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ÖNSÖZ 

Araçlar arası haberleşme projesi, yolların daha efektif ve güvenli bir şekilde 
kullanımına zemin hazırlayacak, hızla hayata geçmesi umut edilen ileri bir 
teknolojidir. Araçların haberleşmesiyle birlikte, sürücüler, yol durumuna, kazadan 
korunmaya ve trafik yönetimine ilişkin bilgilendirilerek yeni olanaklarla 
güçlendirileceklerdir.  

Bu tez kapsamında araçlar arası haberleşmeyle ilgili detaylı bir çalışma yapılarak 
konu bir çok boyutuyla incelenmiştir. Kablolu ağlardan başlayan bu inceleme 
çalışması gerek fiziksel katman, gerek veri bağı katmanı gerekse de ağ katmanındaki 
incelemeleri kapsamakta, var olan kablolu ağ standartlarının araçlar arasında 
uygulanabilirliğini tartışmaktadır.    

Bu tezin hazırlanması sırasındaki çalışmalarımda bilgisini, desteğini esirgemeyen 
değerli hocalarım Prof. Dr. Levent GÜVENÇ’e ve Yrd. Doç. Dr. Tankut 
ACARMAN’a teşekkür ederim.   

Hayatım boyunca beni destekleyen sevgili ailem ve eşim Ferda Tangüner’e sonsuz 
teşekkürler. 

Đstanbul, 2008             Müh. Cafer KOÇKAN 
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TAŞITLAR ARASI HABERLEŞME 

ÖZET 

Günümüzde sayısal haberleşme otomotiv alanında önemli roller üstlenmeye başladı. 
Araçlar içerisinde, birçok iletişim kanalı bir araya getirildi. Kontrolcüler, aktuatörler 
ve sensörler bu ortak kanallar üzerinden iletişim kurmaya başladılar. Sabit baz 
istasyonlarıyla kurulan hücresel cep telefonu haberleşmesi kablosuz haberleşme 
konusunda önemli bir gelişmeydi. Araçlar arasında doğrudan link kurulumuna dayalı 
yeni bir yaklaşımla, kablosuz haberleşme teknolojisi yeni büyük bir gelişmenin daha 
eşiğinde bulunuyor. Kendi kendine organize olabilen (self-organizing) kablosuz “ad 
hoc” iletişim sistemiyle donatılmış araçlar arasında yeni bir ağ türü yapılandırılmaya 
çalışılıyor. Bu yeni ağ türüyle birlikte araçlar arasında bilgi alışverişi 
gerçekleştirilecek. 

Elde edilen bilgiyle birlikte, araç şoförü, içinde bulunduğu trafik ve çevre 
koşullarıyla ilgili daha fazla bilgilendirilmiş ve de bu yolla koşulların daha iyi 
farkında olabilecektir. Özellikle acil durumlarda erken uyarı sisteminin devreye 
geçirilmesi bu haberleşmenin sağlayacağı önemli bir faydadır. 

Bu tez çalışması ile öncelikle kablosuz ağ teknolojileri araştırılacaktır. Araştırma 
sonucunda belirlenen uygun ağ teknolojisiyle, araçtan araca bir ağ kurulum 
uygulaması gerçekleştirilecek, trafik bilgisinin araçlar arasında güvenli bir şekilde 
dolaşabilmesi için uygun çözümler araştırılacaktır. Uygulamaya geçmeden önce bu 
tip bir haberleşmeyi sağlayabilecek modern bir aracın gereksinimleri çıkarılmıştır. 
Uygulama çerçevesinde kablosuz zigbee geliştirme bordları ve GPS cihazıyla 
kurulan bir platformda, konum bilgisi bir düğüm tarafından elde edilerek kablosuz 
ağda broadcast ve ad hoc on demand distance vector yönlendirme metodları 
kullanılarak dolaştırılmıştır. 
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VEHICLE TO VEHICLE COMMUNICATION 

SUMMARY 

Nowadays communication plays an important role in the automotive application. 
Various communication busses are integrated, which connect controllers, sensors and 
actuators within the vehicle. The cellular communication that setup with base 
stations was a great development in wireless communication. Now a newer approach 
is to enable also a direct communication between vehicles. Vehicles equipped with a 
self-organizing wireless ad hoc communication system form a Vehicular Ad Hoc 
Network (VANET) for exchanging data on the locally seen road and traffic status. 
This information allows a driver assistance system to be aware of the local situation 
in a wide area.  This way, it can provide up-to-date travel and traffic information 
such as the traffic status or hazard and emergency warnings. 

This thesis investigates wireless network techniques which could be deployed for 
vehicular applications. With a suitable technique an application will be issued, to 
safely disseminate data between vehicles an appropriate approach will be proposed. 

An application test bed will be setup. This testbed will consist of Sensnode zigbee 
bords and EZ-10 GPS receiver. GPS information taken from GPS receiver will be 
disseminated between the zigbee boards. For information dissemination broadcasting 
and adhoc ondemand distance vector routing will bi deployed.   
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1. GĐRĐŞ 

Ülkemizde yıldan yıla artan nüfus ve araç sayısına paralel olarak, trafik kazaları 

sayısı ve bu kazalarda ölen ve yaralananların sayısı da artmaktadır. Araç sayısı 

bizden yaklaşık altı kat fazla olan Çin’de daha az sayıda trafik kazası meydana 

gelmektedir. Yine Fransa’da bizden dört kat fazla araç sayısı varken, kaza sayısı 

bizden üç kat azdır. Türkiye’de 1980-1999 döneminde trafik kazaları ölü ve yaralı 

sayısı ile maddi hasar tutarı Çizelge 1.1’dedir. 

Çizelge 1.1: Yıllar itibariyle trafik kazaları [1] 

Çizelgeden de görüldüğü üzere trafik kazası sayısı yıldan yıla artmaktadır. Buna 

paralel olarak ölü, yaralı, ve maddi hasar sayıları da artmaktadır. Trafik kapasitesinde 

yıldan yıla ciddi artışlar var. Bu kapasite artışı beraberinde trafik kazalarındaki artışı 

getiriyor. Trafikteki bu kapasite artışı trafik kazaları yanı sıra bir de trafik sıkışıklığı 

problemi günlük hayatımızın bir parçası olmuştur.  
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Çizelge 1.2: Yıllar itibariyle motorlu araç sayıları ve artışı [1] 

                   

Trafikte gelinen bu yeni durum araştırmacıları yeni çözümler araştırmak zorunda 

bırakmıştır. 

Gelişen araç teknolojileriyle birlikte araç içerisindeki modüller sayısallaştırılmış, 

sensörler, aktüatörler çeşitli akıllı kontrolcülerle haberleşir duruma gelmiştir.  

Trafik ve araç içerisindeki değişimle birlikte, eskiden makine mühendisliğinin ilgi 

alanı olan araç ortamı artık bilgisayar ve elektronik mühendisliğinin de bir konusu 

olmaya başlamıştır.  

Trafik kazalarında yıldan yıla artış devam ederken hava yastığı ve emniyet kemeri 

trafik kazalarında oluşan yaralanma ve ölümlerin sayısını ciddi oranda azaltmıştır. 

Ancak ne var ki bu önlemler trafik kazalarını önlemeye yetmiyor. Bugün ise biz artık 

sadece hasarı minimize etmeye değil aynı zamanda kazayı önlemeye yönelik çabalar 

içerisindeyiz. Güvenli sürüş diye adlandırılan, sürücüye sunulan bir takım yeni 

avantajlarla araç daha kontrol edilebilir bir hale getirilmiştir. ABS fren sistemi ve 

ESP bu avantajlardandır. Fakat bütün bunlara rağmen kaza sayılarında ciddi 

azalmalar gözlenememektir. Bu da araştırmacıları yeni çalışmalara sevk etmektedir.   
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Günümüz araçları artık çevre koşullarına ilişkin verilere ulaşabilir durumdalar. GPS 

ile konum bilgisi alabilmekte, sayısal haritayla yolunu bulabilmekte, sensörler ile 

çevresindeki cisimleri algılayabilmektedir.  Fakat bütün bunlara rağmen sürücü 

kazalara karşı yeterince uyarılamamaktadır. Araçlar arasında kurulacak bir 

haberleşme ağıyla birlikte sürücü yol üzerindeki çeşitli tehlike durumları açısından 

uyarılabilir. Göz mesafesi dışındaki tehlike durumları için de yeterince bir süre 

önceden uyarılar üretilebilir ve trafik yol durumuna ilişkin sorgulamalar 

gerçekleştirebilir.  

1.1 Araç Haberleşmesi 

Araç haberleşmesi kapsamında genel olarak araçtan araca olan haberleşmeler 

inceleniyor ancak araç haberleşmesi üç değişik açıdan incelenebilir. 

1.1.1 Araç içi haberleşme 

Araç içi haberleşmenin kapsamı araç içerisindeki değişik komponentlerin 

birbirleriyle olan haberleşmeleriyle sınırlıdır. Komponent olarak araç içerisindeki 

sensörler, kontrolörler ve aktuatörler sayılabilir. Araç içerisindeki komponentlerin 

konumları değişmediği için araç içi ağında topoloji sabittir. Genel olarak kablolu bir 

iletişim, halka veya veri yolu topolojisiyle kullanılır. Uygulamalar genel olarak 

kritiktir, gecikmelere karşı hassastır. Araç içi haberleşmede günümüzde en yaygın 

olarak CAN Bus kullanılmaktadır.  

CAN’in tanımlanmış iki değişik türü vardır. Düşük hızlı standart 125 kBit/s’ye kadar 

bit hızına çıkabilen zaman kritik olmayan uygulamalar için kullanılır. Bu 

uygulamalara farların yakılması veya söndürülmesi örnek gösterilebilir. . 

Yüksek hızlı standart, 1Mbit/s bit hızına sahiptir ve de zaman kritik uygulamalar için 

kullanılır. Stabilite kontrol bu uygulamalara örnek olarak verilebilir. Modern 

araçlarda birden çok sayıda CAN yolu bulunmaktadır. Bu şekilde uygulamalar bir 

birlerinden izole edilmektedir.  

Düşük maliyetli araç ağı için sıkça kullanılan standart Local Interconnect Network 

(LIN) protokolüdür. Basit bir haberleşme yapısı vardır. Sistem tek 

yöneticilidir(single master) ve düşük bit hızlarında çalışır (19.6kbit/s). Kritik 
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olmayan uygulamalarda kullanılır. Kapı ve pencere kontrolü bu uygulamalardan 

sayılır.   

