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Önsöz
Merhaba,
IVAO, 1998 yılının sonlarına doğru SATCO sunucularına alternatif olarak kuruldu. Başlıca
hedefi gerçekliği mümkün olduğunca muhafaza ederek, samimi ve eğlenceli uçuş ve hava
trafik kontrol simülasyon ortamı sunmaktır.
Küçük bir arkadaş grubu ile kurulan IVAO, 58,000’den fazla üyesi ile dünyanın en büyük
uçuş simülasyon topluluklarından biri haline geldi. Bugüne kadar birçok kişi IVAO’nun bu
konuma gelmesine büyük katkı sağladı. Kullanıcılara sunulan hizmetler, yenilikler, gerek
yönetim seviyesinde gerek ülkeler seviyesinde gerçekten büyük bir başarıya ulaşıldı.
Şu anda yeni bir aşamaya gelmiş durumdayız; yeniden tasarlanan yazılımlar Pro Controller
ve Squawkbox gibi eski yazılımların yerini alıyor. IvAp – IVAO virtual Pilot Client
programını sizlerin kullanımına sunmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum.
Çalışmalarımızın gerçekleşmesine imkân sağlayan herkese teşekkürler. Daha iyi bir IVAO
için hep birlikte çalışalım!
Erwin Lion
IVAO Kurucusu

© 2004-2016 International Virtual Aviation Organisation

2

Teşekkür
Birçok kişi IvAp’ın geliştirilmesine katkı sağladı. Özellikle test aşamasında saatlerce emek
harcayıp IvAp’ın hatalarını bulup geri bildirimlerde bulunan test kullanıcılarına ve bu
süreçte projeye fikirleriyle katkı sağlayan tüm IVAO üyelerine teşekkür ederiz.
Ayrıca, aşağıdaki kişilere de teşekkür ederiz;
B744 Precision simülatöründen TCAS ses dosyalarının kullanılmasına imkân sağlayan
Aerowinx’den Hardy Heinlin,
TCAS ve interpolasyon çalışmaları için Mike Kara,
Multiplayer ve hava durumu için Erwin Lion,
Hava durumu için Ivan Jose Alvarez,
Temel uçuş simülatör kurulumundaki yardımları için Bart Devriendt,
Projeye destekleri için Gustavo Hernandez, Alain Debrouwer, Keith Ryan, Ingo Richard,
Erwin Lion, Allen Sindel ve Mike Kara,
El kitabının hazırladıkları için Keith Ryan ve Jan-Peter Busch.
Son olarak bu projede bize destek olan arkadaşlarımıza ve ailelerimize teşekkür ederiz.
Teşekkürler!
Daniele Pistollato
Filip Jonckers
Jurgen Roeland
Kenny Moens
Kristof Provost
Martin Domig
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Bölüm 1 – Lisans
Not: Bu sayfanın çevirisi yapılmamıştır.
This version of the IVAO virtual Pilot client, hereafter called “IvAp”, is distributed under a
PUBLIC license. This means that the user of this software product shall comply in all
respects to the following Terms and Conditions:
Terms
This end-user license and your right to use this software is effective upon installation of the
software and will terminate if you fail to comply to the Terms and Conditions of this
agreement. By using this software, you agree that upon such termination of this agreement,
you will destroy all copies of the software and documentation you received.
Usage and Distribution of the Software
You may use this program free of charge on ANY compatible computer as long as you are a
member of the International Virtual Airline Organisation (www.ivao.aero), and use it on
their network authorized servers. You are NOT ALLOWED to distribute, rent, lease or
sublicense this program or its documentation to other users.
Limitation of Warranty
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION), HOWEVER CAUSED, AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Copyright
This software is copyrighted by Daniele Pistollato, Filip Jonckers, Jurgen Roeland, Kenny
Moens, Kristof Provost and Martin Domig.
This software is copyrighted by the International Virtual Aviation Organisation
(www.ivao.aero).
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Bölüm 2 – Online uçuş için nelere ihtiyacınız var?
IvAp ile IVAO sunucularını kullanarak online uçuş yapabilmek aslında gayet basit.
İhtiyacınız olan şey; gerekli programlara sahip olmak ve doğru bir şekilde kurulumlarını
yapmak. Bu el kitabı size bu konularda yardımcı olacak.
Öncelikle Windows 2000 veya XP işletim sistemi ile çalışan (Windows 98 ve ME resmi olarak
desteklenmemektedir), Microsoft Flight Simulator özelliklerini destekleyen bir bilgisayara
sahip olmalısınız. IvAp ve MTL - Multiplayer Traffic Library (diğer online trafiklerin şirket
boyamalarını ve uçak tiplerini gösterir) programları bilgisayara en az yük ile çoklu kullanıcı
ortamları oluşturmaktadır. MTL programı AI modellerini kullanarak çevredeki trafiklerin
görüntülenmesini sağlamaktadır.
IvAp, Microsoft Flight Simulator 2002 ve 2004 ile çalışabilen ve destekleyen bir programdır.
Burada satın almanız gereken tek program Microsoft Flight Simulator’dür. Diğer
programlara IVAO web sitesinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.
Ancak IVAO üyesi olmanız durumunda bu programlara ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz eğer
herhangi bir üyeliğiniz bulunmuyorsa; https://www.ivao.aero/members/person/register.htm
adresinden üyelik başvurusu gerçekleştirebilirsiniz. Size yollanacak Kullanıcı Kodunu (VID)
ve şifrenizi bir yere not edip saklayınız çünkü ileride ihtiyacınız olacak.
Şimdi aşağıdaki programları indirmeniz gerekli.


IvAp (gerekli, Microsoft Flight Simulator programını IVAO sunucularına bağlar)
https://www.ivao.aero/softdev/ivap.asp



MTL (gerekli, diğer online trafikleri görüntüler)
https://www.ivao.aero/softdev/ivai.asp



FSUIPC (gerekli, hava durumu ve TCAS için kullanılır)
IvAp ile birlikte yüklenmektedir. Programın içeriğinde mevcuttur.
Not: IvAp programı FSUIPC DLL’nin son sürümünü içermekte ve iki program
birlikte yüklenmektedir. Bu konu sonraki bölümlerde anlatılmaktadır. IvAp ücretsiz
olarak yayımlandığında, Peter Dawson IvAp’ın FSUIPC ile çalışabilmesi için bir şifre
tahsis etmiştir. IvAp’ı yüklediğinizde FSUIPC ile ilgili başka bir işlem yapmanıza
gerek yoktur. Normalde bu program ücretli olduğu için satın almanız gereklidir.
FSUIPC’nin ücretli olan sürümlerine sahip kullanıcılarda ise IvAp o sürümler
üzerinde çalışacaktır.
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IVAO
sunucuları
üzerinde
kullanılan
programlarla
ilgili
https://www.ivao.aero/softdev/software.asp adresinden ulaşabilirsiniz.

detaylı

bilgilere

Online uçuş yapabilmek için tabii ki internet bağlantısına ihtiyacınız var. GPRS gibi düşük
band genişliği olan bağlantılar ses iletişiminde ve online uçuşta gecikmelere ve düşük
kaliteye neden olmaktadır. Online uçuştan iyi bir sonuç alabilmek için en az 56k modem
internet bağlantısına ihtiyaç duyulmaktadır.
Unutmayınız ki, sorularınız için IVAO Forum’da IvAp bölümünü kullanabilirsiniz.
http://forum.ivao.aero/
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Bölüm 3 – IvAp Yükleme
IvAp programını yüklemek gerçekten çok basit çünkü program otomatik olarak
yüklenmekte. Yükleme yapmadan önce Microsoft Flight Simulator’ün çalışmadığını yani
kapalı olduğunu kontrol ediniz. Yüklemiş olduğunuz dosyayı unzip ettikten sonra klasörün
içindeki Setup programını çalıştırın. Yükleme programı çalışmaya başlayınca ekranınızda
aşağıdaki dil seçimi penceresi açılacaktır.

Resim 3-1
Dil tercihini yapıp OK tuşuna basın. Bu işlem tamamlandıktan sonra programı yüklemek
için aşağıdaki pencere açılacaktır.

Resim 3-2
“Next” tuşuna bastıktan sonra “Lisans Sözleşmesi” ile ilgili biri pencere açılacaktır (Resim 33). Buradaki koşulları okuduktan sonra “I accept the agreement” yani “Sözleşmeyi kabul
ediyorum.” Seçeneğini seçiniz. “Next” tuşuna basarak devam ediniz.
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Resim 3-3
Bir sonraki adımda açılacak olan pencerede, bilgisayarınıza nasıl bir kurulum yapmak
istediğinizi seçmeniz gerekecek (Resim 3-4).
- Standard: Yükleme orijinal ayarlara göre yapılacaktır (tavsiye edilen).
- Custom: Yükleme kullanıcının tercihlerine göre yapılacaktır (ileri düzey kullanıcılar
için).

Resim 3-4
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Bu pencerede IvAp’ı bilgisayarınızda nereye yüklemek istediğiniz soruluyor. Dilerseniz
orijinal yerini koruyup yüklemeye devam edebilir ya da yükleme yerini değiştirip istediğiniz
bir yere Browse sekmesini kullanarak yönlendirebilirsiniz. “Next” tuşu ile yüklemeye devam
ediniz.

Resim 3-5
Standart yükleme seçtiyseniz program sizi direkt olarak yükleme özet yükleme sayfasına
yönlendirecektir (Resim 3-9). Aşağıdaki açıklamalar Custom yükleme tercih eden kullanıcılar
içindir.
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Aşağıdaki şekilde birden fazla bilgisayar kullananlar için bir seçenek gösterilmektedir. “Yes”
seçeneği IvAp bileşenlerinin diğer bilgisayarlarda da çalışacağını, “No” ise IvAp
bileşenlerinin sadece yükleme yapılan bilgisayarda çalışacağını ifade etmektedir.

Resim 3-6
Eğer “Yes” seçeneğini işaretleyip devam ettiyseniz bir sonraki pencerede Multi PC ile ilgili
bir bölüm açılacak ve Multi PC kurulumu ve bağlantınız ile ilgili bilgiler istenecektir. Bu
bilgileri yazdıktan sonra “Next” tuşu ile devam ediniz (Multi PC ile ilgili detaylı bilgiler için
Bölüm 19).

Resim 3-7
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Bir sonraki pencere yükleme şeklini veya biçimini seçmenize yardımcı olmaktadır. Burada
çoğu kullanıcı “FS2004” veya “FS2002” seçeneklerini kullanmaktadır. Ayrıca IvAp’ı
Microsoft Flight Simulator bulunmayan ikinci bir bilgisayara da yükleme imkanı seçenekler
arasındadır.
Not: Bu pencere, bilgisayarda birden fazla Flight Simulator programı yüklü ise veya MultiPC yükleme yapılıyor ise görüntülenir.

