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ÖZET
Üniversite bünyesinde hizmet veren Cisco Networking Academy Kursunun kayıt
işlemlerinin internet üzerinden gerçekleşip değerlendirilmektedir. Öğrenci işlemleri , sınıf
işlemleri , yönetici işlemleri web arayüzünden dinamik olarak geçekleşmektedir.
1. GİRİŞ
Projenin web’e taşınmasıyla bilginin erişimi daha hızlı ve güvenli bir şekile
gelmektedir. Kayıt yaptıracak öğrenciler site içerisinde formları doldurmakta, kayıt
sonuçlarını yine site içerisinde öğrenebilmektedir. Başvuru yapan kişiler açık olan
sınıfların dağılımlarını , o sınıfa ati örencileri , yapılan başvuruları görebilmektedir.
Yöneticiler için güvenlik ve yetkilendirme doğrultusunda kendilerine ayrılan arayüzlerde
işlemlerini yapabilmektedir. Yöneticiler başvuru onaylama , kesin kayıt yapma , user
bilgileri güncelleme , sınıf oluşturma , sınıf bilgileri güncelle , sınıf mezun etme , yönetici
oluşturma , yönetici ilgilerini güncelleme , istatistiksel dağılımlar gibi işlemleri hakları
doğrultusunda gerçekleştirebilmektedir.
Otomasyonda web programlama dili olarak ASP ( Active Server Page ) ,
Database olarak MS SQL Server 2000 kullanılmıştır. Otomasyona yönetici girişleri
kullanıcı adı ve şifre ile kontrol edilmektedir. Yönetici bilgileri Database Server’imizde
bulunup sorgulamalar Database taraflı yapılmaktadır. Buda erişimlerin hızlı olmasını
sağlayacaktır. Web sayfalarının dizaynında erişim hızlı olması için sistemi yormayacak
grafikler kullanılmıştır. Sisteme giren bir yönetici erişim hakkı doğrultusunda işlemlerini
yapabilmektedir. Sistemden çıkan yönetici erişim haklarını kaybetmekte , işlemleri için
yeniden giriş yapması gerekmektedir. Yapılan işlemler ile ilgili kayıtlar Databse’imiz
tarafından tutulmaktadır. Otomasyon güvenliği Windows Server , SQL Server ve ASP
birleşimiyle sağlanmaktadır.
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2. KULLANICI ARAYÜZLERİ
2.1 Önbaşvuru Modülü

1.Dönem için kayıt yapmak isteyen kişi aşağıdaki formu doldurarak önbaşvuru
yapmaktadır.
•
•
•

Form içerisinde gerekli alanların
doldurulmasının kontrolü
yapılmıştır.
Telefon hanesine sadece sayısal
değer giribilmektedir.
Yazılan e-mail adresinin e-mail
kuralları çerçevesinde olup
olmadığı kontrol edilmektedir.
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2.2 Sınıf Listeleri ve Aday Listeleri Modülü
Kursa başlamak isteyin kişi ilk önce internet üzerinden önbaşvuru yapmalıdır.
Başvurusu uygun görülen kişilerin Kesin kayıt işlemlerine başlanmaktadır.
Aday önbaşvurusunun kabul edildiğini Aday Listeleri linkinden öğrenmektedir :

2 ve daha sonraki dönemlere kayıt için adaylar kendilerine verilen şifrelerle giriş
yapmaktadır.
Sınıf Listeleri ile Sınıflar ve o sınıfa ait öğrenciler görülmektedir .
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2.2 Aday Arama ve İstatistikler Modülü
Aday Arama ile tüm öğrenciler içeresinden arama yapılabilmektedir.

3.Dönem öğrencilerini öğrenmek istersek :

Başvuru ve sınıfların istatistiksel dağılımları :
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3. YÖNETİCİ ARAYÜZLERİ
Yöneticilerin Öğrenci , Sınıf ve Admin bilgilerini kontrolleri için Administration
arayüzü yazılmıştır.
Administration girişi yapmak isteyen birisi

Kullanıcı Adı ve Şifre girmelidir. 3 defa yanlış bilgi girilmesi halinde pencere kendini
kapatmaktadır.Doğru giriş yapıldıktan sonra admin oturumu açılmaktadır.
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Dikkat edilirse adminler için farklı bir menu sistemi gelmektedir.
Yazmış olduğum sistemde birden fazla Yönetici olduğu için onlara erişim hakları
tanınmıştır.
Her admin hakkı doğrutusunda menu’ye erişebilmektedir.
Mesela tüm haklara sahip bir yöneticimiz :

Hakları sınırlandırılmış bir yöneticimiz :

3.1 Duyuru Modülü
Eklenen duyuru ; Başlangıç Tarihi ile Bitiş Tarihi arasında Anasayfa’da Duyurular
panosunda listelenmektedir.
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Mevcut duyurular işaretlenip silinebilmektedir.

