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KTMU İnternet Band Genişliği 

FİZİKİ ALTYAPI 

KTMU İnternet 
Band Genişliği 

Kasım 2010 Şubat 2011 Haziran 2011 Kasım 2011 

MB/s $ / MB MB/s $ / MB MB/s $ / MB MB/s $ / MB 

TURKSAT 4 

ELCAT 15 778 20 583 25 400 25 400 

KRENA-
AKNET 

10 550 15 400 15 250 

TOPLAM 15 778 30 567 40 400 40 325 

KTMU İnternet Band 
Genişliği 

Şubat 2012 

MB/s $ / MB 

ELCAT 25 200 

KRENA-AKNET 25 200 

TOPLAM 50 200 

KTMU İnternet Band Genişliği (Hedef) 
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Bilgisayar Sayılarında Son Üç Yıldaki Değişim 
 

FİZİKİ ALTYAPI 

2011 Satınalma (Bilgisayar, Yazıcı, projeksiyon vb.) Sayıları 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Akademi

k 
İdari Öğrenci Akademik İdari Öğrenci Akademik İdari Öğrenci 

225 182 171 321 210 220 345 280 329 

578 751 954 

Not: Bilgisayar sayılarına PC ve notebook/netbook dahil olup ortak kullanılan 12 adet server ve 10 adet kiosk dahil edilmemiştir. 

2.Kat. 

PC 

3. Kat. 

PC 

Yazıcı 

Laserjet 

(SB) 

Yazıcı 

Laserjet 

(Renkli) 

Yazıcı 

Inkjet (SB) 

Yazıcı (All 

in One) 
Scanner Notebook Projeksiyon 

Harici 

HDD 

Toplam 109 20 3 1 1 3 1 20 20 5 
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FİZİKİ ALTYAPI 



• Mevcut sunucuların %95’i fiziksel olarak Blade Center Server 
cihazına aktarılmıştır. 

• Vmvare teknolojisi ile tek bir sunucu üzerinden kurumun diğer 
sunucularının yönetimi bakımı ve onarımı yapılabilinmektedir. 

• Vshphere teknolojisi ile de herhangi bir sebeple bozulan sunucu 
otomatik olarak bladeserver üzerindeki diğer host üzerinden 
çalışmaya devam ederek olası veri kayıplarının önüne geçilmektedir. 

• Böylece birçok sunucunun (bilgisayarın) fiziksel yükü, enerji tüketimi 
ve yer kaplaması bakımından tasarruf sağlanmaktadır. Sunucuların 
güvenliği ve bakım süreleri bu şekilde 2 kat hızlandırılmış ve daha 
kontrol edilebilinir ve standart hale getirilmiştir. 

• Blade Center server in her türlü işletim sistemini desteklemesi bize 
açık kaynak kodlu işletim sistemlerinden yararlanmamızı da 
sağlamaktadır.  
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YAPILAN İŞLER 
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Yandaki şekilde görüldüğü üzere tek bir 
noktadan (kontrol bilgisayarı) tüm 
sunucuların kontrolünü sağlayabiliyoruz. 

Vsphere ile bir host üzerinde 
oluşabilecek herhangi bir aksaklıkta 
sunucu ikinci hosttan otomatik olarak 
veri kaybetmeden çalışabilmektedir. 

Blade Center Server 
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Blade server içerisindeki sunucuların 
storage ve network diyagramlarında 
da görüldüğü üzere sunucuları en iyi 
performans alabilecek şekilde 
yapılandırabiliriz. 
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Sunucularımızın günlük, haftalık, aylık 
ve yıllık performanslarını yine Blade 
Server içerisinden kontrol edebiliyoruz. 



• Bilgi İşlem Dairesi tarafından LABRİS Ağ Güvenlik yazılımına 
alternatif olarak kurulan DEBIAN işletim sistemi üzerinde 
çalışan Linux tabanlı Açık Kaynak Kodlu KTMÜ-Güvenlik 
Duvarı yazılımına kablosuz internet bağlantılarının MAC adres 
kontrollü şifre ile bağlanmalarını sağlayan modül eklendi. 

• Microsoft Security Essential 2.0 antivirüs programına 
alternatif olarak yine Microsoftun lisanslı kullanıcıları için 
sunduğu Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 
programı hem sunucularda hemde kullanıcılarda 32 ve 64 bit 
destekli kullanılmaktadır.  Ve hiçbir ücret ödenmemektedir. 
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YAPILAN İŞLER 



• Yine bu blade server üzerine kurulan ve uzaktan eğitim amacıyla kullanılacak olan 
MOODLE eğitim seti ve BigBlueButton (BBB) uzaktan görüntülü ve sesli eğitim 
sunucusu hazır hale getirilmek için halen çalışmalarımız sürmektedir.  

