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ABSTRACT
It is very important that the term projects should be brought to the up-to-date
standards and by-laws in terms of increasing the quality of education and the enabling
students to take place in rapid-growing information world. The term projects could be
done by a group of students as well as individually. Nowadays, the advantages provided by
information technologies and the diversity of computers and by-products, revised
computers labs and existence of professional tools enable individual implementation of
term projects and provide great advantages in learning process. On the other hand, the
development of internet, intranet and network systems increase self-development of
instructors and the diversity of projects as well as they speed up the project control and the
communication between the educators and the students. Consequently, the information
technologies give opportunity to produce original projects work.
Key words: Term projects, Information technologies, Intranet, Network

ÖZET
Dönem projelerinin güncel proje yapım standartlarına ve yönetmeliklerine uygun
hale getirilmesi, öğrencilerin hızlı gelişen bilgi dünyasındaki yerini alabilmesi eğitim
kalitesinin artmasında büyük önem taşır. Dönem projeleri bir öğrenci grubu tarafından
yapılabileceği gibi bireysel olarak ta gerçekleştirilebilir. Günümüzde bilgi ve bilişim
teknolojilerinin sağladığı kolaylıklar, bilgisayar ve yan ürünlerinin çeşitliliği, yeniden
güncellenmiş bilgisayar laboratuarları, teknolojik yeni mesleki araçların varlığı dönem
projelerinin bireysel yapılabilir olmasına olanak tanımakta ve öğrenme açısından büyük
yararlar sağlamaktadır. Bu ilerlemelerin yanında, internet, kurum içi özel ağ sistemi ve ağ
sistemlerinin gelişmesi; öğretim elemanlarının kendilerini geliştirmesine, proje
çeşitliliğinin artırılabilmesine, proje denetim ve öğrenci – öğretim elemanı iletişiminin
hızlanmasına, öğrenci tarafından özgün proje hazırlanabilmesine olanak sağlamaktadır.
Anahtar kelimeler: Dönem projeleri, Bilişim Teknolojisi, Kurum İçi Özel Ağ Sistemi,Ağ
Sistemleri.
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Meslek yüksekokullarında çeşitli bölümlerde müfredata göre yürütülen projeler
öğrenci tarafından başarıyla tamamlandığında ilgili sektöre geri besleme sağlamaktadır.
Öğretim elemanının proje yöneticiliği/danışmanlığı sırasında göstereceği performans
benzer projelerin yapımında almış olduğu rol ve deneyimine bağlıdır. Genel olarak proje
dersleri haftada 2-4 saatlik periyotlar halinde sürdürülmektedir. Proje dersleri teorik ve
pratik bilginin aynı anda verildiği derslerdendir. Yönetici/proje danışmanı öncelikle
projenin güncel kullanım alanlarını ve teorisini verdikten sonra uygulama yaptırmaktadır.
Proje uygulaması sırasında laboratuar ortamında mesleki paket programları kullanılması ve
ilgili proje yapım modülünün de öğretilmesi gerekmektedir. Teknolojinin sınıflarımıza
girmesiyle hem bizlere hem de öğrencilerimize yeni olanaklar tanınacaktır. Ancak,
unutmamalıyız ki, bu süreç işimizi biraz daha artıracaktır. Çünkü yeni teknolojik
yöntemleri kullanmamız, sınıf dışı kaynaklara ulaşmamız ve bunlara nasıl ulaşılacağını
bilmemiz gerekir. (Akkoyunlu,1999)

DÖNEM PROJELERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE PROJE
KONTROLÜ
Öncelikle proje dersine kayıtlı ortalama 40 öğrenci olduğu varsayımıyla yine aynı
sayıda özgün proje yapımına nezaret ve kontrol söz konusudur. Kısıtlı süre içerisinde ders
teorisinin anlatılması, paket program modülü kullanımı öğretimi, projenin öğrenci
tarafından yapımı ve proje yöneticisi/danışmanı tarafından kontrolü imkânsızlaşacaktır.
Bilgi teknolojilerinden bahsettiğimiz günümüzde bilgisayar ortamında yapılan ve saklanan
proje verilerinin yine kontrolü sırasında da bilgisayar ortamının kullanılması uygun
olacaktır. Her öğretmen kendi, özel koşullarına uygun kullanma stratejisi(leri)ni
bulmalıdır! Ayrıca, teknolojinin bir çok durum, süreç ve müfredat kapsamında
kullanılabileceği bilinmelidir. Bu konuda oldukça az kısıtlama bulunmaktadır.
(Akkoyunlu,1999)
Gerekli Donanım

