profilde TKGS kanal listesini otomatik 

olarak güncellemez. Kanal listesi ile ilgili tüm 
işlemler kullanıcıya bırakılmıştır. TKGS kapalı 
konumda iken dahi menüden manuel olarak 
TKGS güncellemesi yapılabilir.

TKGS Güncellemesi:
TKGS güncellemesi aşağıdaki durumlar-

da yapılır:
Standby Konumunda:
Uydu alıcısı yeni bir TKGS kanal listesi 

olması durumunda standby konumuna girdik-
ten 5 dakika sonra güncellemeyi gerçekleş-
tirir. Uydu alıcı açıldığında TKGS güncelle-
mesine ait mesaj kullanıcıya gösterilir. Uydu 
alıcı standby konumunda kaldığı her sekiz 
saatte bir yeni kanal listesi için güncelleme 
işlemini gerçekleştirmeye çalışır.

Arka Planda:
Kullanıcı bir kanalı izlemekte iken eğer 

yeni bir kanal listesi yayımlanmışsa uydu 
alıcı otomatik olarak arka planda güncelleme 
yapmaya başlar ve işlem tamamlandığında 
bunu bir mesajla kullanıcıya bildirir.

Manuel Güncelleme:  
TKGS menüsüne girilerek TKGS güncel-

lemesi yapılabilir.
Fabrika Ayarları Esnasında:
Uydu alıcı fabrika ayarlarına döndürüldük-

ten sonra otomatik olarak Kurulum Sihirbazı-
na, hemen ardından da TKGS güncellemesi-
ne başlar. İşlemin sonunda kullanıcı mesajı 
görüntülenir.

TKGS Avantajları:
• TKGS menüsü ile birkaç adımda istenen 

TKGS profili seçilebilir ve güncelleme işlemi 
başlatılabilir.

• TKGS ile kullanıcı kanal listesinin her 
zaman güncel olacağından emindir.

• Kanal listesi tipinin menüden değişti-
rilmesi ile kanal sıralaması hızlı bir şekilde 
değiştirilebilmektedir.

• Kullanıcının güncel kanal listesine 
erişmesi 30 saniyeden az sürmektedir. Bu 
süre, geleneksel kanal arama yöntemleri ile 
kıyaslanamayacak kadar kısadır.

• TKGS Arka Planda Güncelleme özelliği 
ile kullanıcı herhangi bir kanalı izlemekte iken 
arka planda güncelleme işlemi yapılabilmek-
tedir.

• TKGS Stand-by Güncellemesi özelliği ile 
uydu alıcılar stand-by konumunda iken TKGS 
güncellemesi yapabilmektedir. Bu şekilde 
TKGS kanal listesinin her zaman güncel 
olacağını garanti etmektedir.

• TKGS Manuel Güncelleme özelliği ile 
kullanıcı dilediği zaman kanal listesi güncel-
lemesi yapabilir ya da var olan listenin güncel 
olup olmadığını kontrol edebilir.

• TKGS Tam Otomatik Kullanım profili ile 
kanal listesi güncelleme ve düzenleme işlem-
leri uydu alıcı kontrolüne bırakılır.

• TKGS Kullanıcı Mesajı özelliği ile listeye 
yeni eklenen kanallar kullanıcıya bildirilir.

• TKGS Esnek Kullanım profili ile kullanıcı 
geleneksel kanal arama yöntemlerini kullana-
bilir ve listeye yeni kanallar ekleyebilir.

• TKGS kanal listesi, ebeveyn kontrolü 
sağlayan uydu alıcılar ile çocuklar için tama-
men güvenli hale getirilebilmektedir.

• TKGS Kategoriler ile benzer içerikli ka-
nallar bir arada tanımlanmış olup kullanıcının 
hızlı erişimine sunulmuştur. 

• TKGS Mantıksal Kanal İndeksi (LCN) 
vasıtasıyla listedeki kanallara erişim hızlı ve 
kolay hale getirilmiştir.
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Ülkemizin yeni uydusu TÜRKSAT 4A, 
14 Şubat 2014 Cuma Türkiye saatiyle 
23.09’da Kazakistan’daki Baykonur 

Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatıldı. Uydu-
muzdan ilk sinyal, Türkiye saatiyle 08:30’da 
alınmaya başlandı.

Uydumuz kısa sürede 42 derece doğu” 
yörüngesine yerleşerek, ticari faaliyetlerine 
başlayacak.

Mevcut Türksat uydularına göre daha 
güçlü sinyal kalitesine sahip olan TÜRKSAT 
4A uydusunun manevra ömrü 30 yıldan fazla 
olacak. 

Türksat 4A sayesinde Afrika’nın tamamı-
nın kapsama alanına dahil olacaktır. Mevcut 
uydularımız üzerinde yayında bulunan 460 TV 
kanalı yeni uydumuz ile kanal kapasitemiz üç 
misline çıkacak.

Haziran ayıda mevcut kanallarım yeni 
uyduya taşınma işlemi başlayacak. Kanallar 
TP bazında taşınırken frekans deyişimi yani 
uydu aşıcılarında da yenileme işlemi yapılma-
sı gerekecek.

Türksat tarafından TUYAD üye firmalarının 
hizmetine ücretsiz olarak sunulan TKGS Kanal 
Güncelleme Sistemi özelliği olan Receiver-
ler de kanal güncellemeleri otomatik olarak 
yapılacak ve kullanıcı kanal değişikliğinden 
rahatsız olmayacak cihaz kendini yeni frekans-
lara göre ayarlayıp izlenim sorunu yaratmadan 
vazifesine devam edecek.

TKGS li ürünlere rağbet artacak
Türksat Kanal Güncelleme Sistemi kısaca 

TKGS uydu alıcısı cihazlarında TÜRKSAT uy-
dusundaki kanalların otomatik olarak güncel-
lenmesi içindir. Bu özellik sayesinde Receiver-
lar’’ da Türksat uydusuna yeni gelen kanallar 
cihaz çalışırken veya stand-by konumunda 
iken receiverlara otomatik olarak yüklenmek-
tedir, yayın bilgileri değişen kanalların bilgileri 
otomatik olarak yenilenerek, yayını sona eren 
kanallar listelerden otomatik olarak kaldırıl-
maktadır. 

TKGS receiver kullanıcılarına rahat ve 
efektif kullanım sağlamak üzere tasarlanmıştır. 
Yeni uydu ile kanalların frekans değişikliği bu 
sistem sayesinde son kullanıcıya hiçbir güçlük 
çıkartmadan izleme konforu sağlayacaktır.

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi 
TKGS sektörün hizmetinde!

 Türksat Kanal Güncelleme Sistemi TKGS 
ile uydu TV/Radyo yayınları için manuel kanal 
ayarlama derdi sona erdi.

TKGS sayesinde, tüm uydu TV izleyicileri 
yayın frekansını takip etme zahmetine girme-
den yeni başlayan tüm yayınları anında uydu 
alıcılarında hazır bir şekilde bulacak ve yayın 
frekanslarının değişiminden etkilenmeyecektir.

TKGS’nin tüm uydu alıcılarında yaygınlaş-
ması için Türksat, derneğimiz TUYAD (Uydu 
Elektronik İletişim İş İnsanları Derneği) ile 
işbirliği yapmaktadır. 

Kurulan bu sistemde gerekli data TÜRK-
SAT tarafından sağlanmakta, her firmanın 
kendi datasını üretip yayınlama zorunluluğu 
ortadan kalkmaktadır. Bazı uydu alıcıları hali-

TÜRKSAT 4A UyDUSU 
ve Sektördeki Yenilikler
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hazırda uydudan güncelleme hizmeti ver-
mekle birlikte, TKGS bu hizmeti ülkemizdeki 
tüm uydu alıcıları için standart hale getirmeyi, 
yaygınlaştırmayı ve kesintisiz bir şekilde 
devamını hedeflemektedir. Bu sayede Türki-
ye’ de uydu alıcısı kullanan tüm kullanıcılar 
herhangi bir değişimden aynı anda haberdar 
olabilecektir.

TKGS çalışma yapısında son kullanıcıla-
rın tercihlerine göre üç farklı kullanım modu 
bulunmaktadır;

Tam Otomatik Kullanım: TKGS uyum-
lu bir uydu alıcının varsayılan profili budur. 
Bu profilde kanal listesi tamamen TKGS’nin 
kontrolü altındadır. Kullanıcının kanal listesini 
değiştirecek işlemler yapmasına izin veril-
mez.              

Esnek Kullanım: Tam Otomatik kullanım-
daki bazı sınırlamalar kaldırılmıştır. Kullanıcı 
kanal sıralamasını kendisi düzenleyebilir. 
TKGS güncellemesi esnasında kullanıcının 
yaptığı kanal sıralaması muhafaza edilir.

TKGS Kapalı: TKGS devre dışıdır. Oto-
matik güncellemeler yapılmaz. Uydu alıcısı, 
TKGS entegrasyonu yapmadığı haliyle nasıl 
çalışıyorsa, o şekilde çalışmaya devam eder. 
Ancak yine de kullanıcının menüden TKGS 
Güncelle komutunu vererek güncelleme yap-
ması mümkündür.

Bu üç ayrı seçenek ile kullanıcı ve üreti-
cinin serbest olarak karar vermesine olanak 
sağlanmaktadır. 

TKGS kanal sıralamasında şu an SD ve 
HD liste olmak üzere iki ayrı ana liste ya-
yınlanmaktadır. Bu iki liste de tüm kanalları 
içermekle birlikte HD ana liste’de FTA HD 
yayınlara sıralamada öncelik verilmiştir.

