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GÝRÝÞ
Günümüzde hýzlý iletiþim baðlantýsý
saðlayacak LAN alt yapýsý olmayan
üniversite veya yüksekokul hemen hemen
yok gibidir. Bu alt yapýlarýn çoðunda
baðlantýlar kablo ile saðlanmakta ve
baðlantý yapýlan bilgisayarlar, laboratuar,
seminer salonlarý gibi sabit eriþim
noktalarýnda
bulunmaktadýr.
WLAN
teknolojisini kullanan üniversite sayýsý ise
oldukça az sayýdadýr. Özellikle öðrencilerin eðitim sürecine katýlýmlarý belirli
fiziksel alanlarla sýnýrlanmaktadýr.
Bilgiye istenildiði zaman ve istenildiði
yerden ulaþýlabildiði toplumlarda bu tablo
hýzla deðiþmektedir. Eðitim süreci yeni
öðrenme ve öðretme metotlarý ile ortak
çalýþma çabalarý ve ortak bilgi oluþturma
metotlarýna
baðýmlýlýðý
daha
da
arttýrmaktadýr. Bu bilgi alýþveriþi ve
dinamik bir yapý içindeki baðlantýlar adhoc aðlar olarak bilinmektedir. Bu
makalede ilk önce Bluetooth teknolojinin
ve
ad-hoc
aðlarýn
temellerinden
bahsedilmiþtir. Ýkinci kýsýmda diðer kýsamesafeli RF teknolojileri ile kýyaslanmýþ
ve
sonuç
olarak
eðitim
sürecine
uygulanýlabilirlikleri tartýþýlmýþtýr.
Ad Hoc Aðlar ve Bluetooth Teknolojisi
Son yýllarda düþük maliyetli Bluetooth
teknolojisinin baþarýyla yaygýn bir þekilde
kullanýlmasý, ad-hoc aðlarý güncel bir
araþtýrma konusu haline getirmiþtir[1].

Bluetooth Ericsson’un ticari bir markasý
olarak temelde ev cihazlarýna yönelik að
kurulumlarýna
hizmet
etmek
için
düºünülmüºtür. Kýsa mesafede, kiþisel alan
aðý içindeki cihazlar arasýnda baðlantý
saðlayan bir teknolojidir. Ýlk uygulama
alaný, ana cihazlar ile uç elemanlar
arasýndaki kablo baðlantýlarýnýn yerini
almasýdýr. Genel olarak düþük maliyetli,
kýsa mesafe içinde çalýþabilen (genellikle
10 metreye kadar düºünülmekte, fakat
teorik
olarak
100
metreye
kadar
çýkýlabilmektedir) ve 1 Mbps hýzla sýnýrlý
bir teknoloji olarak bilinmektedir [2,16].
Bluetooth radyo iletimi, lisanssýz ISM
(Industrial,
Scientific
and
Medical)
bandýnda FHSS (Frequency Hopping
Spread Spectrum) tekniðini kullanýr. Hop
frekansý 1600 hop/saniyedir. Frekans
spektrumu 2402–2480 MHz arasýnda 1
MHz’lik
band aralýðý ile 79 kanala
bölünmüºtür. Kablosuz linkin güvenilirliðini arttýrmak için, ARQ (automatic
repeat request), CRC (cyclic reduncancy
check) ve FEC (forward error correction)
özellikleri
sisteme
dahil
edilmiºtir.
Bluetooth’un ad-hoc aðlar kurmak için
piconet ve scatternet olmak üzere iki tip
baðlantý topolojisi vardýr.
Bluetooth aðlar, master-slave haberleºmesine dayanýr. 2-8 cihazlý gruplar bir piconet
oluþturur (bir cihaz master, diðerleri slave).
Bir piconet içinden herhangi bir cihaz
master ya da slave olabileceði gibi, bir ya
da daha fazla piconet içine girildiðinde iki
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rolü de sahiplenebilir. Teorik olarak bir
cihaz, bir piconette master ve diðer
piconetlerde slave olabilir. Bir slave node
iki piconet içine girerse bridge node olarak
da anýlýr.
Piconette haberleºmeyi, ister noktadan
noktaya isterse noktadan çok noktaya olsun
master yönlendirir. Ýki cihaz arasýndaki
haberleþme, farklý frekanslarda bir ya da
daha fazla 625 µs’lik zaman dilimi
içerisinde saðlanýr (frekanslar ve frekans
atlama düzeni master tarafýndan belirlenir).
Master, slave cihaza komut verir ve slave
hemen izleyen slotta yanýt verir. Master’ýn
potansiyel bir dar boðaz oluþturduðu
açýkça görülmektedir. Bluetooth, sadece
kablonun yerini alacak bir teknoloji olarak
düþünüldüðünde,
herhangi
bir
özel
problem yaratmaz. Son araþtýrmalar, bir
piconetteki iki slave arasýndaki bilgi
deðiþiminin, slave-master arasýndakinden
daha fazla olduðu durumlar üzerine
yoðunlaþmýþtýr. Bu konuya tartýþmamýzýn
daha sonraki bölümlerinde geri döneceðiz.
Bir scatternet, birçok piconetin birbirine
baðlanmasýyla oluþan bir topolojidir. Geniþ
bir esneklik saðlayan bu özellik, Bluetooth
tabanlý aðlarý iletiþimde sadece birbirine
yakýn
cihazlar
arasýndaki
kablo
baðlantýsýnýn yerini almaktan öteye taþýr.
ªekil.1 ve ªekil.2’de Bluetooth piconet ve
scatternet’e ait birer örnek görülmektedir.