Araç içerisindeki sistemi merkezileştirmek için LIN ağları CAN ağlarına uygun 

aparatlarla birleştirilebilirler.  

Đşlemci haberleşmesinin yanı sıra araç içerisindeki ikinci önemli haberleşme yolcu 

eğlendirilmesiyle ilgili uygulamalardır. Günümüzde artık şehirler arası otobüslerde 

internet bulunmakta ve yolcular bundan yararlandırılmakta ayrıca araçta bulunan bir 

server aracılığıyla bütün yolculara müzik arşivi sunulmaktadır. Bu uygulamalar 

görsel veya işitsel data üzerine kurulu olduklarından yüksek bit hızlarına ihtiyaç 

duyarlar.  Bu amaçla IEEE 1394b ve GigaBit Optic Ethernet üzerine kurulu çeşitli 

çalışmalar yapılmaktadır.  

1.1.2 Araç yol-kenarı cihazı haberleşmesi  

Literatürde araç altyapı haberleşmesi olarak da geçer. Araçtan sabit altyapılı 

sistemlerle veya tersi yönde olan haberleşme bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu 

iletişim tek yönlü veya iki yönlü de olabilir. Yayın (Broadcast) bir istasyondan 

araçlara doğru olan tek yönlü bir haberleşmedir. FM radyo yayını bu çerçevede 

değerlendirilebilir. Đki yönlü haberleşme, bir baz istasyonu aracılığıyla noktadan 

noktaya  gerçekleştirilen haberleşmeleri kapsar. Bu haberleşme hücresel cep telefonu 

haberleşmesi ve WLAN olarak ikiye ayrılabilir. Cep telefonu haberleşmesi düşük 

veri hızları yanında altyapı eksiklikleri de barındırır. Altyapıyla WLAN gibi bir 

teknolojiyle de haberleşebilir.  Araçlar arasında gerçekleştirilecek haberleşme için 

kullanılacak radyo bu amaçla da kullanılabilir. Bu şekilde araç bir çok radyo 

modülünü birlikte barındırmak zorunda kalmaz.  

1.1.3 Araçlar arası haberleşme 

Araçtan araca olan doğrudan haberleşmeyi kapsar. Herhangi bir altyapı ihtiyacı 

duyulmadan kurulan bir yapısı vardır. Bir altyapı yada erişim noktası olmadığı için 

ortama erişimin ve yönlendirmenin yeniden çözümlenmesi ve  koordine edilmesi 

gerekiyor. Bu yeni haberleşme bilgi kaynağı ve varış düğümü pozisyonu açısından 

değerlendirilerek ikiye ayrılabilir. Haber kaynağının ve varış düğümünün 

birbirleriyle doğrudan konuşabilir bir mesafe içerisinde olmaları birinci tiptir. 

Đkincisinde ise doğrudan haberleşme mümkün değildir. Bunu aşmak için aradaki 
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diğer araçlar yönlendirici olarak kullanılarak iki düğümün haberleştirilmesi sağlanır. 

Tezin ilerleyen kısmında araçlar arası haberleşme daha detaylı olarak incelenmeye 

devam edilecektir. 

1.2 Motivasyon 

Araçlar arası haberleşme, akademik ve endüstriyel camiada önemi giderek artan bir 

araştırma konusu. Bu tarz bir haberleşmeyle birlikte araçlar WLAN 

teknolojisindekine benzer bir şekilde birbirleriyle konuşmaya başlayacaklar. Sonuç 

olarak araçlar arası “ad hoc” ağları kurulacaktır (VANET vehicular ad hoc 

networks). 

VANET kavramsal olarak MANET (mobile ad hoc networks) ağlarına dayanır [2]. 

Bu ağlar kendi kendine organize olabilen mobil kablosuz ağlardır ve de bu iş için 

adanmış bir altyapıya ihtiyaç duymazlar. Ağın kurulumu ve çözümü için dışardan bir 

ihtiyaca gereksinim yoktur. Bu tür “ad hoc” ağlarının yüksek bir potansiyeli vardır, 

çünkü organizasyon için merkezi bir cihaza gereksinim duymaz. Bu ağlar hazır bir 

altyapı kullanan merkezi yaklaşımın tersine daha “robust” ve de kurulumu daha basit 

ağlardır. Bununla birlikte VANET’i diğer “ad hoc” ağlarından ayıran bazı özel 

karakteristikleri vardır. Ağdaki bir düğüm olarak düşüneceğimiz araçlar, yüksek 

hızlarıyla birlikte topolojinin çok hızlı değişmesine sebep olurlar. Başka bir açıdan  

ise, ağ topolojisi yolların belirlediği geometrik yapıya uydurulmak zorunda. Bu da 

haberleşme düğümlerinin yol üzerindeki konumlarını tahmin edebilmemize olanak 

veriyor. MANET ağlarında düzenli yol gibi bir kavram olmadığı için böyle bir 

tahminde bulunamıyoruz. Ek olarak, MANET ağlarında güç önemli bir unsurken 

burada aracın aküsü kullanıldığı için güç pek önemli bir faktör değil. Güç 

probleminin temel bir kısıtlayıcı olmaması da daha yüksek işlem kapasitelerinde 

çalışılmasına olanak veriyor. Araçların, bir haberleşme ağındaki düğümler gibi 

kullanılabilmesiyle birlikte, yeni açılımlara kapı aralanıyor. Eğlenceden araç 

bakımına, internetten aktif güvenliğe bir çok konuda uygulamalar geliştirme 

aşamasında. Bunların arasında kuşkusuz aktif güvenlikle ilgili olan çalışmalar 

kazaları önleyebilme potansiyeli taşıdığı için diğerlerinden daha önemli. Araçlar 

arasında iletilen mesajlar ve bu mesajların işlenmesi ve yorumlanmasıyla birlikte 

yolun belirli bir mevkisindeki tehlike durumuna ilişkin sürücü zamanında 

bilgilendirilebilecek.  
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Yapılan çalışmalara rağmen henüz uygulanabilir bir sonuç alınmış değil. Uygulama 

çözümlerinden ziyade, kurulacak sistemin getirdiği yeni sorunlara cevaplar 

bulunmaya çalışılıyor. Bu yeni yaklaşımın yaşadığı temel sorunlar genel olarak 

fiziksel katmanda ve link katmanında yaşanıyor diyebiliriz.  

1.3 Konuyla Đlgili Diğer Çalışmalar 

Bir çok araç üreticisi ve araştırmacı güvenli sürüş çerçevesinde araçlar arası 

haberleşmeyle ilgili çalışmalar yürütüyor. Konuyla ilgili çalışmalar çoktan bireysel 

olmaktan çıkmış, araç üreticileriyle akademisyenler bir araya gelerek ortak 

çalışmalar oluşturmaktalar. Bu çalışmalardan bazıları şunlar: Networks on Wheels 

[3], Car-to-Car Communication Consortium (C2CC) [4], PreventWillwarn [5], 

Vehicle Safety Communications Consortium (VSCC) [6].  

FleetNet[7] projesi çerçevesinde araçlar arası haberleşme için bir platform 

geliştirilmiş durumda. Şuan geliştirilen bu platform üstünde dağınık ağ topolojileri 

uygulanmaya çalışılıyor.  Bu konuda SOTIS [8] adı verilen ve kendi kendine 

organize olan trafik bilgi sistemi adlı bir öneri üzerinde çalışmalar devam ediyor.  

Diğer bir örnek ise CarNet [9]. Bir dizi uygulamaya hizmet vermek için 

geliştirilmiştir, bu uygulamalara trafik tıkanıklık durumunun görüntülenmesi ve 

istatistik oluşturulması da dahildir. Bu uygulamada araçlar hız ve konum bilgilerini 

iletiyorlar. Bu bilgiler bir merkezde bir araya getirilerek yol trafik durumuna ilişkin 

veriler oluşturuluyor. 

Bu projelerin bir çoğunda araçlar arası veri iletimine ilişkin çeşitli yaklaşımlar 

geliştirilmiş durumda. Diğer bazı yaklaşımlar ise yakın araştırma çalışmalarından 

esinlenilerek oluşturulmaya çalışılmaktadır. Yol bulma problemi buna örnek 

gösterilebilir. MANET protokollerinde elde edilen “routing”  çözümleri bu yeni ağ 

yapısına uydurulmaya çalışılmaktadır. 

1.4 Tezin Ana Hatları 

Tez kapsamında, öncelikle, araçlar arası kablosuz haberleşmenin sağlanabileceği 

uygun yöntemler araştırılacaktır. Bu çalışma yapılırken öncelikle IEEE 802.11 

standardı, fiziksel katman ve veri bağı katmanı göz önünde bulundurularak 
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incelenecektir. Ardından yönlendirme üzerinde bir araştırma yapılacak, kablolu 

ağlarda ve 802.11 standardında kullanılan yönlendirme algoritmaları incelenecektir. 

Araçlar arasında kurulacak bir ağda yönlendirme ihtiyaçları tartışılacak ve çeşitli 

araştırma guruplarınca üzerinde çalışılan VANET yönlendirme algoritmaları 

hakkında bilgi verilecektir. Üçüncü kısımda kurulacak bir sistemde ihtiyaç duyulan 

bütün öğeler teker teker değerlendirilecektir. Dördüncü kısımda ise uygulama 

amacıyla oluşturulan platformdan bahsedilecektir. 5. kısımda ise sonuç ve önerilere 

değinilmiştir. 



 8 

 



 9 

2. KABLOSUZ AĞLAR 

Kablosuz ağlara girmeden önce IEEE’nin kablosuz ağlar hakkındaki standartlarını  

anlamak önemlidir.  

IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.x adı altında; Yerel 

ağlar (LAN - Local Area Networks), Metropol ağlar (MAN - Metropolitan Area 

Networks) ve BlueTooth gibi Kişisel ağlar (PAN - Personel Area Networks) için 

standartlar çıkartmıştır [10]. IEEE’nin 802’si, OSI'nin son iki  katmanı olan Ortam 

Ulaşım Kontrol (MAC - Media Access Control) veya Bağlantı Katmanı (Link Layer) 

ve Fiziksel Katman (Physical Layer) süreç standartlarını ve işlemleri sınırlandırmıştır 

[10].  

IEEE 802 LAN/MAN/PAN standartları komitesi kendi içinde 802.1 den 802.17 ye 

kadar çalışma gruplarına ayrılmıştır. Böyle ufak çalışma gruplarına ayrılmalarının 

yararı, her grubun kendi farklı konularını ve geliştirme standartlarını sağlamalarıdır.  

