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Resul DAŞ
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2002, Sayfa: 109
Bu tez çalışmasında, bilgisayar ağları üzerinden video konferans uygulamaları
gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, bilgisayar ağ sistemleri ve temel bileşenleri
incelenerek, video konferans sistemleri iletişimi bütün yönleriyle açıklanmıştır.
İkinci aşamada, mevcut altyapı ve imkânlarla, IP üzerinden üç farklı video
konferans uygulaması yapılarak, uygun ses ve görüntü elde edilmiştir. Birinci
uygulamada, kampüs ağı içerisinde farklı binalar arası video konferans yapılmıştır.
İkinci uygulamada, Frame Relay hattı üzerinden noktadan noktaya kampüsler arası
video konferans sağlanmıştır. Üçüncü uygulamada ise, farklı boyutlarda bant genişliği
ayrılarak,

Internet

üzerinden

kampüsler

arası

video

konferans

uygulaması

gerçekleştirilmiştir. Uygulamalarda sistem içinde yer alan ağ aktif cihazlarının
parametreleri yapılandırılmıştır.
Son olarak da, uzaktan eğitim kapsamında, bir video konferans uygulama
projesinin fizibilite raporu hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ağ, Topoloji, Ağ Cihazları, Video Konferans, Video Konferans
Sistemleri, Video Konferans Uygulamaları, Bilgisayar Ağları, Uzaktan Eğitim
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Resul DAŞ
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2002, Page: 109
In this thesis, video conference applications have been achieved over
computer network. First of all, computer network systems and basic components have
been examined and also communication of video conference systems have been
explained in details.
Then, appropirate voice and image have been got realizing different video
conference applications by three different ways over IP using present resources. At the
first application; video conference have been achieved among different buildings in
campus network. In the second application; point to point video conference among
campuses have been achieved over Frame Relay line. In the third application; video
conference applications have been achieved over internet among campuses using
different band width dimensions. Parameters of network active devices in the system
has been adjusted at the applications.
Finally, in the involving of distance education, the feasibility report has been
prepared for video conference applications project.
Keywords: Network, Topology, Netwok Devices, Video Conference, Video
Conference Systems, Video Conference Application, Computer Networks, Distance
Education
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PN
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PPP
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PTZ
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: Servis Kalitesi (Quality of Service)
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RS
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GİRİŞ
Gelişen iletişim teknolojileri sayesinde dünyamız küresel bir hal almaktadır.

Dünya üzerindeki herhangi bir kıtaya ulaşmak, bilgi erişimi sağlamak, artık çok daha
kolay hale gelmiştir. İşte, küreselleşmenin getirdiği rekabet ortamı, insanların bilgiye en
hızlı şekilde ulaşması ve bunu en iyi şekilde en az maliyetle işlemesi gereğini ortaya
koymuştur.
Belirli bir zamanda ve belirli bir mekanda yüz yüze verilen eğitim senkron
eğitimdir. Hepimizin okullarda gördüğü eğitim olan geleneksel eğitim modeli, senkron
eğitimdir. Bu tip eğitim modeline video konferans sistemi ile yapılan uzaktan eğitim de
dahil edilebilir. Bilgiye olan aşırı talebin, okul sayılarının eğitim talebini yeterince
karşılayamaması uzaktan eğitimi gündeme getirmiştir.
Bu çalışmanın amacı da, çok fazla ihtiyaç duyulan uzaktan eğitime, video
konferans sistemleri yöntemiyle desteklemek ve çözüm önerileri sunmaktır.
Çalışmanın ilk bölümünde, bilgisayar ağ sistemleri ve temel bileşenleri konuları
detaylandırılarak

bilgiler

sunulmuştur.

Uzaktan

Eğitim

yapılması

düşünülen

üniversitelerin kampus ağ yapıları, yapısal kablolama, ağ bağlantı birimleri ve
kullanılan ağ cihazları genel bilgiler verilerek, konular şekillerle açıklanarak
pekiştirilmiştir. Daha sonra kurulan ağ sistemlerinin yönetimi ve sistemin kontrolü ile
ilgili öneriler sunularak, ağ yönetim metotları anlatılmıştır.

Ayrıca protokoller ve

standartların önemi belirtilerek, ağ sistemlerinde en çok kullanılan protokollerle birlikte
ön plana başlıca çıkan standartlar yazılmıştır.
Çalışmanın ikinci bölümünde, video konferans iletişimi tüm yönleriyle ele
alınmıştır. Video konferans sistemlerinin avantajları, kullanım alanları, türleri ve sistemi
oluşturan temel bileşenlerle ilgili bilgiler verilmiştir. Video konferans sistemlerinde ses,
görüntü ve verilerin sağlıklı bir şekilde akışının gerçekleşmesinde büyük rol oynayan
standartlar detaylı bir tablo halinde belirtilmiştir.
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Çalışmanın üçüncü bölümünde, yapılan video konferans uygulamaları yer
almaktadır. Uygulamalardaki tüm detaylar maddeler halinde anlatılmıştır. Uygulamada
yapılan aktif cihazların bağlantı ve yazılım ayarları, görüntü ve ses kalitesi ve kullanılan
teknolojiler anlatılmıştır. Uygulamalarda alınan görüntülerle anlatım pekiştirilmiş,
çizilen ağ bağlantı omurga şemalarıyla konu bütünlüğü sağlanmıştır.
Çalışmanın dördüncü bölümünde, yapılan uygulamalar ve edinilen tecrübeler
ışığında, video konferans sistemi ön fizibilite etüdü hazırlanmıştır. Çalışma da, Doğu
Anadolu Projesini yürüten Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas ve Yüzüncü Yıl Üniversiteleri
arasında video konferans sistemi ile uzaktan eğitim uygulaması sağlanması için uygun
bir sistemin tasarımı yapılmıştır.
Çalışmanın son bölümünde ise, tasarımlar ve çalışmaların birikimi, uygulamalar
sonucundaki edinilen tecrübeler ışığında, önemli ve ciddi öneriler sunulmuştur.
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BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ VE TEMEL BİLEŞENLERİ

2.1

Giriş
Bilgisayar ağ sistemlerinin kullanımındaki temel amaç bilgi ve hizmetlerin

paylaşımıdır. Bu bölümde bilgisayar ağ yapılarının sınıflandırılması, kullanım amaçları,
ağ sistemlerinde referans alınan OSI modeli, iletim ortamları, ağ bağlantı birimleri ve ağ
sistemlerinin yönetimi konuları genel olarak incelenmiştir.

2.2

Bilgisayar Ağ Yapıları
Bilgisayar ağları bilgi ve servislerin bir iletişim ortamı üzerinde paylaşımı

amacına dayanır. İki ya da daha fazla bilgisayarın elektriksel olarak birbiriyle
bağlanması ve belirli kurallar çerçevesinde iletişimde bulunmasını sağlayan yapıyı ağ
(network) olarak tanımlayabiliriz. Bir bilgisayar ağı bilgisayar, yazıcı, terminal, telefon,
teleteks gibi pek çok uç elemanlarını birbirine bağlayarak veri alış-verişini sağlar.
Bilgisayar ağ yapıları genel olarak fiziksel yerleşim biçimine (topoloji) ve
bulundukları coğrafi konumuna göre iki ana grupta toplanılabilir.

2.2.1

Fiziksel Yerleşim Biçimine Göre Ağ Bağlantıları
Topoloji, bilgisayar ağını oluşturan bileşenlerin ara bağlaşımını, sistem işlevini

ve coğrafi konum açısından iletişim sisteminin şeklini belirler. Ağ yapılarında farklı
biçimde bağlantı şekilleri vardır. Buna ağ topolojisi ya da şebeke mimarisi
denilmektedir. Bütün bilgisayar ağları uçtan uca ya da çoklu bağlantı türlerinden birine
dayanır. Bunun yanında aktarım ortamının fiziksel yapısı fiziksel topoloji olarak
adlandırılır. Fiziksel ağ topolojisi seçerken aşağıdaki özelliklere dikkat edilmesi gerekir.
− Kullanılan cihaz sayısı ve tipi
− Kurulum ve yeniden düzenleme kolaylığı
− Hata giderim kolaylığı
− Planlanan uygulamalar ve veri transferi hızı
− İstenilen yanıt zamanı
− Ortamdaki bir problemden etkilenen birim sayısı
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− Maliyet
Bilgisayar ağ sistemlerinde bir çok yerleşim biçimi mevcuttur:
− Ortak Yol Yerleşim Biçimi (Bus Topology)
− Halka Yerleşim Biçimi (Ring Topology)
− Yıldız Yerleşim Biçimi (Star Topology)
− Hiyerarşik Yerleşim Biçimi (Hierarchical Topology)
− Örgü Yerleşim Biçimi (Mesh Topology)
− Genişletilmiş Yıldız Yerleşim Biçimi (Extended Star Topology)
− Çift Halka Yerleşim Biçimi (Dual Ring Topology)
− Veri Yolu Şeklinde Yerleşim Biçimi (Linear Bus Topolgy)
− Düzensiz Yerleşim Biçimi (Irregular Topology)
− Hücresel Yerleşim Biçimi (Cellular Topology)
Ağ topolojisi, bir bilgisayar ağının fiziksel bağlantı biçimini gösterir. Topoloji ise,
donanımda hangi ucun nereye bağlanacağını belirtir. Mevcut bulunan topolojilerden en
fazla kullanılanlar, yıldız (star), yol (bus), ve halka (ring) topolojilerdir.
2.2.1.1 Ortak Yol Yerleşim Biçimi

Şekil 2.1 Ortak Yol Yerleşim Biçimi

Ortak yol yerleşim biçiminde ağdaki tüm bilgisayarlar ya da düğümler aynı anda
bir ortak iletim ortamı (örneğin bir kablo) üzerinden haberleşirler. Yol’un başlangıcı ve
bitişi birbirine bağlı değildir. Veri ve denetim işaretleri aynı anda tüm düğümlere birden
gönderilir. Her düğümün bir adresi vardır. Düğümler yol üzerindeki her mesajı okurlar
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ve yalnızca kendilerini adresleyeni işlerler. Ortak yola yeni düğüm ekleme kolay olur.
Ancak her yeni eklenen düğüm; düğüm başına düşen yol kapasitesini azaltır.
Bu topolojide iletişim bir zaman biriminde yalnızca bir çift düğüm arasında
gerçekleşebilir. İletişimde bulunan düğümler yol’u iletim süresince işgal eder, iletim
bitince serbest bırakırlar. Bundan dolayı her terminal (düğüm) mesaj göndermeden önce
yolu kontrol ederek herhangi bir mesaj gelip gelmediğine bakar. Aynı iletişim bağlantısı
tüm düğümlerce paylaşıldığı için, mesajlar gönderildiği düğümün adresiyle iletilir. Yol
yapısı tipik olarak bir bina içine yayılmış bir çok bilgisayarın bulunduğu yerel ağlarda
kullanılır. Çünkü tek bir iletişim bağlantısıyla tüm ağa hizmet verebilmektedir.
Ortak yol topolojilerinde hataların tespiti zordur. Çünkü donanım araçları yol’a
seri bağlıdır ve problemi bulmak için her araç tek tek kontrol edilmelidir. Öte yandan
bir bilgisayarın bozulması ise sistemin çalışmasını etkilemez.
2.2.1.2 Halka Yerleşim Biçimi

Şekil 2.2 Halka Yerleşim Biçimi

Halka topolojisinde her düğüm, komşu iki düğüme bağlıdır. İletim yolu halka
biçimindedir. Burada, ağa dahil olan bir bilgisayarın devre dışı kalmasının sistem
üzerine bir etkisi yoktur. Tüm birimler doğrudan ya da bir aktarma kablosu ve arayüz
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donanımı ile halkaya bağlıdır. Bilgisayarların yük paylaşımlarında birbirlerini
desteklemelerini kolaylaştıran bir yapıdır. Bu tür ağlara örnek olarak Jetonlu Halka
(Token Ring) ağları verilebilir. Yol’un ele geçirilmesi için en yaygın kullanılan yöntem
jetonu halka üzerinde dolaştırmaktır. Yol’u kimin kullanacağını, yolda dolaşan bir jeton
belirler; onu yoldan alıp yola verisini koyar. Göndereceği verisi bittikten sonra jetonu
yeniden yola koyar. Aynı düğüm tekrar veri göndermek isterse jetonu ele geçirene kadar
sırasını bekler. Elektriksel sinyal, birimden birime tek bir yönde iletilirler. Her birim,
gelen kabloda alıcı, giden kabloda gönderici işlevi görür. Sinyal her birimde
kuvvetlendirildiği veya yeniden oluşturulduğu için zayıflama en asgari düzeydedir.
Halka topolojisinin olumlu yanı, yoğun iletişim anında bile başarımını fazla
düşürmemesidir. Ancak ağa yeni kullanıcı eklenmesi biraz daha zahmetli olur. Halka
üzerinde veri alışverişi uygulamaya göre tek veya iki yönlü olabilir.
2.2.1.3 Yıldız Yerleşim Biçimi

Şekil 2.3 Yıldız Yerleşim Biçimi

Yıldız yerleşim biçiminde düğümlerin tamamı merkezi noktadan bir cihaza
bağlıdır. Ağ üzerindeki tüm trafik, bu merkez noktadan geçer. Günümüzdeki ağ
uygulamalarında yoğun olarak yıldız topolojisi kullanılmaktadır. Yıldız topolojisi,
mantıksal olarak ortak yol yerleşim biçiminde çalışır ancak fiziksel bağlantıları yıldız
şeklinde yapılmaktadır. Yıldız topolojisinde ağa yeni düğüm kolayca eklenebilir. Ancak
her düğüme ayrı ayrı kablo çekilmesi gerekmesi, maliyeti yükselten bir unsurdur.
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Merkezdeki düğüm bozulduğunda tüm iletişim kopar. Bu yapının bir diğer avantajı, ağ
yöneticisinin belli düğümlere, diğerlerinden fazla yetki verebilmesidir. Bu durumda
merkezi bilgisayar bu terminallere diğerlerine göre öncelik tanır. Yıldız topolojisinde
sinyal ağa bağlı birimden merkezdeki donanıma, buradan da diğer ağa bağlı birimlere
doğru yayılır.
2.2.1.4 Hiyerarşik Yerleşim Biçimi

Şekil 2.4 Hiyerarşik Yerleşim Biçimi

Hiyerarşik yerleşim biçimi ağaç topoloji olarak da adlandırılır. Bu yerleşim
biçiminde veri yönetim ve işleme sorumluluğu farklı olan sistemler, sorumluluk
düzeyine göre sıralanarak bir ağaç yapısında bağlanırlar. Hiyerarşinin en üstünde
sorumluluğu en yüksek olan sistem vardır. Aşağılara doğru sistemlerin sorumlulukları
azalır. Ağaç topolojisi genelde büyükçe firmaların omurga geniş bölge ağ sistemi
yapısını kurmak için kullanılır.
2.2.1.5 Örgü Yerleşim Biçimi
Örgü topolojisinde sistemlerin birbirine bağlanması için çoğunlukla bir
organizasyon veya geometrik desen gözükmez. Yeni bir sistem, kendisine en yakın
mesafede olan bir yerden bağlanarak eklenir. Internet ve çoğu genel amaçlı geniş bölge
alan ağları örgü topolojisi yapısındadır.
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Şekil 2.5 Örgü Yerleşim Biçimi

2.2.2

Coğrafi Konumuna Göre Ağ Bağlantıları
Coğrafi konuma göre ağ sistemleri Yerel Alan Ağları (Local Area Networks –

LAN), Metropolitan Alan Ağları (Metropolitan Area Networks – MAN) ve Geniş Alan
Ağları (Wide Area Networks – WAN) olarak üçe ayrılır.
2.2.2.1 Yerel Alan Ağları
Yerel alan ağları genellikle kişisel bilgisayarların bir haberleşme ortamı ile
kaynakları paylaşmak üzere birleştirilmesiyle oluşur. Bu ağlara bağlanan bilgisayarlar
bir bina içinde birbirlerine yakın mesafelerde bulunurlar. Yerel alan ağlarında iletişim,
genellikle bir bina veya binalar grubu, hastane, fabrika, üniversite kampüsü ve benzeri
alanlar ile sınırlıdır. Kablolu veya kablosuz bağlantı yapılabilir.
Yerel alan ağlarında yıldız, halka, yol ve ağaç topolojileri kullanılır. Yıldız ve
yol topolojilerinde genellikle çift burgulu ve koaksiyel kablo kullanılırken, halka
topolojisinde fiber optik kablo da kullanılabilir. Ağaç topolojisinin özü ise, halka ve yol
topolojisine benzer. Tek bir kutu içerisinden çift-burgulu kablolar (fiber optik veya
koaksiyel kablo da kullanılabilir) vasıtasıyla bilgisayarlara (terminallere, dallara
benzetirsek) uzatılmış bir ağaç yapısı şeklindedir. Hub cihazları anahtarlama işlemi
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yapmazlar ancak aldığı sinyalleri kuvvetlendirerek diğer bir kabloya verirler yani bir
tekrarlayıcı işlevi de görürler.
Yerel alan ağlarında kapalı sistemler, ISO, IEEE, EIA, NBS ve ECMA gibi
(örneğin, ISO 8802.2: mantıksal bağlantı kontrolü protokolü, IEEE 802.3: CSMA/CD
bus, IEEE 802.4: token bus, IEEE 802.5: token ring, IEEE 802.11: kablosuz ağlar)
standartlar kullanılabilir.
Yerel alan ağları iletken bir ortamla bilgisayarların birbirine bağlanmasından
oluşur. Bu ortam koaksiyel kablo, ya da per kablo olabilir. Yüksek hızlı ağlar
oluşturmak için fiber optik kablo kullanılır. Bazı ağlarda fiziki kabloların yerine,
bağlantı radyo dalgalarıyla kurulabilir. Bu tür ağların kurulması ve değiştirilmesi kolay
olmakla birlikte hızları daha düşük ve bağlanan bilgisayarlar arasındaki mesafe daha
kısadır. Fiziksel olarak maksimum 2000 metre ile sınırlıdır.
Ağa bağlanan her bilgisayara bir ağ arabirim kartının takılması gerekir. Bu
kartlar, verilerin gönderilmesi, alınması ve hata kontrolünün yapılması işlemlerini
yerine getirirler. Her kartın üzerinde onaltılık taban (hexadecimal) olarak ifade edilen
sabit bir numara vardır ve bilgisayara takıldıktan sonra 48 bitlik bu numara o
bilgisayarın ağ üzerindeki fiziksel adresini belirtir.
Benzer ağlar birbirlerine köprüler ya da yönlendiriciler kullanılarak bağlanırlar.
Köprüler aynı fiziksel katmanı ve Ortama Erişim Katmanını taşıyan ağları birbirine
bağlamak için kullanılırlar. Köprüler değişik tip fiziki katmana sahip ağları da birbirine
bağlayabilirler. Bilgi gönderme hızları 256 Kbps ile 100 Mbps arasında değişir.
Yönlendiriciler ise aynı tip ağların verilerini birbirleri arasında aktarabilirler. İletişimde,
yönlendirme ve yol tayini de yaparak paketlerin komşu olmayan ağlara iletilmesini
sağlarlar. Köprüler ve yönlendiriciler protokol çevrimi yapmazlar. Buna karşılık
köprüler, yönlendiriciler gibi paketleri bir ağdan diğerine aktarırlar. Aynı zamanda da
değişik protokoller kullanan ağların birbirleriyle görüşebilmesini sağlar. Ağlar yazılım
(paket programlar, klasörler ya da dosyalar) ve donanım (yazıcı) paylaşımını sağlar.
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Şekil 2.6 Yerel Alan Ağı Uygulaması

2.2.2.2 Metropolitan Alan Ağları
Şehir içi ya da birkaç kilometreyi geçen mesafelerde kullanılan ağ tipleridir.
Bağlantılar yüksek kapasiteli ve hızlı fiber optik kablolarla yapılabileceği gibi
modemler aracılığı ile telefon hatları kullanılarak da yapılabilir. Ayrıca koaksiyel
kablolar da kullanılmaktadır. Bu tip bağlantılarda yerel alan ağları da birbirlerine
bağlanabilmektedir. 5 ile 50 km mesafeler için kurulan bu sistemde veri, ses ve
televizyon haberleşmeleri sağlanmaktadır.
Metropolitan alan ağları boyut olarak yerel alan ağları (LAN) ile geniş alan
ağları (WAN) arasında yer alır. Bu türe giren ağlar pek yaygın değildir, ancak kablo TV
ağları bu sınıfa girer. Metropolitan alan ağları IEEE 802.6 standardında çalışmaktadır
(Varol, A.; Varol, N., 1995).
2.2.2.3 Geniş Alan Ağları
Geniş Alan Ağları bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutlarda olabilir. Bu
bağlantılar uydu ve mikrodalga iletişimi ile ya da modem gibi teknolojiler üzerinden
sağlanır (Şekil 2.7). Değişik ülkeleri içerebileceği için bu tip ağlar üzerinde iletişim,
belirli protokollere ve standartlara bağlı olarak gerçekleştirilir. İnternet bu tip ağa bir
diğer örnektir. Ayrıca, ISDN, uydu hatları X.25 hatları ve İnternet hatları da geniş alan
ağların kurulmasında yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.
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Uydu

Yönlendirici

Yönlendirici
Uydu Anteni

Uydu Anteni
Anahtar

Anahtar
Modem

Modem

Sunucu Kullanıcı

Dizüstü PC

Dizüstü PC

Kullanıcı

Sunucu

Şekil 2.7 Geniş Alan Ağı

2.3

OSI Referans Modeli
OSI Referans Modeli, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International

Standarts Organizasyon, ISO) tarafından önerilmiş ve geliştirilmiştir. Gelişen ağ
protokollerinde belirli kalıpların ortak olarak sayılabilmeleri için oluşturulmuş ve geniş
kabul görmüştür. Protokollerin standartlaştırılmasındaki amaç, farklı bilgisayar
sistemlerinin birbirleri ile etkin ve doğru olarak etkileşimde bulunabilmeleridir.
Günümüzün büyük ağlarını tasarlamak, gerçekleştirmek ve yönetmek için,
bilgisayar ağları tasarımcısı olarak bilgisayar ağ modelleri, protokoller ve bu
protokollerin işlevlerini, aralarındaki farkları anlamak gerekmektedir. Model, ağ ile
ilgili tartışmalarda referans olmaktadır.
OSI

(Open

Sytems

Interconnection)

referans

modeli,

bilgisayar

ağı

protokollerinin tanımlandığı ve bu protokollerin organize edildiği yedi katmanlı bir yapı
sağlamaktadır. OSI modelinin katmanlarını anlamak, bilgisayar endüstrisinde kullanılan
protokoller, kavramlar ve tanımlar açısından önemlidir. Her katman için belirli
sorumluluklar ve servisler tanımlanmıştır. Alıcı ya da göndericideki katman,
karşısındaki katman ile iletişim kurar. Her katman komşu katmanlardan işlevsel olarak
bağımsızdır.
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2.3.1

OSI Referans Modelinin Mimari Yapısı
OSI referans modeli hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Bu hiyerarşinin en üstünde

kullanıcıların çalıştırdığı uygulama programları ve en altta ise verinin bit düzeyinde
aktarılması vardır. Ara katmanlar ise, bu iki katman arasındaki gerekli uygulamaları
içerir. Her katman bir üst katmana hizmet sunarken, bir alt katmandan hizmet bekler.
Şekil 2.8.’de bu katmanların yukarıdan aşağıya sıralanması görülmektedir.

OSI
OSI
77

Uygulama
Uygulama Katmanı
Katmanı

66

Sunum
Sunum Katmanı
Katmanı

55

Oturum
Oturum Katmanı
Katmanı

44

Taşıma
Taşıma Katmanı
Katmanı

33

Ağ
Ağ Katmanı
Katmanı

22

Veri-Bağı
Veri-Bağı Katmanı
Katmanı

11

Fiziksel
Fiziksel Katman
Katman

Şekil 2.8 OSI Modeli Katmanları

OSI referans modelindeki katman kavramının oluşturulması ve sayısında alınan
temel ilkeler şunlardır (BAYKAL, N., 2001):
1) Veri iletişiminde farklı seviyelerde bir seçenek ortaya çıkıyorsa, yeni bir katman
oluşturulmalıdır.
2) Her bir katman iyi tanımlanmış bir fonksiyonu yerine getirmelidir.
3) Her katmanın yerine getireceği fonksiyon, uluslararası standart protokollerini
tanımlamaya yönelik olarak seçilmelidir.
4) Katman sınırları arayüzler aracılığıyla bir katmandan diğerine gönderilen bilgiler en
aza indirecek şekilde seçilmelidir.
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5) Katman sayısı, aynı katman içerisinde farklı ve çok sayıda fonksiyonu içermeyecek
kadar fazla fakat mimariyi çok genişletmeyecek ve hantallaştırmayacak kadar da az
sayıda olmalıdır.
OSI referans modelinin kendisi bir ağ mimarisi değildir. Çünkü OSI her
katmanda kullanılan protokol ve servisleri kesin olarak belirtmez, sadece her katmanın
ne yapması gerektiğini tanımlar.
2.3.1.1 Fiziksel Katman
OSI Fiziksel Katman (Physical Layer) ağdaki düğümlerin haberleşmesi için
verilerin bit düzeyinde fiziksel olarak gönderilmesi ve alınmasından sorumlu katmandır.
Fiziksel katman genel olarak şunları tanımlar:
− Fiziksel ağ yapıları
− Aktarım ortamının kullanımındaki mekanik ve elektriksel belirlemeler
− Bir aktarım kodlama ve zamanlama kuralları
Fiziksel katmanda tanımlanan standartlar, verinin içeriğiyle ilgilenmezler. Daha
çok işaretin şekli, kullanılacak konnektör türü, kablo türü gibi elektriksel ve mekaniksel
özelliklerle ilgilenir. Örneğin V.35, RJ45, RS-422A standartları fiziksel katmanda
tanımlıdırlar. Aşağıdaki ağ bağlantı birimleri de fiziksel katmanın kapsamındadır:
− Yoğunlaştırıcı hub, tekrarlayıcı (repeater) gibi elektriksel sinyal üreten birimler
− Birimlerin aktarım ortamıyla bağlantısını sağlayan, aktarım ortamı bağlantı
donanımları
− Sayısal-analog çevrimi yapan modem ve kod çözücüler
2.3.1.2 Veri Bağı Katmanı
Veri-Bağı katmanı (Data Link Layer), ağ katmanından aldığı veri paketlerine
hata

kontrol

bitlerini

ekleyerek

çerçeve

halinde

fiziksel

katmana

iletir.

