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ÖZET 
Bu makaleyi seri port switch dizayni ve bütün 
fonksiyonlari yönetmek için broadcast tabanli 
protokol gelistirilmesi olusturmaktadir. Dizayn edilen 
sistem, ag cihazlarinin ayni anda birden fazla admin 
tarafindan konfigürasyonunu ve adminlerin kendi 
aralarinda bilgi(dosya veya konfigürasyon bilgisi) 
alisverisini saglar. Sistemde gerçeklesen her islemden 
sisteme bagli herkesin haberi olmakta bu da güvenligi 
arttirmaktadir. Bilgi alisverisi teke-tek, cross-switching ve 
broadcast yapidadir. 
 
 
1. GIRIS 
Günümüzde üretilen programlanabilir elektronik 
cihazlarin çogu, seri port üzerinden programlanacak 
sekilde dizayn edilmektedir.[1] Router  ve switch gibi 
temel yönetilebilir ag cihazlarinin konfigürasyonu da 
seri port üzerinden yapilmaktadir. Ag cihazlarinin 
konfigürasyonu için seri port üzerinden bilgisayara 
baglanmasi ve özel bir yazilim ile ag cihazinin isletim 
sistemine ulasilmasi gerekmektedir. Bahsedilen klasik 
yöntemde, ag cihazlarinin konfigürasyonunu yapmak 
için cihazlara tek tek baglanmak gerekmekte ve 
konfigürasyonun birden fazla kullanici tarafindan ayni 
anda yapilmasi veya izlenmesi mümkün 
olmamaktadir. 

Projede gelistirilen yazilim ve donanim ile birçok  
kullanicinin birçok ag cihazina, 

?? ayni anda baglanmasi, 
?? ayni anda konfigürasyon yapabilmesi, 
?? ayni anda yapilan konfigürasyonu 

görebilmeleri saglanir. 
 
Ayni zamanda, adminler konfigürasyon için 
birbirlerinden izin alirlar ve konfigürasyon öncesi 
herkes haberdar edilir. Konfigürasyon haricinde, 
kullanicilar seri port switch vasitasiyla kendi 
aralarinda dosya alisverisini teke-tek, cross-switching 
ve broadcast yapida gerçeklestirirler.[2] 
 
 

 
2. SISTEMIN YAPISI  
Sistem temel olarak yazilim ve donanim olmak üzere 
iki kisimdan olusmaktadir. Donanim kismi “Seri Port 
Switch” `ten olusmaktadir. Yazilim kismi, seri port 
switch üzerindeki microcontroller yazilimindan ve 
bilgisayarlar üzerinde Visual Basic`te yazilan 
kullanici arayüzünden olusmaktadir. 

Sistemin genel baglanti semasi Sekil-1`de 
verilmistir.  

 
Burada A, B, C ve D ile gösterilen kullanicilar, ortada 
dizayn edilen seri port switch ve alt kisimda seri port 
switche bagli ag cihazlari (örnegin router) vardir. 
Herhangi bir kullanici seri port switch yardimiyla 
istedigi kullaniciya veya cihaza baglanabilir. Yalniz 
kesikli çizgi ile sinirlanan alan içindeki ag cihazlarina 
baglanmadan önce sisteme sifresini girer. En az iki 
kullanici ayni anda  sifresini girerek sisteme girmezse 
cihazlara baglanti gerçeklestirilemez. Istenen 
minimum admin sayisi sistem kurulumunda belirlenir. 
Sekil-1`de kesikli çizgi ile gösterilen kisim özel ve 
adminlerinde ulasamayacagi sistem odasinda bulunur. 
Sistem odasindan disariya sadece dört adet bilgisayara 
gidecek port bulunmaktadir. Adminler bilgisayarlari 
ile bu portlardan switch’e baglanirlar. Minimum iki 
admin baglanirsa sistem açilir ve cihazlara erisim 
saglanir. Cihazlara fiziksel erisim yetkili kisi disinda 
engellenmelidir. Sistem egitim amaçli kullanilmak 
istenirse minimum admin  özelligi kaldirilabilir. 
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Ayrica kullanicilar kendi aralarinda dosya transferine 
baslamadan önce sistemdeki bütün kullanicilara haber 
verilir ve sisteme bagli herkesin o anda sistemde olan 
herseyden haberi olur.  
 
2.1 DONANIM 

Donanimda  birbirleri ile paralel olarak  
haberlesen dört adet islemci ve her islemci için  dört 
adet RAM, bilgisayarin seri portundan gelen sinyalleri 
TTL seviyesine dönüstüren dört adet Max232,  
anahtarlama için 12 adet buffer entegresi 
bulunmaktadir. 
 