Bu tanım içindeki en önemli çalışma grupları şunlardır :  

- 802.1 - Güvenlik ve diğer konular  

- 802.2 - Mantıksal Bağlantı Kontrolleri (LLC - Logical Link Control)  

- 802.11 - WLAN'lar için standartlar üretmek (Kablosuz lokal ağlar)  

- 802.15 - WPAN'lar için standartlar üretmek (Kablosuz kişisel ağlar)  

802.1 ve 802.2, kablosuz lokal ağlar için uygulanmaktadır. Her çalışma grubu kendi 

içinde görev gruplarına ayrılmışlardır. Bu görev grupları çeşitli ihtiyaçların 

sağlanması ve standartların geliştirilmesi üzerine çalışmaktadır. [10] 

Kablosuz ağlar kurmak için şu anda kullanılan ana standart IEEE 802.11’dir. IEEE 

802.11 ilk olarak 1999 da yayınlanmıştır ve 2.4 GHz bandında  2Mb/s hızında veri 

iletişimi için tasarlanmıştır. 
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2.1 Fiziksel Katman 

Fiziksel katman iki parçaya ayrılabilir. Fiziksel Katman Yakınsama Protokolü 

(PLCP) ve Fiziksel Katman Değişkenleri (PMD). Bu iki alt katmanın kontrolünü ise  

Fiziksel Katman Yönetim Birimi (PLME) yapar.  

PLCP, ortam erişim alt katmanı protokol veri paketlerinin ortamda taşınmasına 

uygun çerçevelere dönüştürülmesini sağlar. Bununla birlikte ortamdaki taşıyıcının 

varlığının algılanması, kanalın iletime uygun olduğunun değerlendirilmesi ve basit 

hataların düzeltilmesi görevlerini de üstlenmiştir. 

PMD doğrudan ortamla etkileşimdedir ve ağdaki bit iletim fonksiyonlarını gerçekler. 

Temel olarak kodlama ve modülasyonla sorumludur. Đşaretin dar bantlı gürültüden 

daha az etkilenmesi ve frekanstan kaynaklanan zayıflamalardan kurtulmak için geniş 

spekturumlu teknolojiler kullanılır.  

2.2 Kablosuz Ağlarda Modülasyon 

Kablosuz ağlarda kullanılmak üzere bir çok modülasyon yöntemi geliştirilmiştir. 

DSSS, FHSS, OFDM, CCK.  

Yukarıda bahsi geçen iletim yöntemlerinden özellikle iki tanesi öne çıkmıştır. Bunlar 

yayılmış frekans spektrum tekniği olarak da anılır. Yayılmış spektrum yöntemi 

mantıksal olarak 2 tanedir. Bunlar DSSS ve FHSS tir. Her ikisinde de aynı anda 

birden çok frekanstan karşıya data gönderilir. FHSS de sayısız frekans üzerinden veri 

gönderilirken, DSSS de aksine sınırlı sayıda frekanslardan data gönderilir.(kablosuz 

yerel ağda toplam 11 kanal kullanılır ve her kanal 22 MHz. genişliğindedir.  

Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): Bu iletim yönteminde gönderenin verisi, 

rasgele olarak belirlenmiş bir bit dizisi ile XOR (Özel-veya) işlemine tabi tutulur. 

Rasgele bit dizisini birim zamana düşen bit sayısı (Data Rate) daha fazladır yani bit 

oranı daha fazladır. Bu nedenle XOR işlemi sonucunda üretilen verinin de bit oranı 

daha fazla olur ve bu da gönderilecek olan işaretin bant genişliğini artırır, yani 

gönderilmek istenen işareti daha geniş bir frekans aralığına yayar (frequency 

spreading). Alıcıda gönderilen verinin anlamlı olarak elde edilmesi için vericide 

kullanılan aynı rasgele bit dizisi kullanılır ve veriyi elde eder. 
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DSSS in anlamı; belirlenmiş menzil içinde herhangi bir zamanda kullanılmak üzere, 

verinin uygun değişik frekanslarda küçük paketler halinde yollanılmasıdır.  

Frekans Atlamalı Yayılmış Spektrum (FHSS): Bu yöntemde verici yollayacağı 

bilgiyi geniş frekans aralığının bölünmesiyle oluşmuş birçok alt frekans aralığından 

yollar. Bu yollama işi dinamik olarak gerçekleşir. Verici her defasında verisini farklı 

frekans kanallarından yollarken verinin hangi kanaldan yollanacağı bir parametre ile 

belirlenir ve vericinin frekans aralığını seçmede kullandığı bu parametre alıcı tarafta 

da bilindiği için bu sayede haberleşme sağlanır.  

FHSS’de veri, değişik frekanslarda kısa ama iri paketler şeklinde tekrarlanan bir 

biçimde yollanır. FHSS ağlar, diğerleri ile karışmayan aynı fiziksel alanlar için 

vardır.  

2.3 Kablosuz Yerel Ağ Standartları: 

802.11b - 802.11b standardı 1999 da yayınlanmış olup, CCK (Complementary Code 

Keying) kullanmakta ve 2.4 GHz bandında 11Mbit/s hızına çıkabilmektedir. 

802.11a - 802.11a standardı 1999 da yayınlanmış olup, OFDM (Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing) kullanmakta ve 5 GHz’de 54 Mb/s hızına 

çıkabilmektedir. Bu standart ile ilgili problem 5 GHz’lik yayının duvar ve diğer 

objelerden geçerken daha fazla yol kaybına uğramasıdır. Bu problemi gidermenin 

yolu, daha fazla veri hızı için daha fazla ulaşım noktası (AP - Access Point) 

kullanılmasıdır [10].  

802.11g - 802-11g standardı 2.4 GHz de (aynı 802.11b Wi-Fi gibi) ve 22 Mbps 

hızında OFDM kullanmaktadır. 802.11a ile karşılaştırıldığında daha az yol kaybı ve 

daha ucuz olması gösterilebilir.  

802.11e, bugünkü 802.11 standardını geliştirmek ve servis kalitesi arayan 

uygulamalara desteğini genişletmek üzere çalışmaktadır. Kablosuz ağlar hem ev hem 

de iş alanları için uygundur. Her ikisi de çoklu ortam (Multimedia) desteği 

istemektedir (özellikle evlerde). 802.11e buna çare bulmaya çalışmaktadır. Hem 

kablolu hem de kablosuz ağlarda, veri transferi, bağlantının kesilmesi veya paketlerin 

tekrar yollanmasının sekteye uğraması ile direkt bağlantılıdır. Bu kesilmeler düzenli 

veri akışını isteyen durumlarda problem yaratır. 802.11e, zamana hassas 
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uygulamaların daha rahat kullanılabilmesi için kaliteli servis temel dokümanını 

oluşturmaktadır.  

Radyo frekansında birçok frekans aralığı özel kurumlar tarafından kullanılmaktadır. 

Kimin yada hangi teknolojilerin hangi frekans aralığını kullanacağı örneğin ABD de 

ülke içinde FCC tarafından belirlenmekte ve uluslararası koordinasyonu ise ITU 

tarafından yapılmaktadır. Türkiye’de ise bu düzenlemeyi Ulaştırma Bakanlığı 

bünyesindeki Telekomünikasyon Kurumu yapar. 802.11 standardının kullandığı 2.4 

ve 5 GHz frekansları için ayrıca bir lisansa gerek yoktur. Biraz da bu yüzden 

kablosuz iletişim bu frekans üzerinde gelişmiştir. Ancak bu frekanslar her üreticiye 

açık olduğu için birçok diğer teknolojiler ile karışma riski vardır. Örneğin Mikro 

dalga fırınlar, Bluetooth teknolojisi, Kablosuz telefonlar aynı frekansları kullanıyor. 

GSM-900 telefonlar 1 GHz, Türkiye şehir şebekeleri 50 Hz, AM Radyo 1 MHz, FM 

100 MHz, Röntgen ışınları 1 milyon Hertz, Cep telefonları 860-920 MHz üzerinde 

frekanslar kullanmaktadırlar. Dolayısıyla saydığımız cihazlarla kablosuz yerel ağ 

cihazlarının sinyallerinin karışma riski (interferance) yoktur.  

2.4 Ortam Erişim (MAC) Protokolü 

Ortam erişim protokolü, paylaşımlı olan iletişim ortamının amaca uygun bir biçimde 

kullanılmasını sağlayan kurallar bütünüdür. Genel olarak düğümlerin radyo 

kanallarına erişimleri ve veri transmisyon istekleri kurallara bağlanmıştır. Literatürde 

kablosuz ağlarda kullanılmak üzere çeşitli ortam erişim protokolleri sunulmuştur, 

ancak sunulan protokoller geleneksel kablolu ağlar için tasarlandığından kablosuz 

algılayıcı ağlarında doğrudan kullanılması mümkün değildir.  

2.4.1 Çoğullama teknikleri 

802.11 MAC protokolüne girmeden önce kablosuz ağlarda kanala erişim için 

kullanılan bazı metotlara ilişkin bilgi verilecektir.  

Frekans Bölmeli Çoğullama (FDMA): Đletişim için belirlenen bant genişliği birden 

çok frekans kanalına bölünür. Kanallar bir erişim noktası (AP) aracılığıyla 

düğümlere dinamik yada statik olarak atanır. Düğümler kendilerine tahsis edilen bu 

kanallar üzerinden iletişime geçerler. Bu en eski metotlardan biridir. Herhangi bir 
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kanal zamanın belirli bir süresi boyunca belirli bir düğüme atandığı için çakışma söz 

konusu olmaz.  

Zaman Bölmeli Çoğullama (TDMA): Ortak iletişim ortamı frekanstan bağımsız bir 

şekilde belirli bir süre boyunca düğümlere tahsis edilir. Ortam bir koordinasyon 

merkezi tarafından zaman bölmelerine ayrılır. Bu bölmeler koordinasyon merkezi 

tarafından haberleşme talebinde bulunan düğümlere atanır.  

Kod Bölmeli Çoğullama (CDMA): Bu metot sadece DSSS modülasyon tekniğini 

kullanan sistemlerde kullanılabilir. CDMA’da, FDMA ve TDMA’daki gibi zaman 

yada frekans kanallara bölünmez. Düğümler kanalın bant genişliğini bütün 

zamanlarda istedikleri gibi kullanabilirler. CDMA, bunu düğümlere farklı kod 

atayarak gerçekleştirilebiliyor. Düğümler eşzamanlı olarak kanala erişip ellerindeki 

kodlarla transmisyon gerçekleştirirler.  