Resim 3-8
Bu resimde, IvAp Menü ve ikonlarını Başlat Menü’sünün neresinde görmek istediğiniz
soruluyor. Dilerseniz orijinal ayarları koruyabilir ya da Browse sekmesini kullanarak IvAp
Menü ve ikonlarının yerini değiştirebilirsiniz. “Next” tuşu ile devam ediniz.
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Resim 3-9
Açılacak olan pencerede İngilizce Kullanma Kılavuzunu ve FSUIPC’nin son sürümünü
yüklemek isteyip istemediğiniz soruluyor.

Resim 3-10
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Yükleme işlemi hemen hemen bitmek üzere. Açılan pencerede yükleme işleminiz ile ilgili
özet bilgileri göstermektedir. Bu bilgilere göz attıktan sonra “Install” tuşuna basarak devam
ediniz.

Resim 3-11
Yükleme sırasında, dosyaların yüklendiğini gösteren bir pencere açılacaktır.

Resim 3-12
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Dosyaların kopyalanması tamamlandıktan sonra program otomatik olarak MTL
yapılandırması için çalışmaya başlayacaktır. Standard yükleme tercih edildiyse, program
orijinal ve gerekli MTL yüklemesini kendiliğinden yapacaktır. Custom yükleme seçildiyse
yükleme Bölüm 4’de açıklandığı şekilde yapılmalıdır.
Resim 3-13’deki pencere ekranınızda gösterilecektir, okuyup “Next” ile devam edin.

Resim 3-13
Yüklemeyi tamamlamak için açılan penceredeki “Finish” tuşuna basınız. Yüklemeyi başarı
ile tamamladınız!

Resim 3-14
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Bölüm 4 – MTL Yükleme
IvAp’ı tam anlamı ile yükleyebilmek için önceden bahsi geçen MTL programını da yüklemek
gerekli. Multiplayer Traffic Library – MTL, IVAO sunucularına bağlıyken yerde ve havada
çevrenizde size yakın olan trafikleri akıcı bir şekilde ve detaylı olarak görüntülemektedir.
Multi PC kurulumlarında, Microsoft Flight Simulator kurulmuş olan bilgisayara MTL
yüklemesi yapılması yeterlidir. Mtl.dat dosyasının her bilgisayara kopyalanması
unutulmamalıdır.
IVAO MTL dosyalarının yüklenebilmesi için bir program oluşturmuş böylece kullanıcılara
istedikleri paketleri seçebilme ve yükleyebilme imkânı sağlanmıştır.
MTL kurulum sihirbazı çalıştırıldığında aşağıdaki gibi bir karşılama penceresi açılacaktır.

Resim 4-1
Soldaki kutucukları kullanarak istediğiniz MTL paketlerini seçip Download tuşuna basarak
indirebilir veya “Full Install” seçeneği ile tüm paketleri indirebilirsiniz.
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- IvAp Başlangıç
Yukarıdaki bölümleri tamamladıktan sonra Microsoft Flight Simulator programını
çalıştırıyoruz. Aşağıdaki resimde de görebileceğiniz gibi üst menümüze “IVAO” olarak yeni
bir seçenek eklendi.

Resim 4-2
Bu menüden “Start IvAp” seçiyoruz. Birkaç saniye içinde programımız ekranın sol üst
köşesinde beliriyor.

Resim 4-3
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Microsoft FS 2004’de program çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra program otomatik
olarak Multiplayer ortamına bağlantıyı sağlar ve aşağıdaki mesaj ekranımızda belirir.

Resim 4-4
IvAp otomatik olarak Multiplayer ortamına bağlandıktan sonra bu işlemin doğru ve başarılı
bir şekilde gerçekleştiğini bildiren bir mesaj ekranımızda görüntülenmelidir. Bu mesaj çok
önemlidir aksi durumda IVAO’ya yapacağınız bağlantılarda çevrenizdeki trafikleri
göremeyeceksiniz.

Resim 4-5
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Bazı kullanıcılar Microsoft FS2002 kullanmaya devam etmektedirler. IvAp – Multiplayer
ortamına bağlantılar Microsoft FS 2002 ve Multi PC kurulumlarında manuel yapılmaktadır.
Bu bağlantıyı yapabilmek için Microsoft FS 2002’nin üst menüsünden “Flights > Multiplayer
> Connect” seçmeniz gereklidir. Açılacak olan pencerede “Player Name” kısmına çağrı
kodunuzu yazın, “Protocol List” kısmından “TCP/IP” şıkkını seçin ve “Sessions” kısmında
“IvAp” ‘ın seçili olduğunu kontrol ediniz. Sonra “Join” tuşuna basıp, simülatörün
Multiplayer ortama bağlanmasını bekleyin. Bu işlem gerçekleştikten sonra tekrar “Join”
tuşuna basınız.

Resim 4-6
Şu anda IVAP ile Microsoft Flight Simulator arasındaki bağlantıyı sağlamış bulunuyoruz
fakat daha IVAO sunucularına bağlanmadık. Ekranımızın sağ alt köşesinde IVAP ile
Microsoft Flight Simulator arasında doğru bağlantı kurulduğunu gösteren bir ikon
belirecektir. Bu ikon aşağıdaki resim gibi olmalıdır. Sol üst köşesi kırmızı diğer yerleri yeşil
olmalıdır.

Resim 4.7
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Bölüm 5 – Kullanıcı Arayüzü
Bir önceki bölümde IvAp’ı başarı ile çalıştırmıştık, şimdi ise Resim 5-1’de gösterilen IvAp’ın
ana ekranını inceleyeceğiz. IvAp GUI (Graphic User Interface), MCDU görünümünü
anımsatan tipik FMC stiline benzer şekilde tasarlanmıştır. Ana kısmı mesaj ekranı olmak
üzere sağında ve solunda altışar tane toplam 12 tuştan meydana gelmektedir. Bu ekran, ATC
ve diğer trafiklere mesaj yazdığınız ayrıca diğer ATC, pilot ve sunucudan gelen mesajları
görüntülediğiniz yerdir. Aynı zamanda bu ekrandan METAR ve benzeri bilgileri de
görüntüleyebilirsiniz.
Ekranın en alt kısmındaki satıra “Scratchpad” denir. Burası mesaj yazmak için kullandığınız
bölümdür. Bu bölüm her ne kadar gerçekteki MCDU tasarımına benzemese de, boş alandan
istifade edilerek tasarlanmıştır. Bu bölüm 6L ve 6R butonlarının arasında kalan kısımdır.
Ekranın sol ve sağ tarafındaki tuşlar “LSK – Line Select Key” olarak ifade edilir, yukarıdan
aşağıya doğru numaralandırılmış (1-6); sağ ve sol olarak (L , R) ikiye ayrılmıştır. Bu tuşları
kullanarak IvAp ekranının diğer ekranlarını görüntüleyebilirsiniz. Örneğin; Resim 5-1’de 5R
ile “Main Menu (Ana Menü)” görüntülenir.

Şekil 5-1
Kullanıcı arayüzünün sağ bölümünde ise “Durum Göstergeleri”, “Transponder”, “TCAS”,
“Pushback” ve “Connection” tuşları yer almaktadır.
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Şekil 5-2
NOT: Bu örnekte IvAp orijinal görünümü üzerinden
açıklanmaktadır, diğer tasarımlarda bunlar farklılık gösterebilir.

örnekler

verilmekte

ve

1. Durum Göstergeleri – Bu göstergeler Şekil 5-2’de gösterildiği şekilde yanmalıdır.
Göstergelerin anlamları aşağıda açıklanmıştır:


FP – durum göstergesi uçuş planı gönderilmediği takdirde kırmızı olarak yanacaktır,
aksi halde durum ikazı yeşil olmalıdır.



FS – IvAp ile Microsoft Flight Simulator arasındaki bağlantı durumunu
göstermektedir.



MP – Microsoft Flight Simulator ile Multiplayer ortamına bağlantı durumunu
göstermektedir.



NET – IvAp ile internal mesaj broker arasındaki bağlantı durumunu göstermektedir.

2. Transponder Tuşu – Standby ve Active (Mode C) için kullanılır.
3. Transponder Kodu – Uçağın transponder panelinde seçilmiş olan kodu göstermektedir.
Kodu değiştirmek için transponder panelini kullanınız.
4. Bağlantı Göstergesi – IVAO sunucularına mevcut bağlantı durumunu göstermektedir.
5. TCAS Tuşu – Traffic and Collision Avoidance System, havada oluşabilecek muhtemel
yakın geçiş ve çarpışmaları önlemek için kullanılmaktadır. Bu tuşa bastığınızda TCAS
penceresi açılacaktır. Bu konu ileriki bölümlerde anlatılacaktır.
6. Pushback Tuşu – Bu özellik uçağın terminali veya park yerini kolayca terk edebilmesi için
tasarlanmıştır. Tuşun üzerine bastığınızda Pushback penceresi açılacaktır. Bu konu ileriki
bölümlerde anlatılacaktır.

© 2004-2016 International Virtual Aviation Organisation

22

7. Bağlantı Tuşu – Bu tuş IVAO sunucularına bağlanırken kullanılmaktadır.
8. IDENT Tuşu – Bu tuş, ATC (Air Traffic Control) tarafından istendiğinde radarda
trafiklerin yerinin belirlenmesinde ve tanımlanmasında kullanılmaktadır.
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Bölüm 6 – MTL Kullanımı
MTL - Multi Traffic Library, IVAO sunucularına bağlanıldığında üyelerin kullandıkları
uçakların tipini ve boyamalarının doğru görüntülenmesini sağlar. MTL doğru bir şekilde
yapılandırdığınızda tüm trafikler sizi seçmiş olduğunuz uçak ile görüntüleyecektir.
MTL arşivinde bazen kullandığınız uçağı bulamayabilirsiniz. Böyle bir durumda
kullandığınız uçağa en benzer olanı seçiniz. Örneğin; ATR72 kullanıyorsunuz fakat MTL
arşivinde bulamadınız, o hale bu uçak tipine benzer olanı seçiniz (Örnek: Dash 8).
Bağlantı penceresinden veya Uçuş Planı’ndan MTL modellerini seçebilirsiniz. Bu konu
ileride anlatılacaktır.
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Bölüm 7 – IVAO Sunucularına Bağlantı
Daha önceden IvAp ile Microsoft Flight Simulator arasındaki bağlantıyı kurmuştuk. Şimdi
IVAO sunucularına bağlanma zamanı. IVAO sunucularına bağlantı da önceki bölümlerde
anlatılanlar kadar basit. “CONN” tuşuna basınız. Ekrana “IVAO Network Connect” bağlantı
penceresi açılacaktır.