Gönderilen/alınan lojik işaret bloklarına çerçeve (frame) adı verilir. Bu başlık alanında,
kaynak ve hedef adres bilgisi (fiziksel ya da donanımsal), çerçeve boyu bilgisi ve
kapsanan üst katmanlar bilgisi bulunmaktadır. Veri-Bağı katmanı düğümlerin
haberleşmesinde aşağıdaki görevleri kapsamaktadır.
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− Fiziksel katmanın bitlerini çerçeve (frame) olarak adlandırılan mantıksal birimler
halinde gruplandırmak (Byte gibi çerçeve de sürekli devam eden bitler dizisidir.)
− Hata kontrolü (ve bazen düzeltilmesi)
− Ağ üzerindeki bilgisayarların tanınması
Bu katman iletilen çerçevenin doğru ya da yanlış iletildiğini kontrol eder. Eğer
çerçeve hatalı iletilmişse çerçevenin yeniden gönderilmesini sağlar. Çerçevenin hatalı
olup olmadığını anlamak için CRC (Cyclic Redundancy Check) yöntemi kullanılır.
Köprüler, anahtarlar, akıllı hub’lar (Intelligent Hubs), ağ arabirim kartları Veri-Bağlantı
katmanı tanımlıdırlar.
2.3.1.3 Ağ Katmanı
Ağ katmanının (Network Layer) temel görevi, veri paketlerinin ağ adreslerini
kullanarak, bu paketleri uygun ağlara yönlendirme işlevini yapar. Bu işlev veri-bağlantı
katmanının fiziksel adresler üzerinden yaptığına benzerdir. Ancak veri-bağlantı
katmanın yaptığı işlem, tek bir ağ üzerindedir. Ağ katmanı, birbirinden bağımsız geniş
alan ağları arasındaki veri alış-verişini düzenler. Ağ adresi taşıyan bilgi bloklarına paket
adı verilir.
Internet’in temel protokol kümesi olan TCP/IP’nin IP protokolü bu katmanda
yürütülen bir protokoldür.Yönlendiriciler bu katmanda tanımlıdırlar ve yönlendirme
işlevi bu cihazlar tarafından sağlanır. Yönlendirme işlemleri de yönlendirme
protokolleri kullanılarak gerçekleştirilir. Yönlendirme protokollerine örnek olarak RIP,
IGRP, OSPF ve EIGRP verilebilir. Bu katmanda kullanılan yönlendirme protokolleri ile
yönlendirilebilir protokollerin birbirinden ayırt edilmesi gerekir. Çünkü bunlar farklı
şeylerdir. Yönlendirme protokolleri, yönlendirilecek paketin hedefe ulaşabilmesi için
geçmesi gereken uygun yolu belirler. Yönlendirme işlemi, yönlendirme protokolleri
kullanılarak dinamik bir şekilde yapılır. Bunun yanında, yönlendiricilerin üzerinde
bulunan yönlendirme tablolarına statik olarak kayıt girilerek de paketlerin
yönlendirilmesi gerçekleştirilebilir.
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Veri-bağlantı katmanı adreslemesi tek bir ağa veri iletimini sağlar ve alıcılara
ulaşan verinin onlar için bir anlam ifade ettiği varsayımına dayanır. Buna karşılık ağ
katmanı geniş ağlar içerisinde veriyi belirli bir ağa yönlendirir ve ilgili olmayan ağlara
veri göndermez. Ağ katmanı bu işlemi anahtarlama, adresleme ve yol belirleme
algoritmaları kullanarak gerçekleştirir. Ağ katmanı aynı zamanda bir geniş ağlar
içersinde

aynı

niteliklere

sahip

olmayan

ağlar

arasında

doğru

rota

(yol)

belirlenmesinden de sorumludur. Ağ katmanının konu ve yöntemleri;
− Mantıksal olarak ayrı olan ağlar, farklı ağ adresine sahip olurlar.
− Anahtarlama ile, geniş ağlar üzerinde bağlantıların nasıl yapıldığı belirlenir.
− Yönlendiricilerin belirlediği uygun veri hattı ile yol belirleme işlemi gerçekleştirilir.
− Geniş ağlar içerisinde kabul edilen hata düzeyine göre değişik ağ bağlantı servisleri
gerçekleştirebilir.
Veri paketlerinin bir uçtan diğer uca ağdaki çeşitli düğümler üzerinden geçirilip
yönlendirilerek alıcısına ulaşmasını sağlayan işlevlere sahiptir. Veri paketinin alıcısına
giderken ağ koşullarına, önceliklere ve diğer parametrelere göre hangi yolun uygun
olacağı bu katmanda değerlendirilir. Bu amaçla düğümlere ağ adresi denilen numaralar
verilir.
2.3.1.4 Taşıma Katmanı
Taşıma katmanı (Transport Layer) ağın karmaşıklığını üst katman işlevlerinden
gizlemek için tasarlanmıştır. Aktarım katmanı olarak da bilinir. Taşıma katmanının
oluşturduğu bilgi bloklarına bölüm (segment) denir. Üst katmandan aldığı verileri
bölümlere (segment) ayırarak bir alt katmana iletir ve bir üst katmana bu bölmeleri
birleştirerek sunar. İki düğüm arasında mantıksal bir bağlantının kurulmasını sağlar.
Son alıcıya sırası bozulmuş olarak gelirse, düzgün olarak sıralanır. Bunun için bölümler
numaralanır. Yüksek düzey mesajları bölümlere ayırır ve bölümleri güvenilir biçimde
oturum katmanına ya da daha üst katmanlara iletir.
Taşıma katmanı genelde güvenilir veya bağlantı-tabanlı servislerin yokluğunu
dengelemektedir. Güvenilir kelimesi tüm verinin her zaman ulaştırılabileceği anlamına
gelmemektedir. Örneğin eğer kabloda bir kopukluk olursa Aktarım Katmanı verinin
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ulaştırılmasını

garanti

edemez.

Halen,

güvenilir

aktarım

katmanı

protokol

gerçekleştirimleri genelde verinin alındığını onaylar ya da reddeder. Eğer alıcı birimde
veri düzgün biçimde alınamamışsa, aktarım katmanı verinin yeniden gönderilmesini
başlatabilir veya üst katmanları haberdar eder. Üst katmanlar gerekli düzeltme işlemini
gerçekleştirebilir veya kullanıcıya bazı seçenekler sunabilir.
2.3.1.5 Oturum Katmanı
Oturum katmanı (Session Layer) farklı bilgisayarlar arasındaki kullanıcıların
birbirleri üzerinde bir oturum açılması, yönetilmesi ve sonlandırılması işlevlerini sağlar.
Bir oturum, taşıma katmanının yaptığı gibi sıradan bir veri gönderimidir. Fakat oturum
katmanında bazı uygulamalar için ileri düzey servisler de sunulmaktadır. Bir oturum
uzaktaki zaman paylaşımlı bir bilgisayara erişmek veya iki bilgisayar arasında dosya
transferi yapmak amacıyla kullanılabilir.
Oturum katmanı tarafından verilen servislerden birisi diyalog kontrolünü
yönetmektir. Oturumlar aynı anda trafiğin (gidişgeliş, erişim, dosya transferi, vb.) tek
veya çift yönlü olmasını sağlayabilirler. Eğer tek yönlü bir iletişim söz konusu ise,
oturum katmanı o anda hangi yönün dolu olduğunu ve kimin sırası olduğunu tutmak ve
izlemekle sorumludur (Demiryolu hatlarında olduğu gibi).
2.3.1.6 Sunuş Katmanı
Sunuş katmanına (Presentation Layer)

gelen paketler, iletimde kullanılacak

biçimde bilgi haline dönüştürülür. Yani, iletilen verinin sözdizimi ve semantiğiyle
ilgilidir. Örneğin, sıkıştırma, şifreleme/şifre çözme, EBCDIC-ASCII dönüşümü ve ters
dönüşüm gibi görevleri bu katman üstlenir. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak,
kullanıcı programları bilgisayarlar arasında gelişigüzel bit dizilerini değiştirmek yerine
kişi adlarını, tarihleri, para miktarlarını veya faturaları değiştirirler. Bu parçalar karakter
dizgeleri, tam sayılar veya benzer basit veri yapıları biçiminde gösterilirler. Fakat farklı
bilgisayarlar, bir karakter dizgesini göstermek için farklı yöntemler kullanıyor olabilir.
Bu durumda farklı gösterimleri olan bilgisayarların iletişimini mümkün kılabilmek için
değiştirilecek veri yapıları soyut bir yolla tanımlanır (hat üzerinde ise standart kodlama
yöntemleriyle gönderilir). Sunum katmanı bu soyut veri yapılarını (abstract data
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structures) işletir ve onları bilgisayarın içerisinde kullanılan biçimlere (kodlara)
dönüştürür. Bilginin iletimde kullanılacak biçiminin düzenlenmesini sağlar. Sıkıştırma,
şifreleme/şifre çözme, EBCDIC-ASCII dönüşümü ve ters dönüşüm gibi işlevlerin
yerine getirilmesini kapsar.
2.3.1.7 Uygulama Katmanı
Uygulama Katmanı (Application Layer) kullanıcıya en yakın olan katmandır.
Uygulama programlarının ağa erişimi için gerekli işlevleri kapsar. Banka terminali
programları, kelime işlemci, dağıtık veri tabanları vs. bu katmanın parçalarıdır. Bu
katmanda genelde en sık kullanılan protokoller bulunur. Ayrıca dosya transferi,
elektronik mektuplaşma, uzaktan dosya erişimi, ağ yönetimi, terminal protokolleri gibi
standartlar geliştirilmiştir.
2.3.2 Katmanlar Arası İletişim
OSI Referans modelinde katmanlar herhangi bir işlev gerçekleştirmezler. OSI
referans modelinde protokoller tanımlamalara göre işlevlerini gerçekleştirirler. OSI
modeline göre, işlemlerde her bir katmana karşı gelen protokol, diğer bilgisayardaki
aynı düzeydeki katmanla haberleşir. Ancak mesajını doğrudan karşı katmana
iletemeyeceğinden, mesajını aynı düzeydeki bir alt katmana ileterek bu mesajın fiziksel
ortam üzerinden karşı bilgisayara ulaşmasını sağlar. Yani, N katmanı N-1 katmanının
servislerini kullanır ve N+1 katmanına servis sağlar (Şekil 2.9). Katmanlar bu iletişimi
Servis Erişim Noktaları (Service Access Point) aracılığı ile gerçekleştirir.

18

Şekil 2.9 OSI Modeline Göre İki Bilgisayarın İletişimi

Alıcı durumda olan katman, aynı düzeydeki gönderen katmanın ne isteğinde
bulunduğunu anlamak için her katman kendi denetim bilgisini mesajın başına ekler ve
karşı katmana isteğini iletir. Bu denetim bilgisine Başlık (Header) denilir.
Alıcı bilgisayarda, mesaj aşağıdan yukarıya katmanlardan iletildikçe, her katman
kendine ilişkin Başlık bilgisine bakarak gönderen bilgisayarın ne istekte bulunduğunu
anlar ve ona göre tavır alır. Gelen mesaj ya bir üst katmana iletilir ya da başka bir yere
gönderilmek üzere alt katmana iletilir.
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2.4

İletim Ortamları
Veri iletimi, verilerin bir kaynaktan diğer bir kaynağa hatasız olarak gönderilme

sürecidir. Bu kaynaklar arasında kullanılan bağlantılara yada ortamlara veri iletim
ortamları denir. Veri iletim ortamları kablolu ve kablosuz olmak üzere ikiye ayrılırlar.
Bu bağlantılar taşıyabildikleri veri miktarı ve taşıma hızlarına göre nitelendirilirler.
Veri, elektrik sinyalleri biçiminde kablolarda ve elektromanyetik dalgalar biçiminde
uzayda taşınır. İletişim ortamının tipi çok önemlidir. Çünkü, veri iletim ortamı saniyede
iletilen maksimum bit miktarını belirler.
2.4.1

Kablolu İletim Ortamları
Verinin elektrik ve ışık biçiminde iletildiği iletken ve kablolardır. Kablolu iletim

ortamlarında sinyal fiziksel bir ortamla sınırlıdır. Küçük alanlarda ve yerel bölge ağ
sistemlerinde kablolu iletim ortamları kullanılmaktadır. Bu iletim ortamlarında
kullanılabilecek birçok kablo çeşitleri mevcuttur.
2.4.1.1 Çift Burgulu Kablolar
Çift burgulu kablolarda aynı izolasyon maddeleriyle kaplı tel çiftleri birbirlerine
sarılarak helezoni döndürülmek suretiyle elde edilir. Kabloları bu şekilde sarmak
gürültüyü azaltır. Bundan dolayı bu tür kabloların yapay gürültü (hata, parazit)
sinyallerine karşı direnci fazladır. Bu kablolar dört yada sekiz çift kablodan oluşabilir.
Bağlantı sonları RJ-45 bağlayıcılarıyla sonlandırılır.
Çift burgulu kablolar özellikle kısa mesafelerdeki küçük, kullanıcı sayısı sınırlı
yerel alan ağları için ucuzluğu ve kolaylığından dolayı oldukça uygundur. Bu bağlantı
tipinde her bilgisayar ayrı bir hat ile bir bağdaştırıcı cihaza (Hub, Ethernet anahtarı, .vb)
yıldız ya da ağaç yerleşim biçiminde bağlanır. Kullanılabilecek kablo uzunluğu 100
metreye kadar çıkabilir. Kullanılan konfigürasyona bağlı olarak 10 Mbps ile 100 Mbps
arasında veri taşıyabilir. IEEE 802.x 10BaseT standardı çift burgulu kablo ile hub
topolojisini açıklar.
Ses ve veri sinyali iletiminde kullanılan farklı kategorileri (Cat2, Cat3, Cat4,
Cat5, Cat6 gibi) mevcuttur. Bunlarda ses iletişimi için teknoloji ve standartlar belirli ve
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sabittir. Örneğin; Cat5 kablo 16 Mbps’lik Token Ring ve 100 Mbps’lik hızlı ağ
protokollerinde kullanılır.

Şekil 2.10 UTP (Unshielded Twisted Pair) Bükümlü Çift Bakır Kablo

2.4.1.2 Koaksiyel Kablolar
Koaksiyel kablolar, ortada bir iletken, onu çevreleyen yalıtkanın üzerine ağ gibi
örülmüş diğer iletkenden oluşur. En dışta plastik koruyucu madde vardır. 450 MHz bant
genişliği olan bu kablolar TV yayınları ve yüksek frekanslı sinyalleri taşımak için
idealdir. İki telli kablolara göre daha yüksek bit hızlarına çıkabilirler ve gürültüden daha
az etkilenirler. Yerel ağlarda yaygın olarak kullanılırlar.
Tüm bant genişliğinin yalnızca bir sinyalin yüksek hızda gönderilmesi için
kullanılması ana-bant olarak adlandırılır. Geniş bant teknolojisinde ise, bant genişliği
çeşitli frekanslarla bölünmüş kanallardan oluşur ve her kanal bir kablo gibi kullanılır.
Bir yerel alan ağında kullanılan koaksiyel kablo Ethernet’de olduğu gibi ana-bant
(baseband) veya ATM ağlarda kullanıldığı gibi geniş bant (broadband) modda
kullanılabilir.
Bilgisayar ağlarında kullanılan ince (thin) ve kalın (thick) olmak üzere iki tip
koaksiyel kablo vardır. Kalın koaksiyel kablo IEEE 802 standartlar serisinde 10Base5
olarak bilinir ve maksimum 500 m’de 10 Mbps taşıyabilir. İnce koaksiyel kablo ise
10Base2 olarak bilinir ve maksimum 185 m’de 10 Mbps taşıyabilir.
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Şekil 2.11 10Base2 ince ve 10Base5 kalın koaksiyel kablolar

2.4.1.3 Fiber Optik Kablolar
Veriler cam ya da plastik ortam içinden ışık biçiminde aktarılmaktadır. Dışında
koruyucu bir yalıtkan bulunmaktadır. Işık sinyali LED ya da lazer aracılığıyla (ILD)
iletilmekte ve karşı tarafa fotodetektörler aracılığı ile alınmaktadır. Çok ince fiberden
üretilen kablolar dış etkenlere dayanıklıdır ve ışık sinyalleri elektromanyetik gürültüden
etkilenmez. Daha çok uzun mesafelerde (katlar veya binalar arası) kullanılır.

Şekil 2.12 Fiber Optik kablo

IEEE 802 10BaseF standardı fiber optik kablo ile hub yerleşim biçimini (hub
aygıtından bilgisayara fiber optik bağlantısı) açıklar. Fiberin kendisi iki bölümden yani
cam çekirdek ve düşük kırılma oranlı bir cam kılıftan oluşmuştur. Işık, fiber optik
çekirdeği boyunca kullanılan çekirdek materyalinin genişliği ve çeşidine bağlı olarak
yayılır. Bunun yanı sıra bu teknoloji çok daha fazla bant genişliği sağlar. Bu sayede,
bakır teller üzerinde taşınması problemli olan çoklu ortam verileri rahatlıkla taşınabilir.
Bir fiber optik kablosu, gönderilecek her bir sinyal için kablonun koruyucu tabakasının
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(dışarıdan gelen herhangi bir ışık kaynağından gelecek zararlara karşı korumak için)
içinde bulunan bir tek fiber içerir. Her bir fiberden tek yönlü haberleşme sağlanır. İki
yönlü bir haberleşme için en az iki fiber gereklidir.

Şekil 2.13 Fiber Optik Kablo Kesiti

Fiber optik kablolar kırılma katsayısı (n) farklı iki fiberden oluşurlar. Şekil
2.13’da bir kablonun kesiti verilmiştir. Bu düzenekte n2 < n1 dir ve ışık çekirdek
kabloyu çeviren fiberden yansıyarak ilerler. Buna çok modlu fiber (multimode) denir.
Bazı çok modlu fiberlerde n2 yavaş yavaş azalarak gider, bu da yansımayı daha
yumuşak hale getirir. Ayrıca tek modlu (singlemode) fiberler kullanılır. Bunlar çekirdek
kablonun çapının küçültülmesiyle elde edilir ve en yüksek hız bunlarla sağlanır. Buna
karşılık en pahalı fiber optik kablo yine bunlardır.
Çok modlu fiber ışık sinyalini iletirken birden çok ışık hüzmesi kullanırken, tek
modlu fiber yalnız bir ışık hüzmesi kullanır. Fiber optik kablolar kullanıldıkları ortama
göre farklı tipte olabileceği gibi kullanıldıkları uygulamaya göre de farklı tipte
oluyorlar. Örneğin kenar anahtar ile omurga anahtar farklı binalarda bulunuyorsa arada
kullanılacak fiber optik kablo “harici” tipte, eğer aynı binada bulunuyorsa “dahili” veya
“dahili/harici” tipte olabiliyor. İkinci belirleyici faktör ise kenar ve omurga anahtar
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arasındaki mesafe ve iletim hızıdır. Günümüzde yüksek hızlı anahtar bağlantıları gigabit
hızında yapılmaktadır. Bu durumda da belirleyici faktör mesafe olacaktır. Mesafeye
göre çok modlu yada tek modlu fiber kullanmamız gerekmektedir.
Kısa mesafelerde çok modlu, uzun mesafelerde tek modlu fiber kablo
kullanılmalıdır. Bu nedenle binadan binaya yapacağımız bağlantılarda tek modlu fiberin
tercih edilmesi gerekir. Bu aynı zamanda mevcut fiberimiz daha uzun süre kullanma
imkanı sağlayacaktır. Kısa mesafe ile uzun mesafe arasındaki sınır ise anahtar cihazı
üzerinde kullandığınız gigabit hızındaki portun tipine göre değişiyor. Standartların
belirlediği bu portlar LX (uzun mesafe) veya SX (kısa mesafe) olarak kullanılmaktadır.
Anahtar portunu kullanılan fiber optik kablo türlerini ve mesafe ilişkisini aşağıdaki
şekilde belirtebiliriz.
Multimode Fiber

SX port

220 metre

Multimode Fiber

LX port

550 metre

Singlemode Fiber

LX port

5000 metre

Fiber optik kablolar;
− Fiber optik, ağ kablolama teknolojilerinde gelinen en ileri aşamadır.
− Çok büyük miktardaki bilgiyi yüksek hızlarda taşımada kullanılır.
− Tek fiber optik kablo üzerinden bilgisayar verilerini, ses, görüntü ve telefon
konuşmalarını iletmek mümkündür.
− Çok yüksek bant genişliklerini desteklemektedir (622 Mbit/sn).
− Dış etkenlere karşı oldukça korumalı ve elektriksel etkilere karşı çok toleranslıdırlar.
− Koaksiyel kabloda olduğu gibi fiber optik kabloda da PVC veya teflon bir dış
koruma vardır. Bu korumanın hemen altında kabloyu güçlendirmek için “kevlar”
tipinde fiber kullanılır. Bunun içinde de merkezi koruyan plastik bir kaplama
mevcuttur.
− Kablonun merkezindeyse cam ve plastik fiber yapısında silindirik bir madde
bulunur. Bilgiler bu yapının içinden ışık huzmeleri halinde iletilir.
− Bağlantıların uzman kişilerce yapılması gerekmektedir.
− Konfigürasyonu ve kurması oldukça karmaşıktır.

24
Fiber damarları insanın saç telinden çok daha ince ve hassastır. Fiber işçiliği çok
hassas yapılması gereken bir işlemdir. Çok modlu fiber 62.5 mikrometre (milimetrenin
binde biri), tek modlu fiberin 9 mikrometredir.

Tablo 2.1 Kablolu İletim Ortamlarının Birbirlerine Göre Kıyaslanması
Ortam Türü

Kablo Maliyeti

Kurma Maliyeti

Elektromagnetik Karışım

Hız

Çift burgulu

Düşük

Düşük

Yüksek

Orta, yüksek

Koaksiyel

Orta

Daha pahalı

Orta

Orta

Fiber optik

Yüksek

Çok pahalı

Çok az

Yüksek

2.4.2

Kablosuz İletim Ortamları
Sınırsız bir ortamda, sinyal serbest biçimde elektromanyetik olarak iletilir. Geniş

alan ağlarında, hareketli istasyonlarda ve sınırlı ortamları birbirine bağlamada
kullanılırlar. Ağ bağlantılarda yüksek bant genişliklerini desteklemekte ve kablo
yığınlarından kurtarıp ideal bir iletişim ortamı sağlamaktadır.
2.4.2.1 Mikrodalga
Mikrodalga veri iletişimi yer yüzeyinden yapılan terastan terasa, uydu düzeyinde
yapılan uydu iletişimi olarak iki türlü yapılmaktadır. İşlevleri aynıdır, ancak yetenekleri
farklıdır. Yer altına kablo döşemekten çok daha ucuza gelmekte ve yüksek bant
genişliklerini desteklemektedir. Ancak dış ortamlardan etkilenmesi (sis, yağmur, başka
sinyaller gibi) lisanslı ve onaylı teçhizatlar gerektirmesi de dezavantaj olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Mikrodalga sinyali kullanabilmek için özel izin alınması gerekmektedir.
Mikrodalga bağlantılar yüksek hızı desteklemekte ancak yağmurlu ve sisli havalarda
sinyal kalitesi bozulabilmektedir. Uydu iletişimi, bir uydunun sinyali yansıtması ile
gerçekleşmekte ve birçok kanaldan telefon, veri ve görüntü çok uzak mesafelere (kıtalar
arası) iletilebilmektedir. Uydu iletişiminde sinyal uzak mesafelere iletildiği için
gecikebilmektedir.

25
2.4.2.2 Kızılötesi
Kızılötesi (Infrared) iletişiminde ucuz gönderici ve alıcılar kullanılmaktadır.
Gönderilen sinyal, görüş sahası içinde olan alıcı tarafından yansımalar sonucu alınır.
Genelde elektronik cihazların (televizyon, müzik seti, cep telefonları, diz üstü
bilgisayarlar, .vs) uzaktan kumandalarında kullanılmaktadır. Yüksek bant genişliğine
sahiptirler, ancak kısa mesafelerde kullanılabilecek bir iletişim

sistemidir. Ayrıca

atmosfer koşullarından da etkilenmektedirler.
2.4.2.3 Radyo
Kullanılabilen veri hızı sabit kablolamaya göre daha düşüktür. Sinyaller bir
verici aralığı ile gönderilmekte ve alış sahasında olan bütün alıcılar sinyali
alabilmektedir. Radyo dalgaları ile iletişimde, gönderici ve alıcı istasyonlar iletişimin
türüne göre belli bir frekans aralığını kullanmaktadırlar. Global sistemler kısa dalga,
yerel sistemler UHF (Ultra High Frequency) ve VHF (Very High Frequency)
kullanmaktadır. Radyo alıcıları ucuzdur, ancak sadece düşük ve orta bant genişliklerini
kullanabilmektedir.

2.5

Ağ Bağlantı Birimleri
Bilgisayar ağları bağlantılarında genel olarak tekrarlayıcı (repeater), köprü

(bridge), yönlendirici (router) ve geçityolu (gateway) bağlantı aygıtı kullanılır. Yalnız
evimizde bir Internet ağına telefon hattıyla bağlanmak istediğimizde gerekli olan
bağlantı kartı modemdir. Kampus ağlarında ya da bir yerel bölge ağ sistemlerinde
bilgisayarın ethernet kartıyla ağa dahil olması gerekmektedir.
Geçit yolları işlem yoğunluklu protokol çevrimi yaparak uygulamalar arasında
işletilebilirliği sağlarlar.
2.5.1

İletim Ortamı Konnektörleri
Cihazların birbirlerine ya da iletişim ortamına bağlanması için konnektör

kullanmak gerekir.