Ayrıca TKGS’de çeşitli kategoriler (Haber, 
Spor, Müzik vb. ) oluşturulmuştur, bunlar ön 
tanımlı favori grupları olarak hazır bir şekilde 
kullanıcıya sunulmakta ve yine her zaman 

güncel tutulmaktadır.
TKGS uyumlu bir uydu alıcısında, kullanı-

cının TKGS’yi kapatması haricinde, güncel-
leme işleminin kesilmesi gibi bir durum söz 
konusu değildir. Birçok farklı TV paket yayın 
içerisinden TKGS verisi aktarılarak devam-
lılık sağlanacaktır. Uydu alıcısı stand by 
mode’unda olsa dahi belirli aralıklarla kanal 
listesini güncelleyecektir. TKGS güncelleme-
leri, uydu alıcısı TKGS verisi olan bir kanal 
üzerinden geçerken 1-2 sn içerisinde, izlenen 
yayında hiçbir kesinti olmadan, tamamen 
arka planda gerçekleşmektedir. Stand by 
modunda güncelleme gibi farklı güncelle-
me modları da bulunmaktadır. İzleyici kanal 
listesi güncellendiğinde değişiklik ile ilgili 
bir mesaj görecek ve yeni eklenen/çıkarılan 
kanallardan haberdar olmaktadır.

TKGS sistemi sektörümüzde halen kul-
lanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde faaliyet 
gösteren uydu alıcısı üreticilerinin tamamı-
nın uydu alıcılarını bu sistemle uyumlu hale 
getirmesi ve TKGS uyumlu ürünleri piyasaya 
sürmesi zaman alabilecektir.

Halen çalışmalarını tamamlayan üreticiler 
olduğu gibi çok sayıda firmanın çalışmaları 
da devam etmektedir. Yakın zamanda birçok 
farklı marka altında TKGS uyumlu uydu 
alıcılarının piyasaya sürülmesi beklenmekte-
dir. TKGS uyumlu uydu alıcılarının üzerinde 
TKGS logosu bulunmaktadır. TKGS onaylı 
firmalar ve işlemi devam eden firmalar hakın-
da detaylı bilgiyi TUYAD dernek merkezinden 
alabilirsiniz

Yeni deveye alınan Türksat 4A uydusu 
ve mevcut kanalların güncellenmesi TKGS’li 
receiverler ile otomatik ve son kullanıcıyı 
rahatsız etmeden oluşacaktır.

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi 
tamamı Türk mühendislerce ve Türkiye’de 
yapılmıştır.
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ürk Sanayisinin daha az maliyetle yüksek 
kaliteli üretim yapmasının, innovasyon 
faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürme-

sinin, uluslararası standartlara uygun ürün 
ve hizmet sağlayarak uluslararası pazarlara 
girmesinin anahtarı konumunda olan TSE, 
hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılma-
sı, sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası 
pazarlarda da aranan, tercih ve itibar edilen bir 
“marka” değerine kavuşması doğrultusunda 
çalışmalarına yön vermektedir.

Enstitü, bugün itibarıyla belgelendirme ala-
nında sadece ülke sınırları içinde değil, başta 
komşu ve çevre ülkeler olmak üzere tüm dün-
yada aranan bir belgelendirme kuruluşu olma 
yolunda önemli mesafeler kat etmiştir. Yurtdışı 
temsilcilik sayısının arttırılması, uluslararası 
akreditasyona sahip belgelendirme konuları-
nın çeşitlendirilmesi, TSE’nin yeni pazarlara 
açılmak suretiyle etkinlik alanını genişletmesi-
nin birkaç örneği olarak sıralanabilir.

Uluslararası ve bölgesel standardizas-
yon kuruluşlarının karar mekanizmalarındaki  
etkinliğini de artıran Enstitü, bu sayede Türk 
Sanayicisinin, tüm dünyada geçerli olacak 
standardların hazırlanması sürecine katılımı-
na imkan vermektedir. TSE bir yandan da bu 
alanda sahip olduğu tecrübe ve deneyim ile 
kendi coğrafyasındaki ülkelere liderlik etmekte, 
yeni bölgesel standardizasyon kuruluşlarının 
oluşumunda görev almaktadır.

Tüm bu faaliyet ve çalışmaların amacı, 

TSE’nin sunduğu hizmetlerde; ulusal, bölgesel 
ve uluslararası alanda tercih edilen, yönlen-
dirici ve lider bir kuruluş olmasıdır. TSE’nin 
bu amaç doğrultusunda güçlenerek yoluna 
devam etmesi, ülkemiz sanayisinin de aynı 
paralelde güçlenmesine imkân verecektir. 

Bilginin giderek en değerli varlık haline 
geldiği çağımızda, tüm dünyada bilgi güvenliği 
konusunda yapılan çalışmalar her geçen gün 
artmaktadır. Bu çalışmalar son yıllarda artan 
siber ataklar ve saldırılara odaklanmıştır. Artık 
savaşlar ülkelerin bilgi sistemleri hedef alına-
rak yapılmakta olup, bu yeni ataklarla kurumlar 
yanında ülkeler de hedef alınmakta ve bunlar  
“Siber Savaş” olarak adlandırılmaktadır.

Günümüzde “Siber Savaşlara” karşı “Siber 
Güvenlik ve Savunma” stratejileri geliştirme-
miz ve ülkemizin “Kritik Altyapıları” olan bilgi 
ve iletişim, enerji, finans, sağlık, gıda, su, 
ulaşım, savunma, kamu güvenliği gibi alanları 
korumak için gereken tedbirleri almamız son 
derece önemlidir.

İçinde bulunduğumuz “Bilgi ve İletişim” 
çağında bahsi geçen ve kritik altyapılarımız 
artık manuel, fiziksel yöntemlerle kontrol edil-
memekte, bu sistemler “Uygulama-Otomasyon 
Yazılım”larıyla uzaktan kontrol edilmektedir. 
Bu uzaktan kontrol hız ve performans kazancı 
sağlarken, maalesef kötü niyetli kişi/kurumlar 
için de “Siber Saldırı” ortamı haline gelmekte, 
güvensiz test edilmemiş yazılımlar ve dona-
nımlar yüzünden çok değerli olan kritik altya-

Yetkili ServiSlerde 
TSE DÖNEmİ

Hulusi Şentürk
tSe Başkanı 

T
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pılarda tolere edilemeyecek maddi kayıplar 
yaşanabilmektedir.

Bu hususların bilincinde olan Enstitümüz, 
birkaç yıl önceye kadar teknik uzmanların 
çalıştığı bir bölüm olarak hizmet veren bilişim 
teknolojileri belgelendirme birimini önce mü-
dürlük ardından Yazılım Test ve Belgelendirme 
Dairesi Başkanlığı olarak düzenlemiştir. 

Enstitümüz bu daire başkanlığı altında ulu-
sal ve uluslararası akredite olduğumuz, Siber 
Saldırılara karşı en önemli önlemlerden biri 
olan “TS ISO/IEC 15408:Bilgi Teknolojisi Ürün 
Güvenliği-Ortak Kriterler” belgelendirmeleri 
hizmeti vermektedir. 

Ortak Kriterler belgelendirmeleri Siber 
Güvenlik alanında Türkiye’nin attığı en büyük 
adımlardan biri olup, bu görev 2003 yılında 
Genel Kurmay Başkanlığı tarafından TSE ve 
TÜBİTAK’a verilmiştir. 

TSE, 2003 yılında 26 ülkenin taraf olduğu 
CCRA’ı(Ortak Kriterler Tanıma Anlaşması) im-
zalamış ve bu anlaşmayla üye ülke olmuştur. 
TSE-OKBS(Ortak Kriterler Belgelendirme Sis-
temi) bu alandaki uluslararası akreditasyonu-
nu 2010 yılında “Sertifika Üreticisi=Authorising 
Member” ünvanı ile almıştır. Bu unvan ile 
TSE-OKBS tarafından Bilişim Teknolojisi (BT) 

ürünlerine verilen Ortak Kriterler sertifikaları 
uluslararası geçerliliğe sahip olup yerli BT 
ürünlerimize ihracat imkanı sağlamaktadır. 

Ortak Kriterler sertifikasyonu ile her türlü 
yazılım, donanım veya ikisinden oluşan bilişim 
ürünleri ve sistemlerinin güvenliği sağlana-
bilmektedir. E-kimlik kartları, E-Pasaport, 
Güvenlik duvarları, işletim sistemleri, her türlü 
otomasyon yazılımı gibi birçok bilişim ürünü bu 
belgelendirme alanının kapsamındadır. Hatta 
şimdi Mobil cihazlar, Banka kartları, uçaklarda-
ki sistemler Ortak Kriterler belgelendirmelerine 
aday olarak gösterilmektedir. 

Son zamanlarda artık birçok sistem uzak-
tan IP tabanlı kontrol edilmekte olduğundan 
bu Otomasyon yazılımlarının güvenliğini 
sağlamak daha da önem arz etmektedir. Bu 
bağlamda “Ulusal Koruma Profili Havuzu 
Oluşturma Projesi” kapsamında Akıllı Bina 
Otomasyon Sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistem-
leri, Elektronik Ticaret, Hastane Bilgi Yönetim 
Sistemleri, Elektronik Belge Yönetim Sistem-
leri, Akıllı Sayaçlar gibi ürünlerinin güvenliğini 
sağlamak için de çalışmalar yapılmaktadır.

Yine Siber Güvenlik alanında, TSE’nin 
önderliğinde güzide üniversitelerimiz ve kamu 
kurumlarımızın katkılarıyla “Smart Card Se-
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curity Turkey Consortium-Akıllı Kart Güvenliği 
Türkiye Konsorsiyumu” kurulmuş ve bu konu-
daki teknik çalışmalarına devam etmektedir.