2.4.2 CSMA/CD 

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection), Ethernet’te veri 

iletim yoluna erişmek için kullanılan tekniktir. Bu teknik veri iletim yoluna bağlı tüm 

birimlerin ağ ortamına erişmesini sağlar. Veri iletim yolu, bağlı olan tüm birimlerin 

veri aktarımına açık olduğu için aynı anda farklı birimler tarafından veri aktarılmaya 

çalışılması çakışmaya (collision) neden olur. Çakışma durumunda tüm veriler 

bozulur ve yeniden aktarılması gerekir. Bu nedenle veri gönderen bir düğümün 

aktarım sonrası hattı dinlemesi ve olası çakışmaların farkına varması gerekir. 

Çakışma senaryosu genel olarak şöyledir: 

1- Birinci düğüm t = 0 anında ortamı dinler ve veri aktarılmadığını fark edince bir 

çerçeve/paket çıkarır. 

2- Paket veri iletim yolunda ilerler. 

3- Bu sırada başka bir düğüm de bir çerçeve/paket çıkarmak ister ve hattı dinler. 

Birinci düğümün gönderdiği çerçeve/paket henüz ona ulaşmadığı için hattı boş 

olarak algılar ve kendi çerçevesini/paketini çıkarır. 

4-  t = τ anında iki çerçeve/paket çarpışır ve çakışma olur. 

5- Đkinci düğüm  çakışmayı daha önce sezer. 

6- Birinci düğüm çakışmayı 2τ kadar süre geçtikten sonra sezer. 
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7- Her iki düşüm da çakışmayı sezince, veri aktarımına bir süre ara verip tekrarlarlar. 

Bekleme süresi belli limitler içinde rasgeledir. Her iki bilgisayarın bekleme 

sürelerinin aynı olması düşük bir olasılıktır. 

En kötü ihtimalle çakışma birbirinden en uzak (Ethernet’te 2500 m) iki bilgisayar 

arasında olur. Bu durumda 2τ süresi (gidiş-geliş ve tekrarlayıcılardan geçiş süresi 

düşünüldüğünde) yaklaşık 50µsn’dir. 10 Mb/sn kapasitesinde bir hatta bu sürede 500 

bit aktarılır. Bu miktarı ikinin katı haline getirmek (512 bit) anlamlıdır. Bu da 

Ethernet ortamında bir çakışmanın fark edilmesi için en küçük çerçeve/paket 

boyunun 512 bit (64 sekizli) olması anlamına gelir.  

2.4.3 802.11 MAC 

802.11’de ortam erişim protokolü standart Ethernet’ten farklı olmak zorundadır 

çünkü veri iletimi için kullanılan ortam farklıdır ve bu ortama özel sorunlar var. Bu 

sorunlar: 

1) Saklı istasyon problemi (hidden station). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1: Saklı istasyon problemi 

Problem Şekil 2.1 üzerinde özetlenebilir. B düğümü A’nın kapsama alanında olduğu 

için A’nın isteklerini duyabilir. Aynı şekilde C düğümünü de duyabilir. Fakat A ile C 

birbirlerinin varlıklarını bilemezler. A, C’yi duymadığı için o esnada ortamda 

kimsenin konuşma isteği olmadığını düşünebilir, ancak bu esnada C konuşuyor 

olabilir. Bu da bir çakışmaya neden olur.  
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2) Etkiye açık istasyon (exposed station) problemi. 

Gene Şekil 2.1’den yola çıkalım. Bu senaryoda A’nın kendi kapsama alanında B 

dışında bir düğümle haberleştiğini düşünelim. Bu esnada eğer B düğümü de C ile 

haberleşmek isterse önce ortamı dinleyecek ve A’dan dolayı ortamda bir taşıyıcı 

bulacağından iletişime geçmenin çakışmaya neden olacağını düşünerek işlemi 

erteleyecektir. Oysaki C o esnada boştadır ve iletişim sorunsuz yürüyebilecektir.  

Birinci problem ortamdaki tüm yayınların duyulamamasından, ikincisi ise tam tersi 

nedenlerden kaynaklanır. 

Bu problemleri çözmek için 802.11 iki operasyon modunu destekler: DCF ve PCF. 

Biri dağıtılmış diğeri merkezi kontrol tekniğidir. 

DCF kullanıldığında, CSMA/CA (CSMA/Collision Avoidance) mekanizması 

çalıştırılır. 

Veri göndermek isteyen istasyon ortamı dinler, ortam boş ise veri gönderilir, ortam 

meşgul ise beklenir. Ancak veri gönderilirken ortam dinlenemediği için oluşan 

çakışmalar o anda anlaşılmaz. Çakışma durumunda ikili geri-çekme algoritması 

çalıştırılır. 

Şekil 2.2: CSMA/CA’ de sanal kanalın dinlenmesi 

CSMA/CA’in diğer operasyon modunda veri gönderme öncesinde yapılması 

gerekenler vardır. Bu modda gönderen (A) ve alıcı (B) arasında veri iletimi 

öncesinde bir haberleşme gerçeklenir. Bu haberleşmeyi duyan diğer istasyonlar da 

uygun şekilde davranırlar. Aşağıdaki örnekte C istasyonunun A’nın veri iletim 

alanında, D’nin ise B’nin alanında olduğunu düşünebiliriz. 
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Süreç şu şekilde başlar. Önce A, B’ ye paket iletme isteğinde bulunur (RTS). B hazır 

ise bir hazırım mesajı gönderir (CTS). CTS mesajını alan A tüm veriyi gönderir ve 

bir ACK zamanlayıcısını (timer) çalıştırır. B veriyi doğru olarak alınca bir ACK 

çerçevesi gönderir. ACK çerçevesi A’daki zamanlayıcı dolmadan ulaşırsa işlem 

başarı ile tamamlanmış olur. Aksi halde her şey yeniden yapılır. 

Veri iletimi sırasında C ve D istasyonları bir sinyal yaymazlar sadece kanalın meşgul 

olduğunu algılarlar.  

Telsiz ortamda hata olasılığı telli ortamdan çok daha fazladır. Uzun veri bloklarının 

hata taşıma olasılıkları da fazladır. Bu nedenle telsiz ortamda verinin kısa çerçeveler 

içinde taşınması planlanmıştır. Uzun bir veri bloğu parçalara (fragments) bölünür ve 

bu şekilde gönderilir. Bu durumda hataya bağlı tekrar gönderimler gerekirse sadece 

hatalı parça tekrar gönderilecektir. Bu durumda NAV’ın kullanılması sadece ilk 

çerçeveyi koruyacaktır. Şekil 2.3’te gösterildiği gibi. 

      

Şekil 2.3: Parçalanmış verinin aktarılması 

Bu sorunu çözmek için PCF ve DCF modu birlikte kullanılır. Bu kullanımda 

çerçeveler arasındaki zamanlamanın önemi büyüktür.  

Şekil 2.4: 802.11 Çerçeve arası zamanlama 
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SIFS (Short Inter Frame Spacing) o anda haberleşmekte olan birimler içindir. Onlar 

kullanmazsa aktif haberleşmenin bittiği ya da bir parçanın bozulduğu anlaşılır. 

Herhangi bir anda SIFS dilimini kullanabilecek en fazla bir istasyon vardır. 

PIFS (PCF InterFrame Spacing) baz istasyonunun kontrol verisi göndermesine 

ayrılmıştır. Bu veri göndermek isteyen istasyonları yoklayan bir mesaj da olabilir. Bu 

durumda gönderdiği çerçeve bozulmuş/kaybolmuş bir istasyona tekrar çerçeve 

gönderme hakkı tanınır. 

DIFS (DFC InterFrame Spacing), baz istasyonunun bir şey göndermediği durumda 

kullanılır ve veri göndermek isteyen herhangi bir istasyon yaratabilir. Çakışma 

durumunda klasik yöntemler uygulanır.  

EIFS (Extended InterFrame Spacing), bozulmuş ya da bilinmeyen bir çerçeve almış 

bir istasyon tarafından kullanılır. Bu kadar beklemedeki amaç var olan bir 

haberleşmenin içine girip karışıklığa neden olmamaktır. 

2.5 Yönlendirme (Routing) 

Haberleşme ağları topolojik yapılarına göre gruplandırılır.  

Şekil 2.5: Ağ topolojileri [11] 

Düğümler (ağda bulunan ve haberleşme ihtiyacı duyan araçlar) arasında bağlantılar 

oluşturarak, tüm düğümlerden diğerlerine bir kaç yol üzerinden erişimi sağlayan 

topolojilere örgü (mesh) topoloji denir. Örgü topolojilerde her zaman olası tüm 

bağlantıların bulunması beklenmez. Eğer tüm bağlantılar gerçeklenmişse buna tam 

bağlı örgü topolojisi denir.  

Yıldız (star) ağlarda tüm düğümler merkezdeki bir düğüme bağlanırlar ve düğümler 

arasındaki haberleşme merkez düğüm üzerinden gerçeklenir. 
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Halka (ring) ağlarda ise, ağ bir düğümden diğerine geçerek uzar. Düğümler 

arasındaki bağlantıların mutlaka bir halka oluşturması gerekir. 

Ağaç (tree) ağlarda ise düğümler arasındaki bağlantılar veri yapısı dersinden de 

hatırlayacağınız ağaç şeklini oluşturacak biçimde gelişir. Bu yapının bir özelliği 

herhangi bir düğümden bir başka düğüme sadece tek bir yol kullanılarak 

gidilmesidir. Bu yapılarda iki düğüm arasında birbirinden bağımsız alternatif yollar 

kurulamaz. 

Veriyolu (bus) ağlarda ise tüm düğümler tarafından paylaşılan bir veri yolu vardır. 

Tüm düğümler ortamı dinleyerek kendilerine gelen veriden haberdar olurlar.  

Haberleşme ağı üzerinde verinin bir düğümden başka bir düğüme taşınması işleminin 

gerçekleşebilmesi için paketin alıcısının bir şekilde adreslenmesi gerekir. Bu amaçla 

ağdaki düğümler tarafından yönlendirme tabloları oluşturulur. 

Yönlendirme tabloları temelde statik ve dinamik olmak üzere iki yaklaşım ile 

oluşturulur. Statik yönlendirme tabloları belli bir algoritmaya dayanarak önceden 

oluşturulur ve bir daha değiştirilmez. Bu durumda, bir düğümden diğer düğümlere 

ulaşmak için kullanılacak yollar önceden bellidir ve ağdaki trafiğin değişiminden 

etkilenmez. Dinamik yönlendirme tablolarında ise tabloların zaman içinde, ağ 

trafiğinde ya da bağlantılarda meydana gelen değişimlerle, güncellenmesi hedeflenir. 