26

a) Fiber Optik Konnektör

b) UTP RJ45 Erkek Konnektör

c) UTP RJ45 Dişi Konnektör

Şekil 2.14 Konnektör Türleri

2.5.2

Ağ Arabirim Kartları
Ağ arabirim kartları fiziksel ve mantıksal olarak bilgisayarlar ya da diğer ağ

birimleriyle aktarım ortamını birleştiren elemanlardır. Ağ arabirim kartları dönüştürücü
(Transciever), ağ arabirim kartı (Network Interface Card - NIC) ve iletim ortam
adaptörü (Transmission Media Adapter) olmak üzere üç farklı elemanı simgeler.
Dönüştürücü, iletişim ortamına elektrik ya da elektromagnetik olarak sinyalleri
gönderip alan cihazlardır. Ağ arabirim kartı, ağa bağlanacak olan bilgisayar üzerinde
gerekli bağlantı portu yoksa bu kartı (ethernet) bilgisayara takarak bağlantı sağlanır.
İletim ortam adaptörü, farklı iletişim ortamlarına bağlı farklı tipteki konnektör kullanan
ortamları birbirine bağlamada kullanılmaktadır.

2.5.3

Tekrarlayıcı
Tekrarlayıcılar (Repeater) veri iletim protokollerinden bağımsız olarak OSI

referans modelinin fiziksel katmanında çalışır. Tekrarlayıcılar tekrar sinyal üretme ve
verinin aktarımı ile ilgilendiklerinden OSI referans modelinin donanıma en yakın
fiziksel katmanında çalışan aygıtlardır. Tekrarlayıcı, diğer katmanlara ilişkin adres
şemaları ve verinin yapısı ile ilgili herhangi bir işlem yapmazlar. Bir iletişim
ortamındaki (kablo, fiber optik, radyo dalgası vb.) alınan veriyi saklar ve sinyali
kuvvetlendirerek bir diğer fiziksel ortama verir. Yeni sinyal alınan orijinal sinyalin
aynısıdır.
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Şekil 2.15 Bir Ağ Üzerinde Tekrarlayıcı

Bir ağın genişletilmesi amacıyla kullanılan tekrarlayıcılar, kolay kurulmaları, az
bakım gerektirmeleri ve fiyatlarının ucuz olması gibi sebeplerle sıklıkla kullanılırlar.

2.5.4

Hub
Hub cihazları yerel ağ üzerindeki cihazların bağlantısını sağlayan çok portlu

tekrarlayıcılardır. Fiziksel yerleşim biçimi yıldız, mantıksal olarak bus topoloji olarak
çalışır. Sahip olduğu toplam bant genişliğinin, üzerindeki port sayısına bölünmesiyle
her bir ucun ortalama bant genişliği bulunur. İşlevsel olarak temelde üçe ayrılırlar.
Pasif hub: Hub’ın bir portundan gelen sinyal kuvvetlendirilmeden diğer portlara iletilir.
Kullandıkları ortamın segment uzunluğu, ortamın izin verdiği maksimum uzunluk
değerinin %50’si kadar uzatırlar.
Aktif hub: Segmenti maksimum tanımlanan uzunluğun iki katına çıkarabilir. Bu hub’lar
çok portlu tekrarlayıcı olarak çalışırlar.
Akıllı hub: Bu hub’lar çok portlu tekrarlayıcının yanı sıra, köprünün görevi olan trafik
filtreleme yeteneğine sahiptirler.

2.5.5

Köprü
Köprüler (Bridge), temelde birbirlerinden bağımsız iki ağın (Ethernet ve Token

Ring gibi) veri düzeyinde bağlantısını sağlar. Tekrarlayıcılara göre seçici olan köprüler,
OSI referans modelinin veri bağı katmanında çalışırlar. Köprüler, farklı ağ
teknolojilerini kullanabilen ve birbirine bağlanması için kullanılırlar. Köprü aygıtlarına
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trafik polisi benzetmesi yapılabilir. Şekil 2.16’da Ethernet ağı ile bir FDDI halka ağının
köprü vasıtası ile yapılan bağlantısı gösterilmektedir.
Bir köprü bağladığı alt ağlar üstündeki tüm trafiği yürütür. İstasyon adresine
bağlı olarak mesajları filitrelediğinden çok yoğun ağlar için bölümleme sağlamaktadır.
Köprüler her paketi okur, paketin nereden geldiğini ve nereye gittiğini görmek için
MAC (Media Access Control) alt-katmanından geldiği kaynak ve hedef cihazların
adresini inceler. Bu durumda, mesajları gideceği yere göndermek ya da yerel veri
trafiğinin farklı ağ üzerine geçmesini engeller.
Köprüler, protokoller arasındaki uyumluluğu göz önünde bulundurmadan
yönlendirme yaparlar. Bu nedenle ağlar arasında sadece fiziksel bir bağlantı gerektiği
durumlarda kullanılırlar. Köprü kullanımında bölümler arası trafik düşmekte, böylece
ağ performansı artmaktadır.

Şekil 2.16 Bir Köprü Uygulaması

2.5.6

Anahtar
Birden çok uç sistemini bir noktada toplayarak, portları arasında anahtarlayarak

bağlantı sağlayan cihazdır. MAC adresleri seviyesinde çalışırlar. Anahtar portlarına
bağlanan makinelerin MAC adreslerini kendi tablosuna kaydeder ve anahtar içerisindeki
data transferi noktadan noktaya gerçekleşir. Anahtarlar (Switchs) hub’lara göre daha
akıllı ve pahalı cihazlardır. Kendi üzerlerinde işlemcileri ve hafızaları vardır. Anahtarlar
uçların bağlantılarının yanı sıra ağların yüklerini de azaltmak için kullanılırlar.
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İyi bir anahtar yüksek bir hafızaya, portlara aktarım ve portlar arası iletim hızına
sahip olmalıdır. Eğer port başına düşen hafıza veya dinamik olarak paylaşılan hafıza
düşük ise daha sonra gelen paketler o portun hafızasında tutulamayacak ve tekrar
yollanması istenecektir. Anahtarlar bir ağı hızlandırır, fakat ikiye bölmezler.

2.5.7 Yönlendirici
Yönlendiriciler (Router) farklı fiziksel yapıda olan yerel ya da geniş alan
ağlarının birbirleri ile olan bağlantısında kullanılır. Farklı ağ protokollerini
destekleyebilecek biçimde programlanabilen yönlendiriciler, OSI modelinin ağ
katmanında çalışırlar. Yönlendiriciler ağın tüm haritasını tutar. Paketlerin gideceği tüm
yolların durumunu inceleyerek, paketin gideceği en iyi yolu belirler (Şekil 2.17). Ayrıca
yönlendiriciler yerel alan ağlarını geniş alan ağlarına tanımlanmış birtakım protokollerle
bağlarlar. Örneğin, TCP/IP protokol kümesini kullanarak bir Ethernet yerel ağının X.25
paket ağına bağlanmasını sağlar.
Günümüzde yönlendiriciler çeşitli protokolleri aynı anda destekleyebilmektedir.
Yönlendiriciler paketleri, iki istasyon arasındaki en iyi yolu gösteren yönlendirme
tablosuna göre göndererek, ağ üzerindeki yolları en iyi şekilde kullanırlar.
Yönlendiriciler kendi yönlendirme tablolarını oluşturduklarından, ağ trafiğindeki
değişikliklere hemen ayak uydururlar, böylelikle veri yükünü dengelerler.
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Token-ring

Yönlendirici
FDDI Halka

Yönlendirici

I NTERNET

Yönlendirici
Anahtar
Yönlendirici

Sunucu Kullanıcı

Anahtar

Dizüstü PC
Dizüstü PC

Kullanıcı

Sunucu

Şekil 2.17 Ağ Üzerinde Yönlendiriciler

Yönlendiriciler ağlar arası iletişimde en iyi yolu bulmak için, bir yada daha fazla
yol belirleme (routing) algoritması kullanmaktadırlar. Yol bilgisi dinamik olarak gerçek
zamanlı bulunabilir ve böylece değişen ağ durumlarına göre gerekli düzenlemeler
yapılabilir.

2.5.8

Modem
Modemler, yerel ve geniş bölge ağlar arası uzak mesafelerdeki bağlantılarda

telefon hatlarını kullanarak iletişimi sağlarlar. Değişik hızlarda ve değişik frekanslarda
çalışan çeşitli modemler üretilmektedir. Bilgisayarlarla seri haberleşme yaparlar.
Modem sözcüğü MOdülasyon ve DEModülasyon sözcüklerinden oluşmuştur.
Bilgisayarla iletişimi sağlayan bir seri arabirim ile telefon hattı iletişimini sağlayan bir
analog arabirimden oluşur. Modem donanımları hemen hemen standart hale geldiğinden
modemleri birbirinden ayıran yazılımlarıdır.
Modemler birbirlerine uzak olan iki bağımsız ağın bağlantısında kullanılabileceği
gibi, bir bilgisayarın ya da düğümün bağlantısında da kullanılabilir. Modemler, dijital
sinyal kullanan bilgisayarları, telefon hatları ya da elektromagnetik dalgaları kullanarak
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birbirine bağlayan cihazlardır. Modemler, dijital sinyal kullanan ortamdan aldığı sinyali,
analog sinyale çevirerek aktarım ortamı üzerinden karşı modeme iletir. Karşı modem de
aldığı bu analog sinyali dijital sinyale dönüştürerek bilgisayara iletir.
Modemlerin hız performansları kadar sinyalizasyon seviyelerini sabit tutma,
hattaki parazitlere karşı toleransların yüksekliği gibi hata performansları da önemlidir.
Veri sıkıştırması ile aynı bps hızı üzerinde daha fazla veri gönderimi yapmak,
performansı doğrudan etkilidir. Modemler kendi karakteristiklerine göre sınıflandırılır.
Mesafeye Göre Modemler
− Kısa Menzil (Short Haul)
− Ses Sınıfı
− Geniş Bant
Hat Tipi Modemler
− Dial-up
− Kiralık
− Hususi
Çalışma Şekline Göre Modemler
− Half Duplex
− Full Duplex
− Simplex
Senkronizasyona Göre Modemler
− Asenkron
− Senkron
Modülasyon Tipine Göre Modemler
− Genlik
− Frekans
− Faz
− TCM (Trellis Codec Modulation)
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2.6

Ağ Yönetimi
Ağ yönetimi, bir ağ yönetim yazılımı aracılığı ile ağ üzerindeki birimleri

denetleme, bunları izleme ve sorunlar olmadan önlemler almayı sağlamaktadır. Ağ
yönetim yazılımı, hat üzerinde ve izlenen birim üzerinde çok yük getirmeyecek şekilde
olmalıdır. Büyük bir kampus ağının yönetimi için kullanılabilecek yönetim şemalarını
üç kısımda incelemek mümkündür.

2.6.1

Merkezi Ağ Yönetimi
Tüm ağın izlenmesi ve yönetimi için tek bir noktadan gerçekleştirilir. Yönetim

kolay ve güvenlidir. Ağın çeşitli noktalarına dağıtılmış olan yönetim ve izleme
temsilcileri bu kez merkez üzerinden sorgulanır ve yine temsilciler alarm durumlarını
bu merkeze bildirirler. Sorun çıkması halinde, sorunun bulunduğu bölgedeki yetkili
teknik elemanlara bilgi verilerek sorun çözümlenebilir.
Bu yönetim şeması, küçük ve orta ölçekli ağ sistemlerinde iyi çalışır, ancak ağın
büyümesi, coğrafi olarak dağınık yapıya sahip olması, merkezi yönetim açısından
zorlaşacaktır. Örneğin, ağın yönetim merkezine uzak olan bir ağ parçasının iletişim
problemi yaşaması durumunda, o parçanın yönetilememesine neden olur.

2.6.2

Dağıtık Ağ Yönetimi
Bu yönetim şemasında, ağ kaynaklarının yönetilmesi farklı merkezler üzerinden

gerçekleştirilir. Stratejik olarak konumlandırılmış bu yönetim merkezleri ağın kendi
bölgesindeki parçasını izleme, yönetme, bakımını yapma ve güncellenmesinden
sorumludur. Yönetim merkezlerinden birinin zarar görmesi, diğer merkezlerin kendi iç
ağlarını etkilemeyecektir. Ancak bu noktada güvenlik problemleri oluşabilir. Merkezi
yönetime göre yönetim daha zordur. Ağ üzerinde çeşitli bölüm ve çalışma grubu
düzeyinde yönetici olduğundan, sistem politikaları ve güvenliği açısında problemler
çıkmaktadır. Bu durumda da ağ yöneticileri arasında güveni zedeleyecektir.
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2.6.3

Hiyerarşik Ağ Yönetimi
Bu yönetim şeması hem merkezi, hem de dağıtık yönetim şekillerinin

avantajlarını birleştirmiştir. Yönetim, küçük ağ birimlerinde bulunan yönetim
merkezlerine bırakılmakta, ancak tüm ağı kontrol altında tutabilen bir yönetim merkezi
de bulunmaktadır. Birim ya da çalışma grubu düzeyindeki yöneticiler ağ sitemlerindeki
kullanıcılarının günlük gereksinimleri ile ilgilenirken, merkezi yönetimde genel ağ
sisteminin problemleriyle ilgilenir. Bu yönetim şeması genellikle daha büyük kurum ya
da organizasyonlarda gerçekleştirilmektedir.

2.7

Protokoller ve Standartlar
Protokol, iki veya daha fazla bilgisayarın (bu bilgisayarlar birbirlerinden farklı

olabilir) birbirleriyle veri iletişiminde bulunmalarını sağlayan ortak bir kurallar
dizisidir. Protokol, birbirinden farklı donanım ve ekipmanlara sahip bilgisayar ya da
cihazların haberleşmelerini sağlayan ortak bir dildir.
Protokol, bir yapının nasıl inşa edilmesi gerektiği yada bir ürünün hangi servis
ve olanakları vermesi beklendiği ile ilgili detayları vermektedir. Bu işlemlerin uygun bir
ve hatasız bir şekilde gerçekleşmesi de belirlenen standartlar tarafından sağlanır. Çünkü,
dünya genelinde yapılan genel işlemlerin belli bir standarda girmesi tüm kullanıcılara ya
da üreticilere belli bir yol çizecektir.
Standartlaşma bilgisayar iletişimi alanında çok önemli bir konudur. Çünkü farklı
üreticiler tarafından geliştirilmiş olan sistemlerin karşılıklı olarak çalışması söz
konusudur. Bunun için de cihazlar arası bağlantıların sorunsuz gerçekleştirilebilmesi
için enstitülerin ya da organizasyonların belirlemiş oldukları standartları kabul edilip,
ona göre işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekir. Bu enstitüler ve organizasyonlar
teknolojik gelişmeleri inceleyerek ve yeni gelişmeleri tüm üreticilerin uyacağı bir
platformda toplarlar.
Üretilen tüm ürünlerin markadan bağımsız olarak birbirleriyle karşılıklı
çalışabilmelerini sağlamak, ancak standartlar ile mümkündür. Standartlar konusunda
öne çıkan bazı kurumlar şunlardır:
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ANSI (American National Standarts Institute)
Bir çok endüstri dalında standart belirlemek üzere oluşturulmuş bir enstitüdür. Hemen
her dal için standart belirleyen komitelerden oluşturulmuştur (Çölkesen, 1999).
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
ANSI ve ISO’ya bağlı standartları yayınlayan, basan profesyonel bir enstitü; Elektrik ve
Elektronik Mühendisleri Enstitüsü. IEEE 802.x LAN satndartları bu enstitünün en iyi
bilinen standartlarından biridir(Çölkesen, 1999).
ITU (International Telecominication Union)
Veri haberleşmesi konusunda standart belirlemek üzere CCITT1’nin yeniden
yapılanması ile oluşturuldu. Çok bilinen standartları V ve X serisi tanımlamalarıdır
(V.24, V.42bis, X.25 gibi standartlar) (Çölkesen, 1999).
IETF (Internet Engineering Task Force)
Internet uygulamalarında standart belirleyen, öneren bir komite; kırktan fazla çalışma
grubundan oluşmuştur (Çölkesen, 1999).
ISO (International Standards Organization)
Genel olarak sayısal sistemlerin haberleşmesi ve bilgi alışverişi üzerine örnek standart
yapıları belirleyen uluslar arası organizasyon. ISO’nun Açık Sistemler Arabağlaşım
(Open System Interconnection, OSI) başvuru modeli tüm ağ mimarileri için örnek bir
tanımlamadır (Çölkesen, 1999).
EIA (Electronics Industries Association)
Veri ve bilgisayar haberleşmesi ile ilgili, daha çok fiziksel arayüz standardı kapsamında
olan kablo, konnektör ve sonlandırma üzerine tanımlamalar yapmaktadır. En çok
bilinen standardı, kablolama alt yapısı için EIA-568, RS-232, RS-422/423 ve RS-449
standartlarıdır (Çölkesen, 1999).
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3
3.1

VİDEO KONFERANS İLETİŞİMİ
Giriş
Video konferans, iki ya da daha fazla noktada bulunan insanların çeşitli cihazları

kullanarak sesli ve görüntülü olarak gerçek zamanlı haberleşme yöntemidir. Video
konferans farklı noktalardaki insanların bir araya gelerek yüz yüze görüşmek yerine,
kişilerin ofislerinden diğer ofislerdeki insanlarla gerçek zamanlı olarak toplantı, eğitim,
konferans yapabilme imkanları sunmaktadır. Diğer ofis ve şube çalışanları ile karşılıklı
olarak tartışabilme, ortak çizim ya da bir uygulamayı karşılıklı olarak yapabilmektedir.
Bu durumlarda video konferans sisteminde sesin ve görüntünün sayısallaştırılarak
iletilmesi, mevcut veri iletişim ağları üzerinden ses ve görüntü bilgilerinin taşınmasını
ortaya çıkarır.
•

Video konferans sistemleri, farklı şubelerde bulunan yöneticilerin toplantı amacıyla
merkezde toplanmalarına gerek kalmadan, bulundukları ofiste karşı karşıyaymış gibi
yüz yüze iletişim imkanı sağlar. İş seyahatlerini ve zaman kaybını ortadan
kaldırarak toplantı imkanı sağlanır.

•

Kurum ya da şirket çalışanlarına verilecek eğitimlerin video konferans sisteminden
yararlanılarak yapılması, eğitim giderlerini daha ucuza ve sıklıkla yapılmasına
imkan sağlar. Bu şekilde üniversitelerde öğretim eleman sıkıntısı uzaktan eğitimle
giderilebilir. Canlı, sesli ve görüntülü olarak eğitim imkanı sunar.

•

Ani durumlarda toplantı isteğine video konferansla çözüm getirilebilir. Dolayısıyla
iletişimde ses tonu, vurgulama ve vücut dilini kullanılarak belli bir mesajı daha hızlı
karar verilip karşıdakilere aktarılabilir. Bu sayede üretkenlik artarak kilit noktada
çalışan elemanların üretkenliği artmış olacaktır.

•

İş seyahatleri için yapılan harcamalar ve giderler, bütçe içinde önemli bir kalemi
oluşturmaktadır. Video konferansla işler aksamadan harcamalar aşırı derecede
azalacaktır.

•

Mobiliteyi arttırır. Bu sayede yer bağımlılığı ortadan kalkarak farklı toplantılara
katılma imkanı sağlanacaktır. Ayrıca diz üstü bilgisayarlarla mekana bağımlılık da
ortadan kalkmaktadır.
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•

Video konferansla kısa zaman diliminde verimli ve daha fazla toplantı yapabilme
imkanı doğduğu için zaruretten dolayı yapılamayan toplantıların, yapılabilme
imkanı doğacaktır.

•

Maliyet ve zaman problemlerinden dolayı asgari seviyedeki dinleyici katılımı, daha
yüksek katılımı sağlamaktadır.

3.2

Video Konferans Sistemlerinin Avantajları
− Yolda iken önemli bir toplantıya katılabilme olanağı sağlar.
− Kritik personelin zamanını daha verimli kullanmasını sağlar.
− Kısa zaman diliminde daha çok sayıda toplantı yapılabilir.
− Karar verme süreçleri hızlanır.
− Kilit pozisyondaki personelin üretkenliği ve performansı artar.
− Takım çalışması pekiştirir.
− Toplantıların zaman planına uygun ve daha düzenli yapılması sağlanır.
− Seyahat masraflarından ve zamandan tasarruf sağlar.
− Karar verme süreçlerini kısaltır.
− Üretkenliği arttırır.
− Dikey pazar uygulamaları (Tele-tıp, tele-bankacılık, tele-ticaret) canlılık kazanır.
− Önemli personelin etkin kullanımını sağlar.
− Takım çalışmasını pekiştirir.
− Güvenirlilik ve çalışma programı esnekliği sunar.
− Çalışanlara daha fazla emniyet sağlanır.
− Yorgunluk indirgenerek iş verimi arttırılır.
− Toplantıların daha disiplinli ve yapıcı olmasını sağlar.
− İş seyahatlerinin neden olduğu bedensel yorgunluğu ortadan kaldırdığı için iş
verimi artar.

37
3.3
3.3.1

Video Konferans Sistemlerinin Kullanım Alanları
Toplantılar
İş yerleri ve seminerlerin verileceği yerler arası iletişim sağlanarak, seyahat

masraflarından ve zamandan tasarruf sağlar. Kısa sürede çok daha fazla toplantı sağlanır
ve iş verimi arttırılır.

Şekil 3.1 Örnek Bir Toplantı Odası

3.3.2

Bankacılık
Müşteriye verimli bir hizmet sunup zamandan ve paradan tasarruf sağlanabilir.

Bankanın mali uzmanıyla direkt iletişim halinde olmak bir çok müşteriye cazip
gelebileceği gibi, kredi ve borç alma işlemlerinin hemen yapılabilmesi video konferans
sisteminin büyük bir ayrıcalığıdır.

3.3.3

Güvenlik-Gözetim
Güvenlik gerektiren önemli yerlerde PTZ (Pan-Tilt-Zoom) kameraları

kullanılarak (360° dönebilme ve yakınlaşabilme özelliklerine sahip) sürekli bir gözetim
sağlanır. İzlenmekte olan yer bir şifre ile gizliliğini korur. Video konferans gözetimi,
belli bir merkezden kameranın hareketleri kontrol edilerek yapılabilir. Video konferans
yazılımı ile donanımı gizli kameralar programlanabilir ve radyo kanalıyla bir kontrol
odasına veya bir çok merkeze gönderilebilir. Bir iş yeri sürekli olarak koruma amaçlı
gözlenebilir. Süper marketler buna bir örnektir. Trafik durumunun belirlenmesi için bazı
işlek yollarda kullanılabilir.

38
Örnek bir güvenlik sisteminde Quick Silver cihazı kullanılır. Bu cihaz güvenlik amacı
ile kullanılan özelleşmiş kamera gözlem sistemidir. Bu sistem, güvenlik amacı ile
kurulduğu yerdeki kameraların aldığı görüntüyü uzak mesafelere telefon hattı, kiralık
hat ya da GSM hattı üzerinden iletebilir. Bunun için kullanıcı tarafındaki bilgisayara
yüklü Quick Silver yazılımı olması gerekir. Eğer Quick Silver alıcı bilgisayarın yanında
bulunuyorsa Şekil 3.2.’deki konfigürasyon kullanılabilir. Bilgisayarın seri portuna giren
özel Quick Silver kablosu ile bağlantı yapılır.

Farklı Odalardaki
Kameralar
QuickSilver

Alıcı Bilgisayar

Şekil 3.2 Quick Silver’in Bilgisayara Bağlantı Şeması

3.3.4

Sağlık
Hastane içi ya da hastaneler arası konferanslarda, eğitim programlarında,

zamandan tasarruf konusunda çok önemli bir gelişmedir. Canlı olarak izlenebilen bir
ameliyat, doktor adaylarının eğitimi ve hastane açısından en uygun yöntemdir. Örneğin;
İsviçre’de Technology adındaki ödüllü bir projede, hastanede uzun süre kalan
hastaların, çocuklarının kontrolünü sağlamak için evleri ile okulları arasında yapılan
video konferans sayesinde hastaların morali artırılmış dolayısıyla da tedavi daha iyi
sonuç vermiştir
3.3.5

Askeri Kuruluşlar
Karargahlar arası video konferans iletişimi sağlanarak güvenlik ve acil durum

toplantıları anında yapılabilir. Zamanın yanı sıra masraflarda asgari duruma indirilerek
işlerden maksimum verim sağlanabilir.

39
3.3.6

Uzaktan Eğitim
Video konferans kullanarak eğitim olanakları arttırılabilir. Sanal üniversiteler

kurulması, mali ve coğrafi açıdan imkanları bulunmayan gruplara eğitim yapma olanağı
sağlar. Kampüsler arası kurulan video konferans sistemleri bilgi alışverişini sağladığı
gibi ortak çalışma imkanı verir.
Video konferans sistemleri ile uzaktan eğitim, coğrafik koşulları ne olursa olsun
profesyonel eğitimi ve öğretimi herkes için uygun kılmaktadır. Video konferans ile
uzaktan eğitim, katılımcılara yüksek eğitim programları, özel eğitim programları ve
şirket içi profesyonel eğitim programlarına katılma imkanı sağlar.
Öğrenci ve öğretmenler sesli ve görüntülü olarak gerçek zamanlı, müfredatı
paylaşma ve sınıfta işbirliği yapma imkanına sahip olurlar. Uzaktan Eğitim kolaylıkla
uygulanabilen, kullanıcılar arasında erişilebilir ve coğrafik sınırları aşan bir sistemdir.
Bu sistem ile hem öğrenciler hem de eğitim kuruluşları için maliyet oldukça düşer.
Video konferans yoluyla uzaktan eğitim, hem merkezdeki hem taşradaki
öğrencilere erişmek, öğretim elemanlarının, öğretmen ve yöneticilerin uzaktan eğitimi
için kullanılır. Yüksek Öğretim kuruluşları bu sayede personel artırımına gerek
duymadan, öğretmen ve öğrenciler arasında paylaşımlı bir eğitim için aynı anda farklı
yerlerde sınıflar açabilir ve öğrenci kapasitesini genişletebilir.
Özel şirketlerde video konferans yoluyla uzaktan eğitimle ürün ve teknolojideki
en son gelişmeleri çalışanlarına bir an önce verebilme ve şirket içi kurumsal eğitim
masraflarını düşürme imkanına sahip olurlar.
İngiltere ve Çin arasında 450 üniversitenin video konferans ile bağlanması
projesi 1998 yılında başlatılmıştır. MIT (Massachusetts Institution of Technology)
MBA programlarını video konferans sistemleri ile gerçekleştirerek, iş adamlarının iş
yerlerinden ayrılmadan dersleri takibini sağlayabilmektedir.
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Türkiye'deki bazı bankalar, üniversiteler ve üniversite hastaneleri de kurum içi ve
kurum dışı eğitimlerini etkileşimli ve eş zamanlı yapabilmek amacıyla video konferans
sistemleri çalışmasını yürütmektedirler.