Bilişim Teknolojileri alanında faaliyet 
gösteren kuruluşların ürün, hizmet, sistem 
süreçlerinin bilişim teknolojileri standartları 
çerçevesinde oluşturması ve bu kapsamda 
belgelendirilmeleri hem kuruluşlar açısından 
hem de bu hizmetleri kullananlar açısından 
büyük faydalar sağlamaktadır. 

Bu kapsamda Enstitümüz Yazılım Sü-
reçleri İyileştirme ve Yeterlilik Belirleme 
Standardından(TS ISO/IEC 15504-SPICE), 
İnsan-Sistem Etkileşim Ergonomisi-Web içeriği 
kullanılabilirlik Kriterlerine (TS EN ISO 9241-
151), Elektronik Belge Yönetim sistemleri(TS 
13298) belgelendirmelerinden, Yazılım Kalite 
Gereksinimleri ve Testlerine (TS ISO/IEC 
25051), Kripto Modül ve Algoritma(TS ISO/IEC 
19790)belgelendirmelerinden,  TS ISO/IEC 
12207-Yazılım Yaşam Döngüsü ve TS ISO/
IEC 15288-Sistem Yaşam Döngüsüne, Bilgi 
Teknolojileri Hizmet Yönetim  Sisteminden(TS 
ISO/IEC 20000-1), Temel seviye, Saha 
Güvenlik, Qweb ve Bilgi Güvenliği Yönetim 
sistemi(TS ISO/IEC 27001)belgelendirmeleri-
ne kadar geniş bir perspektifte belgelendirme 
hizmetlerini sunmaktadır. 

Ayrıca bu alanlarda yapılan çalışmalar 
hız kesmeden devam etmekte, ülkemizde 
uygulanabilirliği olan standartlar hususunda 
araştırmalar yapılmakta ve uygun görülenle-
rin adaptasyonu ve belgelendirme sisteminin 
oluşturulma çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı önderliğinde 20.06.2013 
tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “2013-2014 
Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planı” kapsamın-
da; Türk Standartları Enstitüsü olarak Madde 
10’dan “İlgili” ve Madde 12’den ise “Sorumlu” 
bulunmaktayız.

Siber Güvenlik Eylem Planı Madde 10 ve 
12’yi gerçekleştirebilmek için,  üniversiteler, 
kamu ve özel sektörden konularıyla ilgili 30 ka-
dar teknik uzmanla, Yönetim Kurulu kararlarıy-
la bağımsız “Siber Güvenlik Özel Komitesi” ku-
rulmuş olup, bu kapsamda oluşturulan komite 
Güvenli HBYS Belgelendirmesinden, Güvenli 
Elektronik Belge Yönetim sistemlerine, E-İmza 
Koruma Profilinden, SSL Kriterlerine, Saha 
Güvenlik Belgelendirmesinden Temel Seviye 
Güvenlik Belgelendirmesine, Yazılım Gelişti-
riciler ve Testçiler için Kriterlerin Belirlenme-
sinden Sızma Testi Kriterlerine kadar birçok 
konuda çalışmalarını yürütmektedir.

Enstitümüz sadece belgelendirme hizmeti 
vermemekte, aynı zamanda yazılımların test 
edilmesi hususunda da çalışma yapmaktadır. 
Bu kapsamda TS 13298 Elektronik Belge 
Yönetim Sistemini standardı belgelendirmeleri 
çerçevesinde yazılımların performans testleri 
ve TS ISO/IEC 25051 kapsamında fonksiyonel 
test hizmetleri verilmektedir. Sızma testleri 
gerçekleştirmek hususunda çalışmalar devam 
etmektedir. 

Kısaca özetlemeye çalıştığımız TSE’nin bu 
alandaki faaliyetleri, ülkemizde bilişim teknolo-
jileri belgelendirmeleri ve testlerinin yaygınlaş-
ması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye’nin bu alanda öncü ülkelerden biri 
olabilmesi tüm kamu kuruluşları ve sektör tem-
silcilerinin koordineli çalışmalarıyla mümkün 
olabilir. Kamu kuruluşlarının alacakları bilişim 
teknoloji ürünleri ve sistemlerinde ilgili standar-
da göre belgeli ürün/sistem almaları, üreticileri 
bu hususta teşvik etmeleri ve üreticilerinde 
ürettikleri ürünlerde kalitenin göstergesi olan 
belgelendirmeye önem vermeleri, ülkemizin 
bilişim sektörü alanında ilerlemesine önemli 
katkılar sağlayacaktır.
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atış sonrası hizmet veren servislerimizin 
yeterlilikleri yıllardan beridir tartışılmıştır, 
ama kimse (kurum veya kuruluş) elini ta-

şın altına koyarak servislerimizin bu sorunu gi-
dermek için çaba harcamamıştır. Servislerimiz 
ve çalışanlarının genelde, 3308 sayılı mesleki 
kanuna uygun olarak almış olduğu eğitime 
göre belgelendirilmiş veya sertifikalanmıştır. 
Fakat bu eğitim veya belge biz servislerimizin 
mesleki yeterliliklerini tamamlayamamıştır. 
Başka bir ifadeyle, ya alınan eğitim yeterli ol-
mamış, ya da sektörün hitap ettiği teknolojinin 
sürekli ilerlemesi ve gelişmesi mesleki yeter-
liliğinin geri kalmasına sebep olmuştur. Bazı 
servislerimiz eksiklerini çoğunlukla servisliğini 
yapmış olduğu ithalatçı veya imalatçı firma-
lar üzerinden tamamlamaya çalışmış, diğer 
servislerimiz ise bu eksikliklerini tamamlaya-
mamış, ya da tamamlaması için sivil toplum 
kuruluşları (STK) ve eğitim kurumlarından 
yeterli bir destek alamamışlardır.

Eksiklerini tamamlayamayan servislerimiz-
de ya iş hacmi azalmış ya da sektörden elen-
miştir. Bazı İthalatçı veya imalatçı firmalarımız 
mesleki yeterlilik eğitimlerine önem vermekte 
kendi servislerine en üst seviyede eğitmeye 
çalışarak servisinden maksimum verim almaya 
çalışmıştır.  Diğer servislerimizin veya servis 
arkadaşlarımızın eğitiminde STK’larının des-
teği olması gerekir, fakat bu destek ya sağlıklı 
bir şekilde yapılamamış veyahut ta yeteri 
kadar ilgi ve destek görmemiştir.

STK’larımız bu şekilde geri kaldıkça sek-
törden birçok eleştiri almaya devam edecektir, 
çünkü servislerimiz ellerinde bir somut göre-
meyince, “STK’lar bir işe yaramıyor” izlenimini 
arttırıyor. Satış sonrası hizmetler için faaliyet 
gösteren STK’larda sürekli eğitim merkezleri 
(SÜREM) halen oluşmamaktadır. Bazı STK’lar 
mesleki yeterlilik için çaba sarf etmekte 
maalesef bu durum da yeterli olamamaktadır. 
Bahsettiğim SÜREM’ler çalışırsa mesleki ye-
terliliğe dair biz servislere çok faydası olacaktır 
diye düşünüyorum.

Yılsonunda, mesleki yeterlilik kurumumuzu 
elektrik-elektronik sektör komitesi kurarak, 
bir toplantı yapmış ve elektronik ve elektrikli 
ürünler servisçisi ile ilgili ulusal mesleki stan-
dardı (UMS) revize edilmesi ve ulusal meslek 
standardı niteliği kazanması kararı vermiştir. 
UMS ile servislerimiz ve servis çalışanlarımı-
zın eksikliklerinin giderilmesi çalışılacaktır. Bu 
standardın da hazırlanmasında da STK’ların 
ve eğitim kurumlarının desteği gerekecektir.

UMS oluşması, sektörümüzün yerinde ser-
vis hizmetine dönüşmeye başlaması, onarım 
ve bakımın azalması, bunun bu şekilde olması 
servislerimizde kalifiyeli eleman, usta, kalfa 
çalıştırmadan kaçmasını engelleyebilecektir. 
İşin ehli olmayan dediğimiz, yani herhangi 
bir belge, sertifikası olmayanlarında kendisini 
servisçi diye anlatanda (sıvacı, su tesisatçısı, 
kaynakçı vs.) bu sektörde çalışmasını engelle-
yebilecek temennisindeyim. 

ServiSlerin 
mESLEKİ yETERLİLİKLERİ
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Ayrı bir konuda, mesleki yeterlilik 
sadece sektörümüz de ithalatçı-imalatçı 
firmalar ve STK’lar için önemli gibi duru-
yor. Fakat tüketiciler açısından genel kap-
samda pek önemli değil. Bunu belirtme-
min sebebi, tüketicimiz bulunduğu semtte 
arızalanan veya montajlanması gereken 
bir ürünü için, ona en yakın hizmet ve-
ren ve en ucuza yaptırabileceği servisi 
aramaktadır. Tüketicimiz servise geldi-
ğinde önce parayı konuşuyor, karşısında 
konuştuğu servisçinin mesleki yeterliliğini 
dikkat etmiyor. Hal böyle olunca da ger-
çekten haksız rekabet oluşuyor. Çünkü 
tüketici sektörde işini iyi ve düzgün yapan 
mesleki yeterliğine sahip (belgeli) servis-
çiyi pahalı diye tercih etmiyor, hatta böyle 
esnaflık olmaz diyerek de tepki göstere-
rek daha ucuz olan ve işin ehli olmayan 
(belgesiz) esnafı tercih etmektedir. 

Konuyu da fazla dağıtmak istemi-
yorum. Bu haksız rekabetle ilgili diğer 
sayımızda sizden gelen diğer talepler 
doğrultusunda buradan söz edeceğim.

