
IOT TASARIMLARINA EFEKTİF ÇÖZÜM: CDT’DEN TANNER İLE IC TASARIM SEMİNERİ 

CDT Bilgi Teknolojileri, 23 Mayıs Salı günü Ankara’da düzenleyeceği ‘Tanner İle IoT Tasarımlarda 

Kolay ve Efektif Analog & Karışık İşaret IC Tasarım Akışı’ adlı etkinlikte katılımcılara Tanner 

ürünlerinin IoT (nesnelerin interneti) tasarımlarının üretiminde sağladığı faydaların yanında 

kullanıldığı diğer alanlarla ilgili çeşitli bilgiler aktaracak. 

Elektronik tasarım otomasyonu konusunda sunduğu hizmetlerin yanı sıra düzenlediği etkinliklerle 

sektörün farkındalığını arttırarak gelişimini sağlayan CDT Bilgi Teknolojileri son dönemin en ilgi çeken 

konusu IoT ile ilgili Mentor Graphics ürünü Tanner’ı sektör ilgililerine tanıtacak.  Etkinlik 23 Mayıs Salı 

günü ODTÜ Teknokent’te düzenlenecek. Hızlıca öğrenilebilen ve kolay sahip olunabilen Tanner 

ürünleriyle kolay analog ve karışık işaret IC tasarım akışının anlatılacağı etkinlikte günümüzde giderek 

daha yaygın hale gelen IoT’nin genellikle sensör, basit kontrol birimleri ve MEMS (Mikro Elektrik 

Mekanik Sistem) tasarımlarının Tanner ile nasıl daha efektif yapılabildiği de katılımcılara gösterilecek. 

Mentor Graphics’in konularında iddialı Nitro-SoC (sentezleme) ve Calibre (fiziksel doğrulama) 

ürünlerinin Tanner akışına entegrasyonunun da yapılacağı demo çalışması ile katılımcılara 

anlatılacağını belirten CDT Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Alpay Göğüş etkinlikle ilgili şunları 

söyledi: 

“Bir süre önce Mentor Graphics’in, analog & karışık işaret IC tasarım ürünleri portföyüne katılan 

Tanner ürünleri, hızlı öğrenilebilmesi, analog ve karışık işaret IC tasarım akışını bütünüyle 

adresleyebilen ürünler içermesi ve uygun fiyatlama sayesinde özellikle IoT tasarımları gibi basit, düşük 

maliyetli ve analog/karışık işaret içeren projeler için önemli bir avantaj oluşturmaktadır.  Bu 

anlamda Tanner ürünlerinin özellikleri ve IoT tasarımlarındaki kullanımlarını içeren bir seminer 

düzenleyerek ürünü tanıtmak ve kullanımıyla sağlanan faydaları sektör ilgililerine aktarmak istedik. 

Teknik Yönetici’miz Erdal Öztürk’ün ‘Tanner Ürünleriyle Tasarım Akışı’ sunumuyla başlayacak seminer 

Mentor Graphics Ürün Pazarlama Yöneticisi Nicolas Williams’ın ‘Tanner MEMS Akışı’ ve ‘Iot 

Tasarımlarda Efektif Tanner Ürünleri’ sunumu ile devam edecek. Mentor Graphics Teknik Pazarlama 

Mühendisi Sandra Kupperman ise Tanner ürünlerinin Nitro ve Calibre entegrasyonunu anlatarak 

demo versiyonu ile katılımcılara deneyimleme imkânı sunacak.” 

Göğüş, Tanner ürün ailesinin sağladığı avantajlar nedeniyle bilinirliğini artırmayı ve avantajlarını IC 

tasarım dünyasıyla paylaşmayı hedefliyoruz diyerek sözlerini tamamladı. 

 


