
 

Mühendislik ve Teknoloji Kuruluşu 

 

IET.tv Hızlı Başlatma Kullanıcı Kılavuzu 
 

Mühendislik ve Teknoloji Kuruluşu (IET) IET.tv platformu için kullanıcı kılavuzuna hoş geldiniz. IET  

Üyeleri, arada sırada gelen ziyaretçiler, kurumlarda ya da büyük organizasyonlardaki kullanıcılar ve 

bu kurumlardaki kütüphaneci ya da yöneticiler dahil tüm kullanıcılara bu rehber platform için bir dizi 

faydalı bilgiyi kapsar. Bu kılavuzda aradığınızı bulamazsanız veya teknik sorunlar yaşıyorsanız, lütfen 

bu kılavuzun sonundaki ayrıntıları kullanarak bizimle iletişime geçin. IET.tv'ye abone olmak 

isterseniz, sales@iet.tv adresinden bize e-posta ile ulaşın. 
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Başlarken 
IET.tv'yi http://tv.theiet.org/ adresinden başlatın. Bir yönetici iseniz, hesabınız satış destek birimi 

tarafından etkinleştirildiğinde almış olduğunuz hesap ayrıntıları ile giriş yapabilirsiniz. 

 

Bu bilgiyi almadıysanız, sales@iet.tv ile iletişim kurun. 

 

Bir yönetici değilseniz, IET.tv'yi kullanmak için kurumsal erişim veya 

bir kullanıcı adı ve parola gerekir. Her iki durumda da, 

yerel yöneticinize danışın. 

 

IET.tv.at'yi kullanırken yardıma ihtiacınız olursa, 

Yardım işlevini kontrol etmeyi unutmayın 

 

Ana sayfaya dönmek için 

IET.tv simgesini kullanabilirsiniz 

 

 
 

 

 

Öne çıkan videoları radyo düğmelerini kullanarak veya sola veya sağa kaydırmak için kaydırma 

oklarını kullanarak gezebilirsiniz. 
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Aynı sayfanın altında, En Popüler ve En Son videoları görüntüleyebilirsiniz. 

 

 
 

 

 

 

 

Tüm Bağlantıları Görüntüle sizi hangisini seçtiğinize bağlı olarak En Popüler veya En Son 

videoların tam bir listesine götürür. Bu aşamada söz konusu bağlantılar tüm IET.tv içinden seçerler. 

Bu bağlantıların kanal içeriği bulmak üzere nasıl kullanılacağını görmek için lütfen Kanallar 

bölümüne bakın. 
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Giriş sayfasında, IET.tv işlevselliğinde arama yapmanız, gezinmeniz ve işlevsellikten en iyi şekilde 

yararlanmanıza yardımcı olacak birkaç özellik bulacaksınız. Bunlara aşağıdakiler dahildir: 

 

Kanallar 

Arama çubuğu 

Hizmetler 
 

Şimdi sırayla bunlara bakalım. 

 

 

Kanallar 
 

IET.tv'deki içerik, kanallar olarak adlandırılan akışlarla organize edilir. 

 

 
 

 

Kanallar açılır menüsünden, 

abone olduğunuz içeriği 

görüntüleyebilirsiniz. 

Kanal Satın Alma, 

bireylerin yeni içerik akışlarına 

abone olmalarını sağlar. 

 

 Yeni içeriğe abone olmak isteyen 

Kurumlar bunun için 

iletişime geçebilirler 

IET.tv at:sales@iet.tv 
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Kanallar açılır menüsünü seçtiğinizde, aşağıdaki menüyü görürsünüz. Bu menüde, farklı alanlara 

yerleştirilmiş olan tüm kanalları görüntüleyebilirsiniz. Bu kanallar hakkında daha fazla bilgi almak 

için Ek 1'e bakın. 

 

Teknoloji,  Üyeler,  Kampüste,  IET  ve Ortaklar 

 

 
 

Örneğin belirli bir konudaki videoları seçmek için Teknoloji kanalı bağlantıları'nı tıklayın. Bir 

kanalı seçtiğinizde, giriş sayfasında olduğu gibi, kaydırma oklarını ve radyo düğmelerini kullanarak 

göz atmanızı sağlayan bir kanal sayfasına gideceksiniz 

 

(bkz. Aşağıdaki IT Kanalı Sayfası). 

