
AVAS NASIL KULLANILIR ? 

AVAS (Astronomik Veri Analiz Sistemi), İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay 
Bilimleri Bölümü bilgisayar laboratuarına kurulan bir sistemdir. Sistem şu anda bir PC ile bölüm 
çalışanlarına, lisans ve  lisansüstü öğrencilere hizmet vermektedir. Sistemde şu anda kullanılan 
bilgisayarın teknik özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.   

Sistemin kuruluş amacı, uzun yıllardır bölümümüz de FTP servis sağlayıcısı 
olarak çalışan bilgisayarın bu konudaki yükünü hafifletmek, ve asıl olarak, veri analizi yapan ve 
bu iş için Linux ya da UNIX benzeri bir sisteme ihtiyaç duyan ancak bunu kendi bilgisayarında 
kullanmayan kişilerin bilimsel çalışmalarını kendi çalışma ortamlarını bozmadan yapmalarını 
sağlamaktır. Bu amaç için sistemde SSH, VNC, FTP, MYSQL, gibi servisler verilmekte ve 
yüklenen pekçok veri analizi programları ile kullanıcıların çalışmalarını yapmaları 
hedeflenmeketedir. Sistemde kurulu yazılımları kısa bir özeti ikinci tabloda verilmiştir. 
 

Donanım Adı Özellikler 

İşlem 2 x PIV 3.0 GHz 
Bellek 1 GB 

Sabit Diskler 2 x 80 GB (SATA) 

DVD 1 x Toshiba DVD Writer 

 
Tablo 1 : Kısaca sistemde kullanılan bilgisayarın bazı teknik özellikleri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Yazılım Tipi Yazılımın Adı ve Versiyonu 

Sistem Bileşenleri SuSE v9.2 
ve Servisler VNC 

 OpenSSH 
 OpenSFTP 
 VSFTP 
 MySQL 

Kurulu bazı faydalıprogramlar KDE 3.3.2 
 gcc 
 LaTEX 
 Mozilla 
 gv 
 OpenOffice 1.1.3 
 Kile 
 GIMP 2.0 
 XEPHEM 
 EMACS 
 ... 

Astronomik Yazılımlar IRAF v2.12.2 EXPORT 
 MIDAS 04Feb pl1.1 FTOOLS 5.3.1 
 XANADU 5.3.1 
 CIAO 3.2 
 SAS 6.1 
 IDL 6.0 
 ATOMDB v1.3.1 

 
Tablo 2 : Kısaca sistemde kurulu olan yazılımlar ve verilen servisler. 

 

AVAS'a NASIL ERİŞİLİR ? 
 
AVAS'a birkaç yoldan bağlanabilmek mümkün bunlar sırasıyla, FTP, SSH ya da VNC yoluyla 
olabilir. Burada bu bağlantılardan en çok kullanılan ikisini kısaca açıklanacak, ancak her türlü  
bağlantı için unutulmayacak bir ayrıntı bilgisayarın IP adresidir : 193.255.10.13 

FTP bağlantısı : 
 

AVAS'a FTP protokolü kullanarak bağlanabilmek için neredeyse herkesin 
bilgisayarında olan TOTAL COMMANDER programından faydalanabiliriz. Bunun için sırasıyla 
aşağıdaki resimleri ve açıklamaları takip etmek yeterli.  



 

 

 

Öncelikle TOTAL COMMANDER programı açıldıktan sonra, programın hemen 
üstündeki menülerde görülen FTP düğmesine tıklanır. Ardından çıkan pencerede (resimde altta 
görünüyor) New Connection düğmesine tıklanır ve resimde görülen yerlere ilgili bilgiler (Host 
name kısmına IP numarası, user name ve şifre kısmına kullanıcı adı ve şifre bilgisi) yazılır. OK'a 
basıldıktan sonra bir daha tek yapmak gereken her zaman astro'ya bağlanıldığı gibi bağlanmaktır. 
 

 

 



VNC servisi ile bağlanabilmek ? 
 

VNC için ise önce astro'ya bağlanıp ufak bir program çekmemiz gerekiyor.  
Bu program astro'da bağlandığımız dizin içinde duran vncviewer.exe dosyası. Dosyayı 
bilgisayarda istediğimiz bir yere çektikten sonra yine tek yapmamız gereken çift tıklayıp 
dosyayı çalıştırmak.  

 
 

Bu aşamadan sonra karşımıza çıkan ufak pencerede bilgisayarın adresini ve :1 ya 
da :2 yazarak bağlanabiliriz. Burada :1 ve :2 karşımıza gelecek ekranının büyüklüğünü belirliyor 
pekçok durumda :1 yazmak daha rahat bir kullanım sunuyor. OK'e bastığımız zaman karşımıza 
AVAS'ın ekranı geleccek :   



 

VNC ile bağlanmanını bir alternatifi ile bir kere yukarıdaki yöntem ile 
baglandıktan sonra bir terminal ekranında komut satırına vncserver komutunu vermektir. 
Program bize uygun bir masaüstünü açar ve bunun numarasını bize bildirir. Bu şekilde siz kendi 
bilgisayarınızda ekranı kapasanızda AVAS'da çalışmaya devam eden bir masaüstü ortama sahip 
olmuş olursunuz. Bu özellikle bilgisayara uzun işler vermek isteyenlere için önemlidir.  
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