3.3.7

Haber Yayınları
Özelikle hızlı habercilik alanında olayları hızlı takibi ve gerekli kuruluşlara (TV

ve diğer medya kuruluşları) anında olayların naklen aktarılması içinde video konferans
sistemleri ön plana çıkmaktadır.

Şekil 3.3 Haber Yayıncılığı

3.4

Video Konferans Türleri
Video konferans türleri dört başlık altında bulunmaktadır. Bunlar oda tipi video

konferans, masaüstü video konferans, mobil tip video konferans ve internet üzerinden
video konferans türleridir.

3.4.1

Oda Tipi Video Konferans Sistemleri
Oda tipi video konferans sistemlerinde video konferans cihazı, TV seti, akıllı

kamera (hareketi takip edebilen), mikrofon, hoperlör bulunmaktadır. Gerekli ağ
altyapısının hazır olduğu durumlarda montajı ve kurulumu kolaydır. Video konferans
cihazını elektrik, ağ prizlerine ve televizyona bağlamaktan ibarettir. Cihazın tüm
ayarlamaları ve kullanımı uzaktan kumanda cihazı ile yapılmaktadır.
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Şekil 3.4 Oda Tipi Video Konferans Ünitesi

Bilgisayarlar hakkında deneyimi olmayan ve karmaşık programları öğrenmeye
zaman bulamayanlar, cihazı rahatlıkla kullanabilirler. Video konferans cihazının içinde
bulunan görüntü sıkıştırma işlemcisinin performans sorunları ile karşılaşılması
engellenmiş olur. Profesyonel kullanıma uygun mikrofon ve kameralarla yüksek
görüntü ve ses kalitesi alınır. 384 Kbps’in üzerinde bant genişliğinde çalışabilen ve
profesyonel yayıncılıkta kullanılabilecek cihazlar mevcuttur.
Çok katılımcı toplantılar ya da farklı illerde bulunan ofisler arasındaki kalabalık
katılımlı toplantılar için ses, görüntü kalitesi, kurulum ve kullanım kolaylığı açısından
en uygundur. Diğer sistemlerle karşılaştırıldığında çok yüksek kalan maliyetleri bu
sistemin dezavantajıdır.

3.4.2

Masaüstü Video Konferans Sistemleri
Kişisel bilgisayar üzerinde yapılan, ses, video, veri, metin,

bilgisayar

uygulamalarını ve dökümanlarını eş zamanlı olarak ortaklaşa kullandırabilen konferans
uygulamasıdır. Şirket ya da kurum içindeki bilgisayar desteği olan birimlerde,
ileri.düzey.bilgisayar.kullanıcıları, masaüstü video konferans üniteleri ile uğraşacak
zamana sahip kullanıcılar tarafından tercih edilebilir.
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Şekil 3.5 Masaüstü Video Konferans Ünitesi

Kişilerin özel bilgisayarlarıyla istedikleri zaman kullanabilecekleri bir sistemdir.
Masaüstü video konferans üniteleri, görüntü sıkıştırma, ağ bağlantısı ve ambalaj olarak
bilgisayar sisteminden yararlandığı için düşük maliyetlerle elde edilebilen ünitelerdir.
Ucuz olması nedeniyle şirket içindeki bütün kritik personelin bilgisayarlarına montesi
düşünülebilir. Bu sistemle aynı bina içinde video konferans teknolojisi kullanmak
mümkün olabilir. Ancak ünitelerin bir bilgisayara monte edilmesi uyumluluk sorunları
yaşatabilir. Bu nedenle masaüstü video konferans ünitesinin bilgisayara montajı,
deneyimli bir teknik personel gerektirmektedir. Kullanımı, bilgisayar uygulamalarına
hakim olmayan kullanıcılar için son derece zordur. Kullanım sırasında ortaya çıkan
problemlerin kullanıcı tarafından çözümlenebilmesi pek mümkün olmamakta, teknik
eleman yardımı gerekmektedir. Ses ve görüntü kalitesi kişisel bilgisayarların
mikroişlemci gücüne, ekran kartına ve ekran kalitesine bağımlıdır. Çoğu durumda elde
edilen kalite, ürünlerin fiyatı da dikkate alındığında makul kabul edilebilir.

3.4.3

Taşınabilir Video Konferans Sistemleri
Evrak

çantası

büyüklüğündeki taşınabilir görüntülü haberleşme

cihazı

güçlendirilmiş portatif kasasının içinde, gelişmiş video konferans tanımlamaları (H.320)
özelliklerinin yanı sıra, yüksek hızda veri transferi, kayıt yapabilme, video konferans
gibi yeteneklere sahip endüstriyel bir bilgisayar barındırır. Yüksek teknolojisi ve
dayanıklılığı ile bu ürün, özellikle açık arazide çalışmak için idealdir (Şekil 3.6).
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Şekil 3.6 Taşınabilir Tip Video Konferans

Dışarıda kullanılabilmesi için yansımasız (anti-mirroring), güçlü madde ile
korunan, ışık şiddeti yüksek ekranı, su geçirmez ve sarsıntılara dayanıklı (askeri testten
geçmiş) bir görüntülü haberleşme ünitesidir. Faks ve elektronik posta yollayabilme
özelliklerine de sahip olan Pentium işlemci tabanlı endüstriyel bir dizüstü bilgisayar
üzerine kuruludur. Uydu telefonu, kiralık hat vb. üzerinden haberleşir. DC güç kaynağı,
çoklu ağ ara yüzü, yüksek çözünürlükte kamera, hoparlör, mikrofon ve yankı önleyici,
sistem içinde mevcuttur. Harici ses ve görüntü giriş/çıkışlarının hepsi anahtarlama
matriksi tarafından kontrol edilir.
Taşınabilir görüntülü haberleşme ünitesi ile dünyanın her yerinde video konferans
yapabilir, veri yollanabilir. Hareket halindeyken bilgisayar işlemleri yapılabilir. Daha
çok askeri kullanıma uygun olarak tasarlanmış mobil cihazı tüm dünyada askeri birimler
ve devlet tarafından da kullanılmaktadır. Suya, ısıya, darbeye, titreşime dayanıklıdır.
Ayrıca haber ekipleri, ilk saatlerin görüntülenmesinin önemli olduğu haberler için
kullanmaktadırlar.
Taşınabilir görüntülü haberleşme ünitesi televizyon yayını kalitesinde görüntüyü
kaydedip, gönderme özelliğine sahiptir. Görüntü anahtarlama matriksi ve ses mikseri ile
haberlerde çeşitli kamera ve mikrofonları, canlı röportajlar kontrol etmek mümkündür.
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3.4.4

İnternet Üzerinden Video Konferans Sistemleri
İnternet üzerinden gerçekleştirilen uygulamalar, oldukça hızlı bir gelişim

göstererek, diğer video konferans sistemlerinin yaptığı tüm özellikler yapılmaktadır.
İnternet üzerinden bilgisayarla video konferans için bilgisayar, mikrofon, hoperlör, web
kamerası ve ses kartına ihtiyaç vardır. Microsoft NetMeeting, Cu-SeeMe Pro, MxTV ve
bu programların kategorisindeki diğer programlar ile İnternet üzerinden, sesli, görüntülü
olarak başka bir noktada bulunan insanlarla karşılıklı olarak görüşme yapılabilir. Bu
programlarla aynı zamanda görüşebilme, yazışabilme, veri alışverişi yapabilme,
uygulama paylaşabilme, yazı tahtası kullanabilme özelliklerini desteklemektedir.

Bilgisayar kullanmadan İnternet üzerinden video konferans için geliştirilmiş
kaliteli video konferans ünitesi vardır. Bu video konferans ünitelerinde sese duyarlı
hareketli kameralar, alıcısı güçlü kaliteli mikrofonlar, güçlü hoperlörler bulunmaktadır.
Bunlara ilave olarak büyük ekranlı televizyon kullanarak IP (Internet Protokol)
üzerinden video konferans yapmak mümkündür. Konferans ünitesi içerisinde kendi
yazılımı ve ayarların yapılabileceği diğer tüm menüler mevcuttur. Üniteye verilecek
olan gerçek IP adresinin yanı sıra, ağdaki diğer tüm adreslemelerin (alt ağ maskesi,
varsayılan geçit yolları, DNS adresleri vs.) doğru bir şekilde girilmesi gerekmektedir.
Bu kitlerin kullanımı oldukça basit ve kullanışlıdır. Görüşmek istediğiniz kişi ya da
kişilerin IP numarasını çevirerek IP numarası üzerinden doğrudan bağlanılabilir. Yalnız
bağlantı kurulacak kişinin o an İnternet’e bağlı bulunması ve görüşme isteğinin kabul
edilmesi gerekir.
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3.5
3.5.1

Video Konferans Sistemlerinin Temel Bileşenleri
Video Konferans Ünitesi
Video konferans ünitesi, kullanıcının doğrudan temasta olduğu cihazdır.

Kulanım kolaylığı ve video konferans oturumu sırasında yapılabilecekler büyük ölçüde
kullanılan video konferans ünitesinin yetenekleriyle orantılıdır. Video konferans
ünitesine bağlanan kamera ve mikrofon ile karşı tarafa iletilecek ses ve görüntü
sağlanırken, TV veya monitörde diğer tarafın görüntüsü izlenip hoparlör veya kulaklık
ile konuşmalar dinlenebilir. Video konferans sistemi seçilirken ilk olarak göz önünde
bulundurulması gereken ses ve görüntü kalitesidir. Değişik bağlantı hızlarında ses ve
görüntü kalitesi incelenmelidir. Toplantı sırasında iyi bir ses iletişimi zorunludur. Bu
nedenle sesin kalitesi ve görüntü ile senkronizasyonu kontrol edilmelidir. Kullanılan
video konferans sistemi cihazı bir hoparlör bağlantısını desteklemelidir. Bunun yanı sıra
kullanılan mikrofonun uzak mesafedeki sesleri algılaması gerekir. Kesintisiz ve kaliteli
bir yankı önleme sistemi gerekir. Etkin bir video konferans için hareketli bir kamera ve
uzaktan kumandaya sahip bir model tercih edilmelidir Video konferans sırasında sunum
yapılması yaygın bir uygulama olduğundan tercih edilen cihazın sunu desteğine sahip
olması gerekir.
Video konferansta ekran çözünürlüğü yüksek, kaliteli ve büyük bir monitörün
kullanılması, her açıdan uygun olacaktır. Bu monitör üzerinde, yazılar daha net görünür,
birçok pencere açılabilir, yeri ya da boyutu değiştirilebilir. Bilgisayarda Windows bazlı
bir işletim sistemi; birçok uygulama ve video konferansın kullanılmasına olanak verir.

Şekil 3.7 Video Konferans Ünitesinin Önden Görünüşü
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Sese Duyarlı Kamera Sistemi
Video konferans ünitesi üzerinde sese duyarlı kamera (Voice Finder TM) ile
izleme sistemi vardır. Video konferansı tamamen elden bağımsız (hands free) hale
getiren, sisteme eklenebilen opsiyonel bir uygulamadır. Bu teknoloji ana konuşmacıları
tanımak

ve

bunları

diğerlerinden

ayırabilmek

için

tasarlanmıştır.

Ani

ses

değişikliklerine (öksürük yada kapı çarpması gibi) göre hareket etmez. Uzaktaki
kullanıcılar konuşmayı masanın başında oturuyormuş gibi takip edebilirler.

3.5.2

Çok Servisli Yönlendirici
Video konferans sistemleri için IP tabanlı ağlar kullanıldığından, IP adreslerinin

yönlendirilmesi için yönlendirici cihazı kullanılmalıdır. Video konferansın IP üzerinden
problemsiz çalışabilmesi için bu yönlendiricileri data, ses ve görüntüyü desteklemesi
gerekir. Video konferans sisteminde, yüksek data iletişim performansı ve servis kalitesi
desteği, en önemli iki özelliktir. Yönlendiricilerin ses ve veri entegrasyonunu, yurt dışı
bağlantılar için de ISDN (Integrated Services Digital Network) destekli olması gerekir.

3.5.3

Santral Üniteleri
Bu üniteler, yapılacak video konferanslarda Türk Telekom tarafından sağlanan

hatların kontrolünün ve ayarlarının gerçekleştirildiği ünitelerdir. Örneğin, ISDN/PRI
(Integrated Services Digital Network / Primary Rate Interface) hattını video konferans
ünitesine bağlayabilmek için santral ünitesi gereklidir. Santral üniteleri Frame Relay
sistemlerinde ise, istenilen bant genişliğinde istenilen noktalar arası bağlantısı için
gerekli ayarlamaların yapılmasına ve kontrol edilmesine imkan tanır. Telefon santrali
işlevlerini karşılamayan sadece dönüştürücü olarak çalışan bazı cihazlar da
bulunmaktadır.

3.5.4

Çoklu Konferans Üniteleri
Aynı anda farklı birkaç noktadaki kişilerle çoklu video konferans yapılabilmesi

için MCU (Multipoint Conferencing Unit) cihazı kullanılması gerekir. Çoklu
konferansta katılımcılar doğrudan MCU cihazına bağlanırlar. Video, ses ve veri akışının
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tüm katılımcılara düzenli bir şekilde dağıtılması için konfigürasyon ayarları
yapılmalıdır. Bu cihazlar çoklu kullanımda, ekranı aynı andaki nokta sayısına böler. Bu
görüntülerden bir tanesi katılımcının kendi görüntüsü, diğerleri ise o anda konuşan
katılımcıların görüntüsüdür. İkiden fazla bölünme durumu konferansı yöneten kişinin
tercihine bağlıdır.

3.5.5

Geçityolları
IP üzerinden video konferans sistemlerinin (H.323) giderek ağırlık kazanması ile

var olan ISDN ve V.35 bağlantılı sistemlerle video konferans gereksinmeleri hızla
artmaktadır. Haberleşme altyapısından kaynaklanan zorunluluk ve fiyat avantajları göz
önüne alındığında, değişik protokol kullanan sistemlerle çalışmak gerekir. Değişik
ortam ve protokolleri kullanan video konferans sistemleri arasında haberleşmeyi
sağlayan cihazlara video geçityolu (gateway) denir. Başlıca H.320, H.323, H.324
standartlarını kullanan sistemleri aralarında konuşturmak için kullanılırlar. Bu cihazlar
temel olarak bir protokol çevirici cihazlardır.
Şehirler arası veya milletler arası kiralık hattı olan kuruluşlar, bu cihazları
kullanarak, her iki uçtaki kullanıcılarını, o uçtaki yerel telefon tarifesi üzerinden kendi
ağlarına bağlayabilirler. Yani, IP tabanlı ağın ISDN ağıyla birleştirilmesi olayıdır.
Örnek olarak, Newyork – İstanbul arası bir kiralık hattı olan şirket, şayet her iki uç
noktaya bir video geçityolu koyarsa, Türkiye'deki bir katılımcı, kiralık hat üzerinden
Newyork'a, oradaki geçityolu üzerinden Amerika ISDN şebekesine geçiş yaparak,
Amerika'daki herhangi bir ISDN numarasını arayabilir ve tarife olarak da Amerika yerel
ISDN tarifesine göre ücret öder. Aynı şekilde Ankara-1stanbul arası kiralık hattı olan
kurumlar da, aynı düzeneği kurarak, Ankara'dan İstanbul’a bağlanıp oradan ISDN'e
geçiş yaparak, şehir içi ISDN tarifesine göre ödeme yaparlar.

3.6

Video Konferans Standartları
Önceleri üretici firmaların geliştirdikleri özel protokollerini kullanırken, farklı

markalar arasında uyumluluk problemleri bulunuyordu. Bu da video konferans
sistemlerinin yeteneklerini ve kullanımını kısıtlamaktaydı. Bu nedenle ağ sistemlerinde
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video konferans iletişimini sağlamak için bazı standartlar geliştirilmiştir. Üretici
firmalar belirlenen bu standartlara uygun cihaz üretmek zorundadırlar. Bu standartlar
sayesinde herhangi bir yapıdaki bilgiyi (veri, ses, görüntü) herhangi bir kullanıcıya
ulaştırmak mümkün hale gelmiştir. Artık aynı standardı destekleyen herhangi iki değişik
üreticinin ürünü olan video konferans sistemleri ile veri, ses ve görüntü iletimi sorunsuz
olarak sağlanır.
International Telecommunication Union (ITU)'nın çalışmaları sonucu video
konferans standartlaşması tamamlanmıştır. Video konferans sistemi kurulumunda
ürünlerin ortak çalışmalarında sorun oluşmaması için ITU-T (H.320/H.323/H324)
standartlarına uygun olmalıdır. Aksi halde görüntü kalitesini belirleyen saniyede
gönderilen resim sayısı (frame rate) ve resmin çözünürlüğünde (çerçevedeki tanımlı
nokta sayısı - pinel/frame) problemler yaşanacaktır.
Tablo 3.1 Video Konferans Sistemlerinde Kullanılan Başlıca Standartlar
Standart
H.261

Açıklama
ISDN Tabanlı görüntü sıkıştırma standardı. Görüntünün belli oranlarda sıkıştırılıp kodlanarak iletimini
sağlar.

H.263

IP ve GSTN tabanlı video konferans uygulamalarında kullanılan görüntü sıkıştırma standardı.

H.320

ISDN Tabanlı video konferans temel iletim standardı. Noktadan noktaya ya da çoklu noktalar arasında
devre anahtarlamalı haberleşme ağları üzerinden ses ve görüntü aktarımındaki protokollerini belirler.

H.323

IP Tabanlı video konferans temel iletim standardı. Ağ topolojisinden bağımız, Intranet yada Internet
üzerinden ses, görüntü ve data (video konferans) aktarımındaki modelleri tanımlar. Paket tabanlı olduğu
için, ağdaki yoğunluktan etkilenir. Görüntü ve ses bilgilerinde UDP protokolü kullanılır. Eşzamalı
uygulamalar olduklarından kaybolan paketler tekrar gönderilmezler. Servis kalitesi (QoS) garanti
edilememektedir.

H.324

Telefon ağlarında (GSTN) kullanılan video konferans temel iletim standardı. V.34 Modemlerle yüksek
kalite ses ve video sıkıştırması kullanılarak düşük bant genişliğinde ses, görüntü ve veri iletiminin
yapılmasını tanımlar ve bunlarla ilgili genel yöntemleri belirtir.

T.120

Video konferans veri iletim standardı. Çoklu veri konferansında doküman ve grafik verilerinin güvenilir
bir şekilde, gerçek zamanlı olarak nasıl tanımlanacağını tanımlar. Değişik marka ve ürün tiplerinin
aralarında uyumluluk sağlanması, ISDN, PSDN, CSDN, LAN üzerinden bağlantılı çoklu konferans
katılımcılar arasında veri paylaşımının sağlanmasını tanımlar.

G.711

ISDN tabanlı sistemlerde kullanılan ses kodlama standardı. Üst limit; 3.4 kHz/s ve 56-64 kbit/s bilgi.

G.722

ISDN Tabanlı sistemlerde kullanılan geliştirilmiş ses kodlama standardı. Üst limit; 7 kHz/s ve 48/56/64
kbit/s bilgi.

G.728

IP ve GSTN tabanlı uygulamalarda ses kodlama standardı. Üst limit; 3.4 kHz/s ve 8-12 kbit/s bilgi.
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Video konferans sistemlerinin birbirleriyle uyumlu çalışması (interoperability) için
ITU-T şemsiyesi altında tanımlanan standartlar ve gerekli asgari teknik özellikleri
belirten alt standart aileleri Tablo 3.2‘de verilmiştir.

Tablo 3.2 Video Konferans İletiminin ITU Şemsiyesi Altındaki Standartları
ITU Standartlar
Onay Tarihi

Ağ

Görüntü

H.320

H.321

H.322

H.323 V1/V2

H.324

1990

1995

1995

1996 / 1998

1996

Darbant

Genişbant

Garantili bant

Bant genişliği

PSTN veya

anahtarlamalı

ISDN

genişlikli paket

garantisi olmayan

POTS analog

dijital ISDN

ATM

anahtarlamalı

paket anahtarlamalı

telefon sistemi

LAN

ağlar

ağlar (Ethernet)

H.261

H.261

H.261

H.261

H.261

H.263

H.263

H.263

H.263

H.263

G.711

G.711

G.711

G.722

G.722

G.722

G.722

G.728

G.728

G.728

G.728

G.723

G.711
Ses

G.723

G.729
Çoğullama
Kontrol
Çoklu Nokta
Veri

Haberleşme
Arabirimi

H.221

H.221

H.221

H.225.0

H.223

H.230

H.242

H.242

H.245

H.245

H.323

--

T.120

T.120

TCP/IP

V.34

H.242

H.230

H.231

H.231

H.231

H.243

H.243

H.243

T.120

T.120

T.120

1.400

AAL
I.363

I.400

AJM

&

I.361

TCP/IP

PHY
I.400

Modem
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4
4.1

VİDEO KONFERANS UYGULAMALARI
Giriş
Bilgisayar ağ sistemleri ve video konferans sistemleri konularından öğrenilen

bilgiler ışığında birkaç uygulama yapılmıştır. Fırat Üniversitesi kampus ağının mevcut
sistemleri ile Akdeniz Üniversitesi ve Anadolu Üniversiteleri arasında video konferans
uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamalarda aynı anda iki nokta arasında
yapıldığı gibi farklı zamanlarda ayrı ayrı yapılarak incelenmiştir. Ayrıca kampus
içerisinde farklı binalar arasında video konferans uygulaması yapılarak ders
anlatılmıştır. Yapılan

tüm uygulamalarda mevcut imkanlar kullanılarak en iyisi

yapılması hedeflenmiştir.
Türkiye’deki devlet üniversitelerine sağlanan bu uygulamalarda ülkemizdeki
çoğu üniversitelerin kullanmış olduğu Frame Relay hattı kullanılmıştır. Internet çıkışını
ise devlet üniversitelerimize sağlayan ULAKBIM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi
Merkezi)

üzerinden

bağlantı

kurularak

video

konferans

uygulamaları

gerçekleştirilmiştir.

4.2

Kampus İçi Video Konferans Uygulamaları
Video konferans uygulamaları birkaç değişik şekilde uygulanmıştır. Öncelikle

aynı bina içerisindeki farklı sınıflar arasında Microsoft NetMeeting programı ile IP
üzerinden bağlantı sağlanarak, ses ve görüntüde %100 oranında verim alınmıştır.
Yapılan uygulama da alınan görüntüler resimlerle sunulmuştur. Hedef bilgisayardan
alınan görüntü Şekil 4.1’de, kaynak bilgisayardan alınan görüntü Şekil 4.2’de
görülmektedir. Alınan görüntülerde aynı anda iki noktanın gözlenmesi Şekil 4.3’de
gösterilmektedir.
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Şekil 4.1 Bina İçindeki Hedef Bilgisayardaki Görüntü

Şekil 4.2 Bina İçindeki Kaynak Bilgisayardaki Görüntü
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Şekil 4.3 Microsoft NetMeeting Programı ile Kampus İçi Bağlantı

Diğer bir uygulama da, Fırat Üniversitesi kampüs alanındaki farklı binalar
arasında yapılmıştır. Uygulama alanı olarak Teknik Eğitim Fakültesi ElektronikBilgisayar Eğitimi Bölümü bilgisayar laboratuarı seçilmiştir. Ders, Prof.Dr. Asaf
VAROL tarafından evinden verilmiştir. Bilgisayar laboratuarındaki öğrencilere sunulan
dersle, ortamın ses ve görüntü açısından da uzaktan eğitime uygunluğu görülmüştür.