TSE Uygulamaları
Mesleki yeterlilikte iyi olan servisleri-

miz, teknik servislerini de belgelendirmekte, 
tüketicilere daha iyi ve kaliteli hizmet ver-
mektedir. Bu belgelendirme, hizmet yeterlilik 
belgesidir(TSE-HYB), bu belgeye sahip servis-
lerimiz bence diğer servislerden hizmet kalitesi 
açısından bir adım öndedir. Hem iş yerlerinin 
hem de personelinin daha kaliteli olduğunu 
tescillemiştir.

Servislerimiz, hizmet vermiş olduğu sektör 
ve alanla ilgili standartları tek tek HYB’ye dâhil 
edebilirler. Aynı zamanda, ses ve görüntü, 
uydu sistemleri, bilgisayar, küçük ev aletleri 
(KEA), büro makinaları vb. alanlarda ithalatçı 
ve imalatçı firmaların servisliğini yapmış oldu-
ğu markaları ekleyebiliyorlar. Marka ekleme 
sayısı servisimizin hizmet alanı ile sınırlıdır.

HYB de maalesef farklı amaçlar için de kul-
lanılmaktadır. İthalatçı firmalar, ithalat yapması 
ve garanti belgesi alması için Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın zorunlu tutmuş olduğu 
sayıda HYB’li servisleri bakanlığa bildirmek 
zorundadır. Bu sayı uydu sektöründe Türki-
ye genelinde en az 20 adet servistir. HYB’li 
servislerimiz ithalat yapan bazı firmalara 
belgelerini kiralatabiliyor(belgelerine işletebili-

yor). Ama bu servisler belge üzerinde kalarak 
tüketiciye herhangi bir hizmet vermemektedir. 
Bahsini ettiğimiz şartları sağlayan ithalatçı 
firma istediği gibi ürün ithal edip, piyasaya 
sürebilmekte; böylece haksız bir rekabet oluş-
turmaktadır. Bu tür firmalar, sanal firmalar gibi 
piyasada bulunarak, gerçek anlamda imalat 
yapan Türkiye ekonomisine katkı sağlayan 
birçok firmamızı piyasada zor durumda bı-
rakmaktadır. HYB’li servislerimizin bu konuda 
daha hassas ve dikkatli olmaları gerekmekte-
dir. İlgili birçok danışman firmada bu konularda 
aracılık etmekte, maalesef servislerimizi de 
yanlış yönlendirmektedir.

HYB vizeleri her yıl yapılmakta, ara kont-
rollerde 2 yılda bir yapılmaktadır (revize edilen 
standart yoksa).

TS-12713 Uydu Alıcıları Sistemleri stan-
dardı, Ocak 2014 de tekrardan düzeltilmiştir. 
Servis alanındaki teknik personel sayısında 
ve teknik ekipmanlarda düzenleme yapılmıştır. 
Teknolojimizin ilerlemesinde dolayı bazı teknik 
ekipmanların zorunlu olarak teknik servisleri-
mizde bulunması gerekmektedir. Buna uygun 
olarak standartlar revize edilmiştir.

TSE-HYB uygulamalarında eksikleriniz ve 
sorunlarınızla ilgili bizlerle temasa geçebilir ve 
yardım isteyebilirsiniz. Bizlerde elimizden gel-
diği kadar yardımcı olur ve yol gösterebiliriz.
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ijital TV, radyo yayınları ve internet eri-
şimi ile ulaşılabilen medyalar hem bir 
eğlence aracı olarak hem de bir bilgi 

edinme aracı olarak yaşantımızın vazgeçilmez 
bir parçası oldu. Özellikle IP ağlarının (yerel 
ağlar ve geniş bant telefon ağları) TV yayınla-
rını da kolayca taşıyabilecek genişliğe ulaşma-
sıyla sesli, görüntülü ve yazılı iletişim kanalları 
bir telefon hattı veya bir kablosuz sistem ile 
kolayca ulaşılabilir hale geldi.

Modern insan, dijital teknolojilerin IP üzerin-
den sunduğu iletişim kanallarına evinde, işye-
rinde ve cep telefonu ile kolayca ulaşabiliyor. 
Ancak iş gezilerimizde, turistik seyahatlerimiz-
de veya farklı bir nedenle seyahat ettiğimizde 
gündelik yaşantımızda rutin olarak kullandığı-
mız IP servislerine de yabancılaşıyoruz. Cep 
telefonumuzun veya tablet bilgisayarımızın 
limiti, sunduğu bant genişliği ve benzeri etken-
ler evimizde alışkın olduğumuz rutinin dışında 
bir takım güçlükleri de beraberinde getiriyor.

Böyle bir durumda doğal olarak misafir 

olduğumuz tesislerin bize alışkın olduğumuz 
servisleri sunabilmesini arzu ediyoruz. Üst 
seviye uluslararası otellerde hem misafirlerinin 
bu yöndeki beklentilerine yanıt vermek hem de 
otelin misafiri ile doğrudan iletişimini güçlen-
dirmek için IP tabanlı dağıtım sistemleri tercih 
edilir olmaya başladı.

Neden IP dağıtım sistemleri tercih 
ediliyor?

Bu sorunun ilk ağızdan cevabı, sadece bu-
günün değil aynı zamanda önümüzdeki on yıl-
larında teknolojik ihtiyaçlarına cevap verebile-
cek bir sistem olmasıdır tabii ki.  IPTV dağıtım 
sistemi; teorik olarak sınırsız TV/Radyo kanalı 
seçeneği sunar, TV ağınız üzerinden misafiri-
nize özel mesajlar ulaştırabilmenizi sağlar, TV 
cihazını iki yönlü iletişime (interaktiviteye) açık 
bir multimedyaya dönüştürür, ultra-HD gibi 
yeni teknolojileri şimdiden destekler, izle-öde 
gibi hizmetlerin kullanımını kolaylaştırır, misa-
firin sistem üzerinden alış veriş yapabilmesini 
sağlar. Yani hem misafiri memnun eder hem 
de otel için yeni gelirler elde edebilme fırsatı 
yaratır.

Misafir portföyünün çoğunluğuna göre se-
çilmiş bir TV/Radyo dağıtım sisteminiz varsa, 
(genellikle belirli ülkelerden misafir ağırlıyor-
sanız) olağanın dışında bir ülkeden bir grup 
misafiriniz geldiğinde memnuniyeti sağlamakta 
zorlanabilirsiniz. Oysa bir IPTV dağıtım ağınız 
varsa siz veya servis sağlayıcınız bir kaç daki-

televiZYondAn dAHA fAZlASI 
için: IPTV DAğITIm SİSTEmİ

D
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ka içinde yeni misafirlerinizin favori TV ve rad-
yo kanallarını dağıtıma alabilir, TV menülerini 
misafirlerinizin diline göre düzenleyebilirsiniz. 

IPTV dağıtım sisteminin sunduğu avantaj-
ları aşağıdaki başlıklar altında inceleyebiliriz. 
(Bu yazının amacı IPTV dağıtım sistem-
leri hakkında teknik detaylar vermek değil 
IPTV’nin genel özelliklerinden bahsetmek 
olduğu için bilgiler özellikle kısa tutulmuştur.)  

IPTV ile sınırsız kanal seçeneği
IPTV dağıtım sisteminde yayınlar hangi 

kaynaktan gelirse gelsin (uydudan, kablodan, 
karadan veya IP’den) head-end ünitesinde 
dijital sinyallere (IP akışına) dönüştürülürler. 
Daha sonra her bir TV/Radyo kanalına tek bir 
IP adresi tanımlanarak dağıtıma verilirler. Bu 
neredeyse sınırsız sayıda kanalın dağıtılabil-
mesini olanaklı kılar. 

IPTV ile kişiselleştirilmiş iletişim
Odasındaki televizyon ekranı aracılığı 

ile kendi adına düzenlenmiş bir hoş geldi-
niz mesajı misafirlerinizde çok olumlu bir ilk 
izlenim oluşturabilir. Kullanımı çok kolay olan 
bir arayüz sayesinde misafirlerinize otelinizin 
başlıca hizmetlerinin tanıtımını da yapabilirsi-
niz. Üstelik bunları misafirinizin dil tercihlerine 
göre yapmanız da mümkün.

IPTV ile İnteraktif TV
Bugünün IP ağları, örneğin yerel LAN 

ağları ve geniş bant telefon hatları sadece 
internet uygulamalarının kullanımından daha 
fazlasına imkan verecek bant genişliğine, ek 
olarak Televizyon kanallarının dağıtımına da 
izin vermektedirler.

İki teknolojinin birleşmesi interaktif televiz-
yonu olanaklı kılmaktadır. Ayrıca bu var olan 
televizyon cihazlarının değişmesine gerek 
kalmadan güvenilir bir kalite ile sunulabilmek-
tedir.

IPTV ile daha fazla hizmet, daha 
fazla kolaylık, daha fazla değer

Kişiselleştirilmiş bilgilendirme ve eğlence 
seçenekleri ile müşterilerinizden, verdiğiniz 
hizmet ve konforun yanı sıra daha fazla takdir 
de alırsınız. Rezervasyon yapma, satın alma, 
Pay-TV veya Video on Demand gibi ücretli 
multimedya hizmetleri entegre edilmiş sistem 
sayesinde ek gelir imkanlarına da kavuşursu-
nuz.

21DİJİTAL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İHTİSAS DERGİSİ



IPTV ile multimedya fırsatlar yaratır
IPTV ile Video on Demand ve Audio on De-

mand gibi multimedya özellikleri çok kolayca 
çalıştırılabilir. Kullanıcılar sunucudan istedik-
lerini izleyebilir, yayını durdurma (time shift) 
özelliği ile durdurmuş olduğu TV yayınlarını 
kaldığı yerden izlemeye devam edebilir, hatta 
beğendiği kanalları kayıt da edebilir. 