Þekil 2. Scatternet topoloji örneði
Scatternetler için oluºturulan standartlar
oldukça yetersizdir ve birçok açýk nokta
bulunmaktadýr. Bluetooth SIG dökumantasyonu son versiyonunda (Revision 0.95a)
[3], iki genel senaryo tartýþýlmaktadýr:
network access points (NAP) ve group
adhoc networks (GAN). Her iki aðýn
kendine özgü að mimarisi ve að ihtiyaçlarý
söz konusudur.
NAP senaryosunda, scatternetteki slave
veya master’ýn að arayüzüne network
access (að giriþi) ile doðrudan baðlantýsý
söz konusudur. NAP tek bir piconette dahi
master olabilir. Bir NAP, bir ya da daha
fazla Bluetooth radyo cihazýndan oluþan ve
bir network (10 Base T, GSM, vb) ile
Bluetooth network arasýnda bridge, proxy
veya router gibi davranan bir cihazdýr. Her
bir NAP, bir 802.3 aðýna baðlý ise, bir ya
da daha fazla computing cihazýn, LAN’ýn
bütün ortak kaynaklarýna eriþmesine izin
verebilir. NAP ayný zamanda, ISDN,
Home PNA vb. gibi diðer teknoloji
aðlarýna da eriþimi saðlayabilir.
Diðer bir senaryo, grup ad-hoc aðlar
(GAN) olarak adlandýrýlýr. GAN muhtemel
hareketli kullanýcýlarýn, ek bir að altyapýsý
kullanmadan, kendi içlerinde birleºeleriyle
oluþturduklarý bir aðdýr.