4.3

Frame Relay Hattı Üzerinden Video Konferans Uygulaması
Frame Relay hattı üzerinden farklı iki kurumsal kampus ağını noktadan noktaya

(Point to Point) birbirine bağlayıp, video konferans uygulaması gerçekleştirirken her
kampüs için kullanılan temel donanım ve yazılımlar şunlardır.
− Yönlendirici
− ROS ve IP desteği
− Kiralık hat (TTNET tarafından sağlanan Frame Relay hattı)
− Modem
− Ara kablolar
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4.3.1

Frame Relay Teknolojisi
Frame Relay, kurumlara geniş alan ağları üzerinden yüksek hızlarda servis alma

imkanı veren, esnek bant genişliği kullanımını sağlayan, kiralık hatlara göre daha
verimli ve ucuz bağlantı imkanı sağlayan bir servistir.
Frame Relay, ağ aktif cihazları arasında paket anahtarlamalı veri haberleşme
yeteneği sağlar. Frame Relay arabirimini sağlayan ağ kamusal bir ağ olabileceği gibi bir
kurumun özel ağı da olabilir. Frame Relay, uç noktalar ve ağ arasında veri taşınması ve
sinyalleşmesi ile ilgili arayüzü tanımlar. Bu arayüz birden fazla kullanıcının haberleşme
kaynaklarını paylaşması esasına dayanır ve ağa bağlanan tek bir fiziksel hat aracılığıyla
birden fazla nokta ile görüşmelerine olanak tanır. Bu noktada artık iki uç arasında
sürekli ayrılmış bant genişliği yerine gereksinim duyuldukça kısa zaman aralıklarında
kullanılan daha yüksek bant genişlikleri söz konusudur. Bu fiziksel hat üzerinden birden
fazla nokta ile yapılacak sanal bağlantılar değişik topolojilere sahip ağlardaki kiralık
devrelerle karşılaştırıldığında, gereksinim duyulan devre sayısının azalması ile maliyet
etkin bir alternatif olarak kullanılmaktadır.
Frame Relay tek bir fiziksel bağlantı içinde çok sayıda mantıksal bağlantı
oluşturduğu için erişim maliyetleri düşüktür. Daha az sayıdaki fiziksel devrenin ağ
erişimi olacağı için uzaktan erişim cihazları olacağı için uzaktan erişim cihazlarının
sayısı da azalır. Ağ karmaşası azalırken performans büyük ölçüde artar. Frame Relay
yüksek hızlı sayısal hatların kullanımının etkinliğini arttırırken, uygulamaların
performansını ve yanıt verme zamanlarını iyileştirir. Ağ karmaşasını azaltarak,
performansı arttırır.
Sesin ağ üzerinden iletimi, pratikte mevcut bant genişliğini en iyi şekilde
kullanarak ve gecikmeyi minimuma indirerek sağlanabilmektedir. Analog sinyalin,
dijitale dönüştürüldükten sonra 8K veya 16K da sıkıştırılarak Frame Relay paketleri
üzerinden gönderilebilir. Bu işlemle, prioritization denilen ve ses paketlerinin, data
paketlerinden önce iletilmesinin sağlayan metot yardımıyla gecikme minimum seviyede
tutulur.
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Frame Relay, kurumların geniş alana çıktıklarında ihtiyaçları olan yüksek bant
genişliğini sağlamak ve patlamalı trafik profilini en iyi şekilde taşıyabilmek için
geliştirilmiş, yüksek hızlı bir iletim teknolojisidir. Düşük hızlardan başlayarak, 2 Mbps,
34 Mbps, 50 Mbps'ye varan hız seviyelerinde servis vermektedir.
Frame Relay, günümüzün iyileştirilmiş hat kapasitesi ve uç kullanıcı cihazları
(PC, iş istasyonları vs.) üzerindeki TCP/IP temelli uygulamaların hata denetim ve
düzeltme mekanizmaları dikkate alınarak, X.25'deki çoğu denetleme fonksiyonu en aza
indirilerek geliştirilmiş ve bu nedenle Frame Relay servisi ile çok yüksek işlem
hızlarına çıkmak mümkün olmuştur.
Frame Relay servisi, bir kalıcı sanal devre (PVC) veya anahtarlamalı sanal devre
(SVC) üzerinden iki kullanıcı cihazı arasında (router) veri çerçevelerini aktarır. Frame
Relay, veri bağı (data link) katmanı adreslemesiyle aynı fiziksel hat üzerinden değişik
kullanıcı veri akışlarını taşır. Aynı fiziksel hat üzerinden taşınan her bir kullanıcı veri
akışı, veri bağı bağlantısı (Data Link Connection-DLC) olarak adlandırılır. Aynı fiziksel
hat üzerinde değişik DLCI (Data Link Connection Identifier) numaraları ile
PVC/SVC'ler kullanılarak farklı yerlere bağlantılar yapılabilir. Veri aktarımı süresince
belirli bir bağlantıya ait tüm çerçeveler aynı DLCI numarasına ait kanal üzerinden sıralı
olarak iletilir. Frame Relay servisinin CIR (Committed Information Rate - Taahhüt
Edilen Bilgi Oranı) ve EIR (Excess Information Rate - Fazla Bilgi Oranı) olarak iki ana
trafik bileşeni vardır.
CIR, ağın belli koşullar altında bir PVC veya SVC üzerinden taşımayı taahhüt
ettiği bilgi oranıdır ve CIR = Bc / Tc olarak tanımlanır. Toplam patlama büyüklüğü, Bc
kullanıcının bir ölçüm ağırlığı (Tc) içinde gönderebileceği toplam veri miktarı olarak
tanımlanabilir. Bc bir kredi mekanizmasına benzetilebilir. Kullanıcı bir Tc zamanı
içinde Bc byte'ı istediği şekilde kullanır, bu yöntemle DLC'nin kendine tahsis edilen
CIR değerine ulaşmadığı zamanlara ait kredileri saklı tutarak gerektiği zamanlarda
harcamasına olanak sağlanır ve zaman zaman CIR'dan yüksek değerlerde veri
gönderilebilir.
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EIR, kullanıcının hattı üzerinde kullanılabilir bant genişliği olması durumunda
ağın koşulları uygun olduğu sürece CIR'ın üzerinde gönderebileceği fazla bilgi oranıdır.
EIR'da CIR gibi bir oranla tanımlanır, EIR = Be / Tc. Be, fazla patlama büyüklüğü, bir
Tc zamanı içinde kullanıcının Bc kredisine ek olarak kullanabileceği ek kredi miktarı
olarak tanımlanabilir. Ancak Be byte bilgi ağ üzerinde yeterli bant genişliği olması
durumunda gönderileceğinden, bu çerçeveler DE (Discard Eligibility - Atılabilir)
işaretli taşınır ve tıkanıklık durumunda atılır. Bu bilgilerin taşınacağı taahhüt
edilmediğinden, EIR trafik tarifesi oldukça düşük tutulur.
CIR ve EIR her bir veri iletim kanalı, DLC için ayrı ayrı tanımlanır. Kullanıcı
isterse hiç EIR istemeden sadece CIR trafiği taşıyabilir. Tek bir DLC için tanımlanan
CIR+EIR oranları toplamı hat hızını geçmemelidir, ancak her DLC'nin aynı anda aktif
olmayacağı varsayımı ile tek bir hat üzerinde tanımlanan birden fazla DLC için verilen
toplam CIR+EIR oranı hat hızını aşabilir.
Frame Relay, kullanıcılara bant genişliğinin esnek kullanımı sağlamaktadır.
Ancak CIR ve EIR değerleri belli mühendislik kriterlerine göre seçilmez ve ağ
kaynakları iyi ayarlanmaz ise ağ üzerinde tıkanıklık oluşabilir, bant genişliği
sıkışıklıkları yaşanır. Tıkanıklık durumunda kullanıcı cihazları, FECN-BECN
(Forward/Backward Explicit Congestion Notification) bitleri ile, trafik akış hızlarını
yavaşlatması istemiyle uyarılır ve tıkanıklığın devamı durumunda, DE işaretli
gönderilen, EIR çerçeveleri atılır. Ağır tıkanıklık durumlarında bazı diğer ayarlama
mekanizmaları da kullanılabilir.
Erişim hızı kullanıcının ağa bağlandığı fiziksel hızdır, ortalama hız ise ihtiyacı
olan ortalama veri iletim hızıdır. Bir Frame Relay kullanıcısının erişim hızı/ortalama hız
oranı ne kadar yüksek olursa servis performansı o kadar yüksek olacaktır (yüksek
verim, düşük gecikme) ve kullanıcı, bant genişliğini patlamalı trafik gereksinimleri
uyarınca daha etkin kullanabilecektir. Ancak ağ performansı düşünüldüğünde bu
oranının 2 ve 4 arasında tutulması tavsiye edilmektedir.
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Bir erişim hattı üzerinde birden fazla DLCI kullanılıyorsa, toplam kullanımın
(tüm DLC'ların aynı anda kullanılması durumunda) %50'nin altında olmaması koşuluyla
aynı kural her bir DLCI için uygulanır. Ancak istenirse, aynı erişim hattı üzerinden
taşınan birden fazla DLC'ye ait toplam hız (toplam CIR) erişim hızının 2 katı olabilir.
Pratikte bu durum, "Aşırı yükleme" olarak tanımlanır ve kullanıcılara, ağ performansını
etkilemeden, oldukça iyi ekonomik koşullar sağlar. Tüm DLC'ler aynı anda aktif
olmayacağı ve olanlar arasında da bant genişliğinin istatistiksel olarak paylaşılacağı
düşünüldüğünde bu çözüm oldukça iyi bir alternatif oluşturur.

CIR Seçilmesi
CIR, DLC üzerindeki ortalama trafik hızını kontrol eder, ancak patlamalı LAN
trafik profili gözönüne alındığında, CIR'ın ortalama trafik gereksiniminden %10 yada
%20 daha yüksek tutulması, bant genişliğinin daha esnek kullanıma olanak verir.
"Erişim hızı/ortalama hız oranı" yüksek seçilen hatlarda CIR'da ortalama hıza göre daha
yüksek seçilebilir.
Erişim hızı / Ortalama hız = 2
CIR = 1.1 * ortalama hız
Erişim hızı / Ortalama hız = 4
CIR= 1.2 * ortalama hız

Erişim hattında birden fazla DLC olması durumunda her bir CIR için "erişim hızı /
ortalama hız" oranı 4'ten daha yüksek olabilir, bu da ilgili DLC'lerden akan trafiğin aşırı
patlamalı olmasına izin verir (tavsiye edilen maksimum "erişim hızı / ortalama hız oranı
4'tür). Ancak bu DLC'lere ait patlama hat üzerindeki diğer DLC'ler tarafından
dengelenecektir ve erişim hattına yansıyan toplam patlama ağ performansını
etkilemeyecek şekilde olacaktır.

Bc Belirlenmesi
Bc bir "Kredi Akümülatör"ü olarak düşünülebilir. DLC, kendine ait CIR'ın
tümünü kullanmadığı zaman Bc byte'a kadar kredisi saklı tutulur. Bu krediler daha
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sonra, DLC'den akan trafik CIR oranını aşmak istediği zamanlar kullanılır. Bc, her bir
DLC için patlamalı trafik profili dikkate alınarak belirlenir.
Etkileşimli trafik, zaman zaman gönderilen kısa çerçevelerden oluşur, bu
çerçevelerin ortalama 50 byte olduğu varsayımı ile Bc şu şekilde belirlenebilir:
Bc= 20 * ortalama çerçeve uzunluğu (50 byte), Bc = 1000 byte

Dosya transfer uygulamalarında Bc ortalama boyutu ile orantılı olarak seçilir.
Patlama boyutunun belirlenemediği durumlarda, ortalama değer 4 Kbyte olarak alınırsa;
Bc = 20* ortalama patlama boyutu (4 kbyte), Bc = 80 Kbyte
olarak hesaplanabilir. Bu değerler kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir, ancak
düşük erişim hızlarında, çok yüksek Bc değerleri seçilmemelidir. Örneğin; 64 Kbps'lık
bir erişim hattı üzerinde 80 Kbyte'lık patlama boyutunun tanımlanması hattı 10 saniye
meşgul edecektir ve ağ kaynaklarını zorlayabilecektir, bu gibi durumlarda CIR'ın
yükseltilmesi, Bc'nin ise düşürülmesi tavsiye edilir. Normal koşullar altında Bc 2
saniyelik zaman aralığı ile tanımlanır.
Bc = CIR * Tc (2 saniye) (Hartley Yasası)

EIR Seçilmesi
EIR kullanıcının belirli zaman aralığında Bc'nin üstünde gönderebileceği bir Be
byte miktarı ile tanımlanır (EIR = Be / Tc). Be, Bc gibi bir kredi akümülatörü olarak
düşünülebilir, ancak Be kredisiyle gönderilen çerçeveler DE işaretlidir. EIR maksimum
erişim hızına eşit seçilebilir. Eğer erişim hızı CIR'dan çok yüksek değilse (2 veya 4
katını aşmaması durumu), EIR, ağ performansını etkilemeden, "Erişim Hızı - CIR"
olarak seçilebilir.
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4.3.2

Modem Bağlantısı ve Tanımlanması
Yerel ve geniş alan ağlarında kullanılan modemlerle ilgili genel manada bilgiler

önceki konuda (Bölüm 2.5.8) verilmiştir. Burada video konferans uygulamaları için
yapılan modem bağlantısı ve konfigürasyonu anlatılacaktır.
Kampus ağlarının noktadan noktaya bağlantısında kullanılan Martis DXX HTU2M (Digital Cross Connect) modemi yüksek hızlı data transferine imkan sağlayan bir
modemdir. 256 Kbps ile 2048 Kbps hızları arasında iletim yapmaktadır. Kullandığımız
bu modemin en büyük avantajı, santral alanı içerisinde olan mesafelerde (yaklaşık
4000m) mini nod bulunmayan yerlerde kullanılabilir olmasıdır.
Modeme bağlanan her bir iş istasyonunun profilleri ayarlanabilir ve farklı
kaynaklara erişim hakları kısıtlanabilir. WAN cihazlarının konfigürasyonunda yaşanan
zorluklar ve problemler, LAN Modem de ileri otomatik özellikler olduğu için
yaşanmaz.
Modemin geniş alan ağlarına ya da İnternet’e bağlanması için telefon hattını
LAN Modem üzerinde bulunan analog line arayüzüne takılır. Daha sonra modemin
bağlantısı yapılacak karşı modemi tanıyabilmesi için Türk Telekom Ağ Yönetim
Sistemi (Network Management System – NMS)

tarafından bağlantı tanımlamaları

yapılır.
Doğu Anadolu Bölgesi modem tanımlamaları Erzurum Türk Telekom Ağ
Yönetim Sistemi (NMS) tarafından gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu tanımlamalar da,
abonelerin bant genişliği talebi, Türk Telekom’un santral ünitelerindeki kartları,
abonelik türleri önemlidir. Yani bu ünitelerin birbirlerini destekleyici yönde olması
gerekmektedir. Mesela, 512 Kbps bant genişliği talebinde bulunan bir abonenin Türk
Telekom tarafındaki santral ünitesindeki kart tipi G.703, abonelik türü Frame Relay’dır.
Abone tarafında kullanılan HTU-2M ya da BTE-2048 modemin santral üniteleri
üzerinde kaçıncı yuvaya takılacağı ve hangi arayüzde çalışacağı NMS tarafından
tanımlanır ve modem sisteme bu şekilde bağlanmış olur. Bağlantının kontrolleri ise,
modem üzerinde belirtilmiş olan rakamlar ve ledlerle görülebilir. Bağlantının sağlandığı
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normal çalışma esnasında modem üzerindeki 103, 104, 105, 106 numaralı ledlerin yeşil
olarak yanması gerekmektedir. Modem üzerindeki rakamlara karşılık gelen ledlerin
anlamları Tablo 4.1’de belirtilmiştir.

Tablo 4.1 Modem Üzerindeki Rakamların Anlamları
103

TX (Transfer Data) : Veri iletiminin gönderilimi yönünden uygun olduğu durumu
belirtir ve bu durumda led yeşil olarak yanar.

104

RX (Received Data) : Veri iletiminin alış yönünden uygun olduğu durumu belirtir.

105 ve 106

2 modem arasında işaretleşmenin açık olduğu anlamına gelmektedir. Bu ledlerin yeşil
yanması durumda modemler karşılıklı olarak birbirlerini görmüşlerdir.

107

Modem ile bilgisayar arasında bağlantı sağlanmışsa, burada da işaretleşmenin açık
olduğu anlamına gelir.

108

DTR (Data Terminal Ready) : Sistem bağlantısının hazır olduğunu gösterir.

109

DCD (Data ) : İki modemin karşılıklı bağlanmış olduğunu gösterir.

142 ve 125

Telefon hattı üzerinde hata olduğunu belirten ledlerdir.

Hattın konrolünden sonra Modem ile yönlendirici ile bağlantısı sağlanmalıdır.
Bu bağlantı da modem ile yönlendirici arası için özel uyarlanmış veri haberleşme
arabirim standart (V.35) kablosu kullanılmaktadır. Ayrıca, yönlendirici cihazı bükümlü
kablo (UTP Cat5) ile ağdaki ana sunucuya (Primary Domain Server) bağlantısı
gerekmektedir. Bağlantı da kablonun bir ucu yönlendirici cihazının 15 pinli bağlanma
birimi arayüzüne (Attachment Unit Interface – AUI) diğer ucunu da sunucu Ethernet
girişine takılmalıdır. İnternet bağlantısı kullanılmayacaksa yönlendirici üzerinden direkt
olarak anahtar cihazına ya da video konferans ünitesine bağlantı yapılabilir.
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4.3.3

Yönlendirici Ayarları
Yönlendiriciler protokol kümelerinin ağ katmanı düzeyinde, IP adreslerini

kullanarak paketleri yerel ağın dışına taşırlar. Bu işlemi bünyesinde tutmuş olduğu
yönlendirme tablolarını kullanarak yönlendirirler. Aynı ağda bulunan bilgisayarlar
kendi aralarında fiziksel adresleri ile haberleşirler. Gönderici bilgisayar hedef
bilgisayarın IP adresine karşılık gelen fiziksel adresi öğrenir ve bu adresi veri çerçevesi
içerisine ekleyerek alıcıya gönderir. Farklı ağlarda bulunan bilgisayarların birbirleriyle
haberleşmesi için yönlendiriciler kullanılır. Yönlendirme işlemini kendi üzerinden
protokollere göre gerçekleştirirler.
Yönlendiriciler yazılım ve donanım olarak iki kısımda incelenir. Yönlendirici
ayarlarında bu iki kısım da çok önemlidir. Yönlendiricinin ağa ya da donanım
cihazlarına bağlantıları donanımsal kısmı, ağ adreslerinin tanımlanması ve yönlendirici
işletim sistemi (ROS – Router Operating System) üzerindeki tüm ayarlamaların
yapılması ise yazılım kısmını kapsar. Yönlendiricilere 3. katman protokollerine uygun
işletim sistemi yüklenmelidir. İşletim sistemi ile 3. katman protokolleri ve kullandığı
yönlendirme algoritmalarının gerekli fonksiyonları tanımlanır. IP adresi kullanacaksa IP
ROS, IPX kullanacaksa IPX ROS veya ikisi birden kullanacaksa IP/IPX ROS parçaları
yüklenir. Ayrıca yönlendiricilere güvenlik duvarı gören yazılımlar yüklenebilir. Bu
şekilde tek bir cihaz ile yönlendirici ve güvenlik duvarı işlevleri sağlanabilir.

Şekil 4.4 Yönlendiricinin Arkasında bulunan Arabirimleri
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Router> enable ↵

(Yetkili moda geçişi sağlar.)
Password: ###### ↵

(Şifreyi girerek yönlendirici üzerinde çalışma olanağı sağlanır.)
Router# configure terminal ↵

(Terminalden konfigürasyon moduna geçerek ayarları değiştirilir.)
Router(config)# interface serial 0 ↵

(Serial 0 arabirimini konfigüre edilecek.)
Router(config-if)# encapsulation frame-relay IETF ↵

(Gelen veya giden ağ paketlerinin kapsüllenme biçimini frame relay IETF olarak
seçilir.)
Router(config-if)# frame-relay lmi-type ansi ↵

(Frame relay lmi tipini ansi olarak seçilir.)
Router(config-if)# no ip directed-bradcast ↵

(Serial 0 arabirimi için direkt ip yayınını engelleyerek dış ataklardan korunulur.)
Router(config-if)# no fair-queue ↵

(Kuyruğa gelen bilgilerin doğruluğunu kontrol et.)
Router(config-if)# no ip address ↵

(Serial 0 arabirimi için IP adresi kullanmayı engelle.)
Router(config-if)# no shutdown ↵

(Serial 0 arabirimi aktif etmeyi sağlar.)
Router(config-if)# exit ↵

(Serial 0 arabiriminden konfigürasyon moduna çıkılır.)
Router(config)# interface serial 0.1 point-to-point ↵

(Serial 0 için 0.1 isimli bir alt arabirim oluştur ve bu arabirim için encapsulation olarak
PPP’i seçer.)
Router(config-subif)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ↵

( s0.1 arabirimi için IP adresi: 192.168.1.1 ve ağmaskesi: 255.255.255.0 olarak seçilir.)
Router(config-subif)# no ip directed-bradcast ↵

(Bu alt arabirim için direkt IP yayını engeller.)
Router(config-subif)# frame-relay interface-dlci 63 ↵

(Bu arabirim için Frame relay dlci numarası 63 olarak verilir.)
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Router(config-subif)# no shutdown ↵

(Alt arabirim aktif edilir.)
Router(config-subif)# exit ↵

(s0.1 alt arabiriminin konfigürasyon modundan çıkış yapılır.)
Router(config)# interface ethernet 0 ↵

(Ethernet 0 arabirimi seçilerek konfigüre edilir.)
Router(config-if)# ip address 193.255.125.1 255.255.255.0 ↵

(Ethernet 0 arabirimi için IP:193.255.125.1 ve Ağmaskesi: 255.255.255.0 verilir.)
Router(config-if)# no ip directed-bradcast ↵

(Bu arabirim için direkt ip yayınını engeller.)
Router(config-if)# no shutdown ↵

(Ethernet 0 arabirimi aktif edilir.)
Router(config-if)# exit ↵

(Ethernet 0 arabiriminin konfigürasyon modundan çıkış yapılır.)
Router(config)# ip default-gateway 192.168.1.2 ↵

(IP yönlendirmesi için varsayılan ağ geçidi 192.168.1.2 olarak seçilir.)
Router(config)# ip route 0.0.0.0

0.0.0.0 192.168.1.2 ↵

(Yönlendiriciye gelen tüm paketlerin kaynağı ne olursa olsun 192.168.1.2 ye
yönlendirilir.)
Router(config)# exit ↵

(Konfigürasyon modundan çıkılır.)
Router# copy running-config startup-config ↵

(Yapmış olduğumuz tüm bu ayaları ve konfigürasyon değişikliklerini NVRAM’a
kaydedilir.)
Router# show running-config ↵

(Yönlendirici üzerindeki tüm konfigürasyon bilgilerini görmemizi sağlar.)

63

Router#sh run
Building configuration
Current configuration:
!
version 12.0
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
!
hostname Router
!
enable secret 5 $1$bx3o$aR3Kskw6AzRDCmwxA1I.x1
!
ip subnet-zero
no ip source-route
no ip finger
no ip bootp server
ip name-server 193.140.83.251
!
interface Ethernet0
ip address 193.255.125.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
!
interface Serial0
no ip address
no ip directed-broadcast
encapsulation frame-relay IETF
no ip mroute-cache
no fair-queue
frame-relay lmi-type ansi
!
interface Serial0.1 point-to-point
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
frame-relay interface-dlci 63
interface Serial1
no ip address
no ip directed-broadcast
shutdown
!
ip default-gateway 192.168.1.2
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
!
no cdp run
line con 0
transport input none
line aux 0
line vty 0 4
password 7 0845135C1D1C1745425M5D
login
!
end
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4.3.4

Video Konferans Uygulamasının Gerçekleştirilmesi
Fırat Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi arası telefon hatları kullanılarak,

noktadan noktaya (Point to Point) bağlantı yapılmıştır. Frame Relay hattı üzerinden
gerçekleştirilen bağlantı da, 1 Mbps’lik bant genişliği ayrılmıştır. İki üniversite
arasındaki bağlantı tanımlamaları ve bant genişliği ayırma işlemleri Türk Telekom
tarafından sağlanmıştır. Ağ Yönetim Sistemi (Network Management System – NMS)
birimi tarafından kampüslerdeki modemlerin karşılıklı olarak birbirlerini görmeleri
tanımlanmıştır. Sağlanan bu sanal bağlantı (Virtual Private Network - VPN) verinin
direkt olarak akmasını sağlar. Bu bağlantı gerçek de, iki ağın direkt olarak bağlantısı
gibi de kabul edilebilir.

Video Konferans
Ünitesi
BTE- 2048
Modem

Cisco 2501
Yönlendirici

FIRAT ÜNİVERSİTESİ
M 1
bp
s

M 1
bp
s

TÜRK TELEKOM
TDM/PASSPORT
ŞEBEKESİ

BTE- 2048
Modem

Cisco 2501
Yönlendirici
Video Konferans
Ünitesi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
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Şekil 4.5 Frame Relay Üzerinden Noktadan Noktaya Video Konferans Uygulaması
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Yapılan bu video konferans uygulamasında YÖK Enformatik Milli Komitesi’nin
17. olağan toplantısı yapılmıştır. Enformatik Milli Komitesi üyelerinden Anadolu
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dekan’ı Ali Ekrem ÖZKUL Eskişehir’den
katılarak, toplantıya sonuna kadar iştirak etmiştir. 512 Kbps bant genişliği kullanılarak
sağlanan bu uygulama da, ses ve görüntü kalitesi açısından yüzde yüz verim alınmıştır.
Bu durum da ülkemizdeki uzak şehirlerin mesafesi ne olursa olsun, video konferans
sisteminin bant genişliğiyle orantılı olduğu gözlenmiştir. Toplantıda ki verim, komite
üyelerine uzaktan eğitimde video konferans sisteminin kullanılabileceğini de
göstermiştir. Toplantı görüntüleri Şekil 4.6, Şekil 4.7 ve Şekil 4.9’da görülmektedir.

Şekil 4.6 Anadolu – Fırat Üniversitesi Video Konferans Uygulaması

Şekil 4.7 Anadolu – Fırat Üniversitesi Video Konferans Uygulaması
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4.3.5

Video Konferans İletiminde Görüntü ve Ses Kalitesi
Video Konferans Sistemlerinde görüntü ve ses kalitesinin mümkün olduğunca en

yüksek seviyede olması gerekir. Çünkü iletişim kalitesi doğrudan bu parametrelere
bağlıdır. Görüntü ve ses kalitesi istenen seviyede elde edilemediği durumlarda, sisteme
yapılmış olan yatırımın boyutu ne olursa olsun, kullanımı pratik olarak mümkün
olmayacaktır. Ses ve görüntü kalitesinin bağlı olduğu etmenleri kısaca inceleyelim.
4.3.5.1 Servis Kalitesi Ayarları
Video konferansta görüntü ve ses kalitesindeki en önemli unsur, servis kalitesi
ayarlarıdır. Veri iletişimi sırasında servis kalitesi (QoS) ayarları çok kritik değildir,
paket kayıpları ve gecikmeler tolere edilir. Bu durumda kullanıcı yalnızca sistemin
yavaşladığını görür. Ancak video konferansta geciken paketler veya tekrar gönderilen
paket hiç bir işe yaramayacaktır. Çünkü 1 saniye önceki görüntünün gösterilmesi
mümkün değildir. Bu nedenle video konferans için kullanılan altyapı da, video
konferansın gereksinim duyduğu servis kalitesi değerlerini (gecikme, paket kaybı,
rezerve bant genişliği) tam olarak sağlamalıdır. ISDN ve bina içi ağ yapıları gerekli
servis kalitesini zaten sağlarlar. Ancak Türkiye şartlarında daha çok kullanılan IP
üzerinde video konferans için servis kalitesi ayarları özel olarak yapılmalıdır. Özellikle
veri hattının telefon, faks, video, veri tarafından ortak kullanıldığı durumda her bir
trafiğin gereksinim duyduğu servis kalitesi ayarları ayrı ayrı yapılmalıdır. IP üzerinden
video konferans yapılırken sesin kesilmesi, anlaşılmaz hale gelmesi, görüntünün kesik
kesik gelmesi, bozulmuş bir görüntü elde edilmesi gibi problemler bu şekilde önlenir.
Aynı zamanda video konferans sırasında telefondaki ses kalitesinin bozulması, veri
iletişiminin kesilmesi veya çok yavaşlaması önlenir.
4.3.5.2 Kullanılan Bant Genişliği
Video konferans sistemlerinde elde edilen görüntü kalitesi öncelikle belirlenen
bant genişliğine bağlıdır. En uygun görüntü kalitesi, yapılmak istenen uygulamaya göre
değişmektedir. Bu nedenle sistem kurulmadan önce, aynı bina içinde video konferans
cihazları üzerinden ayar yapılarak gerekli minimum bant genişliği belirlenmelidir.
Video konferans cihazları, aynı bant genişliği için, uzak noktalarda da aynı görüntü
kalitesini verir. Bunun içinde altyapı servis kalitesi ayarları yapılmış olmalıdır. Frame
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Relay hattı üzerinden yapılan uygulamalarımızda bant genişliklerine göre alınan
görüntü kalitesi Tablo 4.2‘de anlatılmıştır.

