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� Ulusal eğitim ve araştırma ağları

� Yeni teknolojiler, dünyadan eğilimler, 
yeni bir altyapıya –ULAKNET2- doğru!



Tarihçe - Kuruluş

� TÜBİTAK kanunun 2. maddesinin (i) bendinde, 

kurumun görevlerinden biri;

“ araştırma ve eğitim kuruluşları arasında araaraşşttıırma rma 

ve eve eğğitim amaitim amaççllıı elektronik haberleşme hizmeti 

verecek ağlar kurmak, işletmek ve bu ağların yurt 

içi ve yurt dışındaki ağlarla bağlantısını

sağlamak”



ULAKNET - bugünü
� 1997: ULAKNET omurgası – 34 Mbps
� 2002: ULAKNET omurgası – 155 Mbps
� 2005: ULAKNET omurgası – 622-155-155 Mbps (Aralık 2005)

2006-Mart – hedef:
� Omurga - 622-155-310(İzmir-İstanbul) Mbps
� TTNET - 1000(Ankara) - 750(İstanbul) Mbps
� GEANT2 - 622 Mbps

(yıllık 1.3 M€, %50 AB katkısı)



Kapasite arttırımları (2003-2006)

ULAKNET kapasite arttırımları
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Servislerimiz - IP

� IP ve IPv6 (sadece bir kaç uç)

� IP Üzerinden Ses Iletimi –VoIP (gri bölge) 

� Nitelikli Servis (QoS) (nitelikli olan ne?)

� Bant Genişliği Tahsisi

� Trafik Önceliklendirilmesi (uçlar uyumluysa)



Servislerimiz - IP

� Web Önbellekleme - Proxy  

� Dosya Arşivi (FTP), 

� Akamai Sunucusu (içerik sağlama)

� Canlı Yayın-Multicast

� Whois, UlakNet Mercegi

� Kök DNS Sunucusu, .tr DNS Sunucusu

� Istatistikler



Yeni servisler

Tümü Gigabit ethernet ile bağlı olmak 
üzere (Aralık 2005) 

� Yansı (10 TB) – 2005 Aralık

� Barındırma (Ulusal çapta ve yoğun 
erişim gerektiren siteler)

� Forum (teknik)



Yeni servis: ULAK-BOMB

� Bilgisayar Güvenlik Olaylarına Müdahale Birimi
(Computer Security Incident Response Team - CSIRT)
� Dış ağlardan UlakNet'e yapılabilecek güvenlik ihlallerini önleme
� UlakNet'ten dış dünyaya yapılan saldırıları önleme
� Güvenlik ihlali sorumlularını tespit etme aşamasının

koordinasyonunu sağlamak
� Bağlı uç yöneticilerine bilgi güvenliği hakkında eğitim vermek
� Ağ genelinde bilgi güvenliği bilincini artırmak
� ULAK-CERT olmak

� ULAKBİM, EGE ÜNİVERSİTESİ, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, ODTÜ.



ULAKNET Servisleri

� STRATEJİ 2006-2010:

ULAKNET üzerinden verilen servislerin çeşitliliğini ve kalitesini arttırmak

hizmet verdiğimiz konularda etkinliğimizi arttıracak adımları atarak;

ULUSAL akademik kaynakların verimli
kullanılabilmesinde politika belirleyici olmak

Ve bunları üniversitelerimizle koordinasyon ve işbirliği 
içinde gerçekleştirmek.



Servislerimiz – Yazılım Grubu
TAMAMIYLA AÇIK KAYNAK KODLARIYLA ÜRETİLMEK SURETİYLE

� Üniversite ve araştırma kuruluşlarının bilgi üretimine yardımcı
olacak bilgi toplama ve derleme çalışmalarını yürütmek ve bu 
bilgilerin sınıflandırılmasını ve düzenlenmesini sağlamak,

� ULAKBİM tarafından verilen belge ve bilgi sağlama hizmetlerinin 
elektronik ortamda gerçekleşmesini sağlamak: 
� Belge Sağlama Sistemi, 
� Süreli Yayınlar Otomasyon Sistemi, 
� Makale İstek Sistemi (MIS)
� Konu/Atıf Tarama Sistemi, 
� Ulusal Veritabanları Otomasyon Sistemi



Servislerimiz – Yazılım Grubu

� ULAKBİM basılı/elektronik dergiler koleksiyonu ve 
Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ ve 
Bilkent Üniversitesi kütüphanelerinin süreli yayın 
koleksiyonlarını içeren toplu kataloğu oluşturmak, 
genişletmek ve güncellemek,