 Her iki tip yönlendirme tablosu kullanımının da olumlu ve olumsuz yönleri vardır. 

Statik yönlendirme basittir. Güncelleme gerektirmez ancak zaman zaman belli 

noktalarda oluşan tıkanıklıklar, trafiği farklı yollara yönlendirme imkanı olmadığı 

için, başarımın düşmesine neden olur. Ya da bazı hatların kopması sonunda, önceden 

atanmış yolları değiştirmek mümkün olmadığı için bazı düğümler arasında bağlantı 

kurulamayabilir. Dinamik yönlendirmede ise düğümler üzerindeki trafik yükünün 

artması, tıkanmalar ya da bağlantıların kopması sonucunda alternatif yollar 

oluşturulur. Ancak, dinamik yönlendirme algoritmaları statik algoritmalardan daha 

karmaşıktır. Hataya dayanıklı olması beklenen ağlarda yönlendirme tablolarının 

dinamik teknikler kullanılarak oluşturulması gerekir. Paketlerin yönlendirilmesi 

(geçilecek düğümlerin belirlenmesi) iki şekilde gerçeklenir : kaynakta yönlendirme 

(source routing) ve sekerek yönlendirme (hop by hop routing). 

Kaynakta yönlendirmede kaynak düğüm, paketin sırası ile geçeceği düğümleri 

(yönlendiricileri) belirler ve bu bilgi pakete eklenir. Yönlendiriciler bu bilginin 
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bulunduğu özel alana bakarak paketi sırası ile geçmesi gereken düğümlere aktarırlar. 

Bu yöntemde, yönlendirme işlemi kaynak düğümde yapılır. Diğer düğümler paketin 

belirlenen yol üzerinden geçmesini sağlar.  

Sekerek yönlendirmede ise paketin üzerindeki varış düğümü adresine bakarak 

paketin gönderileceği bir sonraki düğümün adresi belirlenir ve paket o düğüme 

aktarılır. Yol üzerindeki her sekmede (düğümde) bu işlem yapılır ve paket varış 

düğümüne kadar ulaştırılır. 

2.5.1 En kısa yolu bulma algoritması  

Yönlendirme teknikleri üzerinde düşünmeye başladığınızda aklınıza gelebilecek ilk 

teknik iki nokta arasındaki en kısa yolu bulmak ve paketleri o yol üzerinden 

aktarmak olacaktır. 

Bilgisayar ağlarında iki nokta arasındaki en kısa yolu bulurken ölçüt olarak: 

- bağlantı noktaları arasındaki coğrafi uzaklık, 

- geçilen düğüm (sekme) sayısı, ya da 

- hatlar üzerinde ortaya çıkan aktarım süreleri, düğümlerdeki kuyruklarda bekleme 

süreleri (gecikme değerleri) kullanılabilir. Sonuçta amacımız, kullanılan ölçüte bağlı 

olarak kaynak noktasından varış noktasına en kısa yolun bulunmasıdır. 

2.5.2 Taşkın (Flooding) 

Bu yöntemde bir düğüme ulaşan paketin kopyaları çıkarılır ve bu kopyalar paketin 

geldiği bağlantı (hat) dışındaki tüm bağlantılardan gönderilir. Doğal olarak bu 

yöntem aynı paketin pek çok kopyasının yaratılmasına ve bu kopyaların ağdaki 

trafiği aşırı derecede yüklemesine neden olacaktır.  

Bu dezavantaja karşın, taşkın yönteminde seçilecek hat için özel hesaplamalar 

yapılmasına gerek kalmaz. Paket, doğal olarak, ek kısa yol üzerinden varış noktasına 

erişir. Ancak bu sırada aynı paketin pek çok kopyası yaratılır. Hatta aynı kopyalar 

pek çok kez aynı düğümlere ulaşır.  

Tekniğin dezavantajlarını önlemek için paketlere sekme sayacı eklenmesi 

önerilmiştir. Sekme sayacına, paket yaratıldığında, kaynak düğüm tarafından kaynak 

ve varış düğümleri arasındaki sekme sayısını gösteren bir değer atanır. Sekme 
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sayacının değeri geçilen her düğümde bir azaltılır. Sekme sayacı sıfır değerine 

ulaştığında, paket varış noktasına ulaşmamışsa yok edilir. Paketlerin aynı düğüm 

tarafından tekrar tekrar kopyalanmasını engellemek için önerilen bir diğer yöntem ise 

her düğümün yarattığı/kopyaladığı paketlerin kaydını tutmasıdır. Yeni gelen bir 

paketin kopyalarının yaratılmasından önce bu kayıtlar kontrol edilir ve paket daha 

önce çoğaltılmadıysa işleme devam edilir aksi halde paket yok edilir. 

2.5.3 Uzaklık vektörü yönlendirmesi (distance vector routing) 

Uzaklık vektörü yönlendirmesi dinamik bir yönlendirme algoritmasıdır. Bu teknikte 

her yönlendirici bir yönlendirme tablosu tutar bu tabloda ağdaki her yönlendirici için 

bir satır bulunur. Her satırda ilgili yönlendiricinin tablonun bulunduğu yönlendiriciye 

olan uzaklığı ve ilgili yönlendiriciye hangi çıkış hattı üzerinden ulaşılacağı bilgisi 

saklanır.  

Kullanılan ölçütün uzaklık olması gerekmez. Bu ölçüt gecikme, sekme sayısı, … 

olabilir. Gecikmenin ölçüt olarak kullanıldığı durumlarda, her yönlendirici kendisi ile 

komşu yönlendiriciler arasındaki gecikmeyi doğrudan bulabilir. 

Uzaklık vektörü yönlendirmesinde, her yönlendirici (periyodik olarak) her T 

milisaniyede bir kendi tablosunda bulunan ölçüt değerlerini komşularına gönderir ve 

benzer bir tabloyu da komşusundan alır. Gelen tablolardaki verilere bakarak her 

yönlendirici doğrudan bağlı olmadığı yönlendiriciler ile arasındaki gecikme 

değerlerini ve o yönlendiricilere nasıl ulaşacağını bulabilir. 

2.5.4 Hat durumu yönlendirmesi (link state routing) 

Hat durumu yönlendirmesi de dinamik bir tekniktir. Amacı, topolojideki değişimlere 

kolayca adapte olmak ve trafikteki değişimlere göre gerektiğinde alternatif yollar 

bulmaktır. Hat durumu yönlendirmesini, en kısa yol bulma algoritmasının 

uygulaması olarak da düşünebiliriz. Burada, yönlendiriciler bağlı oldukları hatlar 

(komşuları ile aralarındaki) üzerindeki gecikmeleri gösteren verileri ağdaki tüm 

yönlendiricilere ulaşması için gönderirler. Bu verileri alan yönlendiriciler ağ 

topolojisini oluşturur ve diğer yönlendiricilere en kısa yoldan ulaşmak için bu 

topoloji üzerinde en kısa yol algoritmasını çalıştırırlar. Uygun yolları belirlerler. Hat 

durumunu gösteren paketler, en kolay taşkın yöntemi ile yayılabilir. Bu durumda 



 21 

paketlerin gereksiz yere ağ içinde dolaşmasını önlemek için hat durumu paketlerinin 

üzerine sekme sayacı alanı koymak anlamlıdır. 

Ağ üzerindeki trafik zamana bağlı olarak değişim gösterebilir, yönlendiriciler bu 

değişimleri yansıtmak için yeni hat durumu paketleri yaratır ve gönderirler. Bu 

durumda yeni paketlerin eskilerinden ayırt edilmesini sağlamak için paketlere sıra 

numarası verilir. Bir yönlendiriciye ait daha güncel (daha büyük sıra numarasına 

sahip) bir paket geldiğinde eski paket yok edilir. Sıra numarası ile ilgili olarak 

karşılaşılacak bir problem sıra numarası bozulmasıdır. Örneğin iletimdeki bir hata 

sonucu sıra numarası bozulur ve 1 sıra numarası 65’e dönüşürse, aynı düğüm 

tarafından gönderilen, 2 ile 65 sıra numarası arasındaki tüm hat durumu paketleri 

geçersiz sayılır. Bu tekniğe ait bir diğer sorun ise: yönlendiricilerden biri bozulup 

tekrar düzeltildiğinde yarattığı hat durumu paketleri 0 sıra numarası ile başlar. Ne 

yazık ki, bu hat durumu paketi daha önce aynı yönlendirici tarafından yaratılmış hat 

durumu paketlerinden daha düşük (veya eşit) sıra numarasına sahip olduğu için diğer 

yönlendiriciler tarafından yok edilecektir.  

2.6 Yapısız (Ad Hoc) Ağlarda Yönlendirme 

Telsiz ortamlarda eğer bir baz istasyonu varsa tüm haberleşme baz istasyonu (bazen 

erişim noktası, access point, olarak da adlandırılır) üzerinden aktarılır. Diğer 

durumlarda ise bilgisayarlar çevrelerindeki bilgisayarlara doğrudan veri göndererek 

bir haberleşme ağı yaratabilirler. Bu durumda veri bir bilgisayardan diğerine geçerek 

ilerler. Bu prensip üzerine kurulmuş ağlara yapısız ağlar (ad hoc networks) denir. 

Pek çok ortam yapısız ağların kullanımı için uygun olabilir. Bunları: 

• hareketli araçların oluşturduğu bir ortam, 

• denizdeki bir filo, 

• ilkyardım hizmeti gerektiren olağanüstü durumlar olarak sıralayabiliriz. 

Bu durumda her bilgisayar hem yönlendirici hem de konak (host) görevini üstelenir. 

Bu ağlara MANET (Mobile Ad hoc Networks) denir. Yapısız ağlarda hem 

kullanıcılar hem de yönlendiriciler hareketli olduğu için sabit bir topoloji yoktur. 

Zaman içinde düğümlerin komşuları değişir. Bu nedenle klasik telli ağlarda 

kullanılan teknikler yapısız ağlarda kullanılmaz. 
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2.6.1 Ad hoc on-demand distance vector 

Yapısız ağlar için önerilmiş yönlendirme algoritmalarından biri AODV (Ad hoc On-

Demand Distance Vector) yönlendirme algoritmasıdır. Bu teknik, ortamdaki düşük 

bant genişliğini ve kısa ömürlü pilleri göz önüne alır. Bu tekniğin bir diğer özelliği 

de gönderilecek bir paket olduğunda yol bulma çalışmalarının yapılmasıdır. 

