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ÖZET: 
 

Üniversitelerde veya bu gibi laboratuar ortamı bulunan kuruluşlarda kullanıcıların 
daha rahat ve daha düzenli bir şekilde laboratuarları kullanmaları gerekmektedir. Ayrıca 
laboratuarın güvenliği de önemli bir unsurdur. Çünkü çok kullanıcının bulunduğu bu gibi 
laboratuar ortamlarında, bilgisayarlarla ilgili bilgilere de ulaşmak gerekir. Herhangi bir sorun 
çıktığı zaman o bilgisayarı kimlerin kullandığı, hangi saatlerde kullanıldığı gibi bilgiler 
gerekebilir. İşte bu gibi problemleri çözmek için geliştirilmiş bir otomasyondur. Otomasyon 
sayesinde hem kullanıcılar rahat ve faydalı bir şekilde laboratuarları kullanmakta hem de 
sorun çıkma durumunda bilgilere kolayca ulaşılabilmektedir. 
 
1. GİRİŞ: 
 

Yapılan otomasyon Fırat Üniversitesi Enformatik Bölümüne bağlı olan bütün 
laboratuarlarda kullanılmaktadır. Otomasyon ile görevliler laboratuarı çok rahat bir şekilde 
kontrol edebilmektedir. Görevli Laboratuardaki bütün bilgisayarların listesini ve bu 
bilgisayarların durumlarını (yani bilgisayarın kullanımda mı, kullanım süresinin aşılıp 
aşılmadığını yada bilgisayarın arıza durumunu) görebilmektedir. Böylelikle laboratuara gelen 
öğrenci boş olan herhangi bir bilgisayara, öğrenci numarası girilip kontrol edildikten sonra 
yerleştirilmektedir. Gerekli durumlarda kullanıcı laboratuardan atılabilir ve bu kullanıcı belirli 
süreliğine yada tamamen laboratuar kullanımından men edilebilir. 

 
Sistemde üç farklı kullanıcı mevcuttur. Bunlar laboratuar sorumlusu, arıza takip 

sorumlusu ve ana yöneticidir. Ana yöneticinin gelişmiş bir konsoldan istediği bilgiye 
ulaşabilmektedir.  

 
Otomasyon Windows 2003 işletim sistemi üzerinde kurulu olup, programlama dili 

olarak ASP (Active Server Pages), HTML, veritabanı dili olarak SQL, veritabanı programı 
olarak MS SQL, görsel kısımlar için Photoshop programı kullanılmıştır.  

 
 

2. LABORATUAR GÖREVLİSİ MODÜLÜ 
 

Bu modül ile laboratuarlardan sorumlu olan görevli kişi, kullanıcı işlemlerini 
gerçekleştirebilmektedir. Bu işlemler şöyle sıralanabilir, kullanıcıyı laboratuarda herhangi bir 
bilgisayara yerleştirme, kullanıcı bilgisayarla işini bitirdikten sonra laboratuardan çıkarabilir, 
kullanıcı kurallar dışında davranır yada bilgisayara zarar verici davranışlarda bulunduğu 
zaman bilgisayardan atılabilir, yasaklanabilir yada bilgisayarları kullanımdan men edilebilir, 
kullanıcı bir saatten fazla bir kullanımda bulunmuşsa bu programdan görünebilir ve eğer 
laboratuarda bilgisayar kullanmayı bekleyen kişiler varsa o kişi laboratuardan çıkarılabilir. 
 



 
 

Şekil 1 : Görevli Modülü Görünümü 
Şekilden de görüldüğü gibi bilgisayarların bir listesi mevcut ve yanlarında Kullanıcı 

durumu, Arıza, Kullanıcı No, Süre, Kullanıcı At isimli kolonlar mevcut. Görevli buradan 
oturum açma, arıza bildirme, kullanıcı atma gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor.  

 
 

Şekil 2: Oturum Açma İşlemi 
Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi öğrenci numarası ile giriş yapılıp üniversitenin 

öğrenci işleri veritabanından sorgulatarak kullanıcıyı görebilir ve oturtabiliriz veya yüksek 
lisans yada doktora öğrencisi ise bilgilerinin girilebildiği ayrı bir kısım mevcuttur. Kullanıcı 
bilgileri girildikten sonra aşağıdaki şekil görülür.  



 
 

Şekil 3: Kullanıcı Kaydetme İşlemi 
 

Burada Kaydet butonuna basıldığı anda bu kullanıcı seçilen bilgisayara oturtulmuş 
olur ve süre işlemeye başlar. Bilgisayara yerleştirildikten sonraki durumu işe aşağıdaki 
şekildeki gibidir. 
 