Değişik zamanlarda video yayınları; 
etkinlikler ile ilgili bilgiler, promosyonlar ve 
reklamlar da misafirlerin beğenisine sunulabi-
lir. İhtiyaçlara ve fırsatlara bağlı olarak ekran 
menüsü isteğe uygun hale getirilerek,  çok 
esnek olan arayüzde kolaylıkla değişiklikler 
yapılabilir. 

IPTV ile Ultra HD gibi yeni 
teknolojiler için hazırsınız

IPTV Head-End sistemleri size kısa vadede 
hizmet edecek bir sistem önermiyor. Yatırı-
mınızın önümüzdeki on yıllar boyunca size 
hizmet etmesini de sağlıyor. IPTV head-end 
sistemleri sadece dijital TV, HDTV gibi yayın 
formatlarını değil ultra HDTV gibi geleceğin 
yayın formatlarını da destekleyen bir sistem 
sunuyor. 

Böylece hem rakiplerinizden bir adım öne 
geçmenizi hem de yatırımınızın değerini yıllar-
ca korumasını güvence altına alıyor.

Var olan sistemler kolayca IPTV’ye 
dönüştürülebilir

Var olan televizyon sistemleri genellikle 
interaktif uygulamalar için tasarlanmamışlardır 
ve yeni özellikler eklemeye kalkınca çok az es-
neklik sunarlar. Var olan bir sistemi, bir yerleri 
kırmadan, fazladan pahalı kablolar  ile döşe-
mek oldukça zordur ve pahalıdır. Ama bu soru-
nu çözebilmek için özel IPTV sistemleri geliş-
tirmiş firmalar da vardır. Örneğin; Almanya’da 
çok bilinen bir oteller zinciri analog TV dağıtım 
sistemini yıllar boyunca kaliteden ödün vermek 
pahasına genişletmişti. Ta ki dağıtım sistemi 
ihtiyacı karşılayamayacak bir duruma gelene 
kadar. 

Sorun yine bir Alman firması olan GSS’ye 
(Grundig Uydu Sistemleri) bildirildi. İstenen 
mevcut altyapının korunarak interaktif bir 
sistem kurulması idi. Sorun GSS mühendisleri 
tarafından kısaca şöyle çözüldü. 

Koaksiyel kablolar üzerinden müşteri-
nin istediği kalitede bir interaktif TV sistemi 
kurmak karmaşık olacağından, otelin mevcut 
telefon hatları üzerinden IPTV dağıtım sistemi 
kuruldu. 

Şu anda IP head-end istasyonu, SD ve 
HD formatında 64 TV kanalın yanı sıra altı 
adet ücretli TV kanalını dağıtmaktadır. Toplam 
500 Mbit/s bant genişliği sağlanmakta ve bu 
tek tek her odaya aktarılabilmektedir. Otelin 
misafiri, geçiş süreleri koaksiyel kablo ile aynı 
olduğundan kanalların IP üzerinden iletildiğinin 
farkında bile değildir.

Otelin misafiri, TV’yi açtıktan sonra odasın-
da IPTV sistemi ile bir kişisel karşılama mesajı 
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almaktadır. Bayraklar ile gösterilen çeşitli 
dillerden birini seçebilmektedir. Dil seçimi ya-
pıldığında, seçilen dilde yayın yapan kanallar 
yukarıdan aşağıya sıralanmaktadır. Menüde 
televizyon, radyo, ücretli hizmetler (Pay-TV), 
otel bilgileri, uyandırma servisi, fatura görüntü-
leme, vs. bilgiler yer almaktadır.

Bir IP set üstü kutusu ve bir DSL modem 
odalara kurulmuştur. DSL modem  misafirlere 
bir dahili anahtar ile bir VLAN tabanlı internet 
bağlantısı sağlamaktadır. IP set üstü kutusu 
kullanılarak mevcut ve yeni televizyon ça-
lıştırılabilmektedir. Uzaktan kumanda yerine 
artık, televizyonun kendisine değil, IP set-üstü 
kutuya (receiver) kumanda etmektedir. (Detay-
lı bilgi için şu web adresini ziyaret edebilirsiniz: 
http://www.gss.de/en/company/references/)

Sistemi durdurmadan kurulum, IP 
üzerinden teknik servis

Yukarıdaki örnekte de görebileceğiniz gibi 
var olan sisteminizi değiştirmek hiç de zor de-
ğil. IP sinyalleri için, var olan altyapı kullanıla-
bilir, bunun için odalarda karmaşık bir çalışma 
gerekmemektedir. Kurulum çalışan sistemi 
engellemeden hızlı bir şekilde yapılabilir. 

Sistemin bakımı, kontrolü ve ihtiyaca göre 
kanal listelerinin değiştirilmesi gibi hizmetler 
uzaktan IP (internet) üzerinden verilebilir.

Merkezden yönetim ve kontrol
IPTV head-end sistemindeki multimedya 

sunucusu, merkezden müşterilerin odalarında-
ki cihazları ve interaktif özelliklerin, yönetilme-
sini sağlar.

IPTV head-endin sisteminin kullandığı ara-

yüz,  Otel Yönetim Sistemi arayüzleri ile (PMS 
/ Property Management System) bağlantılı ve 
uyumlu hale getirilir. Bu sayede, merkezden 
operatör her bir cihaza veya odaya özel bilgiler 
veya mesajlar (hoş geldiniz veya çıkış tarihi 
hatırlatması gibi) gönderebilir. 

Son söz
Tipik uygulamalar denizaşırı ülkelerden 

misafir gruplarının kaldığı otellerde bulunur. 
Örneğin belli bir grup için özel bir istasyon 
paketi derlenebilir. Ertesi gün farklı bir grup 
gelirse, bu program paketi farklı bir paketle 
değiştirilebilir. Uç aygıtlarda yeniden program-
lama veya tekrar programlama gerekli değildir 
çünkü bu aygıtlar sanal program paketlerine 
önceden ayarlanmıştır. Bu durum her gün baş-
ka bir limana uğrayan gemiler için de oldukça 
yararlıdır. Gemilerde, sadece konfigürasyon 
dosyalarının limana göre değiştirilmesi gerek-
mektedir. 

IPTV çözümleri otellerin dışında, hasta-
ne, üniversite, havaalanı, tren istasyonu, iş 
merkezleri gibi yerel dağıtım ağlarının kullanı-
cıları için hatta apartmanlar veya daha küçük 
meskenler için de çok uygundur. 

IPTV dağıtım sistemleri, Grundig Sat 
Systems (GSS) tarafından geliştirilmiş olan 
Dijital head-end sistemlerinin üzerinden de 
kolaylıkla dağıtılabilmektedir. IPTV dağıtım sis-
teminin sunduğu olanakları kullanamaya hazır 
olmadığını düşünen tesisler, bugün için GSS 
dijital head-end sistemlerini tercih edebilirler. 
Kendilerini hazır hissettikleri zaman head-end 
ünitelerini değiştirmek zorunda kalmadan ve 
çok düşük bir ilave yatırım maliyeti ile IPTV 
dağıtım sistemine terfi edebilirler. Böylece hem 
dijital head-end sisteminin sunduğu dijital / HD 
yayınları sunduğu avantajlardan yararlanırlar 
hem de diledikleri zaman bir üst sınıfa (IPTV) 
terfi etmeye hazırlıklı olurlar.
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ünümüz teknolojisinin en önemli 
ayağını oluşturan mkro çipler son 
zamanlarda öyle bir noktaya geldi ki; 

artık bir yıl önceki teknoloji bile sanki on yıllar 
önceki eski bir teknolojik ürün muamelesi 
görmeye başladı. 

Gelişen bu mikro çip dünyasına Redline 
olarak birlikte çalıştığımız Sunplus chip fir-
masının bizim için yapmış olduğu çalışmaları 
ve çalışmalara ek olarak kendi bünyemizde 
oluşturduğumuz Ar-Ge araştırmaları ile henüz 
piyasada  olmayan ve yahut olsalar dahi bu 
kadar üst seviyede hizmet verebilecek bir 
unsurla karşılaşmamamış olmamız bizim bu 
mikro çip çalışmalarımız hakkındaki hassasi-
yetleri göz önüne sunmaktadır. Peki bu kadar 
gelişen mikro çipler bu uydu alıcısında neler 
yapabilmektedir gelin hep beraber bakalım.

Tüm uygulamalara hızlı ve kolay 
erişim

Bugün piyasada sayısız PC ve Notebook 
firmaları yer alırken övündükleri işlemci ve 
hız özellikleri aslında sahip oldukları maliyet 
ve verimleriyle günümüz uydu alıcılarında 
kullandığımız Sunplus 1506 1512 ve 1502 
mikro çipleriyle göz önüne aldığımızda; uydu 
cihazlarında kullanılan chiplerin daha verimli 

ve daha fazla erişilebilir olduğunu görmekteyiz 
ki bu da maliyetinin de daha az olmasıyla kat 
ve kat daha önde olduğunun göstergesidir. 
Belki bu cümle sizin için biraz fazla iddialı 
olmuş olabilir ama yapacağımız karşılaştır-
mayla bunun ne kadar doğru bir iddia olduğu 
görebilirsiniz.

Bugün bir kullanıcı bilgisayarında TV 
izlemek isterse Pc’nin sahip olduğu özelliklere 
ek TV kartı takmalı ve birçok program uygula-
ması yüklemelidir. Bunlara ek olarak bir digital 
medya oynatıcısı ile bağlantı sağlayabilmeleri 
için ya karmaşık kablolara ihtiyaç duyulmakta 
ya da bazen yüklenmesi saatler süren dosya-
lar indirilmektedir.