� Bilgi kaynaklarını elektronik ortamda paylaşmak ve 
ULAKBİM’in bu konudaki bilgi birikiminden 
yararlanmak isteyen kuruluşlara danışmanlık 
yapmak. (http://www.turkkulturu.org, 
http://www.kulturenvanteri.org)



Yazılım – Stratejik hedefler
� Ulusal Atıf İndeksinin (fen,sosyal,temel bilimler) oluşturulması

� Ulusal bilimsel yayınların (süreli yayınlar, konferans bildirileri
gibi bilimsel nitelikteki erişilebilir tüm ulusal yayınlar için) tam 
metin halleri dahil, arşivlenmesi ve taranabilir hale getirilmesi
için yazılım geliştirmek

� ULAKBİM’deki e-kaynakların diğer ulusal ve uluslararası e-
kaynaklarla (ücretli olanlar veya açık arşiv niteliğinde olanlar) 
ilişkilendirilebilmesine yönelik yazılım geliştirmek, ulusal 
bilimsel yayınlar portalını oluşturmak.



Servislerimiz - GRID
� Yüksek Başarımlı Bilgi Merkezi
� GRID

� Hesaplama ve depolama kaynaklarının Internet üzerinden 
paylaşımı için oluşturulmuş bir servistir

� Grid ile bilgisayarlar arasındaki basit haberleşmenin ötesine 
geçilerek küresel bilgisayar ağının büyük bir hesaplama 
kaynağına çevrilmesi hedeflenir

� AB ÇP6 Grid projeleri
� See-Grid,See-Grid-2 

(South Eastern European GRid-enabled eInfrastructure Development)

� EUMedGRID (Empowering e-Science Across the Mediterraen)

� EGEE2 (Enabling Grids for E-sciencE )



AB ÇP6 Grid projeleri
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AB ÇP6 Grid projeleri
�� SEESEE--GRIDGRID--22

� WP3: eAltyapı Geliştirme ve
Desteği, Ulusal Grid Sertifika
Otoritesinin işletilmesi

� WP4: Kullanıcı birliklerinin
genişletilmesi ve belirlenecek
uygulamaların grid ortamına
taşınması, test edilmesi

� WP5: Ulusal ve uluslarası
eğitim ve çalıştaylar
düzenlenmesi

�� EGEE2EGEE2

� SA1: TR-Grid yapılanmasının
gerçekleşmesi ve genişletilmesi,  
bölgesel grid operasyonları
yapılması ve SEE bölgesinde
core servis yönetimine destek
verilmesi.

� NA2: Toplantı, organizasyonlar
ve dokümanlar yolu ile bilgi
paylaşımı ve yaygınlaştırılma
çalışmaları.

� NA3:ülke içi eğitim, kurslar
verilmesi, eğitim materyalinin
hazırlanması ve komşu ülkelerle
paylaşılması



Servislerimiz - GRID 

� Ulusal Grid Çalıştayı (Eylül 2005 Ankara)

� TR-GRID CA -Ulusal grid sertifika otoritesi 
(Eylül 2005)
� Ulusal ve uluslararası Grid aktivitelerinde yeralmak

isteyen akademik ve araştırma kurumları için PKI 
servisi

� Grid kaynaklarından kullanmak isteyen kullanıcılar

� Grid aktivitesi gerçekleştirecek bilgisayarlar

� Ve bu akışta kullanılacak uygulamalar sertifikalandırılır.



TUGA projesi

� Türk Ulusal Grid Altyapısı (TUGA) projesi
� TARAL (Türkiye Araştırma Alanı) bütçesi

� 19 Kasım 2005 Tübitak Bilim Kurulu kararı
� 854.000 $
� 01-01-2006 / 31-12-2006

� ULAKBİM-ODTÜ: 128’er CPU
� BOĞAZİÇİ-ÇUKUROVA-ERCİYES-

PAMUKKALE-İTÜ: 32’şer CPU

(Toplam +500 CPU, 100 Tbyte)



TUGA Projesi



GRID - Strateji

� Grid bilincinin gelişmesi ve yaygınlaştırılması ile 
ilgili çalışarak Türk Ulusal Grid Altyapısını kurmak, 
(ULAKNET üzerindeki benzer Yüksek Performanslı
Hesaplama Kaynaklarını ve diğer atıl yada yeterince 
yararlanılamayan kaynakları da TUGA sistemine 
katarak) genişletmek. 