 
 

Şekil 4: Bilgisayarda Kullanıcın oturduğu durum 
 

Arıza bildirme işleminde ise arızalı olan bilgisayarlar arıza sebepleri bildirilerek 
kaydedilir. Burada kaydetme işlemini gerçekleştirirken bilgisayarı en son kullanan iki kişinin 
de bilgileri de mevcuttur. İstenildiği takdir de bu kişileri de arıza tablosuna 
kaydedilebilmektedir. Bunun görünümü de aşağıdaki gibidir. Bu işlem sonucunda o bilgisayar 
listede arızalı olarak görülmektedir.  



 
 

Şekil 5: Arıza Bildirme İşlemi 
 
3. Arıza Takip Sorumlusu Modülü 
 

Bu modül ile laboratuarlarda arızalı olan bilgisayarların arızaları giderildikten sonra bu 
bilgileri girebilecek bir sistem mevcuttur. Bu modülü kullanan görevlinin yaptığı işlem bir 
bilgisayarın onarım işlemleri bitirildikten sonra yapılan işlem bilgilerini girerek tekrar o 
bilgisayarı aktif hale getirebilir.  
 

 
Şekil 6: Arıza Takip Sorumlusu Ekranı 

 
Ekranda da görüldüğü gibi görevli istediği laboratuarı seçerek orda ki herhangi bir 

arızalı olan bilgisayarın onarım bilgilerini girerek bilgisayarı aktif hale getirebilir.   



 
 

Şekil 7: Arıza Giderme işlemi için Görevli Ekranı 
 

Yukarıdaki şekilden de görüldüğü gibi arıza gider seçeneği seçilerek bu işlem 
gerçekleştirilebilir. Arıza gider butonuna basıldıktan sonraki görüntü aşağıdaki gibi 
olmaktadır.  

 
Şekil 8: Arıza Gider Butonuna basıldıktan sonraki durum 

 
Burada görevli yapmış olduğu işlemin açılamasını girerek bilgisayarı aktif hale getirir.  

 
 
4. Ana Yönetici Modülü 
 

Programın genel gayelerinden biride ana yönetici işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. 
Bu modül ile yapılabilecek işlemleri sıralarsak istatistikler, arama işlemleri, laboratuar 
Ekleme, Laboratuar Silme, laboratuara bilgisayar ekleme ya da silme işlemleri, görevli silme, 
ekleme işlemleri, Arızalı bilgisayarları görebilme, Kara liste ve sabıka listesi işlemleri gibi 
işlemler yapılabilmektedir. Ana yönetici modülünün görünümü aşağıdaki gibidir.  



 
Şekil 9: Ana Yönetici Modülü görünümü 

 
Görüldüğü şeklin solundaki menü yardımıyla birçok işlem gerçekleştirilebilmektedir. 

 
4.1 Tarihler Arası İstatistik İşlemi 
 

Bu kısımda yönetici aşağıdaki şekilden de görüldüğü istediği bilgilere 
ulaşabilmektedir. Burada istediği tarih aralıklarında istediği laboratuarda istediği bilgisayarlar 
yada istediği kullanıcı ile ilgili bilgilere ulaşabilmektedir.  

 
Şekil 10: Tarihler Arası İstatistik İşlemi 



Burada bilgiler girilip işlem gerçekleştirildikten sonraki durum ve sonuçlar aşağıdaki 
şekildeki gibidir.  

 

 
Şekil 11:Tarihler arası istatistik Sonucu görünümü 

 
4.2 Bilgisayarları sayı olarak en çok kullanan 50 Kullanıcı (Top 50 Kullanıcı Sayı) 
 

Bu kısımda Laboratuarları sayı olarak en çok kullanan 50 kişinin listesi 
bulunmaktadır. Bunun gösterim şekli aşağıdaki gibidir. 

 
Şekil 12: Top 50 Kullanıcı Sayı Listesi 



 
4.3 Bilgisayarları süre olarak en çok kullanan 50 Kullanıcı (Top 50 Kullanıcı Süre) 
 

Bu kısımda Laboratuarları süre olarak en çok kullanan 50 kişinin listesi 
bulunmaktadır. Bunun gösterim şekli aşağıdaki gibidir. 

 
Şekil 13: Top 50 Kullanıcı Süre 

 
4.4 Sayı olarak En çok Kullanılan Bilgisayarlar (Top 50 Bilgisayar Sayı) 

 
Bu kısımda Laboratuarlardaki bilgisayarlardan sayı olarak en çok kullanılan 50 

bilgisayarın listesi görülmektedir. 

 
Şekil 14: Top 50 Bilgisayar Sayı 

 
 



 
 
 
4.4 Süre olarak En çok Kullanılan Bilgisayarlar (Top 50 Bilgisayar Süre) 

Bu kısımda Laboratuarlardaki bilgisayarlardan süre olarak en çok kullanılan 50 
bilgisayarın listesi görülmektedir. 
 

