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ÖZET
Üniversitemiz Web Sitesinde yayınlanmakta
olan etkinliklerin sürekli ve düzenli olarak girişini
sağlamak; ve bu işlemleri, Bilgi İşlemDepartmanının
yoğuniş akışını azaltarak, ilgili departmanınyetki ve
sorumluluğuna vermek amacı ile etkinlik Yönetim
Sistemi tasarlandı.Bu sistemle, sitede yayınlacak
etkinliklerin web tabanlı bir yönetim paneli ile,
yetkilendirilmiş bir kullanıcı tarafından, girişi
yapılarak yayına verilmesi; etkinlikle ilgili resim,
video ve dokümanların da aynı yönetim paneli ile
etkinliğeilişkilendirilmesi amaçlandı.

ABSTRACT
WEB Activity Administration System was
proposedto enable an authorizedpersonto enter the
activities in a controlled, systematic and effective
manner, that will help unburdenthe heavy workload
of the computercenterdepartment.Use of this system
is supposed both to enable the authorized person to
release the activites on web without contacting our
departmentand to attachrelateddocuments,pictures
and videos to the activity. This Administration panel
is a webbased,php codedprogram,employingmysql
databasefor data storage. Prior systemhad required
handling of our employees which means more
interactionanderroneousprocedures.

Yönetim panelinin arayüzü tasarlanırken
önce modüller arası global parametreler tasarlandı.
Session parametreleri olarak geçirilecek olan bu
parametrelerinkullanımını modüler bir hale getirmek
için her bir programdan çağrılacak php modülleri
hazırlandı. Diğer standart kodlamalar için de benzer
programcıklar hazırlandı. Böylece kod tekrarının
önüne geçilmesi ve işgücünün efektif bir şekilde
kullanılmasıamaçlandı.
Kullanıcı doğrulama için kullanıcı adı
bilgileri ve şifrebilgisi, erişimhaklarıkısıtlanmışolan
bir klasör altında, bir text dosyadatutuldu. Kullanıcı
login (giriş) yaptığı esnada ilgili global parametreler
doldurularak yönetim paneli kullanımı boyunca bu
değerlerinmodüllerarasındageçişineimkanyaratıldı.
Yazılım aşamasında, modüler, tekrar
kullanılabilir, anlaşılabilir yapıya uygun olarak
geliştirmeyapılmasınaözengösterildi.

3.VERİTABANIİLİŞKİSİ

administration

Veritabanıolarakmysql veritabanıkullanıldı.
Etkinliklerle ilgili bilgiler etkinlik tablosunda
tutularak; bu tablodaki id ile yüklenen dosyalar
arasında, yüklenilen klasörün ismi eşlenerek ilişki
kuruldu. Yüklenen dosyalar, yüklenme tarihinin yılı
altındaki etkinlik id’si klasörüneatılarak fiziksel bağ
kuruldu. Girilen etkinliğin geçerlilik tarihi ile birlikte
etkinlik statüsü bilgileri ile, etkinliğin aktif, arşivde
yada geçerli olup olmadığınagöre üniversitemiz web
sayfasındayayınlanmasısağlandı.

1.GİRİŞ

4.UYGULAMA

WEB Etkinlik Yönetim Paneli, amacına
uygun olarak, kullanıcı doğrulama; etkinlik girişi;
resim, video ve dokümandosyaları yükleme; etkinlik
güncelleme; ve arşiv modüllerini kapsayacak şekilde
tasarlandı.
Arayüzler,web tabanlı php programlamadili
ile yazıldı. Etkinlikleilgili verilermysql veritabanında
saklanarak, yüklenen etkinlik dosyaları ile,
veritabanındaki etkinlik id’si bağlantısı kurularak
erişimsağlandı.
Yönetim Paneline ek olarak üniversitenin
websitesindeuygundeğişikliklerintamamlanmasıile
etkinliktakibi projesitamamlanacaktır.

Yönetim panelindeki ana menüde “Etkinlik
Eleme”, “Dosya Ekleme”, “Etkinlik Değişikliği”,
“Listeleme”ve “Arşiv” başlıkları tasarlandı. "Etkinlik
girişi”nde etkinliğin bitiş tarihi, etkinlik başlığı, ve
etkinliğin kısa açıklaması girilerek veritabanında
etkinlik tablosunakayıt atılır. Girilmiş olan etkinlikle
ilgili resimö doküman yada video görüntüleri varsa
“Dosya Ekleme” menüsündenilgili etkinlik seçilerek
bu etkinliğe bu dosyalar eklenir. Yüklenen dosyalar
web sitesinin bulunduğu dizinde veritabanındaki
etkinlik id’si ile yıl ve dosya tipi bazında bir klasör
yaratılarakbu klasöreyüklenir. “Etkinlik Değişikliği”
menüsündeaktif olan etkinlikler listelenerekistenilen
etkinlik üzerinde değişiklik yapılasına; etkinliğin
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2.TASARIM

silinmesine yada arşive alınmasına olanak verilir.
“Listeleme” menüsünde başlangıç tarihi ve konu
kriterleri kullanılarak durumu aktif, silinmiş, yada
arşivde olan bütün etkinlikler arasında arama
yapılarak listelenir. Konu kriteri girildiğinde girilen
kelime etkinliklerin başlığında ve kısa açıklama
alanlarındaaranır. “Arşiv” menüsündearşive düşmüş
olan bütün etkinlikler listelenir. Arşivdeki etkinlikler,
bitiş tarihi bugünden küçük olan silinmemiş
etkinliklerdir. Bu listeden seçim yapılarak arşivdeki
etkinlik güncellenebilir, bitiş tarihi ileri bir tarihe
atılarakaktif halegetirilebilir,yadasilinebilir.

Şekil 3. EtkinlikSorgulamaEkranı

Şekil 4. Girişi yapılmışbir etkinliğinwebsitesindegörünüşü

5. SONUÇLAR

Şekil 1. EtkinlikEklemeEkranı

Yapmış olduğumuz WEB Etkinlik Yönetim
paneli ile, Üniversite etkinliklerinin web sayfamızda
yayınlanması daha sistematik, daha az prosedür
gerektiren, insan faktörünü azaltıcı, sorumluluk ve
yetkileri gerçek sahiplerine devreden, bilgi işlem
departmanının ağır yükünü hafifleten, iş akışını
kolaylaştıran sonuçlara ulaşıldığı gibi, web sayfasına
yönelik yeni eklentilerle birlikte, üniversitemiz web
sayfasındaki etkinliklerimiz bölümü, görsel anlamda
dahaakıcı bir yapıyakavuşmuştur.
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