Resim 7-1
1. Callsign (Çağrı Kodu) – Geçerli bir çağrı kodu kullanınız. IvAp “-“ sembolünü
kullanmanıza müsaade etmez. “TC-BRK” gibi bir kod kullanacaksanız bunu “TCBRK”
şeklinde giriniz. Bu gerçekte de böyledir, “-“ sembolü radar ekranında ve uçuş planlarında
kullanılmamaktadır.
2. Real Name (Gerçek Adınız ve Soyadınız) – Adınızı ve soyadınızı doğru olarak Türkçe
karakterler kullanmadan yazınız.
3. VID/IVAO ID (Kullanıcı Numarası ve Şifresi) - numaranızı giriniz. IVAO kullanıcısı
değilseniz, https://www.ivao.aero/members/person/register.htm adresinden üyelik işlemlerinizi
gerçekleştirebilirsiniz.
4. Base Airport (Ana üs) - Havalimanının 4 karakterli ICAO kodunu giriniz. Bu havalimanı,
yaşadığınız şehir veya operasyon yapılan ana üs olabilir.
5. Password (Şifre) - IVAO şifrenizi giriniz.
6. Hide Supervisor / Administrator rating (Seviye Gizleme) – Supervisor ve Administrator
seviyesindeki rütbelere haiz iseniz bu seçeneği kullanarak seviyenizi gizleyebilirsiniz.

© 2004-2016 International Virtual Aviation Organisation

25

7. Connect me as follow me (Follow Me aracı olarak bağlanmak) – IVAO sunucuları
üzerinde Follow Me hizmeti vermek istiyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz. Follow Me
bağlantılarında hizmet süreleri kayıt altına alınmaz.
8. Remember VID/Password (VID ve Şifrenizin hatırlanması) – Bu
işaretlendiğinde her seferinde IVAO VID ve şifrenizi girmek zorunda kalmazsınız.

seçenek

9. Aircraft Type (Uçak Tipi) – Uçak tipini seçiniz, yandaki barı veya “…” tuşunu kullanarak
bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
10. MTL Model - Uçak tipini ve şirketi seçiniz. Bu seçim sayesinde diğer kullanıcılar sizi
seçtiğiniz uçak ile görüntüleyecekler.
11. Server (Sunucu) – Bağlantı yaptığınız yere en yakın sunucu üzerinden bağlantı yapmaya
çalışınız. IvAp size bu konuda yardımcı olarak en iyi bağlantı yapabileceğiniz sunucuyu
otomatik olarak gösterecektir. IVAO’ya her zaman en uygun sunucu üzerinden bağlanmanız
gereklidir. Bu kutucuğa sunucuların IP adreslerini yazarak da bağlanabilirsiniz.
NOT: Windows 98 ve ME işletim sistemlerinde sadece sunucuyu seçebilir veya IP adreslerini
yazabilirsiniz. DNS isimleri çalışmamaktadır.
12. Port – Bu değer değiştirilmeyecektir. 6809.
13. Voice (Ses) – Sesli iletişim ile ilgili seçenek.
- Transmit/Recieve: İki taraflı yayın için kullanılır.
- Recieve Only: Tek taraflı yayındır, ATC’nin yayını alınır, text ile muhabere yapılır.
Yayın yapamazsınız.
- No Voice: Text ile muhabere yapılır.
“Transmit/Recieve” veya “Recieve Only” seçildiğinde IvAp, TeamSpeak bağlantısını
otomatik olarak yapacak, frekans değişikliklerinde ise ilgili kanallara otomatik ve doğru bir
şekilde bağlantı kuracaktır. Ayrıca gerçekçilik bakımından Sesli İletişimin kullanılması
tavsiye edilmektedir.
Unutmayınız ki, IVAO sunucularına bağlanmadan önce uçağınızın bir park yerinde olması
gereklidir. Pist üzeri ve manevra sahaları üzerindeki pozisyonlarda bağlantı yapmayınız.
Şimdi hazırsanız “Connect” tuşuna basarak IVAO’ya ilk bağlantınızı gerçekleştirebilirsiniz.
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Eğer bağlantınızı doğru yaptıysanız IvAp ekranına hoş geldiniz gibi, seviyenizi belirten
benzeri mesajlar gelecektir.

Resim 7-2
Bu mesajları aynı zamanda Microsoft Flight Simulator ekranından da takip edebilirsiniz.

Resim 7-3
Bağlantı göstergesi “Online” olacak rengi ise yeşil olacaktır.
Tebrikler, IVAO sunucularına başarıyla bağlandınız. Şimdi yapmanız gereken uçuşunuz için
bir uçuş planı doldurmak ve ATC ile temas etmek.
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Bölüm 8 – Uçuş Planı
IvAp üzerinden Uçuş Planı hazırlamak ve yollayabilmek için LSK 1R butonu ile “ACARS”
menüsüne gidiniz yine LSK 1R tuşuna basarak “SEND FLIGHTPLAN” seçiniz. Ekranda
Resim 8-1’deki ICAO Uluslararası Uçuş Plan Formu açılacaktır. Formda ilk bakışta
anlaşılması güç bölümler var ama yinede kısaca incelemeye çalışacağız.

Resim 8-1
Uçuş planınızı doldururken “…” tuşlarını kullanırsanız, ilgili bölümler için kullanılan
kodların açıklamalarını görebilirsiniz bu da planı hazırlamanıza yardımcı olur. Aşağıdaki
resimlerde bunları görebilirsiniz.
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Resim 8-2

Resim 8-3

Resim 8-4

Resim 8-5

© 2004-2016 International Virtual Aviation Organisation

29

Resim 8-6

Resim 8-7

© 2004-2016 International Virtual Aviation Organisation

30

Uçuş Rotası Planlama Özelliği
Uçuş rotası planlama özelliği “REQ ROUTE” seçeneği üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu
özellik sayesinde IVAO sunucuları üzerinden uçuş planı talep edebilirsiniz. Bu seçeneği
kullanabilmek için aşağıdaki maddeleri uygulayınız:
1. Uçuş planına kalkış meydanını giriniz.
2. Uçuş planına varış meydanını giriniz.
3. Uçuş planındaki REQ ROUTE tuşuna basınız. Resim 8-8’deki pencere açılacaktır.
4. Açılan pencerede ilgili rotayı seçip “Select” tuşuna basınız.
5. Uçuş planınız sunucudan yüklenecektir.

Resim 8-8
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Bölüm 9 – ICAO Uçuş Planı

Not: IvAp, ICAO uçuş planının bütün bölümlerini desteklememektedir. Sonraki sürümlerde
bu özelliklerin geliştirileceği planlanmaktadır.
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ITEM 7 - Aircraft Identification - Uçak çağrı kodu ve tanıtması (Azami 7 karakter)
Bu bölüm IVAO sunucularına bağlanırken kullanılan çağrı adını göstermektedir.
 ICAO Havayolu Kodlarına sahip olmayan uçaklar tescil adlarını kullanacaklardır (N724AT,
OONZA,…).
 ICAO Havayolu Kodlarına sahip olan uçaklar 3 karakterli ICAO kodu ve sefer numarasını
birlikte kullanacaklardır (BCS777, SAB94K,…).
 Askeri otorite tarafından belirlenen çağrı kodları kullanılacaktır (BAF54,…).

ITEM 8 - Flight Rules - Uçuş kuralları ve tipi (1 karakter)
Uçuşun Görerek Şartlarda mı yoksa Aletli Şartlarda mı yapılacağı belirtilir.
I
V
Y
Z

IFR flight rules. Aletli uçuş kuralları
VFR flight rules. Görerek uçuş kuralları
Önce IFR sonra VFR olacak ise (Item 15 hanesinde açıklanmalı)
Önce VFR sonra IFR olacak ise (Item 15 hanesinde açıklanmalı)

Type of Flight – Uçuş Tipi (1 karakter)

Planlanan uçuş tipi belirtilir.
S
N
G
M
X

Tarifeli uçuş.
Tarifesiz uçuş.
Genel havacılık.
Askeri uçuş.
Yukarıdaki kategorilerde belirtilmeyen uçuşlar.

ITEM 9 - Number of Aircraft – Uçak sayısı (1 veya 2 karakter)
Uçak sayısı birden fazla ise belirtilmelidir.

Type of Aircraft - Uçak tipi (2 veya 4 karakter)
4 karakterden oluşur. ICAO Doc.8643 belgesinde bulunan kodlar esas alınır. Eğer kod 4
karakterden fazla ya da yok ise bu bölüme “ZZZZ” yazılıp bölüm ITEM 18’den “TYP/uçak
tipi” belirtilir.
Wake turbulance category - Türbülans kategorisi (1 karakter)
Bu kategori uçakların azami kalkış ağırlıkları üzerinden hesaplanmıştır.
H
Heavy, Azami kalkış ağırlığı 136.000 kg ve üzerinde ise.
M
Medium, Azami kalkış ağırlığı 7.000 kg ile 136.000 kg arası ise.
L
Light, Azami kalkış ağırlığı 7.000 kg ve daha az ise.
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ITEM 10 - Equipment – Teçhizat ve Ekipman
Uçaktaki mevcut radyo ve seyrüsefer yardımcılarına ait bilgileri belirtir.
N
S

Planlanan uçuş için radyo ve seyrüsefer teçhizatları mevcut değil veya gayri
faal ise.
Plan uçuş için radyo ve seyrüsefer teçhizatları mevcut ve faal ise.

İlk harf belirtildikten sonra uçakta var olan seyrüsefer yardımcılarına ait diğer kodlar yazılır.
Aşağıdaki liste uçakta var olan COM/NAV seyrüsefer yardımcılarını ve bunların çalıştığını
gösterir.
A
C
D
E
F
H
I
L
M
O
P
R
T
U
V
W
X
Z

LORAN A
LORAN C
DME
EGPWS
ADF
HF RTF
INERTIAL NAVIGATION
ILS
OMEGA
VOR
DOPPLER
RNAV ROUTE EQUIPMENT
TACAN
UHF RTF
VHF RTF
RVSM
MNPS
Yukarıda belirtilmemiş olan diğer ekipmanlar, ITEM 18’de “COM/….” Veya
“NAV/….” şeklinde belirtilmelidir.

