Network Yedekleme Projesi

Dr. Lütﬁ Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Network sistemi tam olarak gelişip
olgunlaştıktan sonra sistemin güvenliğini maksimum seviyeye getirmeyi hedeﬂedik.

İdarenin ODM projesi yerine acil ve kısmi yatırımlar ile devam kararı üzerine; Network merkezinin
yedeklenerek 24 saat non-stop çalışması için proje hazırladım. 2008 yılı Ocak ayında, rekabet şartlarının
en üst düzeyde sağlandığı bir ihalenin ardından sistem kurulumu için hazırlıklar başlatıldı.

Projenin gerekliliğini sağlayan bazı zorunlu şartlar:

Kenar switchlerin tamamı tek bir şasi switchte toplanamıyordu. Tek başına mevcut
kapasiteleri yetersiz olan 2 şasi switch yükü paylaşıyordu,
Şasilerden birisi “end of life” (desteklenen ürün listesinden çıkarılan) bir ürün haline geldiği
için arıza durumunda destek ve parça sorunu yaşatabilecek haldeydi,

Sistemde yapılandırılan vlan’ların ( sanal ağ) üzerinde toplandığı şasi switch te bir sorun
olduğunda tüm ağ etkileniyordu.
Mevcut şasi switchler 24 saat çalışmak zorunda olduğu için bakım için dahi
kapatılamıyordu. v.b.

Proje ile hedeﬂenen sonuçlar:

Projede, end of life olan eski switch in daha az kritik bir lokasyonda konsantre kenar switch olarak
değerlendirilmek üzere sistem odasından çıkarılmasına karar verildi,
Yeni, fakat kapasitesi yetersiz olan şasi switch in üzerine yeterince genişleme modülü ilave
edilerek, tek başına tüm network yükünü kaldırabilmesi amaçlandı,
Rekabet şartlarının tam olarak sağlanabilmesi için, ﬁrmalara mevcut switch için genişleme
modülü vermek yerine, aynı kapasitede 2 switch verebilme imkanı sağlandı. Böylece mevcut
cihazın üreticisine bağımlı kalınmadan çözüm geliştirilebildi.
Proje kapsamında, tüm network yükünü kaldırabilecek kapasitede yeni bir şasi switch in
alınmasına karar verildi.
Network ün tamamının yeni takılacak şasi switch e ulaştırılabilmesi için, daha önce kenar switch
lere çekilmiş olan, 4 core multimode ﬁber optik kabloların pasif duran 2 core larının kullanılması
esas alındı. Buna göre, bütün patch panellerde gerekli ilave ﬁber optik patch kablolamanın
yapılması hedeﬂendi.
Kenar switch lerin daha önceki kurulumlarında, hepsinde en az 2 aktif ﬁber optik port ve interface
lerinin olması prensip olarak uygulandığı için ﬁilen ilave bir aktif yatırıma gerek duyulmadı.
STP ve VRRP protokolleri esas alınarak çalıştırılacak sistem için yeni ve eski switch üzerinde en az
2 port 10 Gbit ﬁber haberleşme kanalı kurulması baz alındı.