Tablo 4.2 Bant Genişliklerine Göre Video Konferans Uygulaması Sonuçları
Kul. Bant

Bant Genişliklerine Gözlemlenen Durum

Genişliği
128Kbps

Görüntü ve ses iletiminin kesik kesik alındığı karşılıklı görüşmelerde pek fazla memnun
kalınmamıştır. Ancak ISDN görüşmelerde kullanılabilen minimum bant genişliğidir.

256Kbps

Sesin normal ama görüntü kalitesinin düşük olduğu bu bant genişliğinde 2 nokta arasında
karşılıklı görüşmede gerekli minimum bant genişliği olarak kullanılabilir.

384Kbps

Ses ve görüntü kalitesi ile video konferans yapılmıştır. Ancak Frame Relay hattı
üzerinden çoklu noktalar arasında büyük önem arzedecek oturumlarda tavsiye
edilemeyecek bir bant genişliğidir.

512Kbps

Çok değişken hareketli görüntü ve ses kalitesi iletimi net olarak sağlandı. Veri akışında
da herhangi bir problemin yaşanmadığı, bu bant genişliği kullanılarak Frame Relay hattı
üzerinden video konferans uygulamaları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

1Mbps

Ses, görüntü ve veri iletimi yayın kalitesi niteliğinde sağlandı. Frame relay hattı
üzerinden noktadan noktaya bağlantı sağlanarak (Anadolu Üniversitesi – Fırat
Üniversitesi) video konferans sistemi ile resmi toplantı yapılarak, ses – görüntü iletimi
başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

4.3.5.3 Kullanılan Sıkıştırma Algoritması
Video konferans uygulaması sırasında, ses ve görüntü sıkıştırılarak gönderilir.
Görüntü için H.261 ve H.263 standartları desteklenmelidir. Ses sıkıştırmasında G.711
yüksek hızlarda yüksek kalite sağlanırken, G.722 ve G.728 düşük hızlarda iyi bir ses
sıkıştırması ile görüntüye daha fazla yer bırakmaktadır. Video konferans iletişiminde
tanımlanan standartlar Şekil 3.9 ve Şekil 3.10’da verilmiştir.
4.3.5.4 Görüntü Boyutu
Video konferans cihazları, ekrandaki görüntüyü sürekli aynı boyutta tuttukları
için daha büyük boyutlu görüntülerde daha ince detaylar gözükmektedir. Özellikle çok
kişinin katıldığı toplantılarda yüz detaylarını görmek için büyük boyut gereklidir.
352x288 pixel boyutu, 176x144 pixel boyutundan daha iyi bir görüntü sağlar.
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Görüntünün yakın mesafeden alınıp iletilmesi, karşı tarafa iletilen görüntünün netliğini
artırmaktadır.
4.3.5.5 Saniyedeki Kare Sayısı
Saniyedeki kare sayısı görüntünün akıcılığını belirler. Yüksek kare sayısı akıcı
bir görüntü sağlarken, düşük kare sayısı kesik kesik ancak daha ince detaylı görüntü
verir. Çoklu video konferans uygulamalarında da gelen görüntülerin ekranda bölünmesi
gelen diğer görüntülerin saniyede gelen kare sayısını azaltacağından görüntü kalitesi
düşmektedir. Şekil 4.8’de bir televizyon ekranında Fırat Üniversitesi toplantı salonu ile
Anadolu Üniversitesi video konferans salonu gösterilmiştir.

Şekil 4.8 Tek Ekranda Bölünmüş İki Noktanın Görünümü

4.3.5.6 Yankının Engellenmesi ve Mikrofon Kalitesi
Video konferans sisteminde öncelikli olarak görüntü ve sesin iletilmesi için
hedeflenmiştir. Herhangi bir toplantının veya uzaktan eğitimin video konferans sistemi
ile verimli olarak gerçekleştirilmesi için sesin pürüzsüz olarak iletilmesi gerekecektir.
Video konferans sistemlerindeki yaşamış olduğumuz problemlerden biri de sesin
yankılı bir şekilde iletilmesidir. Yani bizim iletmiş olduğumuz sesin karşıya iletildikten
sonra tekrar bize geri dönmesi olayıdır. Çok yönlü video konferans sistemlerinde
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bulunan yankının engellenme (Echo Cancellation) özelliği bu problemi ortadan
kaldırmaktadır. Bu nedenle video konferans uygulamalarında, karşı tarafın sesinin
mikrofondan geri dönerek rahatsız edici bir yankı oluşturmasını önleyen bu özellik,
video konferans ünitelerinde mutlaka bulunmalıdır. Ayrıca kullanılan mikrofonun
kalitesi, konuşmaların net bir şekilde duyulmasını sağlamalıdır.
4.3.5.7 Ses ve Görüntünün Eşzamanlı İletimi
Video konferans sistemlerinin uygulanabilirliği alınan verime bağlıdır. Verim ise
ses ve görüntünün net bir şekilde aktarımının yanı sıra, iletimin senkron yapılmasıdır.
Yani, ses ve görüntünün aynı anda iletilmesidir. Karşıdaki sesin, görüntüden önce veya
sonra gelmesi oldukça rahatsız edici bir durumdur. Ses-görüntü senkronizasyonu ses ile
görüntünün tam olarak uyumlu olmasını sağlar. Ses-görüntü senkronizasyonu, video
konferans ünitesinin bir özelliğidir ve kullanılan bant genişliğinden ve mesafeden
bağımsızdır. Aynı şartlardaki IP üzerinden video konferans uygulamalarında, oda tipi
video konferans üniteleri masaüstü video konferans ünitelerinden ses ve görüntünün
eşzamanlı iletimi yönünden daha iyi neticeler sağlamıştır.

4.4

İnternet (ULAKBİM) Üzerinden Video Konferans Uygulaması
Kurumsal kampüs ağlarının mevcut omurga yapısını ve İnternet bağlantısını

kullanarak video konferans uygulamaları mümkündür. Kurumsal bir kampus ağını
İnternet’e bağlamak için şu donanım ve yazılımlara ihtiyaç bulunmaktadır.
− Ara kablolar (Bölüm 2.4)
− Bağlantı Konnektörleri (Bölüm 2.5.1)
− Ağ tarafından bir arabirim
− Anahtar Cihazı (Bölüm 2.5.6)
− Yönlendirici (Bölüm 2.5.7)
− Modem (Bölüm 2.5.8)
− ROS ve IP desteği (Bölüm 4.3.3)
− Internet Servis Sağlayıcısına (ULAKBIM) bağlanmak için kiralık hat (Frame
Relay) (Bölüm 4.3.1)
− ISS yönlendiricisinde bir arabirim
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İnternet üzerinden video konferans uygulaması için yönlendirici üzerinde
tanımlamalar yapılmıştır. Kampus ağının İnternet çıkışı olarak kullanmış olduğu bant
genişliği üzerinden belirli aralıklar tanımlayarak, bu bant genişliği üzerinden video
konferans uygulamaları denenmiştir. Bu uygulamalar ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ
ve Bilgi Merkezi) üzerinden Fırat Üniversitesi ile Akdeniz Üniversitesi arasında
gerçekleştirildi. Farklı hızlar (128 K, 256 K, 384 K, 512 K, 1024 K) kullanılarak
görüntü ve ses kaliteleri gözlemlendi. Video konferans uygulaması için ayrılan bant
genişliği dışında kalan alan ise normal olarak İnternet bağlantısını devam ettirmiştir.
Yani, 512 K Video konferans uygulaması için kullanılırken geriye kalan 1536 Kbps’lik
hız kampus ağındaki diğer İnternet uçlarına hizmet vermiştir.
Öncelikle üzerinde video konferans uygulaması yapılacak olan bilgisayarlar ya
da video konferans üniteleri için gerçek IP adresleri belirlenmelidir. Bunun için mevcut
ağ yapısının ağ adresleri altında tanımlanmış ve ama kullanılmayan gerçek IP adresleri
belirlenmelidir. Daha sonra bu gerçek IP adreslerine kampus dışından veya dünyanın
herhangi bir yerinden ulaşılabilmesi için bu adreslerin güvenlik duvarı üzerinde dışa
açılması sağlanmıştır. Bu IP adreslerinin de ayrılmış olan bant genişliğini
kullanabilmesi için yönlendirici üzerinden tanımlanıp, ayrılan 512 Kbps’lik bant
genişliği bu IP adreslerine tahsis edilmiştir. Bu IP adreslerinin yönlendiriciler üzerinden
yapılan ayarlamalar şöyledir.
Fırat Üniversitesi kampus ağı girişinde bulunan yönlendirici ile Akdeniz
Üniversitesi’nin yönlendiricisi üzerindeki ayarlamaları birbirleriyle aynıdır. Ancak
ULAKBIM üzerindeki yönlendirici üzerindeki IP ve bant genişliği tanımlama
ayarlamalarında biraz farklılık vardır. Ağımızda kullanılmayan 193.255.124.250 ve
193.255.124.251 numaralı IP adreslerini video konferans uygulamasında kullanmak için
güvenlik duvarı üzerinde dış ağlar tarafından görülmesi için gerekli tanımlamaları
yapılmıştır. Daha sonra video konferans uygulamalarının yapıldığı bilgisayarlara bu IP
adresleri, ağ maskesi (255.255.255.0), ağ geçidi (193.255.124.2) ve DNS (Domain
Name Server) (193.255.124.8) değerleri eklenmiştir. Bu şekilde bu bilgisayarların ağa
ve İnternet’e bağlanmasını sağlanmıştır.

Sunucu

Kullanıcılar

Ana
Anahtar

Ağ (LAN)

Video Konferans
Ünitesi

SBM 2048M
Modem

Cisco 2501
Yönlendirici

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

2
51

K

51
2
K

İNTERNET
(ULAKNET)

Video Konferans
Ünitesi

STU 2048M
Modem

Cisco 2501
Yönlendirici

Kullanıcılar

Sunucu

Ana
Anahtar

Ağ (LAN)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
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Şekil 4.9 İnternet (ULAKNET) Üzerinden Video Konferans Uygulaması
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İnternet bağlantısı kesilmeden, bant genişliği tanımlamaları için Fırat
Üniversitesi yönlendiricisinin mevcut konfigürasyonu bozulmadan yapılandırma
parametreleri şöyledir.
Router>

Enable komutuyla özel moda geçilerek, yapılandırmak işlemlerini bu modda yazılır.
Router>enable ↵
Router#

Özel modda iken :
Router# configure terminal ↵
Router(config)#

access-list

150

deny

ip

host

193.255.124.250

host

194.27.186.183

↵

Router(config)#

access-list

150

deny

ip

host

193.255.124.250

host

194.27.186.141

↵

Router(config)#

access-list

150

deny

ip

host

193.255.124.251

host

194.27.186.183

↵

Router(config)#

access-list

150

deny

ip

host

193.255.124.251

host

194.27.186.141

↵

Router(config)# access-list 150 permit ip any any
Router(config)# int s0 ↵
Router(config-if)# rate-limit output access-group 150 1500000 ↵
187500 375000 conform-action transmit exceed-action drop ↵

İşlemler tamamlandıktan sonra,
Router# disable

Disable komutuyla çıkılır.
Router>
Router>logout ↵

Konsol bağlantısından çıkmak için de logout yazılıp yönlendiricinin bağlantısı kesilir.
Bu ayarlamaların aktif olması ve Internet Servis Sağlayıcısı üzerinden geçerli olması
için

ULAKBIM

yönlendiricisi

üzerinden

Fırat

Üniversitesi’ne

tanımlanan

arabirimlerinde tanımlanması gerekir. ULAKBIM yönlendiricisi üzerinde ek olarak
yapılan ayarlamalar ve komut satırları aşağıdaki gibidir.
Yönlendiricinin konfigürasyon modunda;
Router(config)#access-list 150 deny ip host 194.27.186.183 host 193.255.124.250 ↵
Router(config)#access-list 150 deny ip host 194.27.186.141 host 193.255.124.250 ↵
Router(config)#access-list 150 deny ip host 194.27.186.183 host 193.255.124.251 ↵
Router(config)#access-list 150 deny ip host 194.27.186.141 host 193.255.124.251 ↵
Router(config)#access-list 150 permit ip any any ↵
Router(config)#int s0 ↵
Router(config-if)# rate-limit output access-group 150 1500000 187500 375000
conform-action transmit exceed-action drop ↵

komut satırları yazılarak bant genişliği ayırma tanımlamaları yapılmıştır.
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Ankara ULAKBIM yönlendiricisi üzerindeki IP adres tanımlamaları Fırat
Üniversitesi tanımlamalarının tam tersi yönündedir. Bu tanımlamalardan sonra video
konferans uygulaması için tanımlanan IP adresleri için 512 Kbps’lik bir bant genişliği
ayrılarak Fırat Üniversitesi’ndeki İnternet kullanıcılarına düşen bant genişliği 1536
Kbps’dir. Kullanıcı sayısı azalmadan bant genişliğinin düşürülmesi haliyle kullanıcı
bazında İnternet hızını da düşürmüş oldu.
Fırat Üniversitesi yönlendiricisi için yapılan tüm ayarlamaların aynısı Akdeniz
Üniversitesi yönlendiricisi içinde yapıldı. Video konferans iletişiminin kurulması
istenen farklı üniversitelerde de, bu üniversitelerdeki yönlendiricilere de aynı işlem ve
konfigürasyonların yapılması gerekir.
Yapılan tanımlamalardan sonra video konferans kitini (Web kamera, mikrofon,
hoperlör, ses kartı) 193.255.124.250 numaralı IP adresi bulunan bilgisayara takılmıştır.
Daha sonra donanımların sürücülerini yüklenerek işletim sistemine tanıtılmıştır. Video
konferans olayının gerçekleşmesi için bilgisayara Microsoft NetMeeting ve MxTV
programları yüklendi. Bu programlar aynen Akdeniz Üniversitesi’ndeki

video

konferans hizmeti veren sunucuya da yüklenerek çalışması sağlanmıştır. Programlar
üzerinde karşılıklı IP adresleri yazılarak, İnternet üzerinde arama işlemi yaptırılmıştır.
Bu arama işlemi ile bağlantı isteği karşı taraftaki bilgisayara ulaştırılmıştır. Bağlantı
isteğinin karşı taraftan kabulü üzerine eş zamanlı bağlantı anında gerçekleşmiştir. Bu
bağlantıların yapılışı aşağıda adım adım belirtilmiş ve video konferans uygulamasında
alınan görüntüler Şekil 4.10 ve Şekil 4.11’de gösterilmiştir.
Akdeniz Üniversitesi’ndeki 194.27.186.183 IP adresini Microsoft NetMeeting
programı ile aranıp karşı taraftan kabul onayını beklenmiştir. Kabul işleminden sonra
görüntü anında gözlenmiştir. 512 Kbps’lik bant genişliğini kullanarak

elde edilen

görüntü Şekil 4.12’de gösterilmiştir.
Akdeniz Üniversitesi tarafından 193.255.124.250 IP adresli bilgisayar
arandığında gelen bağlantı isteği kabul edilmiştir. Daha sonra sunucuda tarafında yüklü
olan MxTV Server yazılımı ile verilen görüntüyü MxTV Client yazılımı ile alınmıştır.
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Şekil 4.10 MS NetMeeting Programı ile Yapılan Bağlantı

Şekil 4.11 MxTV Programı İle Alınan Görüntü
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Video konferans uygulaması gerçekleştirilirken aynı anda aynı bant genişliğinde
harici olarak verilen televizyon yayını ile beraber alınan görüntü Şekil 4.12’de
verilmiştir. Bu sesli ve görüntülü iletişim sağlanırken aynı anda MSN (Microsoft
Messenger Service) programı ile İnternet üzerinden yazışma işlemi de yapılmıştır.

Şekil 4.12 512 Kbps Bant Genişliğinde Alınan Görüntü ve TV Yayını
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5
5.1

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ FİZİBİLİTE ETÜDÜ
Giriş
Doğu Anadolu Projesini yürüten Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas ve Yüzüncü Yıl

Üniversiteleri arasında video konferans ile uzaktan eğitim yapılabilmesi için uygun bir
sistemin tasarımı yapılmıştır. Bu proje, uzaktan eğitim yatırımının yapılması yönünde
hazırlanmış, mevcut altyapı ve imkanlara göre bir fizibilite raporu sunulmuştur.

5.2

Projenin Tanıtılması
Proje, Doğu Anadolu Projesi Ana Planı kapsamında yapılan çalışmalar

sonucunda gündeme gelmiştir. Doğu Anadolu Bölgesindeki üniversitelerin uzaktan
eğitimlerine yöneliktir. Proje kapsamında Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas ve Yüzüncü Yıl
Üniversiteleri arasında video konferans sistemleri kurulacak ve uzaktan eğitim
uygulaması yapılacaktır. Proje, Elazığ, Erzurum, Kars, Malatya, Van illerini
kapsayacaktır.
Video konferans yapacak üniversitelerin IP üzerinden omurga bağlantısı Şekil
5.1’de ve konferans salonlarından omurga bağlantıları ise Şekil 5.2’de verilmiştir.
Projenin gerçekleşmesi sonucunda, belirtilen illerdeki üniversitelerde, sesli ve görüntülü
olarak uzaktan eğitim imkanı sağlanmış olacaktır. Bu çalışmada DAP kapsamında
öngörülen üniversitelerde, öğretim elemanı eksikliği yaşayan bölümlerin bu problemi
giderilecek ve öğrenci başına düşen maliyetler azalacaktır. Her üniversite kendi
bünyesinde uzman bir teknik eleman görevlendirerek kendi sistemlerini kontrol
edecektir.
Proje kapsamında çeşitli etüt ve incelemelere ihtiyaç duyulmuş ve yapılan bu
araştırmaların sonuçları raporun ilgili bölümlerinde verilmiştir. Yapılan araştırmaların
en önemlileri, sistemde kullanılması gereken cihazlar, alt yapı ve teknolojilerdir. Sistem,
son teknolojik cihazlarla donatılmalı ve gelecekteki yeni teknolojik gelişmeleri
destekleyici yönde olmalıdır.
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Şekil 5.1 Üniversitelerin IP üzerinden Video Konferans Omurga Şeması
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Şekil 5.2 Konferans Salonlarının IP Omurgasına Bağlantısı

5.3

Uzaktan Eğitime Talep Analizi
Günümüzde bilgiye ulaşması gereken insanların sayılarındaki artışlar, okul

sayılarının eğitim talebine yeterince cevap verememesi, öğretim elemanı ihtiyacının
artması ve bilginin sadece öğrencilere değil daha geniş topluluklara ulaştırılması
gerektiği gerçekleri, eğitim alanında alternatif yolların bulunmasının şart olduğunu
ortaya koymuştur. Bu gereksinimler sonucunda yeni bir eğitim kavramı olan uzaktan
eğitim ortaya çıkmıştır (Karabatak, M.;Varol, A., 2002).
İnternet, günümüzde üniversitelerde ağırlıklı olmak üzere tüm öğretim
kurumlarında özellikle de uzaktan eğitim kurumlarında yararlanılmaktadır. İnternet
tabanlı eğitim ile klasik eğitim arasındaki en büyük fark, öğretme yöntemleridir (Varol,
A.; Varol, N., 1999). Video konferans ile uzaktan eğitimde ayrı bir öğretme yöntemidir.
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Türkiye’de uzaktan öğretimi ilk başlatan üniversite olarak bilinen Anadolu
Üniversitesi; televizyon, Web, video konferans vb sistemleri başarı ile uzaktan öğretim
amacıyla kullanmaktadır. Öğrenci sayısı bakımından da dünyanın en büyük uzaktan
öğretim veren üniversiteleri arasında yer almaktadır. (Varol A., Bingöl A F., 2002)
Proje kapsamında kurulacak video konferans sistemlerinde, üniversitelerin bütün
akademik birimleri bu eğitim imkanından yararlanabileceklerdir. Hatta, Tıp Fakültesi
Hastane’lerine konulacak olan video konferans üniteleriyle, yapılacak olan bir ameliyat,
diğer üniversitelerdeki konferans salonlarından izlenebilecektir.

5.4

Yer Seçimi ve Çevresel Etkileri
Proje Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas ve

Yüzüncü Yıl Üniversitelerinin bulunduğu hinterlandı kapsayacaktır.

5.4.1

Kuruluş Yerinin Seçimi ve Maliyetinin Belirlenmesi
Video konferans sisteminin merkezi Fırat Üniversitesi olacaktır. Ancak diğer söz

konusu merkezlerde aynı fonksiyonel yapıya sahip dizayn edilecektir.

5.4.2

Üniversiteler Açısından Projenin Uygulanması
Projenin uygulanabilmesi için Fırat Üniversitesi bünyesinde FU-UZEM (Fırat

Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi) adı ile bir merkez kurulacak ve bu merkez
üniversiteler arasındaki koordinasyon ve organizasyonu sağlayacaktır.

5.4.3

Karşılaşılabilecek Olası Teknik Problemler ve Önlemleri
FU-UZEM birimi içerisinde bir teknik büro oluşturulacak ve bu büroda görev

alacak elemanlar sayesinde olası teknik sorunlara çözüm aranılacaktır. Bu teknik büro
sürekli diğer merkezlerle ilişki halinde bulunacaktır.
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5.5

Teknik Etütler
Proje ile ilgili yapılan teknik etütler alt başlıklar altında açıklanmıştır.

5.5.1

Sistemin Kapasitesinin Belirlenmesi
Sistem için gerekli olabilecek teknik alt yapı bu tez çalışması kapsamında

değerlendirilmiş ve tüm detaylar tez içerisinde açıklanmıştır.

5.5.2

Üniversitelerdeki Teknik Altyapı
Kafkas Üniversitesi haricindeki dört üniversite yeterli teknik alt yapıya sahip

durumdadır. Sadece Kafkas Üniversitesi’nin alt yapı ve donanım gereksiniminin
tamamlanması zorunludur. İlgililerle yapılan görüşmelerde, alt yapı probleminin
çözümü mümkün görülmektedir.

5.5.3

Hedeflenen Öğrenci Sayısı
Yıllık (kişi )

5.5.4

2002-2003 Öğretim Yılı

2.000

2003-2004 Öğretim Yılı

4.000

2004-2005 Öğretim Yılı

5.000

Teknoloji Seçimi
Teknoloji, kurulacak olan video konferans sisteminin en başında gelmektedir.

Projenin gerçekleşeceği üniversitelerin altyapısı ve teknolojik imkanları göz önünde
bulundurulmalıdır. Ayrıca, kiralık hattın sağlayacağı destek karşımıza çıkmaktadır.
Hedeflenen bant genişliğinin sağlanması için karşımıza kaynak olarak Türk Telekom alt
yapısı çıkmaktadır. Üniversite ağ cihazlarına gerekli olan ek modüllerin takılarak, bu
modüller ile var olan sistem arasında yüzde yüz uyum sağlanabilir. Öte taraftan ileri
zamanlarda yeni belirlenecek video konferans salonlarına tüm sistemle yüzde yüz
uyumlu ağ cihazları yerleştirilmelidir. Böylece komple sistem bazında performans ve
verimin arttırılması şeklinde bir çözüme gidilebilir.
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5.5.5

Sisteme Ait Donanımların Belirlenmesi

5.5.5.1 Yapısal Kablolama
Ağ kablolaması Bölüm 2.3’de anlatılmıştır. Proje kapsamında uzak mesafelerde
(500 m üstü) tek modlu fiber optik kablo kullanmak en sağlıklı olanıdır. Bina içi aktif
ağ elemanları ile video konferans üniteleri arasında bükümlü çift kablolar (UTP)
kullanılır. Alınması gereken miktar ve ürünler Tablo 5.1’de belirtilmiştir. Kablolamada
yapılacak olan tüm fiber sonlandırma işlemleri, sonlandırma için gerekli fiber ek
paneller ve gerekli diğer tüm malzemeler, teklif verecek firma tarafından
karşılanacaktır. Çünkü, omurga kablolaması başlı başına ayrı bir iştir. Fiber optik kablo
ek işlemleri ve anahtar bağlantıları için gerekli olan tüm fiber ek kablolarından birer
adet yedek bulundurmak, ilerisi için faydalı olacaktır.
5.5.5.2 Modem
Kampüsler arası iletişimde kullanılacak modemin özellikleri aşağıdaki gibi
olmalıdır.
•

Yüksek performans, güvenilirlik ve ağ yönetimi gibi özellikleri barındırmalıdır.

•

Çoklu hız yeteneği olmalıdır.

•

Veri arabirimleri (DTE) çerçevelenmiş tanımlamaları (G.703/G.704) içermelidir.

•

Hata (End-to-End-CRC) kontrolü yapmalıdır.