Yukarıda belirtilmiş ekipmanlardan sonra “/” işaret koyularak mevcut ve faal SSR
ekipmanlar belirtilmelidir.
N
A
C
X
I
P
S

NIL
Transponder - mode A
Transponder - mode A ve C
Transponder - mode S - Uçak tanıtması ve irtifa bilgisi alınamıyorsa.
Transponder - mode S - Uçak tanıtması aktarımı olup irtifa alınmıyorsa.
Transponder - mode S - İrtifa alınıp, uçak tanıtması alınmıyorsa.
Transponder - mode S - İrtifa ve uçak tanıtma yayını varsa.
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ITEM 13 - Departure aerodrome and time - Kalkış meydanı ve saati (8 karakter)
4 karakterli ICAO meydan kodu yazılarak belirtilir. Eğer ICAO kodları arasında mevcut değil ise
“ZZZZ” şeklinde yazılıp ITEM 18’de “DEP/Meydan Adı veya koordinatları” yazılır.
Tahmini kalkış saati 4 karakterli olacak şekilde UTC zamanına göre belirtilir.

ITEM 15 – Route (Rota)
Seyir Sürati
Öncelikle seyir sürati “True Airspeed – Hakiki Hava Sürati” olacak şekilde belirtilmelidir.
K
N
M

Kilometre. 4 karakterli olacak şekilde yazılır. (K0350)
Knots. Deniz Mili. 4 karakterli olacak şekilde yazılır. (N220)
Mach Number. 3 karakterli olacak şekilde yazılır. (M072)

Seyir İrtifası
Ardından seyir irtifası belirtilmelidir.
F
A
S
M
VFR

Flight Level. Uçuş Seviyesi. 3 karakterli olacak şekilde yazılır. (FL085)
Altitude. İrtifa. 3 karakterli olacak şekilde yazılır. (A015 = 1500 feet)
Standart Metrik Seviye. 4 karakterli olacak şekilde belirtilir. (S1130)
Metrik irtifa. 4 karakterli olacak şekilde belirtilir. (M8040)
VFR uçuşlar için planlanmış seyir irtifası yok ise kullanılır.

Rota
Hız, seviye ve uçuş kurallarının değişimini gösteren “Route – Rota” bölümü aşağıdaki şartlara göre
yazılır.
Belirlenen ATS yolları içinde gerçekleşen uçuşlarda:
Kalkış meydanını, belirlenen ATS yoluna bağlayan bir FIX veya seyrüsefer yardımcısı varsa
öncelikle yazılmalıdır. Kalkış meydanını belirlenen ATS yoluna bağlayan bir FIX veya
seyrüsefer yardımcısı yok ise, uçulması gereken ilk yol noktasından önce “DCT” yazılır. Uçuş
hızının, seviyesinin ve kuralının değiştiği her nokta bu bölümde gösterilir.
Belirlenen ATS yollarının dışında gerçekleşen uçuşlarda:
30 dakikayı ve 200 NM ‘yi geçmeyen noktalar kullanılarak hız, seviye, uçuş kuralı yazılır.
Uçuş rotalarındaki değişiklikler belirtilmelidir.
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ITEM 16 - Destination Aerodrome and Estimated Elapsed Time, Alternate Aerdromes
(Varış meydanı ve tahmini uçuş süresi, yedek meydanlar)
Varış Meydanı, 4 karakterli ICAO meydan kodu yazılarak belirtilir. Eğer ICAO kodları arasında
mevcut değil ise “ZZZZ” şeklinde yazılıp ITEM 18’de “DEST/Meydan Adı veya koordinatları”
yazılır. Tahmini uçuş süresi 4 karakterli olacak şekilde yazılır. İlk iki karakter saatleri, son iki karakteri
dakikaları temsil eder.
Yedek Meydanlar
En fazla iki yedek meydan yazılabilir. 4 karakterli ICAO meydan kodu yazılarak belirtilir. Eğer ICAO
kodları arasında mevcut değil ise “ZZZZ” şeklinde yazılıp ITEM 18’de “ALTN/Meydan Adı veya
koordinatları” yazılır.

ITEM 18 - Other informations - Diğer bilgiler
Bu bölüm ek bilgilerin olması durumunda veya formun diğer bölümlerinde belirtilemeyen
açıklamalar için önceden belirlenmiş kısaltmalar ile birlikte kullanılır. Aşağıdaki sıralama ile açıklama
yapılması tercih edilmelidir. Ek bilgi girilmesi gerekmiyorsa bu bölüm boş bırakılır.
ALTN/ ITEM 16’da, ZZZZ kodu girilen yedek meydan açıklaması.
AWR/Rn Alternatif uçuş planı açıklaması. “n” harfi alternatif uçuş planı sayısını belirtir (AOWIR).
CODE/ ATS otoritesi tarafından istendiği takdirde kullanılan 6 haneli uçak tanıtması.
COM/ ATS otoritesi tarafından istendiği takdirde kullanılan hava aracının radyo teçhizatı ile ilgili
önemli bilgileri belirtir.
DAT/ Data Link ile ilgili bilgileri belirtmek için kullanılır. S (Satellite – Uydu), H (High Frequency),
V (VHF - Very High Frequency), M (SSR Mode S).
DEP/ ITEM 13’de, ZZZZ kodu girilen kalkış meydanı açıklaması.
DEST/ ITEM 16’da, ZZZZ kodu girilen varış meydanı açıklaması.
DOF/ Uçuş tarihini belirtmek için kullanılır. Yıl/Ay/Gün şeklinde yazılır.
EET/ Belirli bir noktaya veya FIR giriş noktalarına olan tahmini süreyi belirtmek için kullanılır.
MDCN/ Askeri diplomatik müsaade numarası. Askeri hava araçları için kullanabilir.
NAV/ ITEM 10’da, “Z” ile belirtilmiş seyrüsefer yardımcılarını açıklamak için kullanılır.
OPR/ Uçağı işleten şirketi belirtir.
PER/ Hava aracının performans bilgilerini belirtmek için kullanılır.
RALT/ Uçuş rotası üzerinde planlanmış yedek meydanları belirtir.
REG/ Uçağın tescil adını belirtmek için kullanılır.
RIF/ Karar verme noktası.
RMK/ Yukarıda açıklaması yapılmayan veya ATS otoritesi tarafından istediğinde belirtilmesi gereken
durumlar için kullanılır.
RVR/ Pist görüş mesafesi (metre).
SEL/ Uçağın Selcal kodunu belirtmek için kullanılır.
1. Sadece A’dan S’ye kadar olan harf grubu kullanılabilir.
2. I, N ve O harfleri kullanılamaz.
3. Aynı harf yan yana kullanılamaz (SEL/AABC veya SEL/ABCC geçerli kodlar değildir).
4. Aynı harf birden fazla kez kullanılamaz (SEL/ABAC geçerli bir kod değildir).
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STS/ Hava araçları ile ilgili özel durumları belirtmek ve özel işlemli uçuşlar için kullanılır.
STS/ATFM EXEMPT APPROVED *
STS/EMER STS/EMER – Acil durum görevinde çalışan hava araçları için kullanılır.*
STS/EXM833 8.33 kHz kanal aralığı olmayan radyo teçhizatı bulunan devlet hava araçları için
kullanılır.
STS/HEAD – Devlet yetkililerini taşıyan hava araçları için kullanılır.*
STS/HOSP – Ambulans görevi olan, organ nakli, hasta,…vb. taşıyan hava araçları için
kullanılır.
STS/HUM – İnsani yardım amaçlı görevlerde bulunan hava araçları için kullanılır.
STS/NIL – Yukarıda belirtilmeyen durumlar için kullanılır.
STS/NONRAV – RNAV kabiliyeti olmayan hava araçları için kullanılır.
STS/NONRVSM – RVSM müsaadesine tabi olmayan hava araçları için kullanılır.
STS/PROTECTED – Belli bir bölge üzerinde güvenliği sağlamak için yapılan uçuşlarda
kullanılır.
STS/RNAVINOP – RNAV kabiliyeti, teçhizatı olduğunu fakat çalışmadığını veya limitler
içinde olmadığını belirtmek için kullanılır.
STS/SAR – Arama ve kurtarma uçuşları için kullanılır.
STS/STATE – Hükümet üyelerinin taşındığı uçuşlar için kullanılır.
*Otomatik olarak ATFM kısıtlamalarından hariç tutulur.
TYP/ ITEM 9’da, “ZZZZ” şeklinde belirtilmiş uçak tiplerinin açıklanması için kullanılır.

ITEM 19 - Supplementary Informations - İlave Bilgiler
Bu bölüm uçuş planlaması ile ilgili değildir. Bu bilgiler, planın doldurulduğu birim tarafından
herhangi bir acil durum sonucunda oluşabilecek arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere
muhafaza edilir.
Endurance
E/ Hava aracının aldığı yakıt miktarına göre havada kalabileceği azami süreyi belirtir. 4 karakter
kullanılarak belirtilir.
Kişi Sayısı
P/ Hava aracındaki yolcu ve uçuş mürettebatı olmak üzere toplam kişi sayısıdır. Kişi sayısı belli
olmadığı durumlarda “TBN – To Be Notified” kısaltması kullanılabilir.
Acil durum ve hayati teçhizatlar
R/ (Radio - Radyo)
Eğer hiçbiri yoksa hepsini işaretleyiniz.
U
UHF 243.0 Mhz bulunmuyorsa veya gayri faal ise işaretlenir.
V
VHF 121.500 Mhz bulunmuyorsa veya gayri faal ise işaretlenir.
E
Emergency Location Beacon (ELBA) bulunmuyorsa veya gayri faal ise işaretlenir.
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S/ Hayati Teçhizatlar, ekipmanlar
Eğer hiçbiri yoksa hepsini işaretleyiniz.
P
Polar. Kutup için hayati ekipmanlarınız yoksa işaretleyiniz.
D
Dessert. Çöl için hayati ekipmanlarınız yoksa işaretleyiniz.
M
Maritime. Deniz için hayati ekipmanlarınız yoksa işaretleyiniz.
J
Jungle. Orman için hayati ekipmanlarınız yoksa işaretleyiniz.
J/ Can yelekleri
L
F
U
V

Can yeleklerinin ışık teçhizatı yoksa işaretleyiniz.
Can yeleklerinin florasan aydınlatması yoksa işaretleyiniz.
Can yeleklerinde UHF 243.0Mhz bulunmuyorsa veya gayri faal ise işaretlenir.
Can yeleklerinde VHF 121.500Mhz bulunmuyorsa veya gayri faal ise işaretlenir.