ªekil1. Piconets topolojileri örnekleri
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Diðer
Kablosuz
Karþýlaþtýrma

Kaynak: Bluetooth SIG

Þekil 3. NAP Örneði

Kaynak: Bluetooth SIG

Þekil 4. GAN Örneði
Bu iki senaryoyu karþýlaþtýrýrsak, ikinci
senaryonun kendi içinde kurulan bir að,
birincinin ise baðlandýðý diðer ad-hoc
aðlarýn da tüm tipik özelliklerine egemen
olan bir að olduðunu görürüz. Birinci ve
ikinci senaryolarýn pratik örnekleri referans
[4] içerisinde bulunabilir. NAP senaryosu
düþünüldüðünde,
beklediðimiz
tüm
network fonksiyonlarý (yönlendirme, alma
verme, ad-hoc yapý vb) açýk olmalýdýr.
Bluetooth protokolü ile OSI modelini
karþýlaþtýrmaya çalýþýrsak, son zamanlarda
popülaritesi
artan
BNEP
(Bluetooth
Network Encapsulation Protocol) ile bu
fonksiyonlarýn gerçekleþebileceðini görebiliriz.
BNEP
birçok
deðiþik
að
protokollerinin Bluetooth’un alt seviye
yýðýnlarýna doðrudan taþýnmýþ halidir.
BNEP için ayrýntýlý bilgiye referans
[8,9,10] ’da ulaºabilirsiniz.

Baðlantýlar

ile

IrDA
The Infrared Data Association, IrDA ,
kuruluþ maliyeti düþük, ayný mekanda
çalýþan cihazlar arasýndaki baðlantýyý,
noktadan noktaya haberleþmeyi saðlayan,
infrared data iletiþimli baðlantýdýr. IrDA
1.152 Mbps, 4 Mbps ve 16 Mbps gibi
yüksek hýzlarda iletiþimi saðlayan, uzak
mesafede çalýþan computing cihazlar ve
haberleþme cihazlarýný destekler. Çok kýsa
mesafede kablonun yerini almasýndan ve
pek
çok
cihazda
yaygýn
olarak
kullanýlmasýndan
dolayý
popülaritesini
sürdürmektedir. Bu uygulamadaki önemli
kýsýtlama, iletiþim kurulacak cihazlarý 1 m
gibi çok kýsa bir mesafede görüyor olma
gerekliliðidir.
Bunun
olumlu
yanýysa
oldukça güvenli bir iletiºim metodu
olmasýdýr. Çok az güç gereksinimi
sayesinde pillerin uzun süreli kullanýmýný
saðlar
fakat
ad-hoc
aðlarda
için
kullanýlamaz.
DECT
TDMA/TDD iletim yapýsýný 1.88-1.9 GHz
frekanslarýnda kullanarak, ayný anda tamdubleks 12 ses kanalýný destekleyebilen,
kablosuz telefon pazarýndaki önemli paya
sahip bir teknolojidir. Data iletim hýzý
1.152 Mbps’dir. Bir baz istasyonu (DECT
Fixed part) ve bir veya daha fazla
taþýnabilir parça gerekmektedir. Fakat adhoc aðlarý için kullanýmý uygun deðildir.
802.11b
Bu IEEE kablosuz standardý, prensip
olarak Bluetooth teknolojisinden tamamen