Bu ağlarda iki düğüm birbirlerinin kapsama alanına giriyorsa komşu olarak 

görülmektedir. Yani aralarında bir hat (bağlantı) varmış gibi düşünülebilir. Đki 

düğümden biri diğerinden daha güçlü bir vericiye sahipse bu bağlantı tek yönlü de 

olabilir. Genelde çalışmalarda, kolaylık olması amacıyla, tüm vericilerin güçlerinin 

eşit olduğu varsayılır. Ancak düğümlerin kapsama alanları içinde olmaları onların 

haberleşebileceği anlamına gelmez. Aralarında binalar, dağlar vb gibi haberleşmeyi 

engelleyici unsurlar olabilir. 

Yönlendirme algoritmasının çalışmasını Şekil 2.6’yı takip ederek daha iyi 

anlayabiliriz. Şekildeki A düğümünün, I düğümüne bir paket göndermek istediğini 

düşünelim. AODV algoritması her düğümde bir tablo oluşturur. Bu tabloda hangi 

varış noktasına hangi komşu düğüm üzerinden erişileceği bilgisi vardır. A’nın 

tablosunda I’ya nasıl erişileceği hakkında veri bulunmadığını varsayalım. Bu 

durumda A, I’ya ulaşmak için bir yol bulmalıdır. Yol bulma girişimi, bir istek mesajı 

ile yapılır.  

Şekil 2.6: Yapısız ağlarda yönlendirme [11] 

I’nın yerini öğrenmek için, A, ROUTE REQUEST paketi oluşturur ve yayar 

(broadcast). Bu paket Şekil 2.6’de görüldüğü gibi B ve D’ye ulaşır. ROUTE 
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REQUEST paketinin yapısı Çizelge 2.1’de verilmiştir. Bu paket kaynak ve varış 

adreslerinin (Source address, Destination address) yanı sıra istek-numarası (Request 

ID) olarak adlandırılan bir alana sahiptir. Bu yerel bir sayaçtır ve her düğümde 

saklanır. Bu sayaç her ROUTE REQUEST mesajı ile bir arttırılarak gönderilir. 

Böylece kaynak-adresi ve istek-numarası alanlarındaki değerler ROUTE REQUEST 

paketlerini tanımlar ve birbirleri ile karışmamasını sağlar. Bu durumda, aynı paketten 

bir tane daha geldiğinde ikinci paket hemen silinir. 

Đstek-numarası sayacı dışında, her düğüm ikinci bir sıralama-sayacı (sequence 

counter) tutar. Bu sayaç ne zaman birinin isteğine cevap gönderilse bir arttırılır. 

ROUTE REQUEST paketindeki dördüncü alan kaynağın sıralama-sayacını saklar. 

Beşinci alan ise A’nın, I’nın sıralama sayacını en son gördüğü değerdir (hiç 

görmediyse sıfırdır). Sekme sayacı (hop count) paketin kaç kez sektiğini gösterir. Đlk 

yaratıldığında sıfırdır. 

Çizelge 2.1: ROUTE REQUEST paketinin yapısı 

ROUTE REQUEST paketini alan bir düğüm aşağıdaki adımları tamamlar: 

1) (kaynak-adresi, istek-numarası) yerel geçmiş tablosunda (history table) aranır 

(daha önce görülmüş ve cevaplanmış olup olmadığını anlamak için). Eğer tekrar 

gelmiş bir mesaj ise silinir. Aksi halde (kaynak-adresi, istek-numarası) geçmiş 

tablosuna yazılır ve işleme devam edilir. 

2) Mesajı alan düğüm yönlendirme tablosundan varışa daha yeni bir yol bilip 

bilmediğini kontrol eder. Biliyorsa ROUTE REPLY paketi yaratılır kaynağa bu bilgi 

gönderilir. Yolun yeni olup olmadığını anlamak için paketteki varış-sıra numarası ile 

tablodaki varış-sıra-numarası karşılaştırılır. Daha yeni yol olup olmadığı, tablodaki 

varış-sıra-numarasının pakettekinden büyük ya da ona eşit olması ile anlaşılır. Eğer 

daha küçükse kaynağın yol bilgisinin daha güncel olduğu anlaşılır ve 3. adıma 

geçilir. 

3) Paketi alan düğüm daha yeni bir yol bilmediği için sekme-sayacını bir arttırır ve 

ROUTE REQUEST paketini tekrar yayar. Ayrıca paketteki verilerin bir kopyasını 

dönüş-yönlendirme-tablosuna (reverse routing table) yazar. Gelen cevabı kaynağa 

Source 

Address 

Request ID Destnation 

Address  

Source 

Sequence 

Destination 

Sequence 

Hop Count 
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iletebilmek için. Şekil 2.6’deki oklar dönüş yönlendirmesi için kullanılırlar. 

Örneğimize geri dönersek ne B ne de D, I’nın yerini bilmektedir. Her biri A’ya geri 

dönmeyi sağlayacak dönüş-yolu bilgisini saklar, sekme sayacını 1 yapar ve paketi 

tekrar yayarlar (broadcast). B’nin yaydığı paket C’ye ve D’ye ulaşır. D paketi ikinci 

kez aldığı için siler. Aynı şekilde D’nin yaydığı paketi de B siler. Ancak D’nin 

yaydığı paket F ve G tarafından kabul edilir ve saklanır (Şekil 2.6(c)). E, F ve I’da 

yayılan ROUTE REQUEST mesajı varış noktasına erişmiş olur. Dikkat edileceği 

gibi farklı düğümlerin yaydığı mesajlar bir koordinasyon gerektirmemektedir. 

Gelen pakete cevap olarak I, ROUTE REPLY paketi yaratır. Bu paketin yapısı 

Çizelge 2.2’de verilmiştir. Kaynak-adresi, varış-adresi, sekme-sayacı gelen mesajdan 

kopyalanır. 

Varış-sıra-numarası I’nın sıralama-sayacından okunur. Sekme-sayacı, 0 yapılır. 

Yaşam süresi (lifetime) alanı yolun ne süredir geçerli olduğunu tutar. Yaratılan paket 

ROUTE REQUEST paketinin geldiği düğüme (G) gönderilir. Oradan dönüş yolu 

bilgisini kullanarak D’ye oradan da A’ya gönderilir. Her düğümde sekme sayacı bir 

arttırılır. 

Çizelge 2.2: ROUTE REPLAY paketinin yapısı 

 

 

Geri dönüş yolu üzerinde her bir düğüm gelen mesajı inceler ve bulunan yol yerel 

yönlendirme tablosuna I’ya ulaşılacak yol olarak girilir. Bunun gerçekleşmesi için 

aşağıdaki durumlardan birinin sağlanması gereklidir:  

1) I’ya ulaşmak için bir yol bilinmiyorsa, 

2) ROUTE REPLY paketi üzerindeki sıra numarası yerel yönlendirme 

tablosundakinden daha büyükse, 

3) Sıra numaraları eşit ancak yeni yol daha kısa ise (Sekme-sayacına bakılarak 

anlaşılır). 

Bu şekilde dönüş yolu üzerindeki tüm düğümler I’ya nasıl erişileceğini öğrenmiş ve 

tablolarını güncellemiş olurlar. ROUTE REQUEST paketini almış ancak dönüş yolu 

Source 

Address 

Destination 

Address  

Destination 

Sequence 

Hop Count Life Time 
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üzerinde olmayan düğümler (B, C, E, F, H) belli bir süre sonra dönüş- yönlendirme 

tablolarındaki ilgili kayıtları silerler. 

Bu teknikte pek çok yayın (broadcast) yapılır. Yayınların sayısını düşürmek için IP 

paketlerinde olduğu gibi yaşam-süresi (Time to Live) alanı kullanılır ve kaynak 

tarafından belli bir değer verilir. Bu değer her sekmede azaltılır sıfıra erişince paket 

silinir. Böylece paketlerin sekme sayısı belirlenmiş bir alanın dışına yayılması 

engellenmiş olur [11]. 

2.6.2 Yolların güncellenmesi 

Yapısız ağlarda düğümler gezgin olduğu ve bazı düğümlerin zaman içinde enerjisi 

bittiği için topoloji anlık değişimler gösterebilir. Eğer Şekil 2.6’deki G düğümünün 

enerjisi biterse, A düğümü I’ya ulaşmak için kullanacağı yolun (ADGI) artık aktif 

olmadığının farkına varamaz. Bu gibi sorunları çözmek için, düğümler periyodik 

olarak hello mesajı yayarlar ve komşularının bu mesaja cevap vermesini beklerler. 

Gelen cevaplar komşu düğümlerin hangileri olduğunu gösterir. Daha önce komşu 

olan bir düğümden cevap gelmemesi o düğümün yerinin değiştiğini ya da enerjisinin 

bittiğini gösterir. Bu veriler doğrultusunda yönlendirme tabloları güncellenir. 

Ağdaki her düğüm, her varış noktası için, ∆T süre içinde kendisine paket gönderen 

düğümleri kaydeder. Bu düğümler o varış noktasına ulaşmada düğümümüzün aktif 

komşuları (active neighbours) olarak bilinirler. Belli bir varış düğümüne erişmek için 

takip edilecek düğüm, sekme sayısı, o varışa ait aktif komşular, en yeni varış sıra 

numarası bir tabloda varış adresine göre indekslenerek tutulur [11].   

2.6.3 Cluster-tabanlı konum yönlendirme 

Burada düğümler guruplar oluşturarak yeni bir hiyerarşi oluştururlar. Cluster-Head 

denilen bir düğüm çeşitli koordinasyon ve diğer gruplarla haberleşme işlevlerini 

yüklenir. Burada da yol,  AODV’deki gibi ihtiyaç halinde ancak ondan farklı olarak 

konum bilgisi de kullanılarak kurulmaya çalışılır. Grup yöneticisi grup üyeleriyle 

ilgili adres ve konum bilgileri içeren tablolar oluşturur.  Bir düğüm mesaj yollamak 

isterse varış adresini bu tablolara bakarak elde eder.  Eğer varış adresi bu tablolarda 

yoksa ilgili düşümün konumuna ilişkin bir talep yayınlanır. Diğer grup başları kendi 

tablolarını kontrol ederek ilgili düğüm kendi gruplarındaysa bu mesaja cevap 

verirler. Grup oluşturmak ve bunlara ilişkin tabloları güncellemek araçlar arası 
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haberleşme projesi için fazlaca karışık olacağından kullanımı pek mümkün 

gözükmüyor.   

