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Özet 
Televizyon izleme ölçüm sistemleri, bireylerin ölçüm 
verilerinin kaydedilmesini ve bu bilgilerin raporlanmasn 
sağlayan yakn gelecek için oldukça ilgi çekici bir üründür. 
Bu makalede, televizyon izleme ölçümlerinin gerçek zamanl 
olarak kaydedilmesi için tasarlanan tümleşik sistem 
sunulacaktr. Bu tümleşik sistem, televizyon izleme ölçüm 
ürünü için yeni özellikler içermekte ve bu özellikleri açğa 
çkaran ağ ve veri taban tasarmn gerçekleştirmektedir.  
 
Anahtar kelimeler: televizyon izleme ölçümü, ağ tasarm, veri 
taban tasarm 

Abstract 
Television rating measurement systems that save and report 
the measurements preciously are promising products in near 
future. In this paper, we present an integrated system design 
to  save the rating measurement informationin in real-time. 
This integrated system includes both the network and 
database design to explore new  properties for television 
rating measurement product.   
 
Keywords: television rating measurement, network design, 
database design.   

1. Giriş 

Televizyon kanallar, yaync şirketler, reklam verenler ve 
televizyon sektöründeki diğer tüm faktörler için programlarn 
izlenme oranlar çok büyük önem taşmaktadr. Ulusal 
kanallarda verilen reklamlarn saniyelerinin bile maliyeti çok 
büyüktür. Bu kadar büyük maliyetle yaynlanan reklamlarn 
en çok sayda izleyiciye ulaşmas reklam verenler ve 
televizyon kanallar için çok kritiktir. Ayn zamanda 
televizyon kanallarnn, programlarnn ne oranda hangi 
bölgelerde, hangi izleyici gruplar tarafndan izlendiği gibi 
istatistiksel bilgilere hizmet kalitelerini arttrmalar için de 
ihtiyaçlar duyulmaktadr [1]. İlaveten, televizyon kanallarnn 
izleme ölçüm bilgilerine gerçek zamanl ulaşarak akşlarn ya 
da reklamlarn bu gerçek zamanl verilere dayanarak 

değiştirmeleri de gelecek nesil televizyon sistemleri için 
gündemdedir. Günümüzde bu ihtiyaçlarn tümünü 
karşlayacak bir ürün gerek teknolojik yeterlilikte gerekse 
maliyet ve yaygnlk bakmndan yoktur. Bu amaç 
doğrultusunda, tüm izlenme oran ölçüm  cihazlarnn yerini 
alacak televizyonlarn geliştirilmesi ve bir internet ağ 
sunucusu ile tümleşik bir çözüm haline getirilmesi öncü bir 
çözüm olacaktr. Bu makalede tümleşik sistem çözümü için 
tasarlanan televizyon izleme ölçüm sistemleri sunulacaktr.  

Öncelikle televizyon izleme ölçümü anlatlacak ve var 
olan baz sistemler tantlacaktr. Daha sonra tasarlanan 
ürünün özellikleri listelenecektir. Son olarak ise, tümleşik 
çözüm için gerçekleştirilen ağ yaps ve istatistiksel veriler 
için önerilen veritaban sunulacaktr. 

2. Televizyon İzleme Ölçümü 
 
İzleyici ölçümünün İngilizce karşlğ Audience 

Measurement olup, izlenme oran, izlenme pay ve benzer 
verilerin sağlanmas amacyla yaplan ölçümlerin tümüdür. 
İzleyici oran (reyting) ortalama izlenme orandr ve bir 
program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen 
ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme pay, bir kanaln 
belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almş olduğu 
pay gösterir.  
 

Türkiye'de reyting ölçümü, Avrupa'da bir çok ülkede bu 
türden veriler üreten AGB Nielsen tarafndan 1989 ylndan 
bu yana gerçekleştirilmektedir. İzlenme oranlarnn ölçümleri 
insan-metre (peoplemeter) teknolojisiyle yaplmaktadr. 
İzleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 
20,000 nüfus üstü kent-ilçelerinde 3,636 adet insan-metre 
cihaz ile yaplmaktadr. Söz konusu hane saysnn bu 
bölgelerdeki 5 yaş üzeri 49,800,377 kişiyi temsil ettiği 
belirtilmektedir.  
 