 
Şekil 15: Top 50 Bilgisayar Süre 

4.5 Sayı olarak Laboratuarlardaki Bilgisayarların Kullanım oranı 
 

Bu kısımda herhangi bir laboratuardaki bilgisayarların kullanımlarının sayı olarak 
istatistiği bulunmaktadır. Seçilen laboratuardaki en çok kullanılan 20 bilgisayarın listesi 
görüntülenir.  

 



Şekil 16: Top 20 Bilgisayar Sayı 
 
 
 
4.6 Süre olarak Laboratuarlardaki Bilgisayarların Kullanım oranı 

 
Bu kısımda herhangi bir laboratuardaki bilgisayarların kullanımlarının süre olarak 

istatistiği bulunmaktadır. Seçilen laboratuardaki en çok kullanılan 20 bilgisayarın listesi 
görüntülenir.  

 
Şekil 17: Top 20 Bilgisayar Süre 

 
4.7 Arızalı Bilgisayarlar 
 

Bu kısımda arızalı olan bilgisayarların listesi görünmektedir. Buradan arızalı 
bilgisayar aktif hale getirilebilir ve arıza nedenleriyle birlikte görülebilmektedir.  

 
Şekil 18: Arıza İstatistikleri 



4.8 Sabıka Listesi 
 

Bu menü aracılığıyla laboratuarlardan atılan kullanıcıların bir listesi görülmektedir. 
Buradan bu kullanıcının laboratuardan neden atıldığı gibi bilgiler atılma ayrıntıları kısmından 
görülebilir. Ayrıca istenilen kullanıcı kara listeye alınarak istenilen süre kadar 
laboratuarlardan yasaklanabilir. Bu işlemin görüntüsü aşağıdaki gibidir.  

 
Şekil 19: Sabıka Listesi 

 
4.9 Kara Liste 

Burada kara listeye alınan kullanıcıların listesi görülmektedir. Bu kısımdan bu 
kullanıcının hangi tarihe kadar yasaklandığını görebilir ve istenildiği taktirde bu yasaklama 
affetme işlemi ile sonlandırılabilir.  

 
Şekil 20: Kara Liste 

 
4.10 Sayı olarak en Çok kullanılan Laboratuarlar 
 

Burada yapılan işlem kayıtlı olan laboratuarlar arasında sayı olarak hangisinin daha 
çok kullanıldığı gibi bilgileri görüntüler.  
 

 
Şekil 21: En Çok Kullanılan Laboratuar Sayı 

 
 
 



 
4.11 Süre olarak en Çok kullanılan Laboratuarlar 

 
Burada yapılan işlem kayıtlı olan laboratuarlar arasında süre olarak hangisinin daha 

çok kullanıldığı gibi bilgileri görüntüler.  

 
Şekil 22: En Çok Kullanılan Laboratuar Süre 

 
4.12 Laboratuar Ekleme İşlemi 
 

Bu menü ile sisteme laboratuar eklenebilir. İstenilen özelliklere göre laboratuar eklenebilir. 

 
Şekil 22: Laboratuar Ekleme İşlemi 

 
 
 
4.13 Laboratuar Silme İşlemi 
 

Bu menü ile sistemde kayıtlı olan laboratuarlar silinebilir. Seçilen bilgisayar silme 
işlemi laboratuar sil butonu ile yapılabilir. 
 

 
 
 



 
4.14 Laboratuar Güncelleme İşlemi 

 
Bu menü ile sistemde kayıtlı olan laboratuarlar güncellenebilir. Seçilen laboratuara 

isteğe bağlı olarak, bilgisayar eklenip silinebilir. Bununla ilgili görüntü aşağıdaki şekildeki 
gibidir. 

 
Şekil 23: Laboratuar Güncelleme İşlemi 

Burada laboratuara bilgisayar ekle, ya da laboratuardan bilgisayar sil linkleri 
yardımıyla işlemler gerçekleştirilebilir.  
 
4.15 Görevli Ekleme İşlemi 

 
Bu menü yardımı ile Laboratuarlara görevli ekleme işlemi yapılabilir. Burada istenilen 

bilgiler girilerek herhangi bir laboratuara, arıza kontrolüne, ya da ana yönetici olarak 
atanabilir.  
 

 
Şekil 24: Görevli Ekleme İşlemi 

 



4.16 Görevli Silme İşlemi 
 
Bu menü yardımı ile ise daha önceden sisteme eklenmiş olan görevliler silinebilir.  
 

 
Şekil 25: Görevli Silme İşlemi 

 


