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Dijital sistem; bol ve çeşitli içerik, yüksek kapasite, yüksek görüntü ve ses kalitesi gibi sağladığı faydalar ile teknolojik 

bir sıçrama olarak görülmektedir.  

Ancak teknolojinin sunduğu bu değerlerden faydalanabilmek için seçilecek sistemin taşıması gereken özellikler bilin-

meli ve sorgulanmalı. Bu nedenle özellikle; bugünün ve geleceğin HD kanallarına uyumluluk, farklı uyduların kanal 

dağılımı doğrultusunda bağımsız paket oluşturup kapasite ve maliyet optimizasyonu gerçekleştirme, merkezden ka-

nal sıralama, Dijitürk, D-Smart, Filbox gibi platformların şifreli kanallarını çözebilme gibi birçok özellik dikkate alınmalı-

dır.  

Bu özellikler; kapasite, verimlilik, içerik, kullanım alanı ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilmenin dışında, sistemin 

nihai maliyetini optimize etmek açısından büyük önem taşır.   

Merkezi Dijital TV Sistemi QAM Headend 

(SMATV) 



 
                www.trodio.com                                                                           3 

Her gün sayısı hızla artan HD (yüksek çözünürlükte) yayınların alınabilmesi için sistemde yer alan alıcı modüllerinin 

DVB-S2 uydu yayın formatını desteklemesi gerekir.  

Bu sayede, sistemin ilk kurulumunda SD yayınlar için kullanılan bir cihaz, daha sonra kanalın HD yayına dönüşmesi 

veya aynı cihaza farklı bir HD yayın ilave edilmesi senaryolarında da tam uyumluluk gösterir.  

Dijital Sistemler ancak böyle bir yapı ile yıllar içinde gerçekleşecek değişimlere karşı ayakta kalabilir, uzun seneler 

altyapı ve merkezde herhangi bir ekte harcama gerektirmeden kullanılabilir. 

HD Desteği ile yüksek görüntü kalitesi !  
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Dijital sistemlerde  verilen kanal sayısının önemi (kısıtlaması) yoktur. Önemli olan daha az sayıda cihaz  kullanımı ile 

daha geniş ve doyurucu içerik verilebilmesi, dolayısıyla sistemin maliyetinin minimize edilmesidir. Ayrıca sonraki dö-

nemlerde kanal sayısında gerçekleşmesi muhtemel genişleme ve büyüme için de mutlak suretle planlama yapılmalı-

dır. Bu noktalar göz önünde bulundurularak tercih edilen sistemin REMUX özelliği olup olmadığına bakılmalıdır.  

Standart sistemlerde verilecek QAM yayın paketleri alınan uydu yayın paket içeriği ile sınırlıdır. Oysa REMUX özelliği 

olan sistemlerde, çeşitli uydu ve frekanslardan alınmak istenen yayınlar öncelikle bir havuzda toplanır. Ve havuzdan 

seçilen televizyon kanalları ile özel QAM yayın paketleri oluşturulur. Böylece tüm modülatörler tam kapasite oranın-

da kullanılır ve içerik seçimine olanak sağlayarak yüksek verimlilik sağlanır. 

REMUX özellikli sistemler, REMUX özellikleri olmayan sistemlere göre bazı durumlarda % 50’ye varan maliyet avan-

tajı sağlayabilir. 

REMUX (Remultiplexer) sayesinde yüksek kapasite, içerik verimi ve planlaması !  
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Merkezi Dijital TV Sistemlerinde (QAM Headend), yüzlerce TV yayını televizyonlara gelecektir. Bu durum hem uygu-

lama hem de TV izleme deneyimi açısından kanal sıralamasında tematik içerik oluşturulmasını zorunlu hale getirir. 

İşte bu zorunluğun üstesinden gelebilmek için doğru çözümün adı; Merkezden Akıllı Kanal Sıralama - LCN. 

Akıllı Kanal Sıralama (LCN) özelliğinin olmadığı sistemlerde; yayınlar televizyonlara alfabetik olarak veya paket için-

deki sıraya bağlı şekilde gelir, izleyici açısından kullanıcı bir sırada gelmez. Popüler kanalların çok arkalarda, az izle-

nen kanalların ise daha önlerde kalmasına yer açacak bu durum, hem izleyici hem de sistemi kuran kişi açısından 

ciddi sıkıntılar doğurur. Yüzlerce televizyon yayınının sıralamasını televizyonlarda yapılması göze alınsa bile, mer-

kezde yapılacak bir bakım veya değişiklik; bütün televizyonlarda bu sıranın bozulmasına neden olacak ve izleyicile-

rin kendi sıralamasını tekrar yapmasını zorunlu hale gerektirecektir. 

Oysa LCN özelliği olan sistemler sayesinde TV yayınlarını tematik olarak istenen sırada dizerek merkezden gönder-

mek mümkündür. Böylece merkezden yapılan küçük bir ayarlama ile, sistemin bağlı olduğu yüzlerce televizyon aynı 

kanal sıralamasına sahip olacaktır. Bu özellik, hem izleyiciler hem de uygulamacılar için büyük bir kullanım rahatlığı 

sağlar. 

Bu önemli fonksiyondan faydalanmak için seçilen Dijital TV sistemi mutlaka LCN özelliği olup olmadığına bakmanızı 

öneririz. 

LCN - Merkezden kanal sıralama!  

CI modülü ile şifreli yayın ve platformlara uyum !  

Digiturk, D-Smart gibi lisanslı platformlar ile içerik anlaşması yapılması halinde, istenen sayı ve içerikte yayın merkez-

den çözülerek dağıtılır. Özellikle otel ve hastane uygulamalarında yapılacak toplu anlaşmalarda, şifreli yayınların 

“dekoder” kullanmadan odalarda izlenebilmesi sağlanır.  

Ayrıca BISS şifreli yayınlar da çözülebilir. Bu sayede şifreleme kaynaklı herhangi bir kesinti veya kesilme yaşanmaz.  
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