• http://172.16.0.30 www.eders.manas.kg Uzaktan Eğitim Sitesi (moodle)  Yönetici 
girişi yapılarak eğer görüntülü ve sesli olarak uzaktan eğitim verilecekse 
BigBlueButton sunucusuna yönlendirilerek öğretmen tarafından derse katılma 
hakkı tanınan öğrenciler bu derslere katılabilmektedirler. 
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YAPILAN İŞLER 
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YAPILAN İŞLER 
Bu sistem sayesinde eğitmen ve öğrenci hem görüntülü ve sesli hemde yazılı olarak ders 
işleyebilmektedir. Sanal tahta sayesinde eğitmen ders içeriklerini görsel olarak 
işleyebilmektedir. 
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YAPILAN İŞLER 

Alternatif uzaktan eğitim programı  
VMeet 
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Üniversitemiz BLADE server içinde kurulan ve tamamen açık kaynak kodlu 
bir internet hizmeti olan edergi.manas.edu.kg üniversitemizde yayınlanan 
veya yayınlanacak olan bilimsel çalışmaların online olarak hizmete 
sunulduğu web portalıdır.  

YAPILAN İŞLER 



• Üniversitemiz genel web sitesi içeriği düzenleme ve veri güncellemeleri devam 
etmekte bunun yanında; 
• Yemek Menüsü (tamamlandı) 
• Web sitesi ziyartecilerin 
       bağlandığı ülkelerin tesbiti (tamamlandı) 
• Yeni ftp server oluşturulmakta 
      (Klasörler silinmeye karşı korumalı) 
• LOGO serverin yenilenmesi 
• eRehber 
• Hizmetiçi eğitim amaclı; bilgisayar programları (Windows, MS Office, 

PhotoShop, 3Dmax, ArchiCAD vb.) hakkında pratik bilgiler içeren ders 
notu/video portalı oluşturmak 

• Açık kaynak kodlu PARDUS-TUBİTAK yazılımı ve UBUNTU yazılımı bazı 
bilgisayarlara kuruldu ve sistem performası ve hali hazırda bulunan Windows 
işletim sistemine uyumu kontrol edilmekte. Uygun görüldüğü takdirde 
önümüzdeki dönemlerde bu işletim sistemlerine geçilecektir.  
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YAPILAN İŞLER 



• ÖİDB ve KDDB ile birlikte 2010-2011 eğitim öğretim yılı itibari ile öğrenci no 
kullanılarak Öğrenci-Yurt-Kütüphane-Yemekhane kimliklerini tek kimlik haline 
getirilmesi işlemleri tamamlandı. 

• PDB ile tüm çalışanlarımızın kimlik, eğitim, sertifika vb. bilgilerinin Personel Bilgi 
Sistemine dahil edilmesi ile ilgili olarak çalışmalar devam etmekte. 

• YİDB ile koordineli olarak yapımı devam etmekte olan Öğrenci Yurdunun internet 
bağlantılarının daha sağlıklı gerçekleştirilebilebilmesi amacı ile proje üzerinde 
çalışmalar tamamlandı firmanın revize işlemlerini tamamlaması beklenmekte, 
bu revizeye uygun olarak kurulum gereçekleştirilecektir. 

• Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) ihale işlemleri tamamlandı ve 
malzemelerin yerleştirilerek sistemin devreye alınması çalışmaları devam 
etmekte. 
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İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON 



• Bilgi İşlem Dairesi Server odasında kullanılmakta olan 
Cisco CATALYST portları (yeni binaların – VLAN eklenmesi 
sebebi ile) dolu durumda olup, yeni yapılacak öğrenci 
yurdu, yemekhane, okuma salonlarının devreye alınması 
durumunda internet bağlantılarının yapılabilmesi amacı 
ile 24 portlu yeni bir Cisco CATALST alınarak server 
odasının kapasitesinin geniş tutulması gerekmektedir. 
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TALEPLER VE İHTİYAÇLAR 



 
 

Tarafsız görüş ve önerileriniz  
bizim için önemlidir 

 

İşbirliğiniz için 
TEŞEKKÜR EDERİZ... 
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