Yukarıda saydığım bu durumları göz önüne 
aldığımızda zaten bir TV izleme aracı olan 
receiver da böyle bir sorun olmazken DLNA 
uygulaması ile kullanıcı artık receiver merkezli 
bir Ağ ortamı kurarak tüm medya oynatıcılarını 
yönetebilmekte ayrıca bunlarla internet veya 
local ağlara bağlanarak de tüm işlemlerini 
rahatça yapabilmektedir. Örneğin; uydu cihaz-
larımıza entegre ettiğimiz Youtube fonksiyonu 
ile internetten video müzik vb. paylaşımların 
bulunduğu dünyanın en büyük broadcast yayı-
nına rahatça erişilebilinirken, almış olduğumuz 

GELİŞEN mİKRo ÇİPLERİN 
UYdU dÜnYASIndAki Yeri
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haber ve dergi sitelerinin RSS başlıklarına 
da News başlığı altında kullanıcı bir kuman-
da tuşlaması ile bağlanabilmektedir. Peki 
uydu alıcılarının sahip oldukları yetenek bu 
kadar mı? Gelin hep beraber bu ay DLNA ile 
neler yapabilirsiniz onu görelim…

DLNA                                       
(Digital Living Network Alliance)

  DLNA (Digital Living Network Alliance) 
yani Digital Yaşam Ağ Birliği olarak Türk-
çe tercüme edilen bu teknoloji ile artık cep 
telefonunuzun ekranına bağlı kalmanıza 
gerek kalmayacak, bilgisayardan TV izlemek 
için ekstra bir karta ihtiyaç duymayacaksınız. 
Bu teknoloji ile cep telefonu kamera veya 
herhangi bir medya oynatıcınızdaki özel 
anlarınızı ekstra bir aparat kullanmadan TV 
ekranında görüntüleye bilir, bu medyaları 
kumanda ile kontrol edebilirsiniz.

Bu teknolojiyi 1506 1512 ve 1502 chip-
leriyle üretmiş olduğumuz cihazlara entegre 
ederek sadece uydu cihazınızla ekstra bir 

akıllı TV ünitesine gerek duymadan kulla-
nıyor olabilmeniz ve bu kullanımın rahat bir 
arayüz ile aktif olmasıdır. Sahip olduğumuz 
bu teknolojiyi yapılan çalışmalarla ücretsiz 
sunmakla birlikte bu uygulamayı sadece 
telefonunuz(diğer medya oynatıcılarınız) ve 
uydu alıcınızın aynı internet ağında olması 
ile uygulamayı aktif hale getirmiş oluyorsu-
nuz.

Uydu alıcıları bunları yapmakla birlikte 
kullanıcı istediğinde bilgisayarından DLNA ile 
bağlanarak TV’de açık olan transponderda 
bulunan bir kanalı herhangi bir TV kartı ya da 
kablo kullanmadan izleyebiliyor olması cihaz-
lara ekstra bir artı olarak katkı sağlamaktadır.

Tüm bu teknolojik unsurları bir arada bu-
lunduran uydu alıcılarımız sadece bu kadar 
işlevle sınırlı değil. Gelecek ay bu cihazların 
GPRS ile olan bağlantılarını ve IP Camera 
ile nasıl görüntü alışverişi yaptıklarını anlat-
mak üzere şimdilik siz değerli okuyuculara 
veda ediyorum.
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PTV ismini günümüzde sıkça duy-
maya başladık. Günlük hayatımız-
da sıkça kullandığımızda televiz-
yon, gelişen teknoloji ile birlikte 

başkalaşım geçirmeye başlayarak, 
IP tabanlı sistemlerle birlikte kullanıl-
maya başlamıştır. Gelecek yıllarda 
internet hızının daha da artmasıyla 
birlikte, eski teknolojilerin tama-
men terkedilerek yerine IP tabanlı 
sistemlerin kullanılmaya başlaması 
kaçınılmaz görülmektedir. Hali hazır-
da da kullanılan tek kaynaktan tüm kullanıcılara yayın 
metoduyla çalışan televizyon sistemleri IPTV sistemleri 
ile birlikte artık bir yere kadar ağ trafiğinin taşınmasıyla 
birlikte kullanılır olmuştur. Ağ topolojilerinde de var 
olan tek kaynaktan çok kaynağa gönderim metodu 
(broadcast) yerel ağlar içinde kısmen gereken ihtiyacı 
karşılasa da internet üzerinde hizmet veren sistemler 
için kullanılabilir değildir. İnternet üzerinden hizmet 
veren IPTV sistemlerinde güvenlik sorgulamaları ve 
kullanıcıya özel yayın akışı gibi sebeplerden kullanı-
cıya özel veri aktarımı gerekmektedir. Ağ yapılarında 
oluşan bu kullanımı zorlayıcı koşullar nedeniyle IPTV 
sunucuları üzerinde ağ trafiği yükü oluşmaktadır.  Bu 
yük sebebiyle sunucu sistemleri üzerinde oluşan ağ 
yükünün birden fazla sunucu üzerine aktarılması 
gerekmektedir. Yük dağılımın temel hedefi verilen ağ 
hizmetinin kesintiye uğramadan ve yüksek miktarda 
kullanıcı miktarlarına ulaşarak hizmet vermesi sağlan-
malıdır.

Hizmet verecek olan sunucular üzerinde kapasi-
te ve hedeflenen kullanıcı miktarı hesaplanarak işe 
başlanmalıdır. Her bir sunucunun üzerinden hizmet 
verecek olan ağ genişliği ve TV kanallarına ait akış ka-
litesine bağlı olarak bir kanalın kullandığı bant genişliği 
hesaplanarak başlanabilir.

Genel kullanılan iki yöntem mevcuttur. Bahsede-
ceğimiz ilk kullanım yönteminde tüm sunucu istekleri 
bir (proxy) vekil sunucu üzerinde gönderilerek vekil 
sunucunun geri planda hizmet vermek için bekleyen 
sunuculara bu yükü dağıtır. Vekil sunucu bu durum-
da tüm gelen ağ isteklerini karşılar ve saydam bir 
şekilde bu istekleri iletir. Vekil sunucun tüm ağ trafiğini 
karşılayacak kadar güçlü işlemci gücüne ve ağ işleme 
kapasitesine sahip olması gerekmektedir. 

 Kullanılan diğer yöntemde 
ise IPTV sistemleri istenen her-
hangi bir lokasyona kurulumu 
dağıtık olarak gerçekleştirilir. 
Bu lokasyon hizmet verilecek 
olan coğrafi bölgeler olarak 
belirlenebilir. Zira IPTV kulla-
nıcıları kanal seçtikleri zaman 
kanalın hızlı açılmasını isterler. 
Bunun en temel yolu internet 
hızının ve sunucuların internet 
kapasitesinin yüksek olmasıyla 

alakalıdır. Bu durumda en yakın olan sunuculara kulla-
nıcıları yönlendirmek yanlış olmayacaktır. Bu yöntem 
DNS tabanlı yük dengeleme yöntemidir. DNS sunucu-
larda bulunan RR (Round Robin) özelliği sayesinde, 
DNS sunucu kendisine gelen her bir istekte farklı bir 
sunucuya ait IP değerini döndürerek tüm oluşan trafi-
ğin tüm sunucular üzerine dağıtılmasına olanak tanır. 
Bu tür bir yük dengeleme arada proxy sunucu bulun-
madığı için herhangi bir ilave yüksek kapasiteli sunucu 
ve yüksek kapasiteye ihtiyaç duymayacaktır. 

Her iki 
sistem içinde 
en uygun 
olan DNS 
tabanlı yük 
dengeleme 
yönetimidir. 
Zira her ağ 
sunucusu 
kendi ağ 
kaynağını 
kullanmakta-
dır. Anlatılan 
metotlar aynı 
zamanda 
beraber homojen bir yapı altında da kullanılabilir. 
Bu durumda DNS sunucuları her bir sorguda vekil 
sunuculara ait olan IP adreslerini gönderecektir. Vekil 
sunucularda alt ağlarında bulunan IPTV sunucularına 
çağrıyı aktaracaklardır. Bu durum ancak çok miktarda 
sunucu ve ağ adreslemesi gerektiği zamanlarda kulla-
nılması mantıklı olacaktır. Aksi halde ağ yönetiminde 
karmaşıklık ve yönetim zorluğu gibi diğer sorunlarla 
ilgili çalışma yapılması gerecektir. 

IPtv SiStemlerde yÜK DAğILImI

I
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ürk Uydu Sektörü 
haberleşme ve ileti-
şim temel altyapısını 

oluşturan en önemli yapı 
taşlarından birisidir. Bu 
altyapı her geçen gün diğer 
sektörlerin iş yapış biçimini 
de değiştirmeye başlamıştır.

Artık sağlık sektöründe 
bir çok önemli konsültasyon 
işlemi ülkeler hata kıtalar 
arası uzmanların uydu 
iletişimi altyapısını kullana-
rak yaptıkları sıradan bir iş 
durumuna dönüşmektedir. 
İnternet altyapısı hızlı bir 
biçimde uydu teknolojisinin 
bir alt kümesi olma yolunda 
ilerlemektedir.

Bu durum uydu sektörünü 
birçok sektörün olmazsa olmaz bileşeni haline 
getirmektedir. Bu durum satışların artması 
açısından önemli bir artı yaratmakla birlikte 
sektörde iş yapan kurum ve kuruluşlara yeni 
ve önemli bir görev yüklemektedir. Bu görev 
kendi sektörümüz dışındaki sektörlerle yakın 
iletişim kurma zorunluluğudur.