farklý olsa da, iþlevsel olarak Bluetooth
teknolojisine
en
yakýn
standarttýr.
CSMA/CA access yapýsýna dayanmakta ve
iki tip konfigürasyon sunmaktadýr:
w Doðrudan (baðýmsýz) konfigürasyon,
access
point’e
ihtiyaç
olmaksýzýn
hareketli
cihazlar
arasýndaki
haberleþmeyi saðlar ve ad-hoc aðlarý
destekler.
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w Altyapý konfigürasyonu, hareketli cihazlar access point aracýlýðý ile haberleþirler.
802.11b geniº spektrumlu iletimin deðiþik
bir tipi olan, 2.4 GHz’lik frekans bandýnda
Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
‘u kullanýr. Bu band, 26 MHz band
geniþliðinde ve 100 metre mesafe içinde 1
Mbps, 2 Mbps, 5.5 Mbps ve 11 Mbps
hýzlarýný
destekleyebilir.
Bazýlarý
802.11b’yi, yüksek hýzlý ve çok uzun
mesafeli
Ethernet’in,
kablosuz
bir
versiyonu olarak deðerlendirir. Kapsamýn
geniþlemesi eriþim noktalarýnýn birbirine
geçmiþ olmasýna dayanýr, bu “hot spots”
(“sýcak nokta”) olarak da adlandýrýlýr.
IrDA’dan farklý olarak bu standart,
ortamdaki çeþitli RF cihazlarýndan gelen
parazitlere maruz kalýr. Ýzinsiz giriþin çok
zor olmadýðý bu sistemler, güvensiz olarak
deðerlendirilir.
Güvenlik,
uygulama
seviyesindeki
yetkilendirmeye
ve
kriptolamaya dayanýr. Güç tüketimi çok
fazla olduðunda, laptop ve özellikle
PDA’larýn kullanýmýný kýsýtlamaktadýr. Bu
özelliðe baþtan beri sahip olan çok az
model vardýr. Buna raðmen piyasada
ortalama ve ortalamanýn üzerinde fiyata
sahip olan pek çok cihaz bulunmaktadýr.
Bluetooth
tabanlý
devre
ile
fiyat
karþýlaþtýrmasý yapýldýðýnda, Bluetooth
günümüzde 10 $’dan daha ucuz iken,
802.11b’nin fiyatlarý 46 $ civarýndadýr.
IEEE 802.11g
Bu standart henüz ortaya çýkmamýþ, halen
geliþtirilme aþamasýnda olan ve son
versiyonu 2003 baþlarýnda beklenmekte
olan bir standarttýr. 2003 sonlarýnda radyo
kartlarý ile access pointlerin ticari olarak
satýþa sunulmasý beklenmektedir. Bu
standart, 802.11b standardýnýn bir uzantýsý
olarak düþünülebilir. En önemli avantajý
OFDM (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing) kullanarak 802.11b ile ayný
frekans bandýndaki 54 Mbps hýzýna
ulaþabilmesidir. Fakat 54 Mbps hýzýnda, 11
Mbps’deki 802.11b’ninkinden daha az
mesafede çalýþabilmektedir. Sinyal iletimi