Öncelikle Bilgisayar laboratuarında Okul İçi ve/veya Laboratuar İçi Bilgisayar Ağı
(Intranet) bulunmalıdır. Bilgisayar laboratuar varlığı varsayılarak ekstra donanımı
sıralayacak olursak. Laboratuar bilgisayarlarını ortak bir haberleşme ağında buluşturmak
için, göbek (hub), anahtarlayıcı (switch), yönlendirici (router) veya köprü (bridge)
donanımlarından bir veya bir kaçına, ve bu bilgisayarlarda ağ kartlarına, ayrıca bunları
birbirine bağlamak için ağ kablolarına gereksinim vardır.
Ağ kartı

Bilgisayarların ağ ortamına bağlanıp iletişimi sağlayan elektronik devrelerdir. Ağ
kartları bilgisayardan gönderilecek verileri paketlere ayırarak gönderir, karşı bilgisayardaki
ağ kartı paketleri alır, tekrar birleştirerek dosya yapısına çevirir iletişim esnasında veri
kaybının olup olmadığını denetler. Bilgisayarlardaki ağ kartları ile ağ geçitlerinin (eğer
otomatik algılama özelliğine sahip değilseler) hızları aynı olmalıdır. Genelde okullarımız
laboratuarlarında kullanılan bilgisayar ağ kartı, 10/100 Mbit otomatik algılamalı
olmaktadır. Burada otomatik algılama özelliği karşı donanım hızını algılayıp hızını ona
göre ayarlamasıdır. (10Mbit veya 100 Mbit vs.)
Göbek (Hub)
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Bilgisayar ağı kurulumunda en basit bağlantı birimlerindendir. Portlardaki iletişimi diğer
portlara da aynen yansıtır. Bu durumda performans düşük kalmaktadır. Maliyetinin düşük
olmasından başka avantajı olmayan bu cihazlar konfigürasyon gerektirmezler.

Anahtarlayıcı (Switch)

Dört ila otuziki bilgisayarı birbirine bağlamada kullanılan akıllı cihazlardır. Akıllı
cihazlar denmesinin sebebi de göbeklerdekinin aksine portlardaki iletişimi diğer portlara
da göndermemesidir. Bağlandığı bilgisayarın IP adresini kaydeder. Bir veri aldığında bunu
yalnızca gönderilmesi gereken bilgisayara yollar. Kullanımı göbek kadar kolay olmakla
beraber, kendi içinde hangi girişe hangi bilgisayarın takılı olduğunu öğrenir ve
yönlendirmeyi buna göre yapar. Performansı göbeklere kıyasla çok daha yüksektir. Sistem
yöneticisinin herhangi bir konfigürasyon veya programlama yapmasını gerektirmez.
Yönlendirici (Router) ve Köprü (Bridge)

Genelde aynı veya farklı protkoller kullanan ağları birbirine bağlamakta kullanıldıkları için
konumuz dışında tutulmuşlardır.