•

Modem, güç kapama bildirisi özelliği taşımalıdır.

•

HDSL modem 1 çift veya 2 çift fiziksel devreli kiralık hat veri ağlarında
kullanılabilmelidir.

•

Modem bükümlü çift kablo ile güçlendirilmiş noktadan noktaya lokal ağlar ve
uzun mesafe sayısal iletişim kabiliyeti olan (leased-line) ağların ikisinde de
kullanılmalıdır.

•

İşaret kodlama 2B1Q ve empedans 135 Ohm desteklemelidir.

•

İletişim seviyesi 13,5 (dBm) olmalıdır.

•

592 Kbps, 1168 Kbps, 2320 Kbps hat hızlarını desteklemelidir.

•

Bağlantı 2-çift (4 kablo) ya da 1-çift (2 kablo) şeklinde olabilmelidir.

•

Maksimum kablo uzunluğu, takriben 2 çift (2x1168 Kbps) 7 km veya 1 çift
(1x2320 Kbps) 5 km olmalıdır (* 0,5 mm/40 nF/km, gürültüsüz).
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•

Taşıyıcı tespit, işaret kalitesi, işaret seviyesi, CRC, gürültü toleransı hat
görüntüleme özellikleri olmalıdır.

•

Hattan otomatik hız, bakır hattan 1+1 yedeklemeli olmalıdır.

•

ETSI modları (2320 kbps, 2*1168 kbps (A+S+P), Genişletilmiş ETSI modları
(592 kbps (S+B), 2*592 kbps (S+P), 1168 kbps (S+B) işletim modları olmalıdır.
(A=Asenkron, S=Senkron P=Partial (kısmi) B=Backup (yedek) T=Tellabs)

•

Modem DTE (Data Terminal Equipment) arabirim modülleri, aşağıdaki tabloda
verilen modüllerin arabirim standartlarını ve konnektörlerini destekleyici yönde
olmalıdır.
Tablo 5.1 Modüllere Göre Arabirim ve Konnektörler
Modül Adı

Konnektör

VMI 370

V.35

ISO 2110 25-pin D-konnektör

VHI 371

V.36 veya X.21 (elektriksel)

ISO 2110 25-pin D- konnektör

VLI 372

V.24/V.28 (ISO 2110)

ISO 2110 25-pin D- konnektör

GHI 374

G.703, 2048 kbit/s, 120 Ω

9-pin D- konnektör

GHI 375

G.703, 2048 kbit/s, 75 Ω

SMB, koaksiyel konnektör

VMI 377

V.35

ISO 2593 34-pin konnektör

XMI 378

X.21

ISO 4903 15-pin D-konnektör

10Base-2/10Base-T

RJ-45/BNC

EHI 392/ LAN Modül

•

Arabirim

Döngü tanımlamaları (V.54), hazır hata enjeksiyonlu test üretimi, bağlantıların
bitişten bitişe (end-to-end) hata kontrollü (CRC), istatistik (G.821), modem
bağlantı arabirim kontrol tespiti olmalıdır.

•

Modemde yazılım indirme ve elektrik kontrol alarmı özellikleri bulunmalıdır.

•

Modemin yönetim özelliği olmalıdır.

•

Güç Kaynağı nominal voltajı ve frekansları: 220-240V AC 50Hz, 110-120V AC
60Hz; Voltaj Aralığı: 198-255V AC veya 100-127V AC; Frekans aralığı: 4763Hz özelliklerini desteklemelidir.

•

Güç tüketimi maksimum 12W olmalıdır.

•

Ses ve görüntü standartlarını (H.323, G.711, G.723) desteklemelidir.

•

Sistemde kendisine ait güvenlik mekanizması taşımalıdır.

•

+5 - +40 °C sıcaklık ve 5,8% yoğunlaşmasız nem şartlarında çalışmalıdır.
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5.5.5.3 Yönlendirici
Video konferans sistemlerindeki yeni teknolojileri destekler yönde ve prroblem
yaşanmaması için seçilecek yönlendirici cihazının özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
•

Modüler bir yapıya sahip olmalıdır.

•

En az 350Mhz hızında Risc tabanlı işlemciye sahip olmalıdır.

•

Cihaz üzerinde iki adet hızlı ağ arabirimi (Fast Ethernet Port) bulunmalı, ilave
modüller için en az 6 adet yuva bulunmalıdır.

•

Arabirim kartları cihaz çalışırken takılıp çıkarılabilmelidir.

•

Cihaz yedekleme amacıyla başka bir yönlendirici ile HSRP protokolü ile
konuşabilmelidir.

•

Senkron seri arabirimlere istendiğinde RS232, V35, RS449, X21, RS530
kabloları takılabilmelidir.

•

IP yönlendirme yapabilmelidir. İstenilmesi durumunda IPX, DecNet, AppleTalk,
APPN gibi protokoller yazılım güncellemesi ile desteklenebilmelidir.

•

Cihaz üzerinde yedekli olarak iki adet güç kaynağı bulunmalıdır. AC olarak
çalışmalıdır. DC opsiyonunu da desteklemelidir.

•

Cihaz üzerinde Flash Memory için minimum 2 adet PCMCIA slot bulunmalıdır.

•

Şebeke arabirimleri ile ethernet, fast ethernet, gigabit ethernet, token ring,
FDDI; senkron seri; E1, E3, STM1; ATM (34, 155Mbps); ISDN (PRI&BRI);
HSSI; 155Mbps Packet over Sonet, IBM kanal ağ arayüzlerini desteklemelidir.

•

Önerilen yönlendirici X.25, X.25 anahtarlama, Frame Relay, SMDS, Frame
Relay anahtarlama, ATM DXI, SMDS over ATM, HDLC, PPP WAN
protokollerini desteklemeli data toplama özelliklerine sahip olmalıdır.

•

Yönlendirici üzerine istendiğinde sıkıştırma yazılım ve donanım olarak
alınabilmelidir.

•

Yönlendirici üzerine istendiğinde Firewall özelliği yazılım ve donanım
eklenebilmelidir.

•

RIP, RIP2, OSPF yönlendirme protokolleri ve istenilmesi durumunda IS-IS,
EGP,

BGP4

protokolü

yazılım

güncellemesi

ile

desteklenebilmelidir.

Konfigürasyonda BGP protokolü desteklenmelidir.
•

TCP/IP başlık sıkıştırma (header compression) özelliği olmalıdır.
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•

Cihaz ITU H.323, VoIP ve Frame Relay Forum FRF.11, FRF.12 VoFR ses
teknolojilerini destekleyebilmeli aynı anda 12 sayısal E1 VoIP veya VoFR
bağlantısına olanak sağlayabilmelidir.

•

IP üzerinden ses iletiminde, bant genişliği tasarrufu sağlamak için, H323
standardında kullanılan RTP başlığı sıkıştırılabilmelidir.

•

Yönlendirici şebeke üzerinden geçen uygulamaları algılayıp, ilgili trafiğe
öncelik verilmesi için servis kalitesi özelliklerini (paket sınıflandırma, trafik
şekillendirme, sıkışıklık yönetimi, kuyruk yönetimi, TOS/ Diffserv, parçalama
(fragmentation) ve RSVP) desteklenmelidir.

•

Yönlendirici ses kodlama standartlarını (G.711, G.722, G.723, G.728, G.729)
destekleyebilmelidir.

•

Yönlendirici IP üzerinden faks iletimini desteklemelidir.

•

Yönlendirici ses iletimi için VAD (Voice Activity Detection) ve arka plan
gürültü üretimini destekleyebilmelidir.

•

Yönlendirici PIM çoklu yayın yönlendirme protokolünü sağlamalıdır.

•

Yönlendirici cihazı katman 2 ve katman 3 servis kalitesi (QoS) desteğine sahip
olmalı, farklı trafik tiplerine ve uygulamalara öncelik verilip, ayrı bant genişliği
ataması yapabilmelidir.

•

Yönlendirici PN uyumlu olmalı, L2F, L2TP, RFC 1701 GRE tünelleme
desteklenebilmelidir. İstenildiğinde cihaz üzerinde Ipsec DES ve 3DES
kriptolama sağlanabilmelidir.

•

Erişim denetim listeleri ile TCP/UDP ve IP adres bazında erişim güvenliği
sağlanabilmelidir.

•

İstenmesi durumunda cihaz MPLS VPN standardını sağlayabilmelidir.

•

Cihazda bulunan kontrol kartı üzerinde, konfigürasyon yapabilmek için 1 adet
konsol (EIA/TIA-232) ve cihaz üzerinde uzaktan dial up yönetime olanak
sağlayacak asenkron 1 adet auxiliary port (EIA/TIA-232) bulunmalıdır.

•

Yönlendirici konfigürasyonu için bilgisayar üzerinde çalışan özel bir ek yazılıma
ihtiyaç olmamalıdır. PC plus, Procomm, Hyper terminal v.b. yazılımlar ile her
türlü konfigürasyon rahatlıkla yapılabilmelidir.

•

Cihaz üzerinde entegre HTTP server barındırmalı ve herhangi bir İnternet
tarayıcı program aracılığıyla yönetilebilmelidir.
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•

Yönlendirici 400.000 bps hızında yönlendirme yapabilme kabiliyetine sahip
olmalıdır.

•

Yönlendirici üzerinde giriş/çıkış (input/output) kontrol kartı ile işlemci kartı
birbirinden bağımsız olmalı ve ayrı slotlara takılmalıdır. Bu kartlar üzerinde
toplam en az 128MB DRAM olmalı ve istendiğinde DRAM 512MB’a
yükseltilebilmelidir.

•

Cihaz 256KB L2 ve 2MB L3 Cache belleğe sahip olmalıdır.

•

Cihaz üzerinde lokal AAA özellikleri olmalı ayrıca harici AAA server’ı ile
RADIUS erişim denetim protokolü ile konuşabilmelidir.

•

Yönlendirici gerekli tüm yan ürünleriyle (konfigürasyon kablosu, güç kablosu,
senkron seri kabloları) birlikte verilmelidir.

•

Ayrıca cihazla beraber en az 2 adet V.35 DCE ve 2 adet V.35 DTE kablosu da
verilmelidir. Verilen kablolar cihaza uyumlu olmalıdır.

•

Yönlendirici cihaz üzerinde, aynı anda ATM ve Frame Relay yönlendirme
yapılabilecek şekilde ayarlanabilmelidir.

•

Eğitimi konusu Bölüm 5.5.8 de belirtilmiştir.

5.5.5.4 Anahtarlar
Kullanılacak olan kenar anahtar cihazları iki ana gurupta toplanmış olup bunlar
A-Tipi ve B-Tipi anahtar olarak ifade edilecektir. Bu tiplerin genel özellikleri aşağıda
verilmiştir. Birimlerde hangi tip anahtar ve üzerlerinde kullanılacak olan TX port sayısı,
LX veya SX modül sayısı ayrıca belirtilmiştir. Sistemde kullanılacak anahtarların
özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
A-Tipi Anahtar Cihazının Genel Özellikleri
•

Anahtarlardan her biri en az 24 adet ya da 48 10/100 anahtarlanmış porta, bir
adet genişleme yuvasına ve bir adet stack modülü yuvasına sahip olmalıdır. Boş
genişleme yuvası kullanılarak en az 16 10/100BaseTX Ethernet, en az 2
1000BaseSX/LX/TX sağlanabilmeli veya bu yuvaya 155Mbps ve 622Mbps
ATM modüller takılabilmelidir.

•

Anahtarların birbirlerine stack edilmesi için herhangi bir anahtar portu ve bu iş
için özel bir stack modülü kullanılmalıdır. İki anahtar stack edilerek oluşturulan
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bu yapıda elde edilen stack omurganın (backplane) hızı en az 8 Gbps olmalıdır.
Anahtarlama kapasitesi 5.8Mbps ten az olmamalıdır.
•

Gerektiğinde aynı yapıda stack edilebilen L3 yönlendirme ve L4 erişim
kısıtlaması yeteneklerine sahip bir anahtar ile tüm stack L3/L4 çalışır hale
gelebilmelidir.

•

Stack yapısındaki anahtarlara gerektiğinde yedek güç kaynağı ünitesi bağlanarak
güç kaynaklarının yedekli ve yük paylaşımlı çalışması sağlanabilmelidir.

•

Gerektiğinde anahtar üzerinde yer alan en az 2 adet gigabit port ve en az 8 adet
10/100 BaseT port bir arada, birbirini yedekleyecek ve aynı zamanda toplam
iletim

hızını

arttırabilecek

şekilde

mantıksal

olarak

tek

port

gibi

kullanılabilmelidir.
•

Anahtarlar IEEE 802.1p ve IEEE 802.1d yayılım desteğine sahip olmalıdır.

•

Anahtar portları gerektiğinde başka porta gönderilerek, trafiğin izlenebilmesine
olanak vermelidir.

•

Anahtarların gereksiz çoklu yayın (Multicast) trafiği engelleyerek verimlilik
sağlaması için IP Multicast Filtreleme desteği bulunmalıdır.

•

Anahtarların yönetimini kontrol altında tutmak için gerektiğinde RADIUS
Authentication kullanılabilmelidir.

•

Anahtarlarda port seviyesinde MAC adres kontrollü güvenlik desteği olmalıdır.

•

Anahtarlar, SNMP, RMON ve SMON ile yönetilebilme özelliklerini tümü ile
desteklemelidir. Yönetim için (Management) için kullanılan backplane yapısı
veri için kullanılan yapıdan farklı olmalıdır.

•

Tüm portları full-duplex iletime olanak sağlamalıdır.

•

Anahtar IEEE 802.3z standardını desteklemelidir.

•

Anahtarın desteklediği MAC adres sayısı en az 4000 olmalıdır.

•

19” genişliğinde kabine monte edilmeli ve montaj parçaları birlikte olmalıdır.

•

Anahtarların sahip olduğu sertifikalar (UL, EN, CSA, FCC, EN, VCC gibi)
açıkça belirtilmelidir.

•

Anahtar başına desteklediği VLAN sayısı en az 1000 olmalıdır. IEEE 802.1Q
VLAN tagging standardını desteklemelidir.

•

TFTP protokolü vasıtası ile üzerindeki yazılım, ücretsiz güncellenebilmelidir.

•

Yazılımlara ait tüm doküman, kitapçık veya CD olarak verilmelidir.
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B-Tipi Anahtar Cihazının Genel Özellikleri
•

Önerilen stackable anahtarlardan her biri en az 24 ya da 48 10/100 BASE
anahtarlanmış porta ve iki adet GBIC slota sahip olmalıdır. Bu boş GBIC slota
SX veya LX tipi GBIC arabirimler takılabilmelidir.

•

Anahtar üzerinde bulunan GBIC slotlardan gerektiğinde anahtarların birbirlerine
4 adete kadar stack edilebilmesi sağlanmalıdır. İki anahtar stack edilerek
oluşturulan bu yapıda elde edilen backplane hızı 2 Gbps olmalıdır.

•

Anahtarlama performansı 24 port için half-duplex çalışmada 4.4 Gbps, 48 port
için 6.8 Gbps’den az olmamalıdır.

•

Anahtarların anahtarlama iletim hızı en az 24 portlu için 6.6 Mbps, 48 portlu için
10.2 Mbps olmalıdır.

•

Stack yapısındaki anahtarlara gerektiğinde yedek güç kaynağı ünitesi bağlanarak
güç kaynaklarının yedekli ve yük paylaşımlı çalışması sağlanabilmelidir.

•

Anahtarlar IEEE 802.1Q VLAN Tagging desteğine sahip olmalıdır. Port bazlı
VLAN’lar tanımlanabilmelidir. En az 60 VLAN desteklemelidir.

•

Gerektiğinde anahtar üzerinde yer alan en az 2 gigabit port ve en az 8 10/100
BaseT port bir arada, birbirini yedekleyecek ve aynı zamanda toplam iletim
hızını arttırabilecek şekilde mantıksal olarak tek port gibi kullanılabilmelidir.

•

Anahtarlarda port seviyesinde MAC adres kontrolü ile güvenlik desteği
olmalıdır.

•

Anahtarlar gerekirse, ayrı satın alınabilecek bir yazılım ile oluşturulabilen
politika (policy) kurallarını destekler şekilde, çoklu katman politikası (multilayer
policy) özelliğine sahip olmalıdır.

•

Anahtarlar IEEE 802.1p ve IEEE 802.1d standartlarını desteklemelidir.

•

Anahtar portları gerektiğinde başka porta gönderilerek trafiğin izlenebilmesine
olanak vermelidir.

•

Anahtarların gereksiz çoklu yayın (Multicast) trafiği engelleyerek verimlilik
sağlaması için IP Multicast Filtreleme desteği bulunmalıdır.

•

Anahtarların yönetimini kontrol altında tutmak için gerektiğinde RADIUS
Authentication kullanılabilmelidir.

•

Anahtarlarda port seviyesinde MAC adres kontrollü güvenlik desteği olmalıdır.

•

Anahtarların MTBF değerleri 220.000 saatten az olmamalıdır.
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•

Anahtarlar Avrupa EN60950 Güvenlik standardına uygun olmalıdır.

•

Anahtarların tümü, SNMP, RMON ve SMON ile yönetilebilme özelliklerini
tümü ile desteklemeli, anahtarların SNMP desteği ile kaç RMON grubu
desteklediği belirtilmelidir. Yönetim (Management) için kullanılan backplane
yapısı veri için kullanılan yapıdan farklı olmalıdır.

•

Tüm portları full-duplex iletime olanak sağlamalıdır.

•

Anahtarlar IEEE 802.3z standardını desteklemelidir.

•

Anahtarların desteklediği MAC adres sayısı en az 8000 olmalıdır.

•

19” genişliğinde kabine monte edilmeli ve montaj parçaları birlikte olmalıdır.

•

TFTP protokolü vasıtası ile üzerindeki yazılım ücretsiz güncellenebilmelidir.

•

Yazılımlara ait tüm doküman, kitapçık veya CD olarak verilmelidir.

5.5.5.5 Video Konferans Üniteleri
Kurulacak olan video konferans sisteminde birden fazla konferansı eş zamanlı
olarak kontrol edip bunlara ev sahipliği yapabilecek nitelikte bir merkezi kontrol
ünitesi, toplantı odasına konulabilecek yapıda salon tipi video konferans cihazları ve tek
bir kullanıcıya yönelik olan ve bilgisayar ile birlikte kullanılabilecek yapıda taşınabilir
ve masaüstü bilgisayarlarla birlikte kullanılabilecek özelliklere sahip video konferans
sistemleri ve konferans ve MCU cihazının yönetimini sağlayacak bir yönetim yazılımı
bulunacaktır.
Oda Tipi Video Konferans Cihazı Teknik Özellikleri
•

H.320, H.323 rev2 ve H.221 iletişim standartlarını ve ISDN bonding’i
desteklemelidir.

•

H.261 ve H.263, H.263 video kodlama standartları ile uyumlu olmalıdır.

•

Uzak nokta kamera kontrolü standardı olan H.281’e uyumlu olmalıdır.

•

G.711, G.722 ve G.728 ses kodlama standartlarını desteklemelidir.

•

T.120 veri paylaşım standardını desteklemelidir. Bir S-Video bağlantısı ile ilave
doküman kamerası veya video kamerası bağlanabilmelidir.

•

Değişik marka ve ürünler ile video konferans temelli ITU-T standartları bazında
çalışabilmelidir.
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•

Cihazların ITU-T standartlarına uygun Gatekeeper, Gateway, ve MCU ile
çalışması garanti edilmelidir.

•

NTSC/PAL kamera standardını desteklemelidir.

•

Ses ve görüntü senkronizasyonu sağlanabilmelidir.

•

Sistemde akustik yankı önleyici, otomatik kazanç kontrolü ve otomatik gürültü
önleyici mevcut olmalıdır. Akustik yankı 716 ses standartlarını desteklemelidir.

•

Kullanıcıların kolayca anlayıp kullanabileceği bir arayüze sahip olmalıdır

•

Kullanıcı konferans sırasında kendi görüntüsünü görüntüleyebilmelidir.

•

Ses kontrol ve sessiz fonksiyonu olmalıdır.

•

Çağrı gerçekleştirenin numarası ve isim kaydı görüntülenmelidir.

•

Gelen çağrılara otomatik ya da el ile cevap verilebilmelidir.

•

Telefon defteri ve hızlı arama dizini mevcut olmalıdır.

•

Sabit resim gönderme ve alma özelliği olmalıdır.

•

IP üzerinde 64 -336 Kbps arası bant genişliğinde 15 resim/s, 336 -768 Kbps
arası bant genişliğinde 30 resim/s hızında iletişim sağlanmalıdır.

•

ISDN üzerinde 64-320 Kbps hızlarında iletişime olanak sağlamalıdır.

•

Ağ yoğunluğuna göre otomatik bant genişliği ayarlaması yapabilmelidir.

•

Çoklu ortam trafiğine öncelik verebilen yönlendiricilerle uyumlu olmalıdır.

•

CIF (352*288 pixel) 30 resim/saniye ve QCIF (176*144 pixel) 30 resim/saniye
standartlarını desteklemelidir.

•

RJ-45 ve ISDN S/T bağlantı arayüzü sağlanmalıdır. 10/100 BaseTX ethernet
arabirimi bulunmalıdır.

•

Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmelidir.

•

Ses izleme özelliğine sahip olmalı ve bunu önceden ayarlanmış konumlara da
uygulayabilmelidir.

•

Video ve projektör desteği olmalıdır. Görüntü perdeye aktarılabilmelidir.

•

TV tabanlı sistem olmalıdır.

•

360 derece kapsama alanına sahip en az 3 mikrofon elemanına sahiptir.

•

TCP/IP,

DNS,

WINS,

SNMP,

DHCP,

ARP,

WWW

protokollerini

desteklemelidir.
•

Microsoft Powerpoint ve Netmeeting yazılımları ile sorunsuz çalışmalıdır.
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Taşınabilir ve Masaüstü Video Konferans Cihazı Teknik Özellikleri
•

PC’ye USB arayüzü üzerinden bağlanabilmelidir.

•

H.323 iletişim standardını desteklemelidir.

•

H.261 ve H.263 video kodlama standartları ile uyumlu olmalıdır.

•

Kendi üzerinde mikrofon ve hoperlörü olmalıdır. Ayrıca ses kartına ihtiyaç
duymamalıdır.

•

Uzak nokta kamera kontrolü standardı olan H.281’e uyumlu olmalıdır.

•

G.711, G.722, G.723 ve G.728 ses kodlama standartlarını desteklemelidir.

•

T.120 veri paylaşım standardını desteklemelidir.

•

Değişik marka ve ürünler ile video konferans temelli ITU-T standartları bazında
çalışabilmelidir.

•

Cihazların ITU-T standartlarına uygun Gatekeeper, Gateway, ve MCU ile
çalışması garanti edilmelidir.

•

Ses ve görüntü senkronizasyonu sağlanabilmelidir.

•

Full Duplex ses desteği sağlamalıdır. Sistemde akustik yankı önleyici, otomatik
ses seviye kontrolü ve otomatik gürültü önleyici mevcut olmalıdır. Akustik
yankı 716 ses standartlarını desteklemelidir.

•

Kullanıcıların kolayca anlayıp kullanabileceği bir arayüze sahip olmalıdır.

•

Kullanıcı konferans sırasında kendi görüntüsünü görüntüleyebilmelidir.

•

Ses kontrol ve sesiz fonksiyonu olmalıdır.

•

Çağrı gerçekleştirenin numarası ve kaydı görüntülenmelidir.

•

Gelen çağrılara otomatik ya da manuel cevap verilebilmelidir.

•

Telefon defteri ve hızlı arama dizini mevcut olmalıdır.

•

Sabit resim gönderme ve alma özelliği olmalıdır.

•

IP üzerinde 64 -384 Kbps arası bant genişliğinde genişliğinde 30 resim/s hızında
iletişim sağlanmalıdır.

•

Ağ yoğunluğuna göre otomatik bant genişliği ayarlaması yapabilmelidir.

•

Çoklu ortam (Multimedya) trafiğine öncelik verebilen yönlendiricilerle uyumlu
olmalıdır.

•

CIF(352*288 pixel) ve QCIF (176*144 pixel) 30 resim/saniye standartlarını
desteklemelidir.
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•

TCP/IP,

DNS,

WINS,

SNMP,

DHCP,

ARP,

WWW

protokollerini

desteklemelidir.
•

Hat seviyesinde RCA ve stereo konnektör bağlantılarına imkan tanımalıdır.

•

Dosya transferi ve beyaz tahta kullanımını desteklemelidir.

5.5.5.6 Çoklu Konferans Ünitesi
Kampüsler arası video konferans iletişiminde, farklı noktaların iletişimini
sağlayan çoklu konferans ünitesinin özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
•

Her ünite 15 eşzamanlı çoklu ortam aramasını ve 24 eşzamanlı ses aramasını
desteklemelidir.

•

Eşzamanlı olarak 4 katılımcıyı ekranı 4’e bölerek gösterebilmelidir. Ekranda
görülmeyen ama oturumdaki başka biri konuştuğunda 4 görüntüden biri
değişerek konuşanın görüntüsü ekrana gelebilmelidir.

•

Çok sayıda MCU ile eşzamanlı konferans sayısı arttırılabilir olmalıdır. Bu işlem
için

MCU’lar

bir

noktada

toplanabileceği

gibi

dağınık

olarak

da

konumlandırılabilmelidir.
•

64 Kbps ses aramalarından 128 Kbps-1,5 Mbps çoklu ortam aramalarına kadar
desteklenmelidir. Ancak daha yüksek hızlarda katılımı destekleyen modüller de
olabilir.

•

Web arabirimi ile kolay konferans denetlemesi, katılımcıları oturumdan çıkarma
ve görüntüyü dondurma özelliklerinin kontrolü, yeni katılımcıları mevcut
oturuma davet etme yapılabilmelidir. Data paylaşımı yapılabilmelidir.

•

Gizliliği koruyabilmek için isteğe bağlı olarak konferanslar şifre korumalı
olabilmelidir. Her cihaz ayrıca şifre korumalı olmalıdır.

•

SNMP tabanlı kumanda ve kontrol yazılımı ile LAN portu üzerinden konfigüre
edilebilmelidir. Üzerinde çalışan yazılım uzaktan güncellenebilmelidir.