D/ Bot. Hava aracında bot veya benzeri bir şey bulunmuyorsa “C” ve “D” işaretlenir. Eğer hava
aracında bot veya benzeri bir şey varsa sırası ile sayısı, kapasitesi, üstü kapanmıyorsa “C” işaretlenir
ve son olarak rengi belirtilir.
A/ Hava aracının rengi ve işaretleri belirtilir.
N/ Hayati teçhizatlar arasında belirtilmemiş olanlar bu kısaltma kullanılarak açıklanır. Açıklama yok
ise işaretleyiniz.
C/ Uçuştan sorumlu pilotun adı ve soyadı yazılır.
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Bölüm 10 – Radyo Kullanımı
IvAp, Microsoft Flight Simulator‘daki iki radyoyu da kullanabilme imkânı sağlamaktadır.
Böylece ATC ile temas halindeyken diğer radyo frekansını başka bir frekansa set edebilir,
gerektiğinde de diğer frekansa zaman kaybetmeden geçebilirsiniz.

Resim 10-1
Kullanılan radyo frekansı Resim 10-1‘de de görüldüğü gibi “<ACT>” ile belirtilmiştir. Radyo
frekansını rotanız üzerinde hizmet veren bir ATC frekansına ayarladığınızda, TeamSpeak
otomatik olarak ilgili kanala bağlanacak, IvAp ekranında da havasahası veya meydan ile
ilgili mesajlar görüntülenecektir.(ATIS)
IvAp üzerinden frekans ayarlamak

Aslında IvAp üzerinden frekans ayarlamanın çeşitli yolları var ama en kolayı ATC
listesinden bağlanmak istediğiniz sektörün frekansını seçmek. Resim 10-2’ye bakarsanız
ekranda online ATC listesini görebiliriz. EHAA_W_CTR 125.75 frekansına bağlanmak için
LSK 1L tuşuna iki kere basmanız yeterli.

Resim 10-2
Daha fazla istasyonu görüntülemek için LSK 2R ile bir sonraki sayfaya (Next page)
geçebilirsiniz. LSK 1R ile bir önceki sayfayı (Previous page) görüntüleyebilirsiniz. LSK 3R ile
ATC listesini yenileyebilirsiniz. LSK 4R tuşu ile de istasyonların sıralamasını
değiştirebilirsiniz.
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Resim 10-3
Yukarıdaki şekilde belirtilmiş ekrana biraz önce kullandığımız LSK 4R tuşu ile geçtik. ATC
listesindeki sıralamayı bu ekrandan mesafeye (DISTANCE, en yakından uzağa doğru),
frekansa (FREQUENCY, büyükten küçüğe doğru) ve istasyon isimlerine (CALLSIGN,
alfabetik sıra ile) göre değiştirebiliriz.
Bağlantı yapmak istediğiniz sektörü bulduğunuzda hemen yanındaki tuşa iki kere basmanız
yeterli, IvAp COM1 frekansını otomatik olarak sizin için ayarlayacaktır.
Aynı işlemi yukarıdaki adımları izleyerek COM2 içinde yapabilirsiniz.
Frekansı aktif etmek

Bu işi biraz önce zaten yapmıştık ama hatırlamakta fayda var. IvAp ana ekranından COM1
için LSK 1L, COM2 için LSK 2L tuşu ile frekansı seçebilir ve aktif edebiliriz. Unutmayınız ki,
aktif frekanslar “<ACT>” ile gösterilmektedir.
Radyo panelinden frekans ayarlamak

Frekansları, kullandığımız uçağın radyo panelinden ayarlamanın daha gerçekçi olduğunu
belirtmek gerekir. Radyo panelinden kullanacağınız frekansı set etmeniz yeterli. IvAp
otomatik olarak ilgili frekansa geçecektir. Açıkçası radyo panelinden bağladığınız frekansı
IvAp üzerinde görebilirsiniz. Ayrıca aktif ATC frekansına geçmişseniz TeamSpeak’te
otomatik olarak kanala bağlanacak ve yine ATIS mesajı IvAp ekranına gelecektir.
Text ile haberleşme

Text ile yani yazarak, mesaj ile haberleşiyorsanız, gönderdiğiniz ve size gönderilen mesajlar hem IvAp
hem de FS penceresinde görüntülenir.
ATC ile text kullanarak iletişim sağlayabilirsiniz ama gerçekçilik bakımından tavsiye etmiyoruz. Text
ile iletişim sağlanması bazen gecikmelere neden olabiliyor. Aktif bir frekansta text ile iletişim
sağladığınızda mesajınız o frekanstaki diğer trafikler tarafından görüntülenir ama siz TeamSpeak
kullanan trafikleri duyamaz onlara verilen talimatları bilemezsiniz.
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Resim 10-4
Özel mesaj kullanımı

IvAp üzerinden diğer trafiklerle ve ATC’ler ile iletişim kurabilirsiniz. Size gönderilen özel mesajlar
normal frekansta kullandığınız mesajların renginden farklı olacaktır.

Resim 11-5
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Ayrıca özel mesaj kullanıldığında çağrı kodları parantez içinde gösterilecektir. Bu da özel mesajları
diğer mesajlardan ayırmanın başka bir yoludur. IvAp üzerindeki LSK tuşlarını kullanarak önceki
mesajları görüntüleyebilirsiniz. Özellikle bunu ATIS mesajlarını okurken çok kullanacaksınız.

Eğer bu şekilde arkadaşınız ile uzunuzun muhabbet etmek isterseniz .chat<Çağrı Kodu>
komutunu kullanarak ilgili kişi için ayrı bir pencere açabilirsiniz. Bu pencereye +<Çağrı
Kodu> komutu ile diğer arkadaşlarınızı ekleyebilir, -<Çağrı Kodu> komutu ile de
çıkarabilirsiniz.

Resim 10-6
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Bölüm 11 – TeamSpeak Kullanımı
Bu bölümde TeamSpeak ayarları ve bağlantı prosedürleri anlatılacaktır. TeamSpeak, IVAO
sunucuları üzerinde kullanılan Pilot ve ATC arasındaki sesli iletişimi sağlayan programdır.
Şimdi bu program ile ilgili detaylı bilgiler vermeye çalışacağız.
Voice Send Method – Push to talk (PTT), TeamSpeak programında yapılması gereken en
önemli ayar olarak tanımlanabilir. Aksi durumda “Voice Activation” seçeneği ile sesimiz
karşı tarafa sürekli olarak gidecektir ve bu da frekansta istenmeyen bir durumdur. Bu
yüzden bu seçenek kesinlikle kapalı olmalıdır.

Resim 11-1
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Teamspeak programının orijinal ayarlarını kullandığınızda, program bazı durumlarda
(kanala giriş ve çıkışlarda) sesli mesajlar üretmektedir. Bu mesajlar online uçuş sırasında
rahatsızlık verebilir. Sesli mesajların kapatılması için Settings|Options seçerek açılan
pencereden Sound Notifications seçip Disable all sounds işaretlemeniz gerekmektedir. (Resim
11-2)

Resim 11-2
Şimdi, IvAp ile Teamspeak programını birlikte nasıl kullanacağımıza göz atalım. IvAp ile
IVAO sunucularına bağlanmak istediğinizde açılan pencerede Voice|Transmit/Receive
işaretlemeniz yeterli olacaktır.
IvAp, otomatik olarak Teamspeak programını çalıştıracaktır fakat 122.80 MHz frekansını
muhafaza ettiğiniz sürece herhangi bir kanala bağlantı yapmayacaktır.
Bölüm 10’da anlatıldığı gibi radyo frekansını aktif bir ATC’ye bağlanmak için
ayarladığınızda, Teamspeak otomatik olarak ilgili ATC’nin kanalına bağlanacaktır.
Radyo frekansını ATC ile temasınızdan sonra tekrardan 122.80 MHz frekansına
ayarladığınızda, Teamspeak otomatik olarak kanaldan çıkacak ve herhangi bir UNICOM ses
kanalı olmadığı için giriş yapmayacaktır. UNICOM sadece text ile iletişim yapılan bir
frekanstır.
Ayrıca, IvAp ile IVAO sunucularından bağlantıyı kapattığınızda, TeamSpeak sunucudan
bağlantıyı koparacak ve kapanacaktır.
TeamSpeak programı ile ilgili detaylı bilgiler için http://www.ivao.aero/ts/ adresini ziyaret
ediniz.
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Joystick tuşunu PTT olarak ayarlamak
Daha gerçekçi olması açısından, “Push-To-Talk (PTT)” özelliğini kullandığınız joystick
üzerindeki bir tuşa atayabilirsiniz. Bunu yapmanın farklı yolları olabilir fakat bizim
anlatacaklarımız en uygun ve en basit olanıdır.
Bu işlemi uygulayabilmek için TeamSpeak programı ile joystick aynı bilgisayarda yüklenmiş
ve çalışıyor olmalıdır.
Bu işlemi gerçekleştirebilmek için Ryo Ohkubo tarafından yazılmış JoyToKey isimli ücretsiz
yazılıma sahip olmanız gereklidir.
Bu yazılımı http://www.ivao.aero/data/files/software/jtk374en.zip adresinden indirebilirsiniz.
Resim 11-3’de gösterildiği gibi programı çalıştırdığınızda açılan pencerede bilgisayarınıza
bağlı olan joystick sayısı, yönleri, açıları, vb. görüntülenecektir. Resimdeki örnekte Joystick 2
Button 1 önceden PTT olarak seçilmiş klavyedeki Left CTRL için seçilmiş.
Joystick için diğer tuş atamalarını ve yapılandırmalarını Control Panel|Gaming
Options|Properties ile görebilir, farklı ayarlar ve farklı atamalar yapabilirsiniz.

Resim 11-3
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Tuş atamasının üzerine sağ tıkladığınızda Resim 11-4’de görülen pencere açılacak, tuş
atamaları ve yapılandırmaları ile daha farklı seçenekler görüntülenecektir. Biz bu örnekte
joystick tuşuna bastığımızda klavyedeki Left CTRL tuşunun da basılı durumda kalmasını
tercih ediyoruz.

Resim 11-4
Bu programı transponder ile ve daha birçok farklı şekilde kullanabilirsiniz. Program ile
detaylı bilgilere http://hp.vector.co.jp/authors/VA016823/joytokey/english.html adresinden
ulaşabilirsiniz.
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Bölüm 12 – Transponder
IvAp, Microsoft Flight Simulator için modellenmiş Transponder cihazı üzerinden bu özelliği
sağlamaktadır.
Kısaca açıklamak gerekirse Transponder cihazı, hava trafik birimlerinin uçakları radarda
tanımlamasına yardımcı olmaktadır.