GEREKLİ YAZILIM
Günümüzde ağ üzerinden çalışan birçok sınıf kontrol ve ders anlatım yazılımları
geliştirilmiştir. Bu yazılımlardan tamamına yakını ana bilgisayar ve abone bilgisayarlara
gerekli programın yüklenmesi ve limitli abone sayısına göre çalışmaktadır. Meslek
yüksekokullarının laboratuarlarına bu tür programların uygulanması ve yazılımın
yaşatılması oldukça zor ve maliyetli gözükmektedir. Meslek Yüksekokulları
laboratuarlarında genelde, devamlı bakım gerektirmemesi, onarım kolaylığı ve diğer
sebeplerle sistem koruyucu programlar (Deepfreeze, Goback vb.) kullanılmaktadır. Mevcut
sınıf yönetim programları satın alınması ve kurulumu yerine ağa bağlı ve veri kaydı için
ayrılmış herhangi bir bilgisayar veya öğretim elemanının kullandığı bilgisayar Dosya
Aktarım İletişim Protokolü sunucusu (FTP server) haline getirilerecek ana makine ve
öğrenci makinelerinde FTP kullanılarak öğretim elemanı ile öğrencilerin veri iletişimleri
sağlanacaktır. Böylece bütün kontrol ve çalışma periyotları esnasında öğrencinin yapmış
olduğu proje verisini bahsi geçen sistem aracılığı ile proje yöneticisiyle paylaşması ve
aşamaların proje yöneticisinde kayıtlı olması ve proje takibinde kolaylık sağlanacaktır.
Bu durumda yalnızca bir bilgisayarın server konfigürasyonu yapılacak ve öğrenci
bilgisayarlarında ekstra programa ihtiyaç kalmayacaktır. Aslında öğretim görevlisi
bilgisayarında da sistem koruyucu programların yüklü olabileceği düşünülürse geçici
kurulumu oldukça kolay ve konfigürasyonu sonradan veya kurulum sırasında eklenebilen
ve öğrencilerden gelecek verileri harici depolama aygıtına yönlendirilebilecek bir yazılım
oldukça kullanışlı olacaktır. Ayrıca yazılımın öğrencilere ait kullanıcı bilgilerini ve
şifrelerini yine harici bir kayıt cihazında tutması da gereklidir.
WinFTP Sunucu

WinFTP Sunucu Windows tabanlı sistemler için FTP Sunucu kurma yazılımıdır.
Arayüzü gayet basit olan program Windows 98/NT/XP/VISTA sistemlere kolaylıkla
kurulabilir. Program, kurulum ve kullanımı oldukça basit olan güçlü bir FTP sunucusudur.
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FTP standartlarını destekler. Sunucu ile istemci arasındaki iletişimin şifrelenmiş şekilde
yapılabilmesine imkan veren standart teknoloji (SSL-128 bit) kullanır.
Sunucunun, gerçek zamanlı bilgi fonksiyonu gerçek zamanda FTP sunucusunu
izleme imkanı tanır. Sunucuya bağlanan her kullanıcı ve faaliyeti için bir tablo satırı
tahsis edilmiştir. Böylelikle kullanıcılar ve faaliyetleri hakkında bağlantı sırasında ayrıntılı
bilgi gösterilebilir (www.wftpserver.com).
Programın Kurulumu

Burada daha önceden temin edilen WinFTP Server sürüm 2.1.4
(http://www.wftpserver.com/download.htm) kurulumu anlatılacaktır. Diğer sürümlerin
kurulumu ve çalışma prensibi çok farklı değildir.
Donanım Gereksinimi :
•
•
•
•

Pentium işlemci (300 MHz veya üstü).
64 MB RAM
256- renk veya daha fazla renk desteği olan ekran kartı
10 MB Boş harddisk alanı

Yazılım Gereksinimi :
•
•
•

Windows 98 , ME, NT 4.0, 2000, XP, 2003, Vista
Minimum 800 x 600 ekran çözünürlüğü
Winsock 2.0 veya üstü (Yukarıda işletim sistemlerinde standarttır).

Aşağıdaki ekran çıktılarında görüleceği gibi program çok kısa bir süre içinde 7
adımda öğretim görevlisi bilgisayarına kurulabilir. Kurulacak bilgisayarda sistem koruyucu
programların bulunması bu çalışmayı çok fazla etkilemeyecektir. Çok kısa sürede kurulan
program için her ders başlangıcında sadece birkaç dakika ayırmak yeterlidir (Şekil.1),
(Şekil.2), (Şekil.3), (Şekil.4).