•

Normal çalışma durumunda PC tabanlı bir donanım değil, kendine özgü
donanımı üzerinde çalışmalıdır. PC veya benzeri sistemler sadece kontrol ve
denetleme amacıyla kullanılmalıdır.

•

Sistemde birden fazla MCU ya da MCU özelliği taşıyan cihazlar bulunması
durumunda

farklı

birleştirilebilmelidir.

MCU’lardaki

konferanslar

tek

bir

konferans

gibi
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•

Sistemde aynı anda birbirinden farklı konferanslar bulunabilmelidir.

•

Çoklu ortam trafiğine öncelik verebilen yönlendiricilerle uyumlu olmalıdır.

•

MCU, G.711 ve G.723.1 ses kodları standartlarını desteklemelidir.

•

H.261 ve H.263’ü video sıkıştırma standartlarını desteklemelidir.

•

T.120 veri paylaşım standardını desteklemelidir.

•

Kullanıcıların birbirlerini kolay hatırlanabilir numaralar (dahili telefon
numaraları gibi) ve kod isimleri ile arayabilmelerini sağlayan gatekeeper özelliği
olmalıdır.

•

Terminal erişimi için 1 adet RS232, 9Pin D-type DCE bağlantısı olmalıdır.

•

H.232 v2, H.225, H.245, RTP/RTCP protokollerini desteklemelidir.

5.5.5.7 Projeksiyon Cihazı
Konferans salonlarında kullanılacak projeksiyon cihazının özellikleri aşağıda
belirtilmiştir.
•

0oC ile + 40oC sıcaklıklar arasında ve %10 ile %90 arası bağıl nem oranlarında
çalışabilmelidir.

•

Geçerli ISO ve/veya TSE belgesi aranacaktır

•

XGA çözünürlüğü en az 1024x768 olmalıdır.

•

SXGA çözünürlüğü en az 1280x1024 olmalıdır.

•

0.7” 3 TFT LCD(Likit Kristal Panel) olmalıdır.

•

Işık gücü en az 1000 ANSI lümen olmalıdır.

•

Lamba gücü en az 150 W UHP olmalıdır.

•

1 PC, 1 S-Video , 1 Video, 1 Audio Giriş,1 Audio Çıkış, 1 USB birimleri
bulunmalıdır.

•

En az 0.5 Watt gücünde dahili hoparlörü bulunmalıdır.

•

NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N Video renk sistemlerini
desteklemelidir.

•

El ile Zoom ve Focus özelliği bulunmalıdır.

•

Dijital Zoom özelliği bulunmalıdır.

•

Tak ve çalıştır özellikte olmalıdır.

•

Keystone özelliği bulunmalıdır.
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•

Ses ve monitör girişi olmalıdır.

•

Uzaktan kumandası bulunmalıdır.

•

Tavana asılabilmeli ve görüntüyü 180o ters çevirebilmelidir.

•

Perde arkasından görüntü sağlayabilmelidir.

•

Yatay TV çizgileri en az 550 olmalıdır.

•

Her bir renk ayarı ayrı ayrı yapılabilmelidir.

•

Görüntünün net ve canlı görünmesi için renk dağılımını düzenleyebilmelidir.

•

Orijinal taşıma çantası bulunmalıdır.

•

Güç yönetimi özelliği bulunmalıdır. (Kullanılmadığı takdirde otomatik kendini
kapatabilmeli ve açabilmelidir.)

•

En az bir adet yedek ampulü bulunmalıdır.

•

En az 2x2 m boyutlarında duvara monte edilen ve kapatılıp açılabilen
projeksiyon perdesi bulunmalıdır.

•

Ağırlığı en fazla 3,2 Kg olmalıdır.

5.5.5.8 İnteraktif Sunucu
•

Dayanıklı, normal sınıf tahtası ve perde olarak kullanılabilme özelliği olmalıdır.

•

Mekanik ayar gerektirmeyen kurulum ve kullanım özelliği olmalıdır.

•

Kullanıcı tarafından ayarlanabilen tahta üzerinde kısayol tuşları olmalıdır.

•

Sert almine mat yüzey alanı olmalıdır.

•

Sunucuya yansıtılan görüntü üzerinde, yazma ve işaretleme yapabilme imkanı
sağlamalı ve bunları kaydedebilme özelliği olmalıdır.

•

Şarj edilebilir fare (Mouse) ve kalemi olmalıdır.

•

En az dört nokta kalibrasyon imkanı bulunmalıdır.

•

Sanal beyaz tahta oluşturma imkanı ve yazıların gerçek zamanlı olarak ekrana
yansıma yapabilmelidir.

•

Sunum zenginleştirici özellikleri (ekranı karartma, satır açma, ekran üzerinde tek
noktayı aydınlatma vb.) taşımalıdır.

•

Köşegen olarak en az 191 cm alan kaplamalıdır.

•

Windows 95, 98, NT, 2000, ME, XP ve Mac 7.5/9.x ile uyumlu olmalıdır.
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5.5.5.9 Ağ Video Sunucusu
•

Önerilecek sistem Ethernet teknolojisini kullanarak ağ üzerinde canlı, isteğe
bağlı (on demand) ve daha önceden kaydedilmiş video ve ses yayını yapacak
özellikte olacaktır.

•

Sistem sunucu/istemci tabanlı çalışacak ve IP temelli olacaktır. Program
listelerine ayrıca bir web tarayıcı aracılığıyla da erişilebilmelidir. Yayınlar özel
bir istemci yazılım sayesinde izlenebileceği gibi, web tarayıcı arayüzü ile de
izlenebilmelidir.

•

Gerçek zamanlı ses ve video uygulamalarının kalitesi icin IETF RTP, RTCP,
RTSP protokollerini desteklemelidir.

•

Daha önceden kaydedilmiş bir görüntü ya da sesli yayın istenilen gün ve saatte
programlanabilmeli ve bu tür bir yayının kullanıcılara iletilmesinde bant
genişliğini verimli ve etkin kullanan IP çoklu yayın (multicast) desteği
sağlanmalıdır.

•

Servis kalitesi (QoS) için RSVP desteklenmeli ve dört ayrı servis kalitesi sınıfı
tanımlanabilmelidir.

•

Microsoft Powerpoint sunuları ile tam uyumlu olmalıdır. Powerpoint sunularının
videolarla ile senkronizasyonu sağlanabilmelidir.

•

Görüntü dosyaları önceden sıralanarak sunucu performansı artırılabilmelidir.

•

Canlı yayınlar esnasında izleyiciler konuşmacıya metin tabanlı sorular
sorabilmelidir.

•

ASF, AVI, MPEG, MP3, RTP dosya tipleri desteklenebilmelidir.

•

Görüntü ve sesli yayınların izlenebilmesi için gerekli olan istemci yazılımı ve
web sayfasına birleşim sağlayan arayüz yazılımı sınırsız lisans ile verilmelidir.

•

Tüm sunucuların en az birer adet 10/100Mbps otomatik hız algılama yeteneğine
sahip Ethernet kartı olmalıdır.

•

Önerilecek olan tüm video/ses sunucuları yerel alan anahtarlama altyapısıyla
aynı marka cihazlar olacaktır.
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Ağ video sunucu sistemi aşağıdaki bileşenlerden oluşmalıdır.
•

Tüm sistemin yönetiminden sorumlu olacak sunucularına yayın kontrol bilgileri
gönderebilen, kullanıcılara da yayınlanan içerik hakkında bilgi sunabilecek olan
içerik denetim sunucusu bulunmalıdır.

•

Video programları alan, saklayan ve içerik denetim sunucusu tarafından
belirlenen politikaya göre kullanıcılara gönderen yayın sunucusu olmalıdır.
Canlı yayınlanacak video kaynağı olarak video kamera, VCR, lazer disk, uydu,
kablo-TV kullanılabilecektir. Önceden kaydedilmiş AVI, MPEG veya Quick
Time sayısal dosyalarını da yayınlayabilmelidir. Sistemde iki adet yayın
sunucusu bulunacak; birincisi Windows Media, H.261, Mpeg-4 gibi düşük bant
genişliği esaslı, ikincisi ise MPEG-1, HD1 & FD1 MPEG-2 gibi yüksek bant
genişliği esaslı kodlama teknolojilerini destekleyecektir.

•

Daha önceden kaydedilmiş olan ses ve videoyu barındıracak olan ve programlı
ve ihtiyaca göre (on demand) çalışan uygulamaların kaynağı olan arşiv sunucusu
bulunmalıdır. En az 72GB sabit disk kapasitesi olmalıdır.

5.5.5.10 Diğer Araç Gereçler
Ağ sistemlerinde kullanılacak bağlantı elemanlarının yanı sıra, ağ kurulumu
esnasında kullanılabilecek yardımcı elemanlar ve diğer araç gereçler ihtiyaca göre
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 5.2 Sistemlerin Kurulumunda Kullanılabilecek Araç Gereçler
ARAÇ GEREÇLER
Kabinet, 19”, 36U, 600mm

ADET
5

Sabit Raf, 19”

10

Kategori-5 (cat-5) UTP tip kablo (305 m’lik makara)

10

Patch Panel, cat-5, 48 port, etiket

10

AUI/RJ-45 Transceiver, Slim line

15

Micro HUB, 1xBNC, 8xUTP

10

RJ-45 crimp (kıvırma) aleti, metal

5

Dijital multimetre

5

Kablo test cihazı, (UTP ve BNC için)

10
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Yan keski
Klavuz

5.5.6

15
5

Kablo sıyırıcı

15

Şarjlı matkap

5

Şerit metre (5m’lik)

5

Su terazisi

5

Kontrol kalemi

10

PC tamir çantası (en az 25 parça)

10

Karga burnu pense

10

Ayarlı pense

10

Tam teçhizatlı bakım onarım çanta seti

10

RJ-45 fişi

5000

Kablo bağı

10000

Protokoller ve Standartlar
Video konferans sistemlerinde ses ve görüntü kalitesini etkileyen unsurların

başında standartlar gelmektedir. Kullanılan ağ sistemlerine göre seçilen protokoller ve
standartlarda ortak seçim yapılmalıdır. Buna bağlı olarak sistemin ve cihazların bu
standartları desteklemesi gerekir. Sistemin verimli ve problemsiz bir şekilde
çalışabilmesi, ses ve görüntü kalitesinde maksimum noktaya ulaşmak, bu etkenlere
bağlıdır. Bu konuda detaylı bilgiler ve standartlar tabloları Bölüm 2.7’de belirtilmiştir.

5.5.7

Ağ ve Sistem Yönetimi
Ağ ve sistem yönetiminde üniversiteler bazında merkezi, genel olarak hiyerarşik

bir yönetim olmalıdır.
Ağ yönetiminde üniversitelerin bilgi işlem merkezleri görev almalıdır. Ancak
video konferans sisteminin kontrolü ve yönetimi için, bu konuda uzman teknik iki
Araştırma Görevlisi görevlendirilmelidir. Bununla birlikte teknik elemanlara yardımcı
ve laboratuarlarda görevlendirilecek iki teknisyene de ihtiyaç bulunacaktır.
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Ağ ve sistem yönetiminde dikkat edilmesi gereken unsurları şöyle sıralayabiliriz.
•

Ağ konfigürasyon bilgileri ve dahilindeki düğümlerde yapılan gerekli bağlantı
ve cihaz konfigürasyonları kaydedilerek saklanmalıdır.

•

Ağ yapısı içerisinde yayın trafiğini filtrelemek ve güvenlik açısından güvenlik
duvarı yerleştirmek sisteme faydalı olacaktır.

•

Sistemdeki düğümlere gerçek IP adresi vermek daha sağlıklı olacaktır.

•

Sistem, kampüsdeki farklı ağ çalışma grupların yayınlarından etkilenmemeli ve
mantıksal olarak bunlardan bağımsız kalmalıdır.

•

Sistemde çoğullayıcı olarak anahtar kullanılmalıdır.

•

Tasarlanan topolojiye (Şekil 5.1) uygun bir biçimde kampüsler arasında
yönlendirme (routing) işlemi yapılmalıdır. Bu yönlendirme ile ağ trafiğinin
sürekliliği sağlanacaktır.

•

Bant genişliği ve erişim izinleri yönlendirme konfigürasyonunda bulunmalıdır.

•

Tasarlanan ağ içerisindeki aktif cihazların yönetimi için üniversitenin bir ağ
yönetimi yazılımı (Network Management Software) olmalıdır.

•

Kurulan program vasıtası ile alınan anahtar cihazları uzaktan izlenebilmeli ve
yönetilebilmelidir. Ayrıca, yazılım aracılığı ile ağ hakkındaki gerekli istatistik
bilgiler alınabilir hale getirilmelidir.

5.5.8

Eğitim
Yapılacak olan bu çalışmadaki tüm aşamalar için gerekli olan teorik ve pratik

bilgiler, üniversite tarafından görevlendirilecek teknik personellere eğitim verilmesi
gerekir. Eğitimin verilmesi, cihazlar ve sistemin kurulumu için teklif verecek firmaya
ait olmalıdır. Bu eğitimin koşulları aşağıda belirtilmiştir;
•

Eğitim en az 10 kişiye verilmelidir.

•

Eğitim masraflarının (havayolları ulaşımı, konaklama, yeme-içme vs..) tamamı
teklif verecek firmaya ait olacaktır.

•

Eğitim verilecek sınıf ortamı bu işe uygun olmalı ve uygulamalı olarak
yaptırılmalıdır.

•

Eğitim süresi toplam 60 saatten az olmamalıdır.
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•

Eğitim için özel dokümanlar hazırlanmalı ve eğitim öncesi ciltli bir vaziyette set
halinde katılımcılara eksiksiz verilmelidir. Dokümanlardaki cihazlar sistemde
kullanılmış cihazlarla aynı modelde olmalıdır.
Proje kapsamında; görev alacak teknik elemanların bu konuda yetiştirilmesi ve

sistemde meydana gelebilecek küçük arızaların giderilmesi için alacakları eğitim
semineri genel olarak aşağıda maddeler şeklinde belirtilen konuları kapsamalıdır.
•

Ağ sistemleri ve yapısı hakkında genel bilgiler verilmelidir.

•

Ağ sistemlerinde kullanılan cihazlar ve çalışma prensipleri hakkında bilgi
verilerek, uygulamalarla gösterilmelidir.

•

Ağ sistemlerindeki aktif elemanların konfigürasyonları uygulamalı olarak
gösterilmelidir.

•

Video konferans sistemleri genel bileşenleri tanıtılarak, sistemde kullanılan
video konferans ünitelerinin kullanımı ve bütün ayarlamaları uygulamalı olarak
öğretilmelidir.

•

Yönlendiriciler ve yönlendirme hakkında bilgi verilerek, uygulamaları
yapılmalıdır.

•

Video konferans sisteminin yönetimi ve işletilmesi hakkında bilgi verilerek,
sistemin çalıştırılması uygulamalı olarak gösterilmelidir.

•

Eğitim sonunda kursiyerlere bu eğitimi aldıklarına dair bir katılım belgesi
verilmelidir.

•

Eğitim, sistemi kuracak olan firma tarafından verilebileceği gibi, konuyla ilgili
uzman başka bir anlaşmalı kurum aracılığı ile de verilebilir. Ancak, eğitimin bu
sisteme uygun laboratuar imkanlarında verilmesi gereklidir.
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5.6

Organizasyon Şeması ve İnsan Kaynakları

Proje Genel
Koordinatörü

Proje Teknik

Eğitim

Mali İşler

Koordinatörü (1)

Koordinatörü (1)

Müdürü (1)

Üniversite Sorumlusu

Üniversite Sorumlusu

Üniversite Sorumlusu

(Her üniv. için 1 kişi)

(Her üniv. için 1 kişi)

(Her üniv. için 1 kişi)

Sistem Sorumlusu
(Her üniv. için 2 kişi)

Teknisyen
(Her üniv. için 2 kişi)

Şekil 5.3 Proje Organizasyon Şeması

Projede görev alacak toplam personel sayısı 39 kişidir.
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5.7

Yatırım Tutarı ve Mali Analiz
Projelendirmede Haziran 2002 fiyatları kullanılmaktadır. Projelendirmede 1

ABD doları 1.550.000 TL ve 1 Euro 1.500.000 TL olarak alınmıştır. Yatırım tutarı
hesabında ağ cihazları ve video konferans sistemleri satıcılarının liste fiyatları
kullanılmıştır.

Yatırım

tutarı

hesabında

uzman

kişilerin

tecrübelerinden

görüşlerinden yararlanılmıştır.

Tablo 5.3 Alınacak Cihazların Fiyat Tablosu
ALINMASI GEREKEN AKTİF CİHAZLAR

ADET

FİYAT ($)

TOPLAM($)

DXX Modem

5

2.500

12.500

A tipi Anahtar

1

4.000

4.000

B tipi Anahtar

4

2.500

10.000

Yönlendirici

5

34.000

170.000

Çoklu Konferans Ünitesi (MCU)

1

20.865

20.865

Video Konferans Ünitesi

5

7.061

35.305

Ağ Video Sunucusu

5

641

3.205

Projeksiyon Cihazı

5

4.450

22.250

İnteraktif Sunucu

5

2.550

12.750

GENEL TOPLAM

290.860 $

ve
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Tablo 5.4 Kullanılacak Araç Gereçlerin Adeti ve Fiyat Listesi
ARAÇ GEREÇLER

ADET

FİYAT ($)

TOPLAM($)

5

575

2875

Sabit Raf, 19”

10

9

90

Kategori-5 (cat-5) UTP tip kablo (305 m’lik makara)

10

42

420

Patch Panel, cat-5, 48 port, etiket

10

100

1000

AUI/RJ-45 Transceiver, Slim line

15

50

750

Micro HUB, 1xBNC, 8xUTP

10

150

1500

RJ-45 crimp (kıvırma) aleti, metal

5

20

100

Dijital multimetre

5

20

100

Kablo test cihazı, (UTP ve BNC için)

10

50

500

Yan keski

15

3

45

5

5

25

Kablo sıyırıcı

15

6

90

Şarjlı matkap

5

50

250

Şerit metre (5m’lik)

5

1

5

Su terazisi

5

3.

15

Kontrol kalemi

10

1

10

PC tamir çantası (en az 25 parça)

10

150

1500

Karga burnu pense

10

3

30

Ayarlı pense

10

4

40

Tam teçhizatlı bakım onarım çanta seti

10

150

1500

RJ-45 fişi

5000

0.3

150

Kablo bağı

10000

0.006

60

Kabinet, 19”, 36U, 600mm

Klavuz

GENEL TOPLAM

11.055 $

Tablo 5.4’de verilen araç gereç listesi beş nokta da kullanılacak genel listedir.
Tablo 5.5’de verilen cihazlar listesinde Fırat Üniversitesi’nin dışında kalan diğer
üniversitelere aynı ürünler gereklidir.
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Tablo 5.5 Üniversitelere Göre Alınacak Cihazların Listesi
ÜNİVERSİTE ADI
Fırat Üniversitesi

ALINMASI GEREKEN CİHAZLAR
Modem, A tipi anahtar, Yönlendirici, MCU Cihazı, Video
Konferans Ünitesi, Ağ video sunucusu, İnteraktif sunucu, Diğer
Araç Gereçler Listesi

Atatürk Üniversitesi

Modem, B tipi anahtar, Yönlendirici, Video Konferans Ünitesi, Ağ

İnönü Üniversitesi

video sunucusu, İnteraktif sunucu , Diğer Araç Gereçler Listesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi

Türk Telekom tarafından bağlantı için alınan hat ücretleri Tablo 5.6’da dolar olarak
belirtilmiştir.

Tablo 5.6 TTNET Ücret Tablosu
ALINACAK HİZMETLER (Her Üniv. İçin)

BANT

AYLIK

GENİŞLİĞİ

FİYAT ($)

TOPLAM($)

Bağlantı Ücreti (Başvuru Anında) (Frame Relay)

512 K

93

465

CIR Bağlantı (Taahhüt Edilen Bilgi Oranı)

256 K

170

850

EIR Bağlantı (Fazla Bilgi Oranı)

256 K

34

170

297

1.485

Genel Toplam

Proje esnasında, yol, konaklama ve ağırlama vb. giderleri için 750 dolar
gerekeceği hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar göre projedeki tüm masrafların
toplamı ise 304.150 dolardır.
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5.8

Sonuç ve Değerlendirme
Doğu Anadolu Projesi çalışmalarını yürüten Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas ve

Yüzüncü Yıl Üniversiteleri arasında hazırlanan Video Konferans Sistemi Projesi
yapılan uygulamalarla teknik etüt yönünden yapılabilir bulunmuştur. Ticari analiz
göstergeleri açısından karlı ve üniversitelerin ekonomisine katkısı açısında bakıldığında
ise oldukça yararlı bulunmuştur. Kapasite büyük ölçekli tespit edilerek, özellikle aynı
anda beş üniversitedeki konferans salonlarından ders alabilmesi, öğretim elemanı ve
ekonomik açıdan çok faydalı olacaktır.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde hizmet sunan üniversitelerimizin bazı bölümlerinde
maalesef öğretim elemanı sıkıntısı yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra üniversitelerde farklı
bölümlerde alanında çok iyi olan öğretim elemanları bulunmaktadır. Bunların vereceği
dersleri aynı anda beş üniversitenin dinleyebilmesi çok önemlidir. Bu noktada eğitim
imkanlarının artacağı ve çağdaş eğitim seviyesine ulaşacağı kesindir.
Gelişmiş ülkelerde uzaktan eğitim oldukça yaygındır. ABD’de 52 üniversitenin
ortak

yürüttükleri

NTU

(National

Technological

University);

yüksek

lisans

programlarını uzaktan eğitimle gerçekleştirmektedirler. Bunun benzeri çalışmaları
Türkiye de yapılabilir. Bu bağlamda yapılması düşünülen proje kapsamında kurulacak
olan video konferans sistemiyle, bir çok yüksek lisans ve doktora programları uzaktan
eğitimle yapılabilir.
Proje, sistemin kurulacağı üniversiteler açısından incelendiğinde, kurulum
aşamasından sonra pek fazla bir maliyet getirmeyecek, aksine sürekli maliyetlerde
düşüş sağlanacaktır. Sistemin eğitim ve ders ücretleri açısından mali analizi
yapıldığında çok kısa bir süre zarfında maliyetini amorti edeceği görülecektir. Yalnız bu
sistemin ayakta kalabilmesi için bakım ve kontrollerin teknik elemanlar gözetiminde
yaptırılması zorunludur. Gelişen teknolojilere uyum sağlanması yönünde de, cihazların
ya da ürünlerin tatil dönemlerinde kontrol edilip, yazılımsal ve donanımsal olarak
güncellenmesi gerekir. Bu noktada sistemin öz kaynaklarla güncellenmesi mümkün
olacaktır. İhtiyaç duyulacak maddi kaynak, sistem gelirinin çok küçük bir payıdır.
Sonuç olarak; proje için yapılan talep ve teknik etüt analizleri olumlu çıkmakta, fiyat
tabloları ise ekonomik açıdan projenin yapılabilir olduğunu göstermektedir.
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SONUÇ
Ülkemizde üniversiteye girmeye çalışan 1,5 milyonun üzerinde öğrenci adayının

olduğu ve bu sayının çok az bir bölümünün üniversitelere girebildiği göz önüne
alındığında, yeni teknolojilerin sağladığı imkanların çok iyi değerlendirilmesi gerektiği,
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Eğitim önündeki darboğazları aşmanın yollarından
biri de Uzaktan Eğitim Sistemlerinin kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir.
Gelişmiş ülkelerin önemli bir bölümü farklı uzaktan eğitim sistemleri
kullanarak, eğitim imkanları sağlamaktadırlar. Ülkemizde de Uzaktan Eğitim olgusu
üniversitelerimizce yoğun bir biçimde benimsenmekte ve bu alanda önemli adımlar
atılmaktadır.
Fırat Üniversitesi, bulunduğu konumu itibariyle önemli sorumluluklar
taşımaktadır. Bölgenin politik bazı hedeflerin tehdidi altında bulunması, yöre insanının
bilinçlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Yöre insanının bilinçlendirilmesi, bölgede
sosyo-ekonomik gelişmenin sağlanması için bölge üniversitelerimizin işbirliği içerisine
girmesi kaçınılmazdır.
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) müsteşarlığınca söz konusu problemlere çözüm
üretebilmek ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH)
katkısını arttırabilmek için Doğu Anadolu Bölgesi Kalkınma Projesini (DAP), bölgede
yer alan Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas ve Yüzüncü Yıl üniversitelerine hazırlatmıştır.
Fırat Üniversitesi Genel Koordinatörlüğünde sürdürülen çalışmalar 3 yıl sürmüş
ve çok önemli sonuçlar elde edilmiştir. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı içerisinde
de yer alan en önemli hususlardan biri, Bölge üniversiteleri arasında Uzaktan Eğitim
yapılanmasıdır. Ancak DAP projesinde Uzaktan Eğitim yapılması ile ilgili sadece öneri
getirilmiş, fakat sistemin yapısı, çalışılabilirliği, analizi yapılamamıştır. Bu açıdan ele
alındığında, belirtilen hususlar bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır.
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DAP Projesini ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarında hedef gösterilen,
ancak çalışması yapılamayan Uzaktan Eğitim’in gerçekleştirilebilmesi için bu tez
çalışması yapılmıştır.
Çalışmanın hedeflenen sonuçlara ulaşmasını sağlamak için çok kapsamlı
literatür çalışması yapılmış, mevcut sistemler analiz edilmiş ve uygun sistemin
kurulması için yerinde incelemeler yapılmıştır.
Bu tezde belirtilen hedefler doğrultusunda, bir video konferans sisteminin
kurulması durumunda Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas
ve Yüzüncü Yıl üniversiteleri ve bu üniversitelerin yer aldığı hinterland içerisinde
topyekün bir eğitim seferberliği düşünülmüştür. Sistemin faaliyete geçmesi sonucunda,
uzaktan eğitim yöntemi ile bölgedeki eğitim düzeyinin arttırılması yönünde önemli
gelişmeler kaydedileceği kuşkusuzdur.
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