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PROFİL

DENEYİM

Ben Salih Bozdemir.Front-End alanında
birkaç yıllık deneyim sahibiyim.Her
günümün bir önceki günden ileride
olması için çabalıyorum.En büyük arzum
insanların hayatlarına dokunacak kodlar
yazabilmektir.

Front-End Developer (2019 > Devam)

•

Harika takım oyuncusu

•

Öğretilen bilgileri çabuk öğrenen

•

Stratejik düşünebilen ve çözüm
üreten

•

Söz konusu kodlama ise hep
enerjik

Demirören Medya

Front-End Developer (2018 > Devam)
Interactive Cloud Media System A.Ş

Stajyer (2015 > 2016)
Ekin Yazılım

Stajyer (2013)
Günaydın Bilgisayar

Stajyer (2013)
Sentez Yazılım

UZMANLIK

EĞİTİM

Html

Anadolu Üniversitesi (2016 > Devam)

Css
Js

İşletme

Gulp/Sass

Çukurova Üniversitesi (2013 > 2015)

Illustrator
Php

Bilgisayar Programcılığı

PROJELER
I-Magic (05.2019)
TV üzerinde çalışan bu uygulama, tvnin arayüzünü yönetip, tvnin varsayılan olarak yapabildiği tüm işlemleri
yapabilmesinin yanı sıra bir web uygulamasıyla entegre çalışabilir. Tanımlı kanalların ( web servisinden aldığı )
yayınlarını, videoları ve etkinliklerini tv kanalı üzerinde bir platformda gösterebilir. Geliştirme süreci devam
etmektedir.

Playout (04.2019)
( Kısmi görevler aldığım proje.) Yayıncının playlistini tasarladığı ve kendi playerında oynattığı bir servis. Kanala
ait videoların listelendiği ve alt alta dizilerek draggable video nesneleriyle yayın oluşturulan bir arayüzde çalışır.
Kanal 24 saatlik yayın akışını buradan oluşturur. Yayıncı seçtiği playlistini aktif olarak playerında oynatabilir.
Tek bir playlist aktif olabilir. Kanal canlı yayında değilse aktif olan playlist oynatılır.

Multiplatform (04.2019)
Yayıncının başlattığı canlı yayının tüm platformlarda eş zamanlı başlamasına olanak tanır. Youtube, facebook,
younow, instagram apileriyle entegre çalışır. Wowza rest apisinden faydalanılarak belirtilen requestlerle bu
sağlanır. Kendi encoderımızdan geçen veya obs üzerinden gelen yayın wowzadan geçerek hls desteği
kazandıktan sonra tüm platformlarda yayınlanır.

Kurumsal Web Site (03.2019)
ICMS A.Ş adına neler yaptığını,ürünlerini tanıtmak için hazırlanmakta olan bir web sitesi.(Gelişim süreci devam
ediyor.http://www.beta.clouplay.com)

EPG (02.2019)
TV apisinden aldığımız yayın akışını TV üzerinde kırmızı tuş yardımıyla çağırdığımız yayın akışının bulunduğu
küçük bir uygulama.Haftalık olarak tüm yayın akışının izleyiciye talebi doğrultusunda gösterilmesini sağlar.
TV8-5 üzerinde şuan kullanımdadır.Smart Tvnizde kırmızı tuşa basarak görebilirsiniz.