Şekil 1. Kurulum Sırasında 1. ve 2. Adıma Ait Ekran Görüntüleri
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Şekil 2. Kurulum Sırasında 3. ve 4. Adıma Ait Ekran Görüntüleri

Şekil 3. Kurulum Sırasında 5. ve 6. Adıma Ait Ekran Görüntüleri

Şekil 4. Kurulum Sırasında 7. Adıma Ait Ekran Görüntüleri
Programın Kullanılması
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Kurulumdan sonra program çalışır hale getirilmiştir. Masaüstünde, Hızlı başlat
veya Başlat menüsü Programlar altında WinFtp klasörü altında kısayolu oluşmuştur.
Program bu seçeneklerden herhangi biri ile başlatılarak ders özelliğine göre ders süresince
veya daha uzun süre açık tutulacaktır.Programın açılıştan sonraki ilk ekran görüntüsünde
(Şekil 5) kurulduğu bilgisayarın Merkezi İşlem Birimi (CPU) tipi, CPU hızı, CPU sayısı,
işletim sistemi, bellek kapasitesi, kullanılabilir bellek miktarı, IP numarası verilmekte olup
kayıtlı öğrencilerin sadece kendi web tarayıcılarının adres çubuğundan ana bilgisayarın IP
numarasını (örnek : ftp://192.168.0.3) girmeleri
halinde öğrenci ve öğretim elemanı
arasında veri iletişimi müsait olacaktır. Çalışma sırasında sadece intranet bağlantısı yeterli
olup Internet bağlantısına gerek duyulmamaktadır. Bu aşamada öğretim elemanı her sınıfa
veya her öğrenciye ayrı bir dizin tahsis edebilir ve bağlı öğrencileri ve IP numaralarını
görebilir.Yeni bir kullanıcı eklemek için Hesap Sihirbazı (Account Wizard) açılır. Gelen
pencerede Kullanıcı Adı (User Name) kısmına öğrenci numarası girilmesi daha uygun
olacaktır. Şifre (Password) ve Sifre Doğrulaması (Confirm Password) öğrenci tarafından
girilmelidir. Böylelikle bir öğrencinin hesabına diğer bir öğrenci ulaşamayacaktır (Şekil
6).Sonraki pencerede kullanıcıya (öğrenciye) verilecek dosya ve dizin izinleri
görülmektedir. Öğrenciler aynı dizinde çalışacaklarsa sadece dosya yazma ve dizin
listeleme izinleri verilmelidir Sistem, veri dizini olarak harici bir veri kayıt cihazı
seçilmesine imkan vermektedir. Kullanıcının (öğrencinin) dosya aktarım ve alım hızlarına
bağlanma sayısına limit verilebilir. Bu değerin 0 olması limitsiz anlamına gelmektedir.
(Şekil 6).

Öğretim Gör.
Bilgisayarı IP
numarası

Şekil 5. Program Çalıştırıldıktan Sonraki İlk Ekran Görüntüsü
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Şekil 6. Hesap Sihirbazı (Account Wizard) Pencereleri Ekran Görüntüsü

Son butonu ile kullanıcı aktivasyonu yapılmış demektir. Böylelikle öğrenci verilen
limit ve izinler ölçüsünde öğretim elemanı bilgisayarı ile iletişime geçebilecektir. Her
öğrenci için kullanıcı ismi, şifre, limit vb. tanımlamalar bir defaya mahsus olmak üzere
dönem başında gerçekleştirilir ve konfigürasyon saklanır.
Öğretim elemanının birden çok ders veya sınıfın sorumluluğunu alması durumunda
her sınıf veya ders için farklı dizinler oluşturulabilir. Her sınıf için farklı grup
oluşturulması da kullanım kolaylıklarından biridir.
Kullanıcı Hesabı (User Account) bölümünden aynı işlemler daha hızlı bir şekilde
oluşturulabilir.
Dosya Erişimi (File Access) bölümünde öğrencinin gönderebileceği dosya ismine
kısıt getirebilir yukarıdaki örnekte 085035001 nolu öğrenci sadece ismi 8503501 ile
başlayan ve uzantısı pas olan dosyaları gönderebilmekte ve farklı dosya isim ve
uzantılarını gönderme izni bulunmamaktadır. Dersin özelliğine göre yönetici tarafından bu
kısım düzenlenmelidir. (Şekil 7).