2.6.4 Konum tabanlı yönlendirme 

Bu tarz bir yönlendirmede kaynaktan çıkan bir mesajın varacağı konum belli 

olmalıdır. Paket yönlendirilirken yerel pozisyon bilgisi göz önüne alınarak bir 

değerlendirme yapılır, dolayısıyla düğümler komşularına ilişkin pozisyon bilgisi 

tutmak zorundadırlar. Pozisyon bilgisiyle yönlendirme yapıldığında, bir ara düğüm 

kendisine ulaşan bir paketi yola koyup koymayacağına rahatlıkla karar verebilir. 

Teorik olarak ara düğümün konumu varış düğümünün konumu  ile kaynağın konumu 

arasında olmalıdır. Dolayısıyla yol kurma ve bakım için bir çaba sarf etmek 

gerekmiyor.  Burada önemli olan konum bilgisinin doğru elde edilmesi ve mesajın 

gideceği konumun doğru saptanmasıdır. Konum tabanlı yönlendirme bu 

özelliklerinden dolayı araçlar arası haberleşme için uygun görünüyor. Sayısal yol 

haritalarıyla birlikte değerlendirildiğinde aracın konumu ve mesajın atılacağı konum 

elde edilebilir. Bu yolla araç sadece istediği bir yöne doğru haberleşme isteği 

yaratarak karşı yönden gelen araçların haberleşme trafiğini yüklemez. 

2.6.5 Konum tabanlı yayın (location-based broadcast ) 

Bur protokolde bir düğüm, yayın yapması gerekliliğini elindeki yerel konum 

bilgisine bakarak karar veriyor. Eğer kendisine gelen paketin konum bilgisi kendi 

konumuyla uyuşuyorsa paketi yayınlamıyor. Böylelikle paket sadece belirli 

konumlardan yayınlanarak yayın fırtınası engellenmiş oluyor. Topoloji 

değişikliklerinden  fazlaca etkilenmediği için araçlar arası haberleşme için 

uygulanabilir gözüküyor [12].  

2.6.6 Beacons 

Ağ yapısına ilişkin bahsedilmesi gereken diğer bir konu ise “beacon”lardır. 

“Beacon”lar ağdaki araçların varlıklarını ortaya koymak için periyodik olarak 

yayınladıkları kısa bilgi paketleridir. Belirli aralıklarla tekrarlanırlar. Araçlar 

“Beacon”lar aracılığıyla kendilerini çevreleyen diğer araçlara ilişkin bilgi edinmiş 

olurlar. “Beacon”lar olmadan, sadece özel durumlar oluştuğunda çevredeki araçlara 

ilişkin bilgi edinilebilir.  Paket yapısı Çizelge 2.3’te verilmiştir. 
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Çizelge 2.3: Beacon paketinin yapısı 

 

2.7 VANET Platformları ve Yönlendirme Uygulamaları 

Araçlar arasında haberleşme konusunda hali hazırda bir çok proje yürütülüyor. Bu 

projelerde temel eksen yapısız haberleşme ağları ve özel olarak uygun yönlendirme 

ve yayın protokolleri üzerinde ciddi çalışmalar yapılıyor. Her ne kadar araçlar arası 

haberleşmeyi tek bir haberleşme türü ifade ediyorsak da aslında kastettiğimiz tek bir 

protokol değil. Araçlar arasında kurulacak haberleşme türleri de kendi içinde çeşitli 

uygulamalara yönelik olarak çeşitlenebilir. Dolayısıyla trafikteki bir araç 

gerçekleştireceği çeşitli değişik haberleşme uygulamaları için farklı protokolleri 

birlikte kullanabilir.  

Daha önce bahsettiğimiz çalışmalardan CarNet [9], Grid’i kullanan bir yapısız araç 

ağı uygulamasıdır. Grid  mesajın iletileceği düğümün adresini çözebilmek için 

kullanılan coğrafik yönlendirme  protokolüdür.  

 FleetNet [7] projesi bilgiyi yayın olarak aktarır. Aktarılan bilgide hız, pozisyon, acil 

durum bilgileri vs bulunur. Diğer araçlar tarafından elde edilen bilgi paketi eğer 

güncel bir paket ise var eldeki veritabanı güncellenir. Bu veritabanı coğrafik 

koordinatlar kullanılarak bir sayısal harita üzerinde birleştirilir. Eğer gerekliyse 

sürücüye gerekli uyarı mesajları verilir. Fakat araç bir durum değerlendirmesi 

yaparak duruma müdahale edemez. Sadece bilgilendirme amaçlıdır.  

Veri Tanım 

Araç ID Araca özel bir ID 

Aracın Konumu Aracın GPS konum bilgisi 

Aracın Hızı Aracın hızı 

Ağ topolojisi Çevredeki araçlara ilişkin bilgi 

Mesaj ID Mesaja özel bir ID 

Zaman Etiketi Beaconun yaratıldığı zaman 
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FleetNet [7] konum tabanlı bir yönlendirme protokolü kullanır. Eğer ağdaki bir 

aracın konumu bilinmiyorsa location lookup denilen bir servis kullanılıyor. Bilgi 

yaymak için ise coğrafik yayın kullanılıyor. Bu yayın iki fazdan oluşuyor. Önce 

paketler bir hat boyunca ilerletiliyor. Ardından eğer mesajın varacağı konuma 

gelinmişse artık mesaj bir alan boyunca yayılıyor.  
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3. ĐHTĐYAÇLARIN TESPĐTĐ 

Araçtan araca bilgi iletimine ilişkin ihtiyaçların tespit edilebilmesi için ad hoc 

yaklaşımının iyi bir şekilde anlaşılması gerekiyor. Bu sistem orijin olarak bir 

birinden  hayli uzak bir çok araştırma konularından oluşmaktadır. Bu bolümde 

güvenli sürüş açısından oluşturulacak bir uygulama için kapsamlı bir analiz 

sunulacaktır. Bu kapsamda konuyu çeşitli  temel yapılara ayrıştırmaya çalışacağız. 

Bu parçaları ayrı ayrı değerlendirerek bilgi iletimi konusundaki önemlerine 

değinerek ihtiyaçlarımızı tespit edeceğiz.  

3.1 Basit Yaklaşım 

Güvenli sürüş konusunda bir çok yaklaşım var. Biz bu yaklaşımların en basitinden 

başlayarak konuyu değerlendireceğiz. Bu en basit yaklaşımda araçlardan birinin acil 

durum fren bilgisi araçlar arasında kurulan ağ aracılığıyla bir araçtan diğerine 

aktarılıyor. Bu en basit yaklaşım [13] Kosch tarafından VANET için önerilmiştir. Bu 

öneride kullanılan araçlarda bulunması gereken modüller; aracın fren bilgisini 

toplayan bir sensor, aracın coğrafik konumunu tespit eden bir GPS,  aracı diğer 

araçlarla haberleştiren bir kablosuz radyo,  olayın hangi yol parçasında oluştuğunu 

görebilmek için bir sayısal yol haritası ve de bütün bu bilgileri toparlayıp bir araya 

getiren ve yorumlayan bir işlemciden ibarettir.  

Yukarıda sayılan ekipmanların çoğu bugün artık kolayca temin edilebilir  

durumdadırlar. Örneğin GPS hali hazırda araç takip uygulamaları için 

kullanılmaktadır. Ancak bu ekipmanların bir araya getirilerek araçlar arası 

haberleşme için uygun bir sisteme dönüştürülmesi gerekiyor.  

Bu tezde tartışılan güvenli sürüş projesinin dayandığı temel genel olarak şöyle: 

Aracın üzerindeki CAN BUS aracılığıyla fren ve hız bilgisi düzenli olarak okunur. 

Hız bilgisinde ani değişimler veya  fren bilgisindeki çarpıcı değişimler için çeşitli 

limitler tespit edilir. Araç yol aldığı esnada toplanan bilgiler bu limitlerle sürekli 

karşılaştırılır. Eğer bu limitleri geçen bir durum söz konusu olursa  bu araçtan diğer 
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araçlara durumu ifade edecek bir bilgilendirme mesajı atılır. Güvenliği ilgilendiren 

bu mesaj etraftaki bütün kullanıcıları ilgilendirdiği için yayın yoluyla (broadcasting) 

atılır. Mesajı alan araçlar önce mesajı açıp yorumlarlar sonra kendi yol durumlarına 

bakarlar. Eğer içinde bulunulan yol segmenti mesajı alan araca ilişkin bir uyarı 

içeriyorsa sürücü için gerekli bir uyarı gösterge aracılığıyla yayınlanır. Gelen mesaj 

diğer çevrede bulunan fakat mesaj kaynağına uzakta bulunan diğer araçları da 

ilgilendirebileceği için gelen mesaj bir de bu düğüm tarafından yayınlanır. Bu mesaj 

yayınımı segmentlerle limitlenecektir.   Sonuç olarak bir acil durum mesajı araçlar 

arasında dolaşarak diğer sürücüler durumla ilgili bilgilendirilmiş olacaklardır.  

Şimdi bu yukarda kısaca ifade ettiğimiz yaklaşımı temel parçalara ayırıp 

inceleyeceğiz.  

Verinin Toplanması: güncel yol durumu verisinin elde edilmesi. 

Durum Analizi: elde edilen verinin tek tek ve diğer verilerle birlikte değerlendirilerek 

özel durumların saptanması. 

Bilgi Yönetimi: bilgi depolama ve işleme. 

Bilgiyi Değerlendirme: bilginin yorumlanarak bir takım sonuçlara varma. 

Durum Uyarıları: sürücünün özel durumlar bakımından uyarılması 

Bilginin Yayınlanması: Ağ içerisinde mesajın dolaştırılması 

3.2 Verinin Toplanması 

Efektif bir durum analizinin yapılabilmesi ve yerel tehlike uyarılarının 

oluşturulabilmesi için araçların güncel yol durumlarını algılayabilmeleri gerekir. Bu 

bilgiler araç üzerindeki sensörler aracılığıyla toplanır. Araç üstünde iki tür veri 

toplanabilir. Birincisi araca ilişkin çeşitli veriler olabilir,  hız veya fren bilgisi gibi. 

Đkinci veri tipi ise sıcaklık gibi çevreye ait bilgiler olabilir. Bu veriler farklı veri 

türleriyle ifade edilebilir.  