Sektörümüzde çalışan herkes artık sağlık-
tan savunmaya, eğitimden basın yayına kadar 
tüm sektörleri yakından izlemek bu sektörlerin 
geliştirdikleri yeni yöntemlerin uydu teknolojisi-
ne uyumu konusunda yapılacakları belirlemek 
amacıyla çaba göstermek zorundadır.

Bu çabayı kişisel olarak yapmaya kalktı-
ğımızda harcayacağımız zaman şüphesiz ki 
çok fazla olacaktır. Oysa her sektörün kendini 
ifade ettiği ortamlar vardır. Sektörel dergiler ile 
kongre ve konferanslar bu iş için bize sunul-
maktadır. 

Örneğin Bilişim Sektörünü 
ele alırsak, bu sektörde büyük 
bir fuar ve konferans her yıl 
İstanbul’da gerçekleştirilmek-
tedir. CeBIT Bilişim Eurasia 
ve CeBIT Global Konferans 
adı ile düzenlenen bu etkinlik 
hem sektördeki firmaları hem 
de kamu dâhil sektördeki tüm 
bileşenlerin bir arada olmasını 
sağlamaktadır. 

Uydu sektörünün bilişim 
sektörü ile ilişkiye geçebileceği 
başka birçok değişik konular-
da değişik etkinliklerde yapıl-
maktadır. Özellikle de güvenlik 
alanında yapılan etkinliklerin 
yakından izlenmesinde yarar 
görmekteyim. Unutmayalım 
bugün Amerika da, İngilte-

re’deki birçok şirketin güvenlik kameralarının 
izlendiği ana kontrol odaları Hindistan’dadır.

Eğitim hızlı bir biçimde uzaktan eğitimi 
doğru kaymaktadır. En ucuz bilgi aktarma yo-
lunun uydu teknolojilerini kullanmak olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Uydu üzerinden uluslararası 
yayın yapan kurum ve kuruluş sayısı hızla 
artmaktadır. Bu nedenle ülkemizde yapılan 
eğitim kongre ve konferanslarının da sektörü-
müz tarafından dikkatli bir biçimde izlenmesi 
gerekmektedir.

Burada tüm sektörleri örnek vererek 
açıklamalarda bulunmanın gereksiz olduğu-
na inanıyorum ama son bir kez sağlık ile ilgili 
yapılan kongrelerin de içeriklerini izlememizin 
çok yararlı olacağını belirtmek istiyorum.

Diğer sektör kongre ve konferansları biz 
kendi sektörümüzde daha etkin olmak için çok 
geniş olanaklar sunmaktadırlar.

Sektörel konferAnSlAr

T

Nezih Kuleyin 
Semor A.Ş.  Yönetim kurulu Başkanı
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ndroid, Open Handset Alliance firması 
tarafından piyasaya sürülen, Linux 
tabanlı, mobil cihaz ve cep telefonları 

için geliştirilmekte olan, açık kaynak kodlu 
bir mobil işletim sistemidir. Satışa sunulduğu 
andan itibaren kendini en ön sıralara taşımaya 
başarmış, mobil işletim sistemleri arasında 
kalitesi ve başarısıyla kendini kanıtlamıştır.

Kullanıcılarına oldukça fazla kolaylık ve ye-
nilik sağlaması, Telekomünikasyon sektörüne 
yeni bir soluk getirmiş olması, Android işletim 
sisteminin kabul edilmesi ve benimsenmesinin 
en büyük sebeplerindedir. Tek tuşla, internet 
dünyasının her an elinizin altında olması, 
istenilen uygulamaların indirilebilmesi, oyunlar 
oynanması gibi kullanıcılarına yaşattığı 
keyif ve daha pek çok nitelikle paza-
rının ilgisini çekmiş ve çekmeye 
de devam etmektedir. 

Google şirketi tarafından 
satın alınan Android, mev-
cut özelliklerini ve kalitesini 
arttırarak, üst düzey kulla-
nıcılara hitap eden mobil bir 
işletim sistemi haline gelmiş-
tir. Piyasaya sürülen 4.3 Jelly 
Bean sürümü, önceki sürümleri 
ile karşılaştırıldığında daha fazla 
geliştirilerek farklı bir mobil kullanım dü-
şüncesi oluşturmuş, gün geçtikçe artan talebi 
ile günümüze kadar gelmiş ve hak ettiği tahta 
oturmuştur. 

Neden Android in bu kadar tercih edilen bir 
işletim sistemi olduğunu açıklamak gerekirse; 
Android, açık kaynak kodlu olarak yazılmış bir 
işletim sistemidir, her geçen gün daha fazla 
gelişen ve büyüyen bir hal almıştır. Google 
Android market, kullanıcılarına sunduğu iki 
yüz milyon a yakın uygulaması ve en önemlisi 
de bu uygulamaların ücretsiz olarak Android 
işletim sistemine sahip her türlü platformda 
kullanılabiliyor olmasıdır. Bu gün nerdeyse 
beş akıllı telefondan dördünde Android işletim 
sistemi yer almaktadır.

Android Gelişim Süreci:
• Android 1.0 HTC Dream’in işletim sistemi 

ile hayata başladı. Bu sürüm; kamera des-
teği Wi-Fi, bluetooth, klasörler, bir web 

tarayıcısı, uyarılar, sesli arama, 
YouTube, alarmlı saat, galeri gibi 
özellikler eklendi

• 9 Şubat 2009 da Android 
1.1 yayınlandı. 

• 30 Nisan 2009’da Android 
1.5 (Cupcake) sürüldü. Blueto-

oth desteği, kamera kaydı, video 
gösterimi, Picasa, sık kullanılanlar 

klasörü ve Widget’ları kişiselleşti-
rebilme, yazı tahmin edebilen klavye 

ve animasyonlu ekran özellikleri Android’e 
eklendi.

• 15 Eylül 2009’da Android 1.6 (Donut) 
sürümü yayınlandı. Ekran çözünürlüğü yük-

ANDRoID İŞLETİm SİSTEmİNİN 
GeliŞimi

Necdet Sorgun 
Atlanta A.Ş Yönetim kurulu Başkanı
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seltildi. Doğru çeviri yapma ve okutma özelliği, 
geliştirilmiş Android market, galeride çoklu 
silme, sesli arama, WVGA ekran çözünürlük 
desteği Android’e kazandırıldı.

• 29 Ekim 2009’da Android 2.0 ve 2.1 
(Eclair) yayınlandı. HTML 5 ve Bluetooth 2.1 
desteği kazandırıldı. Sanal klavye ve yüksek 
ekran çözünürlüğü desteği ile özelleştirilebilen 
ara yüz özelliği eklendi. Geliştirilmiş Google 
Maps, hareketli duvar kâğıtları ve dijital yakın-
laştırma özelliği de eklendi.

• 2010’da Android 2.2 (Froyo) sürümü 
yayınlandı. 720p ekran çözünürlüğü desteği, 
USB bağlantı, Wi-Fi tarayıcı özelliği, Flash 
Player 10.1 desteği eklendi.

• 2011’de Android 2.3 (Gingerbread) sürü-
mü yayınlandı. Çoklu kamera 
ve çoklu dokunmatik desteği 
eklendi. XGA (1366x768) ekran 
çözünürlük desteği ve video 
arama özelliği 
eklendi.

• Yine Şubat 
2011’de Android 
3.0 (Honeycomb) 
sürümü yayınlan-
dı. Android işletim 
sistemi, tablet-
lerle uyumlu hale 
getirildi.

• Ekim 2011’de 
Android 4.0 (Ice 
Cream Sandwich) 
sürümü yayınlan-
dı. Yüz tanıma fonksiyonları ve NFC ile dosya 
paylaşımı özellikleri eklendi.

• Mart 2012’de Android Market’in adı Go-
ogle Play Store olarak değiştirildi.

• Temmuz 2012’de 4.1 (Jelly Bean)sürü-
mü yayınlandı. Aynı anda iki uygulama açma 
özelliği Android’e kazandırıldı. Butter project 
ve enerji verimliliği sağlandı.

• Ekim 2012’de 4.2 (Jelly Bean Plus) ya-
yınlandı. Çoklu kullanıcı, 360 derece panora-
mik fotoğraf ve Swype klavye kazandırıldı.

• 11 Şubat 2013’te 4.2.2 (Jelly Bean Plus) 
sürümü yayınlandı. Bu güncelleme “perfor-
mansı ve kararlılığı artırır” sloganıyla çıkarıldı. 
Isınma ve donma problemleri giderildi.

• 24 Temmuz 2013’te 4.3 (Jelly Bean)sü-
rümü yayınlandı. Çoklu kullanıcı için ebeveyn 
kontrolü, oyunlar için OpenGL ES 3.0 desteği, 
diğer teknolojik aletlere bağlanmak için ilk 
akıllı bluetooth teknolojisi, Wi-Fi’ı açıp kapat-
mak yerine otomatik açılıp kapanabilen akıllı 
Wi-Fi teknolojisi eklendi. Ayrıca uygulama 
izinleri bu sürümle birlikte kontrol edilebiliyor.

• 31 Ekim 2013’te çıkması beklenen 5 (Key 
Lime Pie) yerine Android 4.4 (KitKat) yayınlan-
dı. Görsel ara yüzde bir çok değişiklik yapıldı. 
RAM optimizasyonu sayesinde 512MB RAM’e 
sahip cihazlarda da çalışabilmektedir. ART 
(Android Run Time) sanal makinesi Android 
4.4 Kitkat Nexus ile deneysel olarak sunul-
muştur.