Bir sınıfa yada kişiye duyuru yapmak için ; Duyurular linki altında Mail Gönder arayüzü
yazılmıştır. Yazışmalar cisco@firat.edu.tr üzerinden yapıldığı için , Gönderen olarak
cisco hesabı gösterilmektedir. Bir sınıf seçildiği anda kime alanına o sınıfın
öğrencilerinin mail adresleri yerleşmektedir. Mail ile birlikte dosya gönderilebilmektedir.

Mail gönderme arayüzü için ASP ile birlikte aspSmartMail.dll ‘i kullandım.
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3.2 Listeleme Modülü
Önbaşvurusu kabul edilmiş adaylar listesi :

Sistemdeki Adminler ve erişim hakları :

Sol taraftaki 1 ve 0 lar erişim hakkını göstermektedir.
Mesela : Resul bey Ad.İş ( Admin İşlemleri ) hakkına sahip değildir.
1 ( True ) : Sahip
0 ( False ) : Sahip Değil
Erişim hakkı Duyurular’dan Admin İşlemleri’ne doğru artmaktadır.
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3.3 Başvuru Kabul Modülü
Adaylar form doldurup önbaşvuru yaptıktan sonra yöneticiler onun geçerliliğini kontrol
etmektedir.

Yukarıdaki örnekte aday sallama bilgiler girdiği için , yönetici bunu kabul etmeyip
silecektir.
Yöneticinin onayından geçip başvuru kabul edilirse , bu kabul Anasayfa’daki Aday
Listeleri kısmında gözükmektedir.
Dolayısıyla adaylar , Aday Listerini kontrol ederek başvurusunun kabul edilip
edilmediğini öğrenebilmektedir.
Başvuru kabul edilen adayın e-mail adrsine başvurusunun kabul edildiğine dair bilgiler
gönderilmektedir.

3.4 Kesin Kayıt Kabul Modülü
Başvurusu kabul edilen aday birebir yöneticiyle görüşerek , parasını yatırıp kesin kaydını
yaptırmaktadır.

Eğer adayın başvuru kabul edilmiş fakat aday sonradan vazgeçmişse o kayıt
silinmektedir.
Yönetici Kesin Kayıt Kabul dediği anda bir form açılarak o adayın bilgileri printer’den
çıktı alınmakta , aday tarafından imzalanmaktadır.
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3.5 User İşlemleri Modülü
User Özlük kısmında user aranabilmektedir.

Mesela : soyadında “sal” geçenler dendiğinde aşağıdaki sonucu verecektir :

Adayın soyadına tıklanarak detaylı bilgilerine ulaşılıp güncellenebilmektedir.
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User Düzenle kısmında seçilen sınıfın öğrencileri listelenmektedir.
Bu öğrencilerin User_name ve Password’leri güncellenebilmekte ,
sınıfları değiştirilebilmekte , mail gönderme gibi işlemleri yapılabilmektedir.
Yapılan değişiklikler adaya e-mail yoluyla bildirilmektedir.

Sınıfın eğitimi tamamlandığında öğrencilerin final sınavından aldığı notlar işlenerek o
sınıfın öğrencileri mezun edilmektedir.
Adayın devamsızlık ve bitirememe durumlarıda gözönünde bulundurulmaktadır.
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3.6 Sınıf İşlemleri Modülü
Aktif sınıflar listelenmekte , gerekli görüle sınıflar pasif ( yani sınıfı kapatma )
yapılabilmektedir.
Aynı şekilde pasif sınıflarda aktif yapılabilmektedir.

Yeni sınıf eklemek için :

Bir dönemde birden fazla kur bulunabilmektedir.Yönetici dönem numarasını yazdığı
anda , yazması gereken kur numarası otomatik olarak gelmektedir.
Mesela : Yönetici dönem kutucuğuna 1 yazdığında kur kutucuğuna otomatik olarak 11
yazılmaktadır.Çünkü daha önceden 1.Dönem için 10 tane kur açılmıştır.Açılacak kur
numarası 11 olmalıdır.
Ders saatleri şifrelenerek database’e yazılmakta , daha sonra şifre çözülerek kullanıcıya
ve yöneticiye yansımaktadır.
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Ders saatlerinin şifreleme uygulaması aşağıda gösterilmiştir.

Ders saati database’e rakamlar halinde yazılmaktadır.Yöneticinin hata yapmaması için
client-side çevirme işlemi yapılmıştır.
Sınıf bilgilerini güncellemek için :
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3.7 Admin İşlemleri Modülü
Aktif adminler listelenmekte , gerekli görüle adminler pasif yapılabilmektedir.Aynı
şekilde pasif adminlerde aktif yapılabilmektedir.

Yeni bir Admin oluşturma en üst seviyedeki admin tarafından yapılır. Oluturulacak olan
adminin yetkisi kutucuklar işaretlenerek belirlenir. İşaretli olan kutucuğa erişim hakkı
olur.

Admin bilgileri güncellenebilmekte , erişim hakları değiştirilebilmektedir.

Sağ tarafa doğru görülen Erişim Hakları için 8xn boyutunda matris kullanılmıştır.
Kutucuklar işaretlenerek düzenlemeler yapılır.
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4. DATABASE MİMARİSİ
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