Resim 12-1
Hava trafik birimleri tarafından online uçuş esnasında verilecek transponder talimatları
(örnek, squawk 2446) Microsoft Flight Simulator ‘daki uçakların radyo panelinde bulunan
transponder cihazı üzerinden veya IvAp ekranındaki scratchpad satırına .x 2446 set edilir.
IvAp GUI bölümünde bulunan “STDBY / TX (Mode C)” ve “IDENT” özelliklerini Microsoft
Flight Simulator sağlamamaktadır. Bu özelliklerin uygulanması hava trafik birimleri
tarafından istendiğinde IvAp üzerinden “STDBY / TX” veya “IDENT” tuşları kullanılarak
yapılır.
“IDENT” hava trafik birimi tarafından istendiği takdirde kullanılır ve radar üzerinde trafiğin
tanımlanmasını sağlar.
“STDBY” trafikleri radar ekranında bir “nokta” olarak gösterir. Trafikler yerdeyken aksi
belirtilmedikçe “STDBY” durumunu muhafaza etmelidir.
“Mode C” trafiklerin radar ekranında sürat, irtifa, varış meydanı, uçak tipi gibi bilgileri ile
görüntülenmesini sağlar.
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Bölüm 13 – ATIS
ATIS - Automatic Terminal Information Service, terminal sahalarında hizmet veren hava
trafik birimleri tarafından düzenlenen ve yayınlanan, meydan, hava durumu, kullanılan
pistler, intikal irtifası ve intikal seviyesi, vb. bilgileri içeren belirlenmiş bir VHF frekansı
üzerinden yayınlanan mesajlardır. Fakat IVAO üzerinde bu mesaj ayrı bir frekans üzerinden
ve sesli olarak değil, online hizmet veren hava trafik biriminin frekansından text ile
yayınlanmaktadır.

Resim 13-1
Online bir hava trafik biriminin frekansına geçtiğinizde IvAp ilgili birimin ATIS mesajını
otomatik olarak alacak ve IvAp ekranında görüntüleyecektir.
Eğer menziliniz dışındaki bir hava trafik biriminin frekansına bağlanmadan ATIS mesajını
görüntülemek isterseniz Resim 13-2 görüldüğü gibi IvAp ekranından LSK1R tuşu ile
“ACARS” takiben LSK 2R tuşu ile “REQ ATIS” seçilir ve ATC listesinden istediğiniz bir hava
trafik birimi seçilir. Bu işlem ile birlikte IvAp ekranında ilgili birimin ATIS mesajı
görüntülenir fakat radyo frekansınız ve TeamSpeak kanalınız değişmez.

Resim 13-2
Ayrıca ATIS mesajını görüntülemek için IvAp ekranındaki scratchpad bölümünü
kullanabilirsiniz. “.atis<çağrı kodu>” komutu ile görüntülemek istediğiniz hava trafik
biriminin ATIS mesajını görebilirsiniz. Örnek; .atis EDDF_APP. Bu işlem sonucunda da
radyo frekansı ve TeamSpeak kanalı değişmez.
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Bölüm 14 – METAR / TAF
IvAp programının ACARS özelliği sayesinde meydanların METAR ve TAF bilgilerine (hava
durumu raporları) kolayca ulaşabilirsiniz.

Resim 14-1
Uçuş planına girilen kalkış ve varış meydanları IvAp ekranının sol üst iki satırında otomatik
olarak gösterilir. Bu meydanların METAR bilgilerine ulaşabilmek için LSK 1L ve LSK 2L
tuşları kullanılır.
Başka meydanların METAR,TAF veya kısa TAF raporlarına ulaşabilmek için scratchpad
bölümüne meydanın ICAO kodu yazıldıktan sonra TAF raporu için LSK 3L, Short TAF için
LSK 4L, METAR için LSK 5L tuşlarına basılır.

Resim 14-2
METAR / TAF raporları ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.
https://www.ivao.aero/training/documentation/books/PP_ADC_METAR.pdf
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Bölüm 15 – Komutlar
IvAp programının scratchpad satırına komutlar yazarak bazı işlemleri daha da
hızlandırabiliriz.
Özel mesaj yollamak için:
.msg <Çağrı Kodu> <mesaj> veya .m <Çağrı Kodu> <mesaj>
Gelen özel mesajı yanıtlamak için:
.reply <mesaj> veya .r <mesaj>
Uçuş planını tekrar yollamak için:
.fpl veya .f
Radyo frekansını set etmek için:
.c <frekans>
Transponder kodunu set etmek için:
.x <Transponder Kodu>
METAR raporu için:
.wx <Meydanın ICAO Kodu> veya .w <Meydanın ICAO Kodu>
ATIS almak için:
.atis <Çağrı Kodu> veya .a <Çağrı Kodu>
Online ATC listesini görüntülemek için:
.atc
Hava durumunu güncellemek için:
.rw
Online Supervisor ‘lere ulaşmak için:
.wallop <mesaj>
Multiplayer Ortamının geçici olarak açılıp / kapatılması için:
.togglemp
Bu komut geçici olarak Multiplayer Ortamındaki trafiklerin görüntülerini ekranınıza
yansıtmayarak FPS (Frames per second) düşmesini önler.
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Chat penceresi açmak için:
.chat <Çağrı Kodu> veya .chat

Resim 15-1
Chat penceresine kullanıcı eklemek için:
+<Çağrı Kodu>
Chat penceresinden kullanıcı çıkarmak için:
-<Çağrı Kodu>

Resim 15-2
Sesli iletişimi kapatmak için:
.novoice
Sesli iletişi açmak için:
.voice
Supervisor için Komutlar
Kullanıcının bilgileri için:
.info <Çağrı Kodu> veya .inf <Çağrı Kodu> veya .i <Çağrı Kodu>
Kullanıcının sunucu ile ilşkisini kesmek için:
.kill <Çağrı Kodu> <mesaj>
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Bölüm 16 – IvAp Sistem Ayarları
IvAp ayarlarına Başlat Menüsü|Programlar|IVAO|IVAP|IvAp – Configuration şeklinde
ulaşılır.

Resim 16-1
IvAp – Configuration 5 farklı panelden oluşmaktadır.
Not: IvAp – Configuration, Microsoft Flight Simulator ve IvAp ile birlikte çalıştırılmamalıdır.
Aksi halde yaptığınız değişiklikler kaybolabilir.
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Genel Panel
İlk panel IvAp sesli ikazları, görüntüsü ve FSUIPC ayarları ile ilgilidir.
“Skin” IvAp’ın grafiksel görüntüsüdür. Bu seçenek ile IvAp’ın farklı görüntülerini
kullanabilirsiniz.
“Populate TCAS table” aktif hale getirildiğinde IvAp TCAS ekranındaki trafikler kullanılan
uçaktaki TCAS ekranından da görüntülenebilir.
“Read/write panel/cockpit offsets” PMDG B737, PSS veya benzeri uçakların Transponder
cihazlarındaki IDENT gibi özellikleri uçak panelinden kontrol etmesini sağlamaktadır.
“Enable Debug Logging” yüksek performans sağlayabilmek için her zaman açık
bulundurulmalıdır.

Resim 16-2
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Multiplayer Panel
İkinci panel de multiplayer özellikleri ile ilgilidir.
“Multiplayer Active” çevrenizdeki trafikleri görmek istiyorsanız açık, istemiyorsanız kapalı olmalıdır.
Tavsiye edilen açık olması yönündedir. Ayrıca gerektiğinde .tooglemp komutu kullanılabilir.
“Auto Join (FS2004 only)” IvAp’ın FS2004 ‘e otomatik bağlanmasını sağlar. Otomatik bağlanmada
problem yaşıyorsanız bu seçeneği devre dışı bırakınız.
Bundan sonraki iki seçenek multiplayer text mesajlar ile ilglidir.
“Use alternative traffic removal method” ATC radarında tanımlanamıyorsanız işaretli olmalı aksi
halde işaretlenmemelidir.
“Multiplayer Tuning” sekmesi Multiplayer trafiklerin hareketleri ve görünümü ile ilgilidir. Görüntü
kalitesini artırabilmek için multiplayer trafikleri sınırlayabilir, görüş menzilini düşürebilirsiniz.
“Formation Flights Tuning” yani kol uçuşu yapacak trafikler için ayarlar artırılarak daha akıcı bir
görüntü elde edilir.

Resim 16-3
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Hava Durumu ve Zaman Paneli
Üçüncü olan bu panelde hava durumu ve zaman ayarları yapılmaktadır.
“Sync flightsim time and system time” ile Microsoft Flight Simulator ile bilgisayarınızın sistem
zamanı aynı olacak şekilde çalıştırılır.
“Weather Active” IVAO sunucuları üzerindeki hava durumunun Flight Simulator’a aktarılmasını,
“Clear weather on disconnect” IVAO sunucularına bağlantı kesildiğinde hava şartlarının
temizlenmesini, “Lock weather on departure / arrival airport” seçeneği ise kalkış ve varış
meydanlarının 10 NM çevresindeki hava şartlarının sabitlenmesini sağlamaktadır.
“Wind smoothing” ve “Visibility smoothing” rüzgar ve görüş mesafesindeki değişiklikleri ani olarak
değil de yavaş yavaş yansıtmaktadır.

Resim 16-4
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Kısayollar ve MTL Panel
Dördüncü panelimizden IvAp üzerinde kullandığımız özelliklere kısayollar atayabilir veya
değiştirebiliriz.
Yeni MTL paketleri yüklendikten sonra “Reindex MTL” yapılarak MTL Library tekrardan
oluşturulmalıdır.

Resim 16-5
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Network & Multi PC Panel
Beşinci ve sonuncu olan bu panel Multi PC sistemlere sahip kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Resim 16-6
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Bölüm 17 – Pushback
Uçakların yerdeki operasyonlarını kolaylaştırabilmek amacı ile pushback modülü IvAp
programına entegre edilmiştir. Pushback uçağın park sahasını geri itilerek terk etmesi
anlamına gelmektedir.
IvAp üzerinden “Pushback” tuşuna basılır, Resim 17-1’deki gibi başka bir pencere
ekranımızda açılacaktır.