 

 
 
En Popüler Başlığı altındaki Tümünü görüntüle ve En 

Son başlığı altındaki Tümünü Görüntüle, bir kanal 

sayfası için gösterilecek sayfayı genişletir ve sayfayı 

geçerli kanaldaki tüm videolara göre sıralar. Sıralama 

geçerli kanala ait tüm videoları popülerliklerine göre 

(en "sevilenler") en üstte olur. 

 En Popüler Başlığı altındaki Tümünü 

 görüntüle ve En Son başlığı altındaki 

 Tümünü Görüntüle, bir kanal sayfası için 

 gösterilecek sayfayı genişletir ve sayfayı 

 geçerli kanaldaki tüm videolara göre sıralar. 

 Sıralama geçerli kanala ait tüm videoları 

 popülerliklerine göre (en "sevilenler") tarih 

 sırası şeklinde sıralar ve en yeni en üstte olur. 

 Bir örnek için sonraki sayfaya bakınız. 

 
Lansmanından (Nisan 2015) sonra, Gelecek Videolar bölümü, sitede yayınlanmak üzere olan videolarla ilgili 

bilgileri gösterir. 
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Bu örnek, IT Kanalı sayfasındaki En Son Başlık için Tümünü görüntüle'yi seçtiğinizde ne 

gördüğünüzü gösterir. Tüm bu videolar Tarihe göre sıralanmıştır (en yeniler en önce). 
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Arama Çubuğu 
 

IET.tv, seçilen anahtar kelime için tüm video içeriğini bulmanın yanı sıra e-Kitaplardan, dergilerden 

ve IET'teki diğer çevrimiçi kaynaklardan ilgili içeriği önermek için akıllı arama işlevine sahiptir. 

 

 
 

Arama açılır menüsü ile arama çubuğunu 

kullanabilir, anahtar kelime ya da cümleyi 

girerek aramanızı daraltabilir ve sonra belli bir 

konuşmacı/ sunucu seçebilir 

 Giriş tuşuna basarak ya da büyüteç 

 simgesine tıklayarak aramayı 

 gerçekleştirebilirsiniz. 

 

Radar gibi konuları, Siber gibi anahtar kelimeleri, CIRED gibi etkinlikleri veya Bill Gates gibi 

konuşmacıları arayabilirsiniz. 

 

Arama teriminizi girdikten sonra, aramanızı geliştirebileceğiniz bir sonuç ekranına gideceksiniz. 

Örnek olarak, 'siber' terimini araştırdık (arka sayfaya bakınız). 

 

Yukarıda verilen örnekler de dahil olmak üzere bir dizi aramadan alınan örnek sonuçları Ek 2: örnek 

aramalarda görebilirsiniz. 
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Aramanızı Geliştirmek 
 

Sonuçlar sayfasına ulaştığınızda, sonuçları daraltmak için aramayı geliştirebilir veya yeni bir arama 

terimi girebilirsiniz. Birden fazla sonuç sayfası varsa hepsini sayfa gezinme çubuğuyla tarayabilirsiniz. 

 

 
 

Bir dizi Filtre kullanarak sonuçlarınızı 

geliştirebilirsiniz. 

 Sonuçları, tarihe göre sıralayabilir, 

 aramayı kanal, uzunluk, tür, ilgi, 

 popülerlik ve başlığa göre 

 daraltabilirsiniz. 

 

 

 

 

Örneğin, ilgili filtreleri tıklayarak arama konunuza giren konferans ve etkinlikleri bulabilirsiniz. 