 
Sekil-2 Seri Port Switch Yapisi 

 
Sekil-2`de görülen switch’te bilgisayarlar B1, B2, B3 
ve B4 portlarina, ag cihazlari ise C1, C2, C3 ve C4 
portlarina takilacaktir. B portlarindan bilgisayara 
giren frameler  max-232 tarafindan TTL seviyesine 
dönüstürüldükten sonra islemciye girmektedir. Her 
islemci  bir B portunu sürekli dinlemektedir. Islemci 
bilgisayardan  frame geldiginde önce destination 
adresine bakar. Daha sonra paralel bus üzerinden 
diger islemcilerle haberlesir.  Göndermek istedigi port 
bos ise hemen gönderir. Eger diger islemcilerden 
gelen bilgilere göre gönderilmek istenen port mesgul 
ise frame RAM’de depolanir. Diger islemcilerle 
sürekli haberlesildigi için gönderilmek istenen port 
bosalinca RAM`de depolanan bilgi hemen is tenen 
porta gönderilir.  
 
Sekil-2`de görülen 12 adet Buffer anahtarlama islemi 
için kullanilmaktadir. Bufferlar three-state bufferdir 
ve her buffer entegresi dört bitliktir. Bu buffer 

entegrelerinin  içinde bulunan dörder bufferin girisleri 
kisa devre yapilmistir. Anahtarlama yapilmak istenen 
porta göre entegre içerisindeki bufferlardan sadece 
biri enable edilir. Entegredeki diger bufferlar disable 
edilir. Bu sayede anahtarlama yapilir.Her islemci 
kendi altinda bulunan üç adet buffer entegresini 
kontrol etmektedir. Bufferlar bekleme halinde disable 
konumundadir. Bu durumda çikislari açik devre 
olarak görülmektedir. Islemci tarafindan adresi tesbit 
edilen frame, port müsait ise eger C portlarindan 
birine gönderilecek ise Buffer2 entegresi, bilgisayara 
gönderilecek ise buffer1 entegresi enable edilerek 
gönderilir. Enable edilen buffer entegresinin 
çikislarinin  her biri, ayri bir porta gitmektedir. 
Adreslenmek istenen porta giden ilgili bufferin  çikisi 
enable edilir. Diger çikislar disable edilir. Bu durumda 
bilgisayar ile network cihazi veya bilgisayar ile baska 
bir bilgisayar arasinda sanal devre kurulmus olur. 
Network cihazinda bilgisayarlara giden hat sadece 
buffer3 entegresinden geçmektedir. Bir bilgisayar 
hangi ag cihazi ile iletisim kuruyorsa, cihazdan 
bilgisayara giden hatta bulunun Buffer3’ün sadece 
ilgili bufferi  islemci tarafindan enable edilir.  Eger 
yazilim kisminda belirtilen kontrol sinyali gelirse, 
ilgili islemci diger üç islemciyi interrupt içine sokarak 
beklemeye alir. Kontrol frame’ini bütün bilgisayarlara 
gönderir. Daha sonra islemciler islerine kaldiklari 
yerden devam ederler. Ayrica herhangi bir islemci 
gelen bilgiyi depolamissa, bosaltmaya basladigi anda 
ve bosaltma bitince bütün bilgisayarlar ayni sekilde 
kontrol frame’i gönderir. Bu sayede bütün 
bilgisayarlar hangi bilgisayarin hangi portuyla 
haberlestigini ögrenebilir. 
 
2.2 YAZILIM VE PROTOKOL 
Donanim kisminin dizaynindan sonra sistemdeki 
bütün fonksiyonlarin isleyisi için uygun protokol ve 
yazilim gelistirildi.[3] Yazilim VB6`da gelistirildi. 
Her kullanici sistemdeki bütün durumlari kendi 
bilgisayar ekraninda görmektedir. Sistemde dosya 
alisverisi ve konfigürasyon için üç çesit frame 
kullanilir. (Sekil-3). Ilk frame çesidi kullanicilar 
arasinda dosya transferi için kullanilan sabit 1024 byte 
büyüklügündeki data framedir. Ikinci frame 
sistemdeki, her hangi bir degisikligi haber vermek için 
kullanilan 10 byte büyüklügündeki kontrol framedir. 
Üçüncü frame ag cihazlarinin konfigürasyonu için 
kullanilan degisken büyüklükteki konfigürasyon 
framedir. 

 
Sekil-3.  Frame Çesitleri 

 

ELEKTRÝK -ELEKTRONÝK - BÝLGÝSAYAR MÜHENDÝSLÝÐÝ 10. ULUSAL KONGRESÝ

532



Bilgisayarlar arasindaki bilgi alisverisinde dosya sabit 
büyüklükteki framelere bölünür. Kontrol frameler 
broadcast olarak dosya alisverisi ve konfigürasyon 
baslangiç ve bitisinde gönderilir. Alici ve göndericiler 
VB arayüzü yazilimiyla frameleri yorumlayip son 
durumu ögrenirler. 
 
Gelistirilen protokole göre bir bilgisayar göndermek 
istedigi dosyadan önce, broadcast yaparak herkese 
kontrol frame’i göndererek hangi terminale dosya 
gönderecegini bildirir.[4] Kontrol frame’ini alan 
switch, o anda yaptigi islemine ara verir ve diger 
bilgisayarlara bu frame’i gönderir. Bu frame`i alan 
bilgisayar arayüzünde (Sekil-4) o andaki yapilacak 
islemi (koyu ile yazilan) gösterilir. Bu sayede her 
kullanici diger portlarin ne durumda oldugunu görür.  
 