Resim 17-1
Pencerede görülen kırmızı çizgiyi sürükleyerek uçağın pushback esnasında izleyeceği yol
belirlenir. Pencerenin üst satırında o andaki mevcut istikamet, sağ ve sol dairelerin ortasında
ise pushback sonrası olacak istikamet gösterilir.
Pushback yapabilmek için önce park frenlerini kapatın ve “Pushback” tuşuna basın. Dönmek
istediğiniz noktaya gelince “Start Turn” tuşuna basınız. Uçak dönmesi gereken istikamete
geldiğinde pushback otomatik olarak duracaktır.
Pushback penceresini kapatmak için IvAp üzerinden “Pushback” tuşuna basınız.
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Bölüm 18 – TCAS
TCAS (Traffic and Collision Avoidance System), cihazının kullanılması dünya üzerindeki
çoğu havasahasında zorunlu hale getirilmiştir.
Bu cihaz sayesinde pilotlar trafikleri ekranlarında takip edebiliyor ve muhtemel çarpışma
riskleri önleniyor. TCAS ekranında trafikleri takip edebilmek için tüm uçaklarda bu cihazın
bulunması ve durumunun Mode C olması gereklidir.
IvAp, TCAS/ACAS II fonksiyonlarını Resolution Advisories (RA) ve şu an için
modellenmemiş olan kaçınma manevralarını desteklemektedir.
IVAO sunucuları üzerinde, hava trafik hizmeti verilmeyen yoğun havasahalarında uçarken
Microsoft Flight Simulator uçaklarında modellenmemiş olan TCAS cihazının eksikliği IvAp
ile giderilmiş ve kullanışlı hale getirilmiştir.
TCAS penceresini açmak için IvAp GUI üzerinden “TCAS” tuşuna basılır.

Resim 18-1
Kullandığımız uçağın pozisyonu TCAS penceresinin ortasında olacak şekilde gösterilmiştir.
Uçağımızın çevresindeki trafikleri “+” ve “-“ tuşlarını kullanarak 3 NM’den başlayarak sırası
ile 5, 10, 15, 20, 40 NM’ye kadar menzili artırarak takip edebiliriz.
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Pencerenin sol alt köşesindeki tuş ile TCAS cihazının modları seçilir.




OFF, TCAS penceresinde kırmızı bir yazı ile “TCAS OFF” TCAS cihazının kapalı
olduğu gösterilir.
TA, Traffic Advisory Mode. Trafik bilgisi verir.
TA/RA, Traffic Adivsory / Resolution Advisory Mode. Kaçınma bilgisi verir.

Pencerenin sağ üst köşesinden ise TCAS cihazının trafik algılama özellikleri seçilir.





NORM, +/- 2700 feet ‘deki trafikleri görüntüler.
ALL, seçilmiş TCAS menzili içindeki tüm trafikleri gösterir.
ABV, +9000/-2700 feet’deki trafikleri görüntüler.
BLW, +2700/-9000 feet’deki trafikleri görüntüler.

Sağ alt köşedeki “SNDoff” ve “SNDon” tuşları ile TCAS ikazlarının sesini açıp
kapatabilirsiniz.
PMDG veya PSS benzeri uçaklar kullanıyorsanız, TCAS fonksiyonlarını bu uçakların
ekranlarına aktararak da takip edebilirsiniz.
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Bölüm 19 – Multi PC Kurulumu
IvAp birden fazla bilgisayarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Yerel ağ bağlantınızda
TCP/IP uzantılı çalışan iki bilgisayarınız varsa, bu bilgisayarlardan birinde Microsoft Flight
Simulator programını, diğerinde ise IvAp, TeamSpeak ve diğer programları
çalıştırabilirsiniz.
IvAp, 3 modülden oluşmaktadır:






Network Interface (ivapnetint.exe): Bu program, bütün verilerin IvAp’ın farklı
bölümleri arasında düzenlenmesini sağlar. Normal şartlarda arka planda çalışır
sadece Windows sistem çubuğunda dört kırmızı/yeşil ışık olarak gösterilir.
User Interface (UsrHost.exe): Bu bölüm daha önceden bahsettiğimiz sunuculara
bağlanmamızı, uçuş planı hazırlamamızı, frekans değiştirmemizi sağlayan IvAp’ın
(GUI) kullanıcı ara yüzüdür.
FS Interface (FsInt.dll): Flight Simulator Modules klasörü altında bulunan, Flight
Simulator ile IvAp programının haberleşmesini sağlayan DLL dosyasıdır.

IvAp, gerektiğinde 3 farklı bilgisayarda tek bir program gibi çalışan, 3 modülden oluşan
modüler bir programdır. User Interface, FS Interface (flight Simulator) ve Network Interface
olmak üzere 3 modülden oluşur. Birinde Flight Simulator ve FS Interface çalışan diğerinde
User Interface ve Network Interface çalışan iki bilgisayarınız olabilir. IvAp programının
çalıştırılacağı bilgisayar için yükleme ve kurulum yapılmış olmalıdır. Aşağıdaki açıklamaları
takip ederek bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
Not: TeamSpeak programı, User Interface olarak çalışan bilgisayarda kullanılabilir.
Hazırlık
IvAp programını çoklu bilgisayar ortamında kullanmadan önce bazı hazırlıklar yapmanız
gerekli. Bilgisayarların yerel ağ bağlantısına TCP/IP üzerinden bağlı olması ve geçerli bir
internet bağlantısı olması gereklidir. Bilgisayarların IP adresine ulaşabilmek için aşağıdaki
açıklamaları takip ediniz:
Windows 2000, XP veya sonraki sürümler için:
1. Start menüsüne tıklayın.
2. “cmd” yazın.
3. Bir sonraki pencereye “ipconfig” yazın.
4. Yerel ağ bağlantınızın IP adresini not edin.
Windows 98 veya ME için:
1. Start menüsüne tıklayın.
2. “winipcfg” yazın.
3. Yerel ağ bağlantınızın IP adresini not edin.
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Eğer kullandığınız kişisel bir Firewall var ise ayarların IvAp programının modülleri arasında
haberleşmesine engel olmadığından emin olunuz. Modüller birbirleri ile TCP protokolü port
6810 üzerinden haberleşmektedir (veya sizin belirleyeceğiniz port üzerinden).
Kurulum – Remote PC (Flight Simulator olmayan PC)
Kurulum aşağıdaki şekilde yapılır:
1. IvAp Configuration çalıştırın.
2. Network & Multi-PC seçin.
3. “Single PC Setup” işaretli olmadığını kontrol edin.
Modüller arası IP adresini ayarlamak için, Nework & Multi-PC seçeneğinden aşağıdakileri
uygulayın:
- IP of Flight Simulator PC: Flight Simulator programının çalıştığı bilgisayarın IP
adresini girin.
- IP of Network Interface PC: Network Interface programının çalıştığı bilgisayarın IP
adresini girin.
- IP of User Interface PC: User Interface programının çalıştığı bilgisayarın IP adresini
girin.
Resim 19-1’de örnek olarak gösterilmiştir.

Resim 19-1
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Eğer yükleme yapmadıysanız, TeamSpeak programını User Intarface ile çalışan diğer
bilgisayara yükleyebilirsiniz. Sonra IvAp programını “IvAp on remote (Non-FS)” seçerek
yükleyiniz. Yükleme esnasında flight simulator programı sürümünü doğru seçtiğinizden
emin olun.
Yükleme - Flight Simulator PC
IvAp programını yükleyiniz. Normal kurulum yaptığınızdan emin olun. Sonra, IvAp
Configuration çalıştırın.
Aşağıdaki maddeleri takip edin:
1. IvAp Configuration çalıştırın.
2. Network & Multi-PC seçin.
3. “Single PC Setup” işaretli olmadığını kontrol edin.
Modüller arası IP adresini ayarlamak için, Nework & Multi-PC seçeneğinden aşağıdakileri
uygulayın:
- IP of Flight Simulator PC: Flight Simulator programının çalıştığı bilgisayarın IP
adresini girin.
- IP of Network Interface PC: Network Interface programının çalıştığı bilgisayarın IP
adresini girin.
- IP of User Interface PC: User Interface programının çalıştığı bilgisayarın IP adresini
girin.
Resim 19-1’de örnek olarak gösterilmiştir.
Eğer yüklemediyseniz, MTL paketini yükleyin ve kurulumunu yapın.
Son olarak; Flight Simulator PC klasörü altındaki IvAp dizininde bulunan “mtl.dat”
dosyasını, Remote PC klasöründe bulunan IvAp Installation dosyasına kopyalayın. Bu işlem
uçuş planını doldururken oluşabilecek hataları önlemek için önemlidir.
Flight Simulator programının çalıştırılması
Network Interface olarak çalışan bilgisayarda programı çalıştırın. Resim 19-2’de şekil
Windows görev çubuğunda görüntüleniyorsa Network Interface doğru bir şekilde
başlatılmıştır.

Resim 19-2
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Kullanıcı arayüzünü (User Interface) Flight Simulator PC olarak çalışan bilgisayarda
kullanıyorsanız program otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır. Aksi halde, Start
menüden User Interface çalıştırın. Network Interface ile kendiliğinden bağlantı kuracaktır ve
Windows görev çubuğunda aşağıdaki resim görülecektir.

Resim 19-3
Flight Simulator PC’ye geçin ve Flight Simulator programını çalıştırın. Programın
menüsünden IVAO|Start IvAp seçin. Bu işlem IvAp programını FS programına
bağlayacaktır. Aynı zamanda Windows görev çubuğunda aşağıdaki resim görülecektir.

Resim 19-4
FS2004 ile Network Interface aynı bilgisayarda çalışıyor ise çoklu ortam oturumuna otomatik
olarak bağlanacaktır. Aksi halde, çoklu ortam oturumuna manüel bağlanmanız gerekecektir.
Çoklu ortam oturumuna bağlanabilmeniz için FS programının menüsünden Multiplayer
seçin. Normal şartlarda IvAp oturumu “Multiplayer Connect” ekranında görülecektir (Resim
19-5).

Resim 19-5
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Eğer IvAp oturumunu göremiyorsanız, Network Interface uygulamasının çalıştığı
bilgisayarın IP adresini girip “Search” ile aratın. Ardından “Join” seçin. Kısa bir süre sonra
“IvAp has joined session” mesajını göreceksiniz. Aynı zamanda Network Interface
uygulamasının çalıştığı bilgisayarın Windows görev çubuğunda aşağıdaki resim
görülecektir.

Resim 19-5
Tebrikler, IvAp programını birden fazla bilgisayar ortamında çalıştırmayı başardınız. IVAO
sunucularına bağlantı yapmak için önceki bölümlerde anlatılan işlemleri uygulayınız.
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Bölüm 20 – Formasyon Uçuşu
IvAp v0.5.0 sürümünden itibaren formasyon uçuşları desteklenmektedir fakat bu tip uçuşları
yapabilmek için IVAO sunucularından daha hızlı veri akışını sağlamanız gerekmektedir.
Aksi halde görüntülerde bazı gecikmeler yaşanabilir.
Formasyon uçuşuna başlamadan önce aşağıdaki resimde gösterilmiş ayarları yapınız.