 

İzlemek istediğiniz sonuca tıkladığınızda, artık videoyla neler yapabileceğinize ilişkin birkaç 

seçeneğiniz olur. 
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İçerik Görüntüleme, Yönetme ve Erişme 
 

İstediğiniz videoya eriştiğinizde, giriş yaptıysanız 

veya IP erişimi sağlıyorsanız, IET.tv'yi 

oynatmanızı ve yerleştirmenizi sağlar 

 , bunu kendi cihazınıza da indirebilirsiniz 

 

 
 

 

Bu sayfa, bir videonun kaç kez görüntülendiğini ve ne kadar popüler olduğunu gösterir. İndirilen 

videolar, kullanıcıların sunumlarda, araştırma projelerinde, eğitim kurslarında veya derslerde 

bulunmasına olanak tanıyarak çevrimdışı olarak görüntülenebilir. 

 

IET.tv, kendi harika içeriğini sunmanın yanı sıra çeşitli çevrimiçi kaynaklardan ilgili içeriğe 

yönlendirir ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.theiet.org   © IET.tv Kullanıcı Kılavuzu v1.1 Temmuz 2015      9

http://www.theiet.org/


IET.tv Kullanıcı Kılavuzu v1.1 Temmuz 2015 
 

 

İlgili Videolara Erişim 
 

İlgilendiğiniz alanda bir video bularak başlayın. Burada "siber" anahtar kelimesiyle yaptığımız 

aramada bir video bulduk. Aşağıda, seçtiğimiz video için ekranın üst yarısı bulunmaktadır. 

 

 
 

Elbette videoyu burada görebilirsiniz, ancak ilgili videoları ve içeriği de görebilirsiniz. Aşağıda olduğu 

gibi bir ekran görene kadar sayfayı aşağı doğru kaydırın. 

 

Bu alt ekranda, tıklayarak seçebileceğiniz ilgili videoların bir listesini görebilirsiniz. 
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Ekranda ayrıca video ile ilişkilendirilmiş anahtar kelimeler ve etiketler gösterilir. Her biri bir 

bağlantıdır. 

 
 

Örneğin, dağıtım ağlarına tıklarsanız, 'dağıtım ağları' etiketi olan tüm IET.tv videolarını listeleyen bir 

sayfaya gidersiniz. Benzer şekilde, bu videonun sayfasında da etkin bağlantılar olan kendi anahtar 

kelimeleri bulunur. 

 

İlgili İçeriğe Erişme 
 

Videoyla ilgili olmayan içerikleri kolayca IET üzerinden bulabilirsiniz. 

 
 

Bu bağlantılar, sizi IET Dijital Kütüphanesi'nden IET Web Sitesindeki Dergi makalelerine ve e-

Kitaplara ilişkin içeriğe götürür. 
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Video Üretim Hizmetleri 
 

IET.tv sadece bir video platformu değildir. Ayrıca video üretim hizmetleri sunmaktadır: filme alma, 

Internet üzerinden yayın ve web seminerleri ve düzenleme. 

Bu konu hakkında bilgilere Hizmetler menüsünden ulaşılabilir. 

 
 

Yönetici Erişimi 
Not: Giriş bilgileriniz, deneme veya satın alma erişimi alırken satış destek ekibi tarafından oluşturulur. 
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Giriş yaptıktan sonra, giriş açılır menüsünden yönetici seçeneklerine erişebilirsiniz. 

 
 

Bu, MARC kayıtlarının yanı sıra erişim raporu panosuna ve kullanıcı yönetim işlevine erişmenizi 

sağlar 

 

MARC Kayıtlarına Erişim 
IET.tv erişebileceğiniz video içeriği için MARC Kayıtları sağlar. Kayıtları MARC veya XML 

formatında indirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, ekranın üst kısmındaki MyIET açılır menüsünden 

(yukarıda gösterilmektedir) MARC kayıt bilgileri sayfamıza bakınız. Bu sayfayı görmeniz için 

yönetici olarak oturum açmanız gerekmektedir. 

 

Erişim Raporu Kontrol Paneli 
Bu kontrol paneliyle, yöneticiler kuruluşları için IET.tv'nin kullanım istatistiklerini görüntüleyebilir. 