için 30 MHz’lik bir band geniþliðine
ihtiyaç vardýr. Özellikle Bluetooth tabanlý
cihazlarda, ayný banttaki diðer cihazlarla
giriþim olmasý büyük bir sorun olmaktadýr.
HiperLAN2
Avrupa’da popülaritesi artan diðer bir
kablosuz
haberleºme
teknolojisi
de
HiperLAN2’dir. 5 GHz’lik band kullanýlan
bu teknoloji, ETSI (the European
Telecommunication Standarts Instituion)
tarafýndan
geliþtirilmiþtir.
52
kanallý
OFDM (48 data ve 2 pilot sinyal), 2 ms
zaman içerisinde TDMA/TDD tekniði
uygulanmasýna dayanmaktadýr. Bir kanal
54 Mbps maksimum data hýzýný
saðlayabilmek için 20 MHz band
geniþliðine
ihtiyaç
duymaktadýr.
HiperLAN2 ad-hoc aðlarý desteklemektedir.
Diðer 802.11 Standartlar
802.11a fiziksel alaný HiperLAN2 ile ayný,
fakat kontrol alaný tamamen farklý olan bir
standarttýr.
Radyo sinyal emisyonunu azaltmak için
TPC (Transmit Power Control) ile
kanallarda toplanacak radyo sinyallerini
gözlemek için DFS (Dynamic Frequency
Selection) eklenen 802.11h standardý da
bulunmaktadýr. Bu özelliði peer-to-peer ad
hoc aðlarý ile de desteklenmektedir. Daha
az yoðun olan 5 GHz’lik band
kullanýldýðýndan giriºim de daha az
olmaktadýr. Fakat 802.11b gibi düºük
frekanslý sistemlerle karþýlaþtýrýldýðýnda
daha düþük hýza sahiptir.
Standartlarýn içerikleri üzerine yapýlan
karþýlaþtýrmada iki aþamalý yaklaþýmý
izleyeceðiz.
Kablosuz
haberleºme
teknolojisinin,
kablolu LAN teknolojisinin bir uzantýsý
gibi davranmasý için að yapýsý içinde çok
deðiþik yeteneklere sahip olmasý gerektiði
açýkça ortadadýr. Bu yüzden DECT ve
IrDA’nýn hýzlý data iletimi saðlamalarýna
raðmen, çok daha esnek bir yapýya sahip
Bluetooth veya 802.11b ile rekabet
edebilmelerini düºünmek zordur.
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Diðer yandan, HiperLAN2 geniþ bir pazara
sahip olmamasýna raðmen (USA ve
Japonya’dan çok Avrupa’da özellikle
kullanýlmaktadýr), araþtýrma gruplarýný
etkilemiþtir. Bu açýdan bakýldýðýnda
Bluetooth, tüm dünyada Sony, IBM, Nokia
gibi geniþ bir þirketler grubu tarafýndan
desteklenmektedir. HiperLAN2, 802.11h
ile rekabet edebilir ve Wi-Fi5 özel adý ile
daha düþük fiyata benzer olasýlýklar
saðlayarak, bu rekabeti kazanabilir. Buna
ilaveten Wi-Fi piyasa adý halk tarafýndan
daha çok bilinmektedir[18]. NTNU’dan
K.J.Hole’e göre, Wi-Fi5 ve 802.11h belirli
bir zaman için birlikte kullanýlacak, fakat
sonunda 802.11h, 802.11a ile uyumundan
dolayý bu yarýþý kazanacaktýr. Öyle
görünüyor ki, yakýn gelecekte Wi-Fi5
fiyatlarý hala çok yüksekken, 802.11b
Bluetooth için tek alternatif olarak
kalacaktýr.
Bluetooth
ile
802.11b
karþýlaþtýrmasýný özetlemeye çalýþýrsak:
1. 802.11b pazara girmeye ºimdiden
baþladý ve özellikle iþ gezilerinde
yüksek hýzlý eriþime ihtiyacý olan
insanlar için “sýcak nokta” fikri
kuvvetlenmektedir.
2. Kart fiyatlarýnýn 110-150 $ ve
access
pointlerin
500
$’a
düþmesine raðmen, Bluetooth ile
karþýlaþtýrýldýðýnda hala yüksek
kalmaktadýr.
3. Bluetooth, 802.11b peer-to-peer
(ad-hoc) aðlara göre teknik olarak
daha üstündür.
4. Çözümler pazardan alýnacaktýr, bu
da katýlýmcýlar için toplantýlarda
dökumanlarýn
ve
sunumlarýn
paylaþýmýný saðlayarak mümkün
olacaktýr. [4,5,8,9,10,12 ]
5. 2002’nin ikinci yarýsýnda Mac OS
X ve Microsoft Windows’un,
Bluetooth’a destek saðlayacaðý
beklenmektedir. Böylece Bluetooth
satýn almak kullanýcýlar için daha
cazip hale gelecektir.
6. Bluetooth
1.1
standardýnýn
kýsýmlarý, IEEE 802.15.1 standardý
olarak ºimdiden kabul edilmiºtir.

