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Bu kılavuzda, CLR Networks'ün yapay zeka (AI) switch grubundan olan CLR-SWG-L328P modeli üzerinde, AI
fonksiyonlarından olan AI-PoE özelliğinin test ediliş yöntemi anlatılmaktadır.
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1.1. AI Fonksiyonları

1.2. AI PoE
PoE besleme ile çalışan ağ cihazlarında (ör: IP kamera, Access Point, vb.) zaman zaman, besleme almasına
rağmen veri akışında kilitlenme oluşabilmektedir. Böyle bir durumda sorunu gidermek için, switchin ilgili
portundaki ethernet kablosunu çekip-takmak veya kamerayı kapatıp-açmak gerekir. Yani insan müdahelesi
gerekmektedir.
AI teknolojisine sahip olan switchlerde ise bu işlem otomatik olarak gerçekleştirilir. Hatta sorun, oluştuğu
farkedilmeden giderilmiş olur.
Çalışma prensibi:
 IP kamera PoE porta irtibatlandı ve normal çalışmakta.
 Zaman içinde, kamera PoE gücü çekmeye devam etmesine rağmen, veri akışı kesiliyor.
 Switchin AI algoritması PoE porttaki bu anormalliği farkediyor.
 Aksi bir setting girilmemiş ise default olarak 120s kadar bir süre veri akışının geri gelmesini bekliyor.
 Bu süre içinde veri akışı başlamazsa, switch ilgili PoE portunu kapatıyor
 5s boyunca port kapalı kalıyor ve tekrar açılıyor.
 Porta bağlı olan IP kamera reboot ediyor.
 Veri akışı tekrar başlıyor
 Reboot etmesine rağmen kameranın trafiği geri gelmemiş ise, switch 15dk bekleyip aynı işlemi
tekrarlıyor.
 Hala trafik gelmiyorsa; kamerada arıza olduğuna karar verip, bir log kaydı oluşturuyor.

Gerçek hayatta oluşan, kameranın video akışındaki kesilme hadisesini test ortamında simüle etmek için
yukarıdaki düzeneği kullanabiliriz.
PoE splitter ve kamera arasındaki data kablosunu söktüğümüzde kamera canlı olmasına rağmen video akışı
gönderemez.
Bu durumda, akıllı switchin AI Algoritması, yukarıda anlatılan sorun giderme adımlarını devreye sokar. Hiçbir
insan müdahelesine gerek bırakmadan, en hızlı şekilde, görüntü akışı geri getirilmiş olur.

Not: Bu testin yapıldığı youtube videomuzu izlemek için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz:
https://youtu.be/Z3Wn3lnnrMI
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