 
 

Yukarıda gösterilen rapor sekmelerini kullanarak, size aşağıdaki bilgileri veren bir rapor 

oluşturabilirsiniz 

■■ Belirtilen bir kullanıcı tarafından (kullanıcı adı * ile) veya IP adresine göre kullanım * 

■■ Belirli bir tarih aralığındaki kullanım 

■■ Etkinlik türüne göre kullanım (ör. indirme, görüntüleme, oynatma) 

■■ Cihaza göre kullanım (ör. Masaüstü / mobil / tablet) 

■■ Kanallara göre kullanım (örn. Kanallar açılır menüsünden kullanıcılara sunulan kanal seçenekleri) 

■■ Video türüne göre kullanım (ör. Ücretsiz, premium veya abonelik) 

■■ Belirtilen bir videonun kullanımı 

(Lütfen Dikkate Alın: IP adresine göre erişimi kullanan kurumlar kullanıcı adlarına göre kullanım 

görüntüleyemez; benzer şekilde kullanıcı adı ve parola erişimini kullanan kurumlar IP adresine göre kullanım 

görüntüleyemezler.) 
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Kullanım Raporu Örneği 
 

Bu örnekte, genel bir kullanım raporu oluşturacağız. 

 

Bu ekrana eriştiğinizde, Kullanıcı Seç sekmesinden başlayın. 

 
 

Önce, istediğiniz Kullanıcı Ad(ları)nı veya IP adreslerini arayın ve sonraki sekmeye gitmek için 

Devam et'i tıklayın. 

 

Artık Tarih Seç sekmesindesiniz. Bir tarih aralığı seçin veya girin. 

 
 

 

Açılır takvimleri kullanarak raporunuzun başlangıç ve bitiş tarihlerini seçebilirsiniz. 
 

 

14      © IET.tv Kullanıcı Kılavuzu v1.1 Temmuz 2015 www.theiet.org

http://www.theiet.org/


IET.tv Kullanıcı Kılavuzu v1.1 Temmuz 2015 

 

 

Seçimlerinizi tamamladığınızda, Etkinliği Seç sekmesine gitmek için Devam düğmesine tekrar 

tıklayın. 

 
 

 

Seç sekmesinde, açılır menüden ilgilendiğiniz etkinlik istatistiklerini seçin. Bu durumda, varsayılan 

ayarı olan Tümü'nü seçiyoruz. 

 
 

 

Tamamlandıktan sonra, sekmeler arasında ilerlemek ve diğer parametreleri ihtiyaçlarınıza göre 

ayarlamak için Devam et'i tıklayın. Bu örnekte, diğer tüm sekmeler için varsayılan ayarları 

kullanıyoruz. 
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Son sekmeye geldiğinizde, Rapor Oluştur düğmesini tıklayın. 

 
 

Seçilen parametrelerin bir özetinin açılır menünün altında görüntülendiğini unutmayın. 

 

Rapor Oluştur düğmesi, bir özet grafiği ve kullanım verileri tablosu oluşturur. Kullanım raporuna bir 

örnek aşağıda verilmiştir. 

 

Rapor ekranının üst kısmı, kullanım istatistiklerini bir grafik olarak özetlemektedir: Bu bilgileri ayrıca  

 
 

PDF, Word veya Excel dosyası olarak indirebilirsiniz. 
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Aynı ekranın altında rapor verilerinin bir tablosu bulunur: 

 
 

 

Kullanıcı Yönetimi 
Yöneticiler, yönetici açılır listesinin Kullanıcı Yönetimi seçeneğini kullanarak en fazla 4  adet diğer 

yönetici hesabı oluşturabilirler. 

 
 

 

Ayrıca Kullanıcı Yönetimi'nde, kullanıcı adı ve parola erişimli kontrolü kullanan kuruluşlar yeni 

kullanıcılar oluşturabilir. 

 

Yöneticiler ayrıca yönetici şifrelerini ve Yönetici ayrıcalıklarını buradan değiştirebilir. 
 