� AB Çerçeve programlarının grid ve altyapı
projelerinde oynadığımız öncü rolümüzü
sürdürmek, projelerde etkinliğimizi arttırarak 
üniversite ve AR-GE kuruluşlarına fon ve bilgi 
akışını sağlamak



Ulusal Eğitim ve Araştırma 
Ağları (UEAA)

� Üniversiteler ve araştırma ağları -> 
Internet’in doğuşu 

� Yenilik (Inovasyon) kaynağı -> yeni teknolojileri
geliştirme ve test etme ortamlarıdır:
WWW örneği

� Ekonomik büyüme ve refah için 
ulusal değer



Ulusal Eğitim ve Araştırma 
Ağları (UEAA)

� Rekabet şansı olamayan kurumlar.
� Genel olarak tek bir kullanıcı grubu ve tek bir 

kullanım politikası (AUP) vardır.
� ISS’lara rakip değiller, kar amacı gütmezler
� Kullanıcı gereksinimlerinin bir adım önünde

Reaktif değil, proaktif olmak zorundalar.
� Ama kullanıcıları dinlemeli, bilgi akışını kurmalı, 

EĞİTİME kaynak ayırmalılar.  

� Devlet desteği (doğal olarak)
� Üniversiteler - kamu AR-GE – sanayii işbirliği
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Böyle nereye kadar?
� Geleneksel IP servisleriyle, III. katmanın altında servis veremeyen (çok 

kısıtlı örnekler dışında) bir araştırma ağı durumundayız!

� INTERNET SERVİS SAĞLAYICISI değiliz, ama söylemle gerçek 
arasındaki çizgi daha belirgin olmalı! (lisanslar ve kar dışında, servisler 
açısından)

� SDH, ATM vb. gibi kısıtlı servislere rağmen Avrupa’nın en pahalı
telekom hizmetlerinden birini almayı daha ne kadar içimize 
sindirebiliriz?

� Ne yurt içinde “EŞİT HİZMET”i götürmek, 
ne yurt dışı ile aramızdaki  “SAYISAL UÇURUM”u kapatmak,
ne de bir “SÜRDÜRÜLEBİLİR E-ALTYAPI”ya sahip olmak konularında 
iddialı olabilmemiz oldukça güç (var olan monopole bağımlı
altyapımızla)



Eğilimler - gidişat

� Tekeller = Yönlendirme cihazları + kiralık hatlar = 
kısıtlı ve pahalı servisler

� Serbestleşme = Fiyatlarında düşüş ve servis çeşitliliği 
ve hızlarında artışlar (kendi fiber optik ağına sahibi 
olma şansı)

� Az sayıda lokasyon ile çok yüksek miktarlarda data 
akışı gereksinimi doğan kullanıcı grupları
� Postayla manyetik teyp alanlar için uluslararası ağ tabanlı

araştırma aktiviteleri artık çok ucuz
� Dağıtık bilgisayar kaynaklarının güçlerinin yüksek kapasiteli 

WAN bağlantıları ile birleştirilip Grid ile standardizasyonu
� Rekabette geri kalmak istemeyen araştırmacı gruplarının 

yüksek performans talepleri



Sorular - Türkiye

� Kasım-2007:  ULAKBIM-TT A.Ş. protokolü
sona eriyor, SONRA?

� TT A.Ş. özelleşti, tekel ne kadar azaldı?

� Telekom servislerinde serbestleşme ne kadar 
gerçekleşti?

� Uluslararası bağlantı seçenekleri?

� TUGA ve grid bilincinin yaygınlaşmasının 
ardından gelecek talepler?



Dünyadaki eğilimler

� 2007 başında: EU-25 + EFTA ülkelerinin
%50’si 2/3 fiber optik altyapıya geçmiş
olacak.

� ABD'de National Lambda Rail ve Avrupa'da 
GEANT2 örnekleri

� Telekomünikasyon pazarındaki serbestleşme 
(fiyatları oldukça düşürmüştür, 0.3 
avro/metre, 500-600 avro/km transmisyon 
ekipmanı dahil)



AB - GEANT2



ABD - National Lambda Rail



NET SONUÇLAR - 1

� ULAKNET, teknoloji gelişmelere ve 
artan ihtiyaçlara cevap verebilecek 
şekilde yenilenmelidir. Bu çalışma bir 
an önce başlamalı ve yol haritası
planlanmalıdır. Zira varolan altyapı, 
akademik camiayı en fazla 2007’ye 
kadar taşıyabilecek kapasiteye 
sahiptir. 



NET SONUÇLAR - 2

� Yeni altyapının; yüksek performanslı, esnek, 
büyüyebilir ve maliyet etkin olması

gerekmektedir. 