AGB Nielsen medya izleme ölçümünü insan-metre 
teknolojisi kullanarak yapan bir şirkettir [2]. Bu sistemde 
izleyici sayac üç elektronik birimden oluşur. Frekans 
dedektörü televizyonun içine taklr ve hangi frekanstaki 
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kanaln izlendiğini belirlemeye sağlar. Frekans dedektörüne 
bağl olan kayt cihaz, bir uzaktan kumanda ile çalştrlr. 
Kayt cihaz, frekans dedektörü ile kumanda cihazndan gelen 
bilgileri depolar. Bir ev halknn her bir üyesine kumanda 
üzerinde bir düğme ayrlmştr, o kişi televizyon seyretmeye 
başlaynca kendi düğmesine basar. Eğer televizyon açksa ve 
yeni izleyici kendini tantmazsa, bir şk yanp sönerek 
hatrlatma yapar. Uzaktan kumandada bulunan yedek 
düğmeler sayesinde misafirler de yaş, cinsiyet ve izleme 
statülerini girebilirler. Kaytlar dakika dakika tutulur. 
Ölçümler karadan, kablolu ve dijital uydu yaynlarndan 
toplanan veriler ile elde edilebilir. Kayt cihaz gece 
saatlerinde bir gün boyunca depolamş olduğu bilgiyi telefon 
yoluyla araştrma merkezine iletir. 
 

Arbitron taşnabilir insan-metre teknolojisi günümüzde 
geliştirilen sistemlere örnek teşkil eder [3]. Örneğin portatif 
insan-metre, yaynlarn ses kanalna eklenmiş şifreli bir sinyal 
araclğyla hangi kanaln izlenmekte olduğunu 
belirlemektedir. Bu cihaz kemere taklan küçük bir cihaz 
olduğu için gün boyunca kişinin izlediği tüm radyo veya 
televizyon programlarn kaydedebilmektedir. 
 

Mediametrie teknolojisi ile analog, kablolu, digital uydu ve 
ADSL TV kullanclarna ait izleyici ölçümlerini 
gerçekleştirilmektedir [4][5]. Bu sistem bireylerin izleme 
davranşlar (örneğin sürekli kanal değiştirip değiştirmedikleri, 
reklamlarn izlenme oran, izleyicilerin sosyo-kültürel 
yaplar, izleyicilerin seçici olup olmadklar gibi bilgiler) 
hakknda raporlar da vermektedir. 

 
Reyting ölçüm ürünlerinin yansra literatürde izleyici ölçüm 
sistemleri ile ilgili çeşitli araştrmalar bulunmaktadr. [6]’de 
çeşitli televizyon ve radyo yaynlar için (örneğin IP-TV, 
DVB-H, kablosuz telefon, internet gibi) izleyici ölçümleri 
platformlar incelenmiştir.  [7]’da mobil cihaz kullanilarnda 
kullanc kullanş davranşlar modellenmiştir. [8]’de ise 
görüntü işleme teknikleri ile izlenen televizyon kanalnn 
logosunu sezinleyerek izleyici ölçüm sonuçlar irdelenmiştir.  

 

Biz bu makalede, gerçek zamanl ve geniş bir örneklemde veri 
toplanmasn sağlayan, ölçüm verileri çevrim içi olarak 
internet üzerinden uzaktaki bir sunucuya gönderilmesini hzl 
br şekilde gerçekleştiren tümleşik bir TV reyting ölçüm 
sistemi sunacağz.  

3. Tasarlanan Reyting TV Özellikleri 
 

Tasarlanan Reyting TV, izleyicilerin hangi kanallar ne 
sürelerde izledikleri bilgisini çevrim içi olarak, izleyicinin 
herhangi bir çaba sarf etmesine gerek kalmadan, internet 
üzerinden bir sunucuya aktarlmasn sağlar. İlaveten, 
aktarlan bu verilerin veri tabannda toplanmas ve bu veri 
tabanndaki verilerin yine gerçek zamanl olarak işlenerek, o 
anda yaynlanan programlarn izlenme oranlarnn hangi tip 
izleyiciler tarafndan izlendiği gibi istatistiksel bilgilerin 
internet üzerinden görüntülenmesini sağlayacaktr [9][10].  

 

3.1. Ürünün çalşma prosedürü 

 
 Reyting TV’nin izleyici ölçümlerinin gerçekleştirilmes 
için yaplacak kurulum prosedürü Şekil 1’deki şemada 
gösterilmiştir. 
 

Reyting TV’nin ilk kurulum prosedürlerinin 
tamamlanmasndan sonra izleyiciler TV kumandasnda her 
bireye ait özel tuşa basarak ya da doğrudan birey sra 
numaray kumanda ile belirlerler. Böylece o anda TV 
programn izleyen birey ile ilgili bilgilerin kaydedilmesine 
başlanmş olur.  
 