 

 

 
 

www.theiet.org   © IET.tv Kullanıcı Kılavuzu v1.1 Temmuz 2015      17

http://www.theiet.org/


IET.tv Kullanıcı Kılavuzu v1.1 Temmuz 2015 
 
  

IET.tv'yi tablet ya da akıllı telefon üzerinde görüntüleme 
 

Yatay bir tablet / akıllı telefonda IET.tv'yi görüntüleme, bu kılavuzdaki önceki ekran görüntüleriyle 

hemen hemen aynı olan bir görünüm verecektir. Öte yandan, IET.tv sitesinin dikey olarak 

görüntülenmesi mizanpajı biraz değiştirmekte olup, burada ana farklılıkları ele alacağız. Gezinme 

işlevlerinin çoğu artık açılır menüde görünür. 

 

Bir tablet/ akıllı telefon üzerinde portre olarak IET.tv 

 
 

Ayrıca, Gelecek, En Popüler Arama kategorilerine de erişilmektedir ve (yukarıda görünmez) En Son 

Arama da listelenmiştir. Bunlar yatay değil dikey olarak sayfanın alt kısmında bu düğme aracılığıyla 

listelenmiştir. 
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Menü'yü seçtiğinizde, aşağıdaki ekranı görürsünüz. 

Burada Giriş, Kanal Satın Alma * ve Kanallar, Yardım ve Hizmetler alt menüleri seçeneklerini 

göreceksiniz. 

 
 

* Daha önce olduğu gibi, Kanal Satın Alma'nın kurumsal alım yerine bireysel amaçlı olduğunu lütfen 

unutmayın 

(Daha fazla bilgi için sayfa 4'e bakınız). Yönetici iseniz, lütfen yönetici ayrıcalıklarına erişme 

ayrıntıları için sayfa 21'e bakınız. 
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Yardım ve Hizmetler menüleri oldukça basittir ve Kanallar menüsünün üstündeki kısımlarda ele 

alınmıştır; biraz farklı olduklarından şimdi mevcut olan seçeneklere bakacağız.  

 
 

 

Bu menüde Teknoloji, Üyeler, Kampüste, IET ve Ortaklar kanal kategorilerini seçebilirsiniz. 

Bunlardan birini seçtiğinizde, her kategorideki tek tek kanalların bir listesi sunulur. Örneğin, Teknoloji 

kategorisi, o kategorideki videoları izlemek için seçilmesi gereken tüm konu alanlarına (örneğin, BT, 

İletişim, Ulaşım) bağlantılar sağlar. 
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Yönetici seçenekleri 
Bir yönetici iseniz, yönetici ayrıcalıklarına erişmek için giriş yapmanız gerekir. Ana sayfadaki 

Menü'yü seçerek oturum açma ekranına ulaşabilirsiniz. 

 
 

Daha sonra Lütfen Giriş Yap'ı seçin. 

 
 

 

 

 

www.theiet.org   © IET.tv Kullanıcı Kılavuzu v1.1 Temmuz 2015      21

http://www.theiet.org/


 

IET.tv Kullanıcı Kılavuzu v1.1 Temmuz 2015 
 

 

Bir yönetici olarak oturum açtıktan sonra, aşağıdakine benzer bir menü göreceksiniz: 

 
 

 

Bu örnekte, kullanıcı adı gizlilik nedeniyle silinmiştir. Menünüzde, kullanıcı adınız görünecektir. 

 

 

Daha önce belirtildiği gibi yönetici seçeneklerine erişmek için Benim IET'im seçeneğini seçin. 
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Ek 1- mevcut kanallar 
 

IET.tv'de görüntülenebilecek video kanalları şunlardır: 

 

Mühendislik ve teknoloji ile ilgili konuları ele 

alan 9 uzmanlık kanalı: 

■■ iletişim 

■■ imalat 

■■ kontrol 

■■ ulaşım 

■■ elektronik 

■■ güç 

■■ BT 

■■ sağlık bakımı 

■■ yönetim 

 Aşağıdakileri kapsayan 6 ücretsiz 

 kanal: 

 ■■ IET'den Haberler 

 ■■ Araştırma seminerleri 

 ■■ Kurumsal sunumlar ve örnekler 

 ■■ IBC (Uluslararası Yayıncılık 

 Konvansiyonu) ortak kanal 

 ■■ Ulusal Araçlar ortak kanalı 

 ■■ IET Inspec bibliyografik veri tabanı 

 

 

 

 

 

 