Resim 20-1
Burada önemli olan veri akış hızının bağlantınıza uygun olarak doğru ayarlanmasıdır.
“Formation Flights Tuning” bölümünde veri akış hızının oranları gösterilmektedir. Orijinal
veri akışı 0.20Hz veya her 5 saniyede bir olacak şekilde çalışmaktadır, bunu dilediğinizde
1.60Hz veya her 0.625 saniyede bir olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Belirttiğimiz bu değerleri kullanabilmek tamamen internet bağlantınızın hızına bağlıdır.
Eğer bağlantı hızınız yavaş ise yüksek değerler kullanmanız tavsiye edilmez.
Not: IVAO sunucuları en uygun seviyede çalışacak şekilde tasarlanmıştır, eğer etrafınızda
bir trafik yok ise IvAp ile sunucu arasında gereksiz veri akışı olmayacaktır. Bu yüzden
formasyon uçuşu yapacak kişiler aynı ayarlara sahip olmalıdır.
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Artık uçuşa hazırsınız. Şimdi, Flight Simulator programını başlatıp önceki bölümlerde
anlatılan usulleri uygulayın.
Not: Formasyon uçuşu yapacak kişiler, sunucu yükünü azaltmak için aynı sunucu üzerinden
bağlantı yapmalıdır.
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Bölüm 21 – Sorun Giderme ve Sıkça Sorulan Sorular
FSD ile bağlantı kuramıyorum, neyi yanlış yapıyorum?
Kullanıcı adı ve şifrenizi doğru girdiğinizi kontrol ediniz. Çağrı adınızın kullanımda
olmadığından ve hesabınızın aktif olduğundan emin olunuz.
Hangi Microsoft Flight Simulator sürümleri desteklenmektedir?
FS2002 - FS2004 ve FSX
“IVAN Bağlantı” penceresinde, açılır menü de herhangi bir sunucu ismi görünmüyor, bu
nedenle bağlantı sağlayamıyorum?
İlk önce, IvAp programını kaldırıp tekrar yükleyiniz. Eğer hala boş bir liste görüyorsanız,
bağlantı için her zaman bir IP adresi ya da sunucu adını bu bölüme manüel olarak
yazabileceğinizi unutmayınız. Hangi sunucuların aktif olduğunu görmek için tarayıcınızdan,
https://heartbeat.ivao.aero adresini ziyaret ediniz.
Sanal Havayolu yöneticisiyim, kendi havayolumuza ait özel olarak modellenmiş MTL
yükleyebilir miyim?
Kesinlikle hayır! Genel olarak MTL kavramı; merkezi yönetilen, akıcı görüntü sağlaması için
düzenlenmiş, herkesin aynı kütüphaneye sahip olması için tasarlanmıştır. Eğer, kendi
havayolunuza ait MTL kullanmak istiyorsanız aşağıdaki adresi ziyaret ediniz.
https://www.ivao.aero/ViewDocument.aspx?Path=/softdev:procedures:mtl
Halen bana yakın kişiler beni düzgün görüntüleyemiyor?
Üstteki maddeleri uyguladığınızdan emin olunuz. Uçuş planınızın gönderildiğinden emin
olunuz, gönderilmemişse tekrar gönderiniz.
TeamSpeak ile sorun yaşıyorum, yüksek işlemci yükü ya da diğer sorunlar.
İlk çözüm, TeamSpeak programının kaldırılıp, tekrar yüklenmesi olacaktır (eksik registry
dosyalarından kaynaklanabilir). Bu işlem yanlış yüklenmiş registry dosyalarının düzgün
şekilde yüklenmesini sağlayacaktır. Diğer bir çözüm simülatör kaynaklı olabilir: Eğer IvAp
manüel olarak yüklenmişse ve TeamSpeak SDK ile birlikte gelen TSRemote.dll dosyası,
Simülatör ana klasörüne kopyalanmamışsa yaşanabilir. Lütfen tüm dosyaların belirtilen
klasörlerde olduğunu kontrol ediniz.
Not: Teamspeak SDK ile gelen TSRemote.dll dosyasının hatalı olduğunu unutmayınız. Sorun
yaşamamak için lütfen IvAp ile beraber gelen TSRemote.dll dosyasını kullanınız. Bu dosya
test edilmiştir ve çalışmaktadır.
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PSS ve PMDG uçaklarında TCAS verisini nasıl görüntüleyebilirim?
IvapConfig programı ile FSUIPC TCAS verisini etkinleştirebilirsiniz (PSS ve birkaç diğer
program tarafından kullanılan).
PMDG aynı zamanda FS Multiplayer verisini görüntüleyebilmektedir. PMDG menüsünden
görüntülemek istediğiniz veriyi seçiniz.
Not: FS Multiplayer TCAS verisi, IvAp programının trafik kısıtlamaları nedeniyle FSUIPC
TCAS verisi kadar güvenilir değildir.
FSNAV ile sorun yaşıyorum. Options/Multiplayer->Connect my FlightSim seçiminden
sonra Simülatör kapanıyor?
FSNAV, FS2004 çıktıktan bir ay sonra güncellendi. Lütfen FSNAV ürün sayfasından
programı güncelleyiniz, sorununuz çözülecektir.
Hava Durumu verisi ekranımın yanıp sönmesine neden olmaktadır?
IvAp üzerinde Weather sekmesinde ‘Render to Texture’ özelliğini kapatınız.
Menü haricinde IVAP penceresini gizleyebilir miyim?
Evet, IvAp Config programı ile kısayollar atayabilirsiniz. Önceden tanımlanmış tuşlar:
CTRL+F9, IvAp penceresi için;
CTRL+F8, TCAS penceresi için;
CTRL+F7, Pushback penceresi için;
CTRL+F11, Transponder penceresi içindir.
FSUIPC lisansı almam gerekir mi?
Hayır, hatta hava durumu ve TCAS verilerini dahi ücretsiz sürümü ile görüntüleyebilirsiniz.
Kullandığım FSUIPC 3.4 sürümünden eski ve bağlanırken hata alıyorum?
Lütfen FSUIPC web sitesinden en güncel versiyonunu edininiz.
Windows XP ile Multiplayer sorunu ya da programın kapanması hatası alıyorum?
Windows XP ile gelen Universal PnP özelliği bu soruna neden olmaktadır. Lütfen, Başlat->
Kontrol Paneli -> Servisler yolu ile bu özelliği kapatınız.
Hava durumu güncellenmiyor / Panel yanıt vermiyor.
Bu sorun FSUIPC sürümünün güncel olmamasından kaynaklanmaktadır. Lütfen FSUIPC
web sitesinden güncelleme yapınız.
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Yükleme dosyası Simülatör sürümünü tanımıyor?
Simülatörünüzü tekrar yükleyiniz, hızlı yükleme için aşağıdaki adımları takip ediniz:
- Simülatörünüzün “C:\Program Files\Microsoft Games\Flight Simulator 9” yüklendiğini
varsayarsak (eğer farklı bir yükleme mevcutsa, lütfen aşağıdaki verilen klasör yollarını kendi
kurulumunuza göre uyarlayınız);
“C:\Program Files\Microsoft Games\Flight Simulator 9” klasörünü “C:\Program
Files\Microsoft Games\Flight Simulator 9 Backup” olarak yeniden adlandırınız.
Şimdi kurulum dosyaları ile “C:\Program Files\Microsoft Games\Flight Simulator 9”
klasörüne en düşük özellikler ile kurulum yapın.
FS 9.1 güncellemesini uygulayınız (sadece daha önce uygulamışsanız)
“C:\Program Files\Microsoft Games\Flight Simulator 9” klasörünü siliniz.
“C:\Program Files\Microsoft Games\Flight Simulator 9 Backup” klasörünü tekrar
“C:\Program Files\Microsoft Games\Flight Simulator 9” olarak adlandırınız.
Bu adımlar ile registry dosyalarınız düzenlenmiş, daha önce yapmış olduğunuz ayarlar
korunmuş olacaktır. Şimdi IvAp kurulumunu tekrar deneyiniz.
Teamspeak yeni ATC kanalına geçiş yapmıyor?
Burada iki önerimiz olacak:
1) Teamspeak kurulumunu tekrarlayınız
2) Registry
ayarlarında
HKEY_CLASSES_ROOT\teamspeak\Shell\Open\command
fromfolder\teamspeak.exe "&1" değerinin son kısmını folder\teamspeak.exe &1 olarak
güncelleyiniz (&1 değerinin etrafındaki tırnak işaretleri kaldırılıyor).
ATC Radarda ekranında dondunuz diyor, yapmalıyım?
Bağlantınızı sonlandırıp tekrar Online olmak sorunuzu çözmeyecektir. Yapmanız gereken
işlemler şu şekildedir;
Görev Çubuğuna sağ tıklayarak görev yöneticisini açmak > ivap_dllhost.exe uygulamasını
bulmak (arka planda çalışan uygulamalar bölümünde de olabilir) > daha sonra "Görevi
Sonlandır" seçeneği ile IvAp uygulamasını kapatmaktır. Bundan sonra FS programına geri
döndüğünüzde yukarıda bulunan Add-Ons sekmesinde "Start IvAp" seçeneği belirir.
Buradan IvAp uygulamasını tekrar başlatmanız ve online olmanız sorununuzu çözecektir.
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Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar.
"Start IvAp" seçeneği hemen çıkmayabilir. Bir kaç dakika bekleyin. Çıkmazsa, Başlat>Tüm
Uygulamalar>IVAO>IvAp v2 External'ı yönetici olarak çalıştırabilirsiniz.
IvAp yeniden başladığında uçuş planınız gönderilmemiş olacaktır. Planınızı aynı şekilde
kalmış olacağından ACARS>Flight Plan>Send FPL ile tekrar gönderiniz.
Şimdiye kadar SQ kodunun değiştiğine rastlanmamıştır. Aynı kalıyor. Değişmesi halinde
eski kodunuzu girmeyi unutmayın.
Transponder mode standby olarak açılacaktır. Charlie (TX) moduna almayı kesinlikle ihmal
etmeyiniz. Eğer aktif ATC mevcutsa, yeni konumunuzu rapor ediniz.
Not: Windows XP ve üzeri tüm işletim sistemlerinde, FS ve FS ile çalışan tüm uygulamalar
için Özellikler>Uyumluluk sekmesinden "Yönetici olarak çalıştır" kutucuğunu işaretlemeniz
ve FS'i C:\ dışında bir yere (Mesela C:\FSX) kurmanız, FS'i; Kullanıcı Hesabı Denetiminin
(UAC) getirdiği kısıtlamaların dışında tutacak ve programların diğer uygulamalarla
çakışmasını engelleyecektir. Mümkünse bilgisayarınızda UAC'yi tamamen kapalı tutmanızı
tavsiye ederiz.
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