İlaveten, sra numaras girilmeyen bireylerin Reyting TV 
tarafndan TV ekrannda hatrlatlmas sağlanacaktr. 
Belirlenecek bir süre zarfnda (1-2 hafta gibi) veri alnamayan 
Reyting TV’ye sunucudan mesaj gönderilmesi ve izleyicinin 
televizyon ekrannda gösterilecek bir mesaj ile uyarlmas da 
tasarlanan ürünün özellikleri arasndadr.  

 
 
 İzleyicilerin  

Reyting TV’ye tantlmas  
 
 
 

Reyting TV kumandasnn üzerindeki 
özel bir tuş yardmyla açlan menüde 
izleyicilerin özelliklerinin girilmesi 

 
 
 
 
 
 Hanedeki birey saysnn 

menüye kumanda yardm ile 
girilmesi  

 
 
 
 
 

Hanedeki 
her birey için 

 
 
 
 
 
 

 
 

İzleyicinin yaş 
(Doğum  tarihini  girilebilir. 
Yaş gruplar veritabannda 
eşlenir.) 

Öğrenim durumu 
(İlkokul,ortaokul, 
lise,üniversite, gibi.) 

Bölge yayn 
frekanslar 
belirlenir. 

Sra no 
(Yaş  sras  esas 
alnabilir.)

 
 
 
 
 
 

Bilgilerin girişi tamamlandktan sonra bu 
bilgiler bir defa sunucu’ya gönderilir ve 
alndğna dair sunucudan onay beklenir. 

 
Şekil 1. Reyting TV ürün ilk kurulum prosedürü 
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3.2. Sunucuya veri aktarm prosedürleri 

 
Kanal izleme süresi belli bir süreyi (örneğin 60 saniye gibi) 
aşar ise, Reyting TV aşağdaki bilgileri içeren bir veri paketi 
oluşturur: 
 

• Reyting TV tanmlayc numaras 
 

• İzleyici birey numaras 
 

• Kanal izleme başlangç tarih ve saati 
 

İzleme süresi sunucuda kanal değişimine 
göre oluşturulur.  
Reyting TV açldğnda sunucudan saat 
bilgisini alnr ve bu bilgi gerçek zamanl 
olarak televizyon belleğinde saklanr.  

 
• Yaynlar: Karasal analog ve karasal digital 

yaynlarn izleme süreleri ölçülecektir.  
 

Digital yaynlar için doğrudan “kanal ad” 
gönderilecektir.  
Analog yaynlar için frekans bilgisi 
gönderilecektir. Sunucudaki bölge/frekans 
tablosundan bu frekans değerine (+-%5) 
göre kanal ad atanacaktr. 

 
Sunucuya veri aktarlmas aşamasnda Reyting TV 

tarafndan gerçekleştirilen işlemler Şekil 2’deki şemada 
gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Şekil 2. Reyting TV veri aktarm prosedürü 
 

Gün içerisinde sürekli olarak belli aralklar ile (izleme 
verisi büyüklüğüne ya da 30 ile 60 dakika arasnda bir süre 
içerisinde) sunucu ile UDP iletişimi kurularak sunucuya 
gönderilir.  
 

Her Reyting TV rastgele seçilen günün belli bir saatinde 
bir gün boyunca kaydettiği tüm veriyi TCP/IP bağlants 

yaparak sunucuya gönderir. Tüm verinin güvenilir bir şekilde 
aktarlp aktarlmadğ ise onay mesaj ile teyit edilir. Bu 
TCP/IP verisi daha önce sürekli UDP bağlants ile aktarlan 
veri ile karşlaştrlarak gerçek zamanl ölçümlerin 
güvenilirliği tespit edilir.   
 

Ayrca elektrik kesintilerini alglayabilmek için her 30-60 
dakika arasnda bir sürede veri gönderilir. 
 

Bu özellikler çerçevesinde oluşturulacak TCP-UDP/IP 
paketlerinin içeriği aşağdaki tabloda listelenmiştir. 
 