Ek 2- örnek aramalar 
Örnek Arama Örnek sonuçlar 
Radar • Sabit durum 94 GHZ meteoroloji için Doppler radarı 

• Radar 2012 konferansından bir örnek 

• Savunma ve Güvenlik Yeniliklerinde Paradigma Değişimi 
Biyomedikal • Biyosinyal İşleme ve analiz 

• Anti-kanser tedavisi için implante edilebilir cihazlar 

• Öncelikli medikal cihazların teknik özellikleri için Dünya Sağlık Örgütü şablonu 
Yenilenebilir Enerji • Yenilenebilir Enerjiyi Şebekeye Entegre Etme 

• Swansea Bay gelgit lagünü - yeni bir enerji altyapısı türü için bir plan 

• Yenilenebilir Enerji Üretimi için Yeni Elektrikli Makineler 
Kablosuz Sensörler • Dokunmatik İnternet - IoT, 5G ve Cloud on steroidler 

• Kablosuz hasat algılama ve kontrol sistemleri için yeni bir IEC standardı 

• Siber-fiziksel acil durum sistemlerinde sensörler 
Siber • AB'nin Kritik Sınır Siber Savunma Altyapısı 

• Siber güvenlik: ortaya çıkan zorluklara karşı beceri eksikliği 

• Siber Fiziksel Sistemler için Yenilikçi Platform Tabanlı Tasarım 
CIRED • Avrupa ve ötesinde akıllı dağıtım ağları 

• Sürdürülebilir bir enerji sistemine dönüştürülerek iklim krizini çözmek için bir sağlayıcı 

ve tüketicinin pazar rolü olarak elektrik dağıtımı 

• Nikola Tesla'nın Hayatı ve Çalışması 
Bill Gates • Toplantı Konuşması 2 [Bill Gates] 

• Bill Gates, Mühendisler için Global Büyük Zorluklar hakkında konuşuyor 
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İletişim Detayları ve Teknik Destek 
Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız veya teknik sorunlar yaşıyorsanız, lütfen info@iet.tv adresine e-posta 

atın. Satın alma ve denemeler dahil olmak üzere diğer sorularınız için, lütfen yerel temsilcinizle aşağıdaki 

şekilde irtibat kurun: 

 

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 
IET 
Michael Faraday House Six Hills 
Way Stevenage Herts, SG1 2AY 
İngiltere 
T: +44 (0)1438 767328  
F: +44 (0)1438 767339  
E: emea.sales@theiet.org 

Amerika 
IET USA Inc 379 Thornall Street 
Edison, NJ 08837 ABD  
T: +1(732) 321 5575  
T: +1(866) 906 5900  
Destek Masası (ABD ve Kanada) 
F: +1(732) 321 5702  
E: ietusa@theiet.org 

Asya Pasifik 
IET Asia Pacific Office 4412-4413 
Cosco Tower 
183 Queen's Road Central Hong Kong 
T: +852 2778 1611  
T: +852 2521 2144 Destek Masası  
F: +852 2778 1711  
E: salesAP@theiet.org 

Dünya çapında teknik servis vardır: info@iet.tv 
 

 

 

 

 

 

IET Hakkında 
IET, 127 ülkede yaklaşık 160.000 üyeyle Avrupa'nın en büyük profesyonel mühendisler topluluğudur. Kapsamlı 

bir yayıncılık programı da dahil olmak üzere mühendis topluluğuna çeşitli hizmetler ve kaynaklar sunmaktadır. 

Araştırma topluluğu için IET, bir araştırma, mektup ve açık erişim dergileri ve 400'den fazla e-Kitap portföyü 

yayınlamaktadır; hepsi dinamik ve pazar lideri IET Dijital Kütüphane'de yer almaktadır. IET Inspec, çok 

saygın bir A & I veritabanı olup, bir dizi uluslararası yayıncıdan yaklaşık 15 milyon özet ve dünyanın 

en büyük mühendislik ve teknoloji video içeriği çevrimiçi arşivi olan IET.tv, mühendislik 

mükemmelliğini desteklemek ve geliştirmek için mevcuttur. 
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