 
Sekil-4 Dosya Transfer Arayüzü 

 
Burada örnek olarak cross switching verilmistir.  
Station A, Station C`ye, Station B de Station D`ye 
ayni anda dosya göndermektedir. O an sistemde 
gerçeklesen islemler Sekil-4`te koyu ile yazilmistir. 
Ayrica “Send File” kismindan text dosyalari istenilen 
kullaniciya gönderilir. Text box`a klavye ile yazilan 
metin de gönderilebilir. Yukarida anlatilan 
bilgisayarlar arasindaki dosya transferi connection 
oriented olarak yapilir. Önce dosya gönderilmek 
istendigine dair kontrol frame‘i gönderilir. Eger 
kontrol frame’ine cevap gelirse transfere baslanir. 
Switch’e gelen kontrol frameleri broadcast olarak 
gönderildigi için diger kullanicilar da dosya 
transferinin yapildigini görecek fakat dosyayi 
alamayacaklardir. Bilgisayarlar arasi haberlesme 
transport seviyesinde connection oriented olurken 
bilgisayar cihaz baglantisi connectionless olmaktadir 
 

 
Sekil-5 Configürasyon Arayüzü 

Konfigürasyon için Sekil-5 ve Sekil-6`daki arayüzler 
kullanilir. Sekil-5`te konfigürasyon edilmek isten ag 
cihazi seçilir ve “Configure” dügmesine basilir. 
Basildigi anda diger bütün bilgisayarlara broadcast 
yapilarak kontrol frame gönderilir. Kontrol frame`ini 
alan diger admin veya adminler (admin sayisi sistem 
kurulumunda belirlenir) konfigürasyona izin 
vereceklerse sisteme sifre ile girerler. Sifreyle diger 
admin veya adminler girerse bu konfigürasyon için 
izin alindigi anlamina gelir ve Sekil-6`daki baglanti 
arayüzü çikar, buradan gerekli komutlar yazilarak 
konfigürasyon yapilir. 
 

 
Sekil-6 Baglanti Arayüzü 

 
 
3.KARSILASTIRMA 
Geleneksel switch eleman dizaynlarinda, Banyan 
switch, iki giris/çikis(I/O) vardir.[2] Dört I/O`a sahip 
bir sistem için dört adet elamana ihtiyaç olmaktadir. 
Böylece yönlendirme karari iki kat daha fazla 
olmaktadir. Bu da latency artisina neden olur. Diger 
taraftan bir baglantinin kopmasi birden fazla I/O 
baglantisini etkilemektedir.(Sekil-7) 

Sekil-7 Tipik Banyan Switch Dizayni 
 

Sekil-8 Önerilen 4-port switch 
 

Sekil-8`de görüldügü gibi önerilen 4-port switch 
dizayninda daha fazla I/O saglamakta ve herhangi bir  
baglanti(Rx-Tx) kopmasinda sadece bir I/O etkilenir. 
Göz önünde tutulmasi gereken diger bir faktör de 
kontol kompleksligidir. Iki giris portluda 
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mikrokontroller iki çikis portunu kontrol 
etmekteyken, önerilen dizaynda 4 çikis kontrolü 
yapilmaktadir. Önerilen 4-port switch elemani 4 adet 
RAM gerektirirken(Sekil-8) geleneksel dizaynda 8 
adet RAM gerekmektedir. 
 
Yukarida sunulan dizayn çoklu-eleman tasarim 
çözümleri için kullanilabilir. Sekil-9`da, 8 temel 
switch elemandan olusan  16 I/O`a sahip bir sistem 
örnek olarak verilmistir. Kompleks yapi artmakta 
ancak geleneksel Banyan switchlere göre esneklik 
daha fazladir. Yani port sayisi önerilen sistemle daha 
esnek olarak arttirilabilir. Kisaca dizayn edilen 
sistemle, RAM sayisi yariya indirilmis, latency 
azaltilmis ve güvenilirlik arttirilmistir.  
 
4.SONUÇ 
Bu makalede seri port switch dizayn temelli çok 
kullanicili sistemin donanimi ve yazilimi sunuldu. 
Dizayn edilen sistemin temel avantaji, dizayndaki 
basitlik, collision olmayan bir iletim ve güvenli bir 
yapidir. Bu sistem ag cihazlarinin konfigürasyonu 
ayni anda birçok admin tarafindan yapilabilir veya 
kontrol edilebilir. Böylece güvenlik artmaktadir.  
Ayrica kullanicilar arasinda bilgi alisverisi 
saglanmaktadir. 
 

 
Sekil-9. 16 IO`a sahip bir dizayn örnegi 

 
Diger taraftan sistem egitim amaçli kullanilabilir. 
Ögretmen ve ögrenciler birlikte konfigürasyon 
islemleri üzerinde çalisabilirler.  Data Communication 
derslerinde bilgisayarlar arasindaki bilgi alisverisini 
göstermek için kullanilabilir.  
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