Tablo 1.  TCP-UDP/IP Paketleri 
 

No  Paket 
Ad/Tipi 

Protokol  Paket içeriği 

 
1 

 
ICHK 

 
TCP/IP 

 
TCP/IP header 

<ICHK> 
TV Model No 
TV Seri No  

 
2 

 
ACK 

 
TCP/IP 

 
TCP/IP header 

<ACK> 
TV Model No 
TV Seri No 
Tarih ve Saat  

 
3 

 
RTNG 

 
UDP/IP 

 
UDP/IP header 

<RTNG> 
TV Model No 
TV Seri No 
İzleyici No 

Tarih ve Saat 
Yayn Tipi 
Kanal Ad 
Frekans 
Bölge  

 
4 

 
DATA 

 
TCP/IP 

 
UDP/IP header 

<DATA> 
TV Model No 
TV Seri No 
İzleyici No 

Tarih ve Saat 
Yayn Tipi 
Kanal Ad 
Frekans 
Bölge 
...  

 
5 

 
SHUT 

 
TCP/IP, 
UDP/IP 

 
UDP/IP header 

<SHUT> 
TV Model No 
TV Seri No 
Tarih ve Saat  

Ölçümler, 60 sn. süresi ile kanal değişmediği 
durumda Reyting TV belleğine kaydedilerek 

oluşturulur.  

Gerçek zamanl ölçümler ksa aralklar ile (30‐
60 dak. gibi) gün içerisinde sürekli olarak 
UDP bağlants ile sunucuya aktarlr.  

RTNG

Ölçümlerin doğruluk değerlendirilmesi için gün 
içerisinde 2 ile 4 kere rastgele  zamanlarda  
TCP/IP bağlants ile sunucuya aktarlr. 

Gerçek zamanl 
ölçüm güvenilirliği 

DATA 



EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Aralık 2011 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

92

 
Herbir paketin işlevi aşağda açklanmştr: 
 
Paket No 1: Reyting TV tarafndan açlşta bir kere olmak 
üzere düzenli aralklarla gönderilir. Amac hem internet 
bağlants olup olmadğn kontrol etmek, hem de sunucudan 
gerçek zaman bilgisini almaktr.  
 
Paket No 2: ICHK ve SHUT paketlerine sunucu ACK paketi 
ile karşlk verir. Bu pakette sunucu gerçek zaman bilgisini 
verir. 
 
Paket No 3: Ksa aralklar ile TV tarafndan sunucuya 
gönderilen, “reyting” bilgisini ölçmede kullanlacak bilgiyi 
içeren paketlerdir. 
 
Paket No 4: TV tarafndan rastgele zamanlarda veya bellek 
dolduğunda sunucuya gönderilen, “reyting” bilgisini ölçmede 
kullanlacak bilgiyi içeren paketlerdir. 
 
Paket No 5: TV’nin kapatlmadan önce sunucuya gönderdiği 
son pakettir. 

4. Önerilen Reyting TV Ağ Yaps 
 
Reyting TV için tasarlanan ağ yaps Şekil 3’te gösterilmiştir.  
 
Tablo 1’de listelenen TCP-UDP/IP paketlerinin Şekil 3’te 
gösterilen ağ yaps ile başlant şemas Şekil 4’te ve etkileşim 
modeli Şekil 5’te gösterilmiştir. 
 

 
 
 

Şekil 3. Reyting TV Ağ yaps 
 

 
 
 

Şekil 4. Reyting TV sistemi için TCP&UDP bağlant şemas 
 
 

 
 

Şekil 5. Reyting TV sistemi etkileşim modeli 
 

5. Veritaban Tasarm 
Veritaban sunucusu televizyonlardan anlk gelen verileri 

tutmann yansra, kullanc hesaplar, web arayüzü vb. tüm 
veriyi de içerecek şekilde tasarlanmştr. Veritaban tasarmna 
ilişkin Varlk İlişki Diyagram (ERD) Şekil 6’da 
verilmektedir. 
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Şekil 6. Veritaban ERD diyagram 
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6. Sonuçlar 
İzlenme oranlarnn geniş bir örneklem kümesi üzerinden 

gerçek zamanl olarak uzaktaki sunucuda toplanmas ve bu 
sunucudan gerekli yazlmlar ile verilerin derlenerek izlenme 
oranlarnn gerçek zamanl olarak sunulabilmesi Reyting TV 
ürününün başar kriteridir. Tasarlanan Reyting TV sisteminin 
ürün özelliklerinin genişletilmesi ve daha esnek bir yapya 
sahip olmas için 3. nesil mobil haberleşme altyapsn 
kullanarak ölçüm verilerini sunucuya aktarma kapasitesinin 
eklenmesi  sağlanabilir.    

 

7. Teşekkür 
 Bu çalşma Tübitak 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri 

destekleme program ve Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 
tarafndan desteklenmiştir. 
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