7. Bluetooth, 802.11b’ye göre daha az
akým çekmektedir (60 mA – 300
mA) ve bu Bluetooth’u taþýnabilir
ve el tipi cihazlar için daha cazip
kýlmaktadýr.
Kullaným açýsýndan kablosuz aðlar için üç
senaryo tanýmlanabilir. Bluetooth ve
802.11b’nin uygulama alanlarý aþaðýda
açýklanmaya çalýþýlacaktýr:
1. Data ve ses access pointler – Bu
senaryoda kablosuz aða GSM veya
802.3 aðlar için bir giriþ gibi
bakacaðýz. 802.11b daha yüksek data
hýzý imkaný saðlamaktadýr. 802.11b
bant
geniþliði-yoðun
baðlanýrlýk
sorununun çözümü için kesinlikle
uygundur.
Kapsama
alanýnýn
arttýrýlmasý ve broadband servisleri için
talep gibi faktörler
802.11b aðlarý
destekler. Bunun yanýsýra kablolu
haberleºmeyi
destekleyen
802.3
altyapýsý vardýr. Bluetooth tabanlý
NAP, daha kýsa mesafelerde, düþük
band geniþliðinde mobil kullanýcýlar
(PDAs, laptop, mobil telefon) ve adhoc aðlar arasýnda bilgi alýþveriþi için
uygun olacaktýr.
2. Ad-hoc aðlar – Bu senaryoda alan
slave-master iliºkisi, baðlantý esnekliði,
peer-to-peer ve çok noktaya baðlantý
saðlayan ad-hoc aðlarýn oluþturulmasý
gibi
yanlarý
deðerlendirilecektir.
802.11b
ile
Bluetooth
iletiºim
hýzlarýnýn birbirine çok yakýn olduðu
açýktýr. Fiyat ve pazar faktörleri gibi ek
faktörler, özellikle scatternet ve BNEP
alanlarýnda
aktif
araþtýrmalarýn
desteklenmesi ile Bluetooth’u çok
büyük olasýlýkla güçlendirir [10,14,15].
3. Kablonun yerini alanlar – Bluetooth
oldukça düþük fiyatý ve devamlý artýþ
gösteren destekleyici cihaz sayýsý ile
pazarýn tartýþmasýz lideridir. Rakibi
IrDA ise geniþ kullaným alanýna sahip
olmasýna raðmen, görüþ alaný içinde ve
çok sýnýrlý mesafede çalýþmasý ile
sýnýrlanýr.
Açýkça görüleceði üzere teknik olarak
Bluetooth, eksiksiz bir teknoloji deðildir.
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Günümüzde
Bluetooth
teknolojisinin
oldukça az da olsa dezavantajlarý vardýr:
1. Birçok
insan
Bluetooth
standardýnýn piconet ve scatternetteki yönlendirmeyi desteklemeyeceðini kanýtlamaya çalýþmaktadýr.
Biz her þeye raðmen bu problemin
birçok deðiþik çözümler bulunarak
oturmuº
bir
standart
ºeklini
alacaðýný ve sadece çok kýsa bir
sürede olacaðýný düþünmekteyiz.
2. Bluetooth multi-hop multicasting ‘i
desteklememektedir. Bu konuda da
ciddi çalýþmalar sürdürülmektedir.
[5]
3. Master bir dar boðaz olarak
gözükmektedir. Master aktivitelerinin listesinin nasýl belirleneceði
hala bir açýk kalmýþ konudur.
4. Standardlar arasýnda uyumsuzluk
problemi bulunmaktadýr. Compaq
ve bazý diðer þirketler 802.11b,
Bluetooth ve paralel modülleri
desteklediðini bildirmesine raðmen,
karþýlýklý giriþim problemine çözüm
bulunmasýndan çok uzaktýr.
5. Bluetooth’un çalýþma prensibi ve
destekleyici cihazlardaki topolojik
baðlantýlarýn sýnýrlarýnýn belirlenmesi zor bir araþtýrma konusudur.
Node’larýn master ve slave’in
rollerini nasýl belirleyeceði, ne
kadar piconetin birlikte köprüleºebileceði vb. gibi sorular hala
tartýþýlmaktadýr.