� Yeniden yapılanacak Türk telekomünikasyon 
sektöründe, akademik ağın gereksinimleri 
için farkındalık yaratılmalıdır. Ayıca 
akademik ağın güvenliği eskisinden daha 
önemli bir hal alacaktır.



NET SONUÇLAR - 3

� Bu yenilemeyle oluşturulacak ağ, I. ve II. 
nesil ULAKNET ağlarından farklı olarak; 

klasik IP tabanlı bir ağ değil, 
IP ve IPv6 protokollerini destekleyen, 
ISO I ve II. katmanlarda yönetilebilir, 
uçtan uca anahtarlamalı teknolojilerin 

kullanımına uygun, 
direk fiber erişimli, 
yeni nesil hibrid altyapıya sahip bir ağ olmalıdır.



NET SONUÇLAR - 4

� Bu tür bir ağ altyapısını, varolan hakim 
operatör (TT) veya benzerlerinden band
aralığı kiralayarak elde etmek son derece 
maliyetlidir. Dünyada benzer ağlardaki 
eğilim, kamu kaynaklarının bu şekilde 
harcanması yerine, ulusal,eğitim ve 
araştırma amaçlı optik bir telekomünikasyon 
altyapısına sahip olunması/erişilebilmesi
yönündedir. 



Yol haritamız

� FARKINDALIK yaratılarak, İŞBİRLİĞİ ORTAMI
� Varolan f/o altyapı haritası çıkarılacak/araştırılacak
� Yeni f/o altyapı seçenekleri araştırılacak (TK Altyapı

lisans yönetmeliği ve Mart’ta değişecek 406 Telsiz 
Kanununa bağlı gelişmeler, geçiş hakkı sorunu) 

� Uygun transmisyon ekipmanı seçimi (Layer 1,2,3)
� Bakım, onarım, yönetim konuları
� Düzenleyici kurum nezdinde girişimler
� Gerekli kamu kaynağı konusunda girişimler (yatırım)
� 2007 başından itibaren ihale süreci



Katmanlar özet

� ISO 0.katman – karanlık –dark- fiber 

� ISO 1.katman – fiber aydınlatma 
(lambda/WDM, optik anahtarlama)

� ISO 2-2.5 katman - framing

(SDH/SONET, ethernet, MPLS)

� ISO 3.katman – yönlendirme IP



İlk aşama: altyapı lisansları

� Var olan fiber altyapısı araştırılacak
(kimde ne var ne yok!)

� Yeni fiber altyapı fırsatları için 
girişimlerde bulunulacak (potansiyeliz!)

� Fiber altyapı götürmeye yanaşılmayan 
bölgeler için Tübitak kanunu (!) 

� Ama geçiş hakkı konusu (özel durumlar 
için üniversitelerden destek) 



DEVLET’in rolü

� UEAA'na yeterli parasal desteği vermeli (veriyor en azından hat kiraları için. Ya 
yatırımlar ?!)

� UEAA'nın Telekomünikasyon servislerini kabul edilebilir fiyatlarda almasını
sağlaması lazım. (Türkiye’de varolan yapıda bu zor gibi görünüyor, çünkü etkin 
rekabet için en az 4 firmanın olması gerekiyor ve bu bizim için şu an biraz uzak 
bir ihtimal)

� Ulusal düzenleyici kurum (Telekomünikasyon Kurumu), yönetmeliklerini 
çıkarırken, kamuya açık olmayan, Türkiye’nin araştırma ağı, ULAKNET’in
gereksinimlerini göz önünde bulundurmalıdır. 

� Eğer telekomünikasyon servisleri uygun fiyatlarda değilse, 
UEAA'nın kendi optik fiber altyapısının olmasını özendirmesi lazım. 
(belki de zorlamasbelki de zorlamasıı!!!!!!)

� Araştırma sadece kamuda ve üniversitelerde yapılmaz. Özel sektörün 
araştırma ağından sadece araştırma amaçlı yararlanması için özendirci
olunmalı.



ULAKNET Çalışanları

� Çalışan sayısı: 16 + 1

� Ağ grubu: 3

� Sistem grubu: 3

� Yazılım grubu: 3

� Yüksek başarımlı hesaplama ve grid
grubu: 4

� Diğer: 3 



AB+EFTA: toplam UEAA personeli



AB dışı UEAA personeli



AB+diğer: Ağ personeli



TÜBİTAK ULAKBİM

� Teşekkürler,

� Sorular?

Serkan ORCAN
Müdür Yardımcısı (teknik)

ULAKBİM
serkan@ulakbim.gov.tr