Tüm bunların ışığında, telefon ve tabletlere 
uygulanan Android 
işletim sisteminin 
uydu alıcılarında 
uygulanması fikri ile 
yola çıkarak, And-
roid işletim sistemli 
set top boxlar üretil-
miştir. Amaç, smart 
özelliği olmayan 
televizyonlarında bu 
özelliği kazanması, 
televizyonunuzun 
PC haline dönüş-
türülmesi,  TV nizi 

seyrederken, diğer yandan, istediği-
niz her tür uygulamanın TV’nizde ça-
lıştırılması, sosyal ağ paylaşımlarının 
yapılması, kamera desteği, youtube, 
bluetooth, wifi,  internet üzerinden 

istediğiniz film ve dizilerin dilediğiniz saatte 
seyredilmesi, vs gibi örnekleri çoğaltmak 
mümkün. Sonuç olarak gelinen nokta, Android 
işletim sistemli set top box ile TV izleme keyfi 
yeniden tanımlandı.
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Büyük ekran ve küçük ekran ilişkisi;

pple iPad tanıtımına başladığı 2010 
Nisan ayından bu yana dizüstü, tablet 
ve akıllı telefonlar arasında karşılıklı 

ekran bağlantısı yaygın olarak kullanılmak-
tadır. Bununla beraber 2013 Mart ayında 
yayınlanan Microsoft reklam raporlarına göre, 
büyük ekran yani TV alıcılarının, PC, tablet ve 
akıllı telefon gibi küçük ekranlı cihazlara göre 
karşılıklı ekran bağlantısı özelliği bakımından 
son derece eksik olduğu belirtilmektedir. Bunu 
aşağıda rakamlarla daha iyi görebiliriz.

Google 2012 yılında kullanıcı davranışları 
ile ilgili bir araştırma yaptı. Buna göre kullanı-
cıların yüzde 77’si TV izlerken aynı zamanda 
dizüstü, tablet veya akıllı telefon kullanmakta-
lar. Araştırma ile ilgili detaylı rakamlar aşağıda 
verilmiştir.

Büyük ekran – yani TV- izleyicileri veya 
küçük ekran kullanıcıları, bir anda dikkatle-
rini birinden diğerine yoğunlaştırmaya hazır 
görünüyorlar. Bu durum büyük ve küçük ekran 
cihazlar arasında içerik ve deneyim birlikteliği 
fırsatı yaratmaktadır. Karışık ve yorucu ayar-
lara, yapılandırmalara gerek olmaksızın içerik, 
Büyük Ekran ve Küçük Ekran aygıtlar arasında 
paylaşılabilir diyebiliriz.

Anlatımımızda, büyük ekrandan Küçük 
Ekrana paylaşıma kısaca İngilizceden alıntı 
yaparak “Big2Small” diyelim.

Şu durum pek çok evde sıkça olmaktadır;
Eşlerden biri önemli bir futbol maçını izle-

mek isterken oturma odasındaki uydu alıcısını, 
bir başka programı izlemek isteyen eşi ile pay-
laşmak durumundadır. Yeni nesil uydu alıcıları 
“Big2small” teknolojisi ile Büyük Ekran TV ‘den 
yönlendirilen içeriği Küçük Ekran, yani Tablet 
veya Akıllı Telefon üzerinden izleme olanağına 
sahip olacaklardır.  Tek gereken şey Küçük 
Ekran Tablet, Dizüstü veya Akıllı Telefon ile 

çoklU ekrAn UYGUlAmASInIn 
STB TEKNoLoJİSİNE UyARLANmASI

Fikret oksen 
elektronik mühendisi
next&nextStar fabrika müdürü
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Uydu Alıcısının aynı Ağ bağlantısı içinde olma-
larıdır. “Big2Small” ile bunun bir kaç dokunuşla 
nasıl olacağına yakından bakalım.

1- Küçük Ekran 
cihazınıza yükle-
meniz gereken bir 
uygulama bulunmak-
tadır. Bu uygulama 
kurulduktan sonra 
çalıştırdığınızda 
otomatik olarak aynı 
ev ağ bağlantısı 
içinde çalışan Uydu 
Alıcısını arar. 

2- Uydu Alıcınız 
listeden seçilir ve 
Kanal Listesi görün-
tülenir. Küçük Ekran 
cihazda dilediğiniz 
kanalı, üzerinde 
dokunarak seçebi-
lirsiniz veya kanallar 
arasında gezinebilir-
siniz.

Yukarıdaki resimde, soldaki TV ekranı iken 
sağdaki, örneğin Tablet ekranında oynayan 
başka bir kanaldır.

“Big2Small”, yayınlanan kanalın Uydu Alıcı-
sı tarafından ev içi ağ paylaşım ortamında bir 
diğer küçük ekran örneğin tablet, akıllı telefon, 
vb. cihaza stream edilmesine olanak veren bir 
teknolojidir. Uydu Alıcısı ve akıllı aygıt ile bir 
kere böyle bir bağlantı tesis edildiğinde artık 
Uydu Alıcısı, akıllı cihaz olarak nitelediğimiz 
örneğin telefon ile etkileşim içinde olacak ve 
ilgili bilgi ve kanal listesini aktaracaktır. Kul-
lanıcının secimi ile arzu edilen kanalın Uydu 
Alıcıya bildirimi sonucunda Uydu Alıcısı sade-
ce bu kanalı stream edecek telefon veya tablet 
bu stream’i oynatacaktır. Bant genişliğinin 
etkin kullanımı için Uydu Alıcısının kilitlendiği 
frekanstaki paketin tamamı stream edilmez.   

Küçük ekrandan büyük ekrana paylaşıma 
da kısaca “Small2Big” diyelim ve diğer senar-
yoya bir bakalım.

Evinize gelen konuklarınıza telefonunuz-
daki tatil resimleri ve videolarını göstermek 

istiyorsunuz. Fakat böyle bir topluluğa bu işi 
küçük bir telefon ekranından yapmak pek de 
ilginç ve eğlenceli değil. STB ile sahip olunan 
yeni “Small2Big” özelliği ile telefonun PC’ye 
bağlanması, resim ve videoların PC’ye alınma-
sı ve oradan bir USB bellek aygıtına aktarıl-
ması, bu bellek aygıtının STB veya TV alıcı-
sına bağlanarak görüntülenmesi gibi bir sürü 
can sıkıcı adım gerekmeksizin, medyalarınızı 
büyük TV ekranında dostlarınızla paylaşabile-
ceksiniz.

Basit olarak “Small2Big” teknolojisi akıllı 
telefon ve tablet içindeki video/resim medya-
larınızı doğrudan Uydu Alıcısının bağlı olduğu 
TV Ekranında görüntülenmesini sağlayan bir 
teknolojidir. İki adımda açıklamak gerekirse;

1- Akıllı Telefon veya Tablet içinde video 
veya resim izlediğiniz var olan uygulamayı 
açın. Bu “Gallery”, “Resim” gibi isimlerde olabi-
lir. Telefon veya Tablet PC’nin, Uydu Alıcısı ile 
aynı Ağ Bağlantısı içinde olduklarından emin 
olun.

2- Telefon veya Tablet ekranında, Resim/ 
Video dosyasını, üzerinden görüntülemek iste-
diğiniz aygıtı seçmenize izin verecek küçük bir 
ikon bulunmaktadır. Bu örneğin bazı Android 
telefonlarda “allshare” olarak adlandırılır. Bu 
ikon tıklandığında, Uydu Alıcısı otomatik ola-
rak ağda varsa diğer bağlantılı lokal aygıtlar 
ile birlikte listelenir. Son olarak Uydu Alıcısı bu 
liste içinden seçilir. Aşağıdaki resimde, solda, 
bir telefonda aygıt seçimi yapmanız için resim 
üzerinde kullanılan ikon ve sağda ev ağ bağ-
lantısında  listelenen aygıtlar içinde “Ali Media 
Render” ile Uydu Alıcısı işaretlenmiştir.

“Small2Big”, şu anda Smart TV’ler ve 
Smart Telefon/Tablet PC’lerde yaygın olarak 
kullanılan, medya paylaşımında ortak bir 
standart haline gelmiş DLNA teknolojisine da-
yanmaktadır. Sony, Samsung, LG gibi büyük 
markalar ürettikleri aygıtlarda DLNA teknoloji-
sini uygulamalara verdikleri “Content Throw”, 
“AllShare”, “SmartShare” gibi özel isimler al-
tında desteklemektedirler. Kısaca, “Small2Big” 
özelliği ile, küçük akıllı aygıtların ev ağına za-
ten sürekli bağlantılı olmaları nedeniyle medya 
paylaşımı hiçbir zahmet ve ayar gerekmeksi-
zin saniyeler içinde yapılabilmektedir.
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TUYAD
UYDU ELEKTRONİK İLETİŞİM 

 İŞ İNSANLARI  DERNEĞİ

HD Satellite And TV Systems  



Uydu alıcı satış ve imalatı yapan firmalar, 23 ve 30 
Ocak tarihlerinde TUYAD dernek merkezinde bir araya 
geldi ve prensip kararları aldı. SD uydu alıcı pazarının 
satış prensipleri konusunda son çıkan kanun ile piya-
sanın imalatı destekleyen bir model  yakalamış olması, 
sektörün tüm temsilcilerinin yapılan ticaretten memnun 
olmasını sağladı.

4A uydusu ile HD uydu alıcı satışlarının artacağı 
yeni dönemde, özellikle artan HD yayın formatındaki 
kanallar piyasada olumlu anlamda beklentileri arttırdı.

Sektör temsilcilerinin bir araya geldiği iki toplantı 
sonunda alınan prensip kararları ise şöyle:

1. İstişare anlamında daha geniş zümre toplantıları-
nın sıklıkla yapılması ve sektörde her marka temsilcisi-
nin toplantıya çağrılması,

2. İmalatçı ve ithalatçıların ara toptancılarla, piyasa 
sorunları hakkında toplantıda belirlenen hassasiyetle-
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