Şekil 7. Kullanıcı Hesabı (User Account) Pencereleri Ekran Görüntüsü
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Bilgi (Information)
saklanabilmektedir (Şekil 8).

bölümünde

ise

öğrenci

ile

ilgili

bütün

bilgiler

Şekil 8. Kullanıcı Hesabı (User Account) Bilgi (Information) Penceresi Ekran
Görüntüsü

Kullanıcı İstatistikleri (User Statistics) bölümünde öğrencinin WinFTP sunucu
kullanımı ile ilgili istsatiksel bilgiler bulunmaktadır (Şekil 9).

Şekil 9. Kullanıcı Hesabı (User Account) Kullanıcı İstatistikleri (User Statistics)
Penceresi Ekran Görüntüsü

Grup Hesabı (Group account) () kısmında ise sınıflar ile her sınıfın farklı dosya
gönderme ve alma dizinleri oluşturulabilir. Örnekte her sınıfın gönderme dizini sınıf
ismiyle ve öğretim görevlisinin göndereceği dosya veya verileri alma dizini arşiv dizini
olarak oluşturulmuştur (Şekil 10).
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Şekil 10. Grup Hesabı (Group Account) Penceresi Ekran Görüntüsü

Sistem konfügürasyonunun her derste basitçe yüklenmesi için yığın dosyası
hazırlanmalıdır. Bu dosya .bat uzantılı olarak aşağıdaki örnekteki gibi olabilir. Örnekte
veri dosyaları taşınabilir harici kayıt cihazına yönlendirilmektedir. Böylelikle veriler sistem
koruma programlarından etkilenmeyecektir. Her kurulumdan sonra aşağıdaki dosya
otomatik olarak çalıştırılmalıdır.
copy data\*.* C:\"Program Files\WinFtp Server"\data\*.*
copy "WinFtpServer.xml" C:\"Program Files\WinFtp Server"\*.*
md h:\"HARITA-GECE"
md h:\"HARITA-NORMAL"
md h:\"IO1A"
md h:\"IO1B"
md h:\"NO1A"
md h:\"NO1B"
md h:\"arsiv"
Programın Sonuçlarda veya Sınav Sistemine Uygulanması

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve diğer uzaktan eğitim veren kuruluşların uzaktan
eğitim içerisinde yer alan test sistemleri ya da bu sistemlere ilişkin yayınlar incelenirse
klasik eğitim/öğretim sisteminin bu yeni ortama aynen taşınmaya çalışıldığı görülür.
Örneğin öğrenci değerlendirmeleri ile ilgili olarak denilmektedir ki "ders geçme notunun
ön lisans ve lisans programlarında %80'i, yüksek lisans programlarında ise
%50'sinin gözetim altında yapılan sınavlardan oluşması gerekmektedir". Bu yolla
uzaktan eğitim ortamına özgü alternatif değerlendirme yollarının önü büyük ölçüde
kapatılıp klasik, sınıf ortamlarındaki gibi sınav sistemleri ile değerlendirme yapılması
istenmektedir (Deperlioğlu, 2007).
534

1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009,
Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Konya

Program sınıf ortamında ve öğretim elemanı denetiminde çalışması özelliği ile
sınav sırasında da öğretim elemanının tek tek kontrolü yerine sınıfın tamamına hakimiyeti
sağlanacak ve öğrenci sınav sonuç verileri güvenli bir ortamda sonradan değerlendirilmek
üzere saklanacaktır.

SONUÇ
Bilgi teknolojilerinin geliştiği günümüzde proje yapım standartları ve yönetmelikler
projelerin bilgisayar ve teknolojik ortamda yapılmasını gerekli kılmaktadır. Okullarımızda
da dönem projeleri olarak adlandırılan projelerin laboratuar ortamında güncel program ve
teknikler kullanılarak standartlara uygun şekilde yapılması ara eleman kalitesi açısından
önemlidir. Bu bağlamda proje eğitimi ve kontrolünde oluşacak yoğunluğun azaltılması ve
öğrencinin projeye bire bir iştirakinin sağlanması açısından Bilgi teknolojilerin proje ders
ve laboratuar ortamlarına aktarımı gereklidir. Gelişmiş farklı sınıf kontrol veya FTP
programlarının yanı sıra önerdiğimiz WinFTP Server kurulumu, kullanılması ve
sürekliliğinin sağlanması basit ve kolaydır.
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