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( 300 - 600 Mbps , 2.4 Ghz & 5 Ghz )

( 1 Gbps ? 
<6 Ghz )

( 54 Mbps , 2.4 Ghz )

( 11 Mbps , 2.4 Ghz)

( 54 Mbps , 5 Ghz )

Draft 2.0

Draft 7.0





Ön Hazırlıklar

● Kablosuz ağ anketi sonuçlarının analizi
● BEK Komisyonunda öncelikli yerlerin 

kararlaştırılması
      -  Derslik-Amfi-Lab-Ortak Alanlara öncelik
      -  Ofis odalarının kapsam dışında tutulması

● Yatırım bütçesinin onaylanması
● Teknik ve İdari yönden ihale hazırlıklarına 

başlanılması
● İhaleye çıkış ve cihazların teslimi



İhale Özeti

● 230 adet yeni ağ cihazı
● 802.11 a/b/g/n  cihazlar ( 300 Mbps-max  3x3 MIMO)
● Çift radyolu (hem 2.4 hem 5 Ghz aynı anda yayın)
● Belli bir yıl boyunca ihale indirim fiyatlarının korunması
● 2048 adet kablosuz ağ cihazına kadar genişleyebilme
● Üretici firma garanti-destek-bakım paketleri
● vs. vs. vs





Yeni Kablosuz Ağ Yapısı (Tasarım)

SSID Yayınları
 
İsim                : ng2k 
Şifreleme        :  şifresiz
Yetkilendirme  :   captive portal (web'den yetki)
                            kullanıcı kodu-şifre

İsim                : eduroam 
Şifreleme        :  şifreli (WPA2/AES)
Yetkilendirme  : 802.1x  
                          kullanıcı kodu - şifre  

Not: eduroam yayını hem odtü kullanıcılarına, hem dünyadaki eduroam 
birliğine üye akademik kurumların kullanıcılarına hizmet verecektir.



Yeni Özellikler -1 (Tasarım)

● Tak / çalıştır AP yapısı 
● Roaming (AP'den AP'ye kesintisiz geçiş)
● İzinsiz AP'lerin tespiti ve önlenebilmesi
● Kullanıcının yerine göre servisler (*)
● Bölüm/birimlere özel kablosuz ağ yayınları
● web portaldan kullanıcı kodu-şifre yetkilendirmesi
● web portalda FAQ – yardım sayfaları



Yeni Özellikler -2 (Tasarım)

● Misafir kablosuz ağ kullanımı
● Ağ kısıtlamalarında bilgilendirme- limitli kullanım (*)
● Kullanıcıya veya koşullara bağlı özelleştirmeler
● İleri radyo yönetim özellikleri 
● Kablosuz ağda ileri güvenlik (firewall) özellikleri
● ODTÜ kapsamı harici SSID yayınları

vs. vs. vs.*



Genişleme Alımları

● BİDB'nin yapacağı ek alımlar
     ( bütçe sebebiyle bu sene yapılamayan işler)

● Bölüm-birimlerin yapacağı alımlar
     ( ofis odaları – ek ihtiyaçlar)

● ODTÜ içi standart yapı ve ortak servisler

● Bölümlere verilecek destekler 



- SON - 

Teşekkürler...

Sorular...

Daha fazla bilgi için:

ccnet@metu.edu.tr
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