Bluetooth ve Eðitim Alaný
Günümüzde kablosuz aðlarýn kullaným
alanlarý büyük bir hýzla artmaktadýr. 25010000 arasýnda çalýþaný ile 300 þirketin
yapmýþ olduðu çalýþmalar, kablosuz
haberleþme teknolojisinin eðitim ve saðlýk
sektörlerine de adapte edilebileceðini
göstermiþtir. WLAN’ýn US pazarýnda
yaklaþýk %10’luk, eðitim sektöründe ise
%26’lýk
bir
paya
sahip
olduðu
görülmektedir. WLAN implementasyonla-

rýna en açýk çalýþma alanlarý ise eðitim ve
bilgi sektörleridir.
“Hot spot” olarak adlandýrýlan þirket
dýþýndan LAN ya da internete baðlanma
alanlarýna,
araþtýrmaya
katýlanlarýn
%60’ýnýn yakýn olduðu görülmüþtür.
Norwegian Üniversitesi’nde yapýlan bir
baþka araþtýrmada kullanýcýlarýn konuya
yaklaþýmlarýný
yansýtmaktadýr.
Bu
araþtýrmadaki ilk bulgularda ilginç ve
araþtýrmamýzla ilgili sonuçlar bulunmaktadýr.
Bir üniversitede iletiþim ve eðitim sürecini
destekleyen yeni formlar çok önemlidir.
Yüksek okul ve üniversite eðitiminde her
seviyede iþbirliði gerektiren karmaþýk bir
süreç vardýr. Öðretmenler ve öðrenciler
arasýnda,
okutmanlar
ile
araþtýrma
görevlileri arasýnda, öðrenciler kendi
aralarýnda. Bu sistem mobil katýlýmcýlarý,
özellikle öðrencileri etkiler. Bu sistem,
çoðu öðrencinin cep telefonlarý, el cihazlarý
ve laptoplarý ile çalýþmalarýný saðlar.
Öðrenciler “hot spots” denilen alanlarý
kullanmakta istekli olmalýdýrlar. Diðer
taraftan öðrencilere mobil olarak istedikleri
verilere ulaþma ve paylaþma imkaný
verilirken, kullanýlan teknolojinin güncel
olmasýna dikkat edilmelidir. Kullaným
alanlarý da hollerden kütüphanelere kadar
geniþ tutulmalýdýr.
Üniversitelerin
oldukça
faydalanabilecekleri bu teknoloji en yaygýn kullaným
alanlarýnýn baþýnda yer almaktadýr.
Eðitimcinin tahtayý yazdýðý, eðitim alanýn
bu yazýlanlarý not aldýðý dönemler artýk
geçmiþte kalmýþtýr. Dinamik, araþtýrmaya
açýk yeni yaklaþýmlar iki ana yönde geliºim
göstermektedir: teknoloji tabanlý, ücretsiz,
karþýlýklý bilgi alýþ veriþi ve yönlendirmeye
imkan saðlayan iletiþimin saðlanmasý,
kullanýcýlara ihtiyaca uygun bilgilendirme
sürecini destekleyen uygulama imkanýnýn
yaratýlmasý.
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SONUÇ
Bluetooth scatternets’ lerin çok dinamik ve
esnek yapýsýnýn olmasý bize göre öðrenim
sürecinin
kalitesinin
artmasýna
çok
uygundur. Bluetooth teknolojisinin PAN’
larýn kullaným alanlarýnýn geniþlemesini
saðlayacak bir potansiyeli vardýr. Düþük
maliyeti ile de üniversitelerin LAN’ larýnýn
kurulmasýný yaygýnlaþtýracaktýr. Sadece
maliyet
açýsýndan
(alt
yapýnýn
kurulumunda
ve
teknolojide
düºük
maliyet) deðil belki de daha önemlisi uzun
vadede eðitim süreci ve bilgi paylaþýmýnda
kalite açýsýndan da büyük avantajlarý
görülecektir.
Fakültemizde Bluetooth tabanlý ufak bir
test ortamý hazýrlamayý ve Eðitim Fakültesi
ile beraber kantitatif bir araþtýrma yaparak
eðitim sürecine olan etkilerini incelemeyi
ve bundan sonraki araþtýrmalara ýþýk
tutacak bir çalýþma yapmayý planlýyoruz.
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