3.2.1 Veri türleri 

1. Sensörler tarafından toplanmış filtrelenmemiş veri 

2. Sensör verilerinin işlenmesi ve ardından soyutlanmasıyla elde edilen veri türü 
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3. Soyut verinin yorumlanmasıyla türeyen yeni veri türü (sıcaklık 15 derece ve nem 

%70 ise havanın yağışlı olduğuna karar verilebilir.) 

4. Soyutlanan ve türetilen verinin belirli bir bölge açısından değerlendirilmesi. Ve 

konuma ilişkin genel bir fikrin oluşturulması 

Elbette bu veri türleri sistemin her yerinde var olamayacaklardır. Örneğin veri 

yayınımı açısından işlenmemiş sensör verisinin bir anlamı yoktur. Dolayısıyla veri 

tipleri açısından da bir hiyerarşi söz konusudur.  

3.2.2 Sensörler 

Araçlar arası haberleşme uygulamalarında kullanılacak sensorler günümüz 

araçlarında mevcuttur. Yağmur sensörü, tekerlek basınç sensörü, elektronik el freni, 

elektronik motor kontrolü, dinamik stabilite programı, direksiyon açı sensörü vs. 

Genel olarak iki tip sensör vardır. Birincilerde belirli bir olay oluştuğunda çıkış 

değerleri oluşur. Đkinci tipte ise sensör,  periyodik olarak durumu çıkışa yansıtır. 

Hava yastığı sensörü olay tabanlı hız sensörü ise peryodik tabanlı çalışan 

sensörlerdir. Sensörlerin topladıkları data genel olarak filtrelenmemiş olur. 

Dolayısıyla işlenmemiş veri sınıfına girer. Eğer sensör bir çıkış oluşturmak için uygu 

bir eşik değeri belirlemişse burada kısmen bir filtreleme yapılmış diyebiliriz. Ayrıca 

ilgi gösterilen özel data seviyeleri belirlemek de mümkündür.   Ancak bu belirleme 

işlemi sensör tarafından kendiliğinden yapılamaz.  Sensörün verdiği çıkış başka 

kaynakların verileriyle birlikte değerlendiriliyor olabilir.  

Sensör verisinin kolayca yorumlanabilmesi ve doğru anlamlandırılabilmesi için  

doğruluk, güvenirlilik ve uyumluluk çok önemlidir. Toplanacak ve yayınlanacak 

datanın olabildiğince durumu saptayıcı olabilmesi gerekir. Doğruluk hakkında kısaca 

sonuçlar net olmalıdır.  

Sensör verisi bütün trafiği doğrudan etkileyebileceği için sensör güvenirliliği çok 

önemlidir. Araçlar arası haberleşme standartlaşmaya başladığında araçlar üzerinde 

kullanılan sensörler de kendi standartlarını yaratacaklardır. Kısaca kullanılacak 

sensörler belirlenen hassaslıkta doğru ölçüm yapabilecek güvenirliliğe sahip 

olmalıdırlar. 

Yayınlanacak sensör verisi diğer araçlar tarafından da yorumlanacağı için, sensör 

verileri de birbirleriyle uyumlu olmak zorundadır. Farklı üreticilerin ürettikleri 
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sensörler bir protokole uymak zorundadırlar. Sensörünüzün ne kadar doğru ölçtüğü 

kadar ne kadar anlaşılabilir olduğu da önemlidir. Uyumluluk bu noktada araç 

haberleşmesinin önemli bir diğer konusu olmaktadır. Araç üzerinde kullanılan 

sensörler Çizelge 3.1’de verilmiştir.  

Çizelge 3.1: Araç uygulamalarında kullanılan sensorler 

 

Sensor Sensörle gerçekleştirilen Ölçüm 

GPS alıcı  Konum bilgisi 

ABS(Antilock Brake System) Tekerleğin kilitlenmesi 

ESP (Elektronik Stability Program) Aracın Dinamik davranışlarının 

sezilmesi 

Hız Sensörü Güncel hızın saptanması 

Açı sensörü  Direksiyon açısının belirlenmesi 

Fren Sensörü Frene uygulanan kuvvetin agılanması 

Hava yastığı sensörü  Hava yastığının açılıp açılmadığının 

sezilmesi 

Sis lambası sensörü Sis lambalarının açık/kapalı olduğunu 

sezer 

Đkaz lambası sensörü Đkaz lambalarının durumunu sezer 

Silecek durum sensörü Sileceklerin durumunu algılar 

Yağmur sensörü Yağmurun şiddetini algılar 

Sıcaklık sensörü Ortam sıcaklığını algılar 

Radar veya Lidar Ortamdaki cisimleri algılar 
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3.3 Durum Analizi 

Durum analizi, araç üzerindeki sensörlerden ve diğer araçlardan elde edilen çevresel 

bilgilerle, aracın şu anki ve ilerdeki yol durumuna ilişkin bir sonuç çıkarmayı 

hedefler. Elde edilen bu sonuç değiş tokuş edilen veriyle birlikte geliştirilir.  

3.4 Veri Yönetimi 

Durum analiziyle birlikte araca ve yola ilişkin bir bilgi edinilmiş olur.  

Bu noktadan sonra sistemin  bu bilgiyi kullanarak aracın lehine bir iş çıkarması 

gerekiyor. Kuşkusuz durum analizinde elde edilen her sonuç işlenmeye depolanmaya 

ve yayınlanmaya değer olmayabilir. Durum analizinden sonra uygulanacak eşik 

seviyeleriyle veri miktarları düşürülmelidir. Bir anlamda filtreleme de sayılan bu 

işlem sonucunda trafikteki veri miktarı da sadeleştirilmiş olur. Bu durumda araçlar 

arasında işlenmemiş verinin transferi söz konusu olamaz.  

Genel olarak durum analizinde elde edilen verinin yayınlanabilmesi için yol 

durumuna ilişkin yeni bir bilgi taşıyor olması gerekir.  Bu yeni bilgi bilinmeyen özel 

bir durumun varlığı, beklenen bir durumun oluşmaması ve beklenen bir durumdan 

sapma olarak özetlenebilir. Veri yönetimi, veri yapılarıyla ve verinin nasıl bir araya 

getirileceğiyle de ilgilenir. Bir özel durumun oluştuğunun anlaşılması kadar onun 

doğru ve efektif bir şekilde aktarılması da önemlidir. Yayında kullanılacak veri 

yapıları bu bakış açısıyla oluşturulmalıdır. Fakat bundan önce bilgi paketi için bir 

model kurulmalıdır.  

3.4.1 Đçerik bilgisinin modellenmesi 

Toplanan bilginin yayınlanmadan önce etkili bir paket haline getirilmesi gerekiyor. 

Çizelge 3.2: Örnek içerik bilgisi 

GPS Konum verisi Örnekleme zamanı Durum Olasılık 

48.1369, 11.5762  14:22:47 Kaygan yol %70 

Bir güvenli sürüş uygulamasının Çizelge 3.2’deki gibi içerik bilgisiyle çalışabilmesi 

için özel bir dil geliştirmek gerekir ki uygulama bilgiden bir şeyler anlayabilsin. 

Araçlar arasında geliştirilecek bu dil için World Wide Web Consortium’un web 
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tabanlı uygulamalar için geliştirmiş olduğu Weeb Ontology Language (OWL) [xxx] 

yaklaşımı örnek alınabilir.  

Mesaj içeriğinin modellenmesinin veri yayını üzerinde doğrudan önemli bir etkisi 

yoktur. Bilgi paketinin yapısıyla ilgilidir.  Eğer araçlar bilgiyi değişik modellerle 

kaydederlerse bile iletim açısından bir standart yakalanması gerekir.  

3.4.2 Durumların veri yapılarına uygulanması 

Özel durumlara karşılık gelen olayları sınıflandırmaya çalışalım. Bu sınıflandırmayı 

yaparken olayların oluş biçimini göz önüne alalım. Olay yol üzerinde belirli bir 

noktada, yada yol üzerinde belirli bir uzunluk boyunca yada yol boyunca belirli bir 

alanda oluşabilir. Yol üzerinde duran bir cisim yada araç, Şekil 3.1 (a)’daki duruma 

karşılık gelir. Yolun belirli bir şeridinde, belirli bir sure boyunca tespit edilen bir 

durum Şekil 3.1 (b)’deki duruma karşılık gelir. Yolun birçok şeridinde değişik 

araçlar tarafından ölçülerek tespit edilen olay ise üçüncü biçime örnek olur.  

Şekil 3.1: Olayların boyutlara göre sınıflandırılması 

Noktasal bir olayı ifade edebilmek için klasik GPS veri formatı yeterlidir. 

Dolayısıyla yol üstündeki bir kaza yolun belirli bir segmentine ve hatta şeridine  

adreslenebilir.  

Belirli bir araç tarafından, bir süre boyunca, bir hat üzerinde toplanan dataların bir 

araya getirilmesiyle yine bir sayısal harita kullanılarak yol segmentleri boyunca 

devam eden bir olay gösterilebilir.  



 35 

3.4.3 Sayısal harita  

Sayısal haritaların kullanılması vazgeçilmezdir. Onların yardımıyla elde edilen 

bilgiler yol parçalarıyla eşleştirilir ve işe yarar bilgi elde edilir. Kablosuz haberleşme 

göz önüne alındığında yolların parçalara ayrılmadığı durumu düşünecek olursak 

büyük bir mesajlaşma kargaşasının oluşacağını tahmin etmek zor olmaz. Yolların 

segmentlere ayrılmasıyla birlikte elde edilen bilgi belirli bir segment için 

sınırlandırılmış kısaca bilginin geçerlilik ve depolanma süreci bir kısıt altına alınmış 

olacaktır. Bu da iletişimi büyük bir yükten kurtarmış olacaktır. Atılan bir mesajın 10 

km ötede başka bir yerdeki araçları etkilememesi gerekir. Ayrıca GPS verisi ve 

haritanın doğruluğu arttırıldığı ölçüde şerit ayrımı dahi yapılabilir. Bu ise araçlar 

arası haberleşmeyi daha güvenilir kılar.  

3.5 Bilginin Değerlendirilmesi 

Bir araç elde ettiği verileri sürekli bir şekilde yorumlamak zorundadır. Bunun iki 

nedeni vardır. Birincisi, oluşan özel durumlar içerisinde sürücüye uyarıyla belirteceği 

gerçekten önemli durumları bulmak. Đkincisi ise VANET içerisinde dolaştırılması 

gereken bilgiyi bulmak. Aracın kendi sürücüsü açısından önemli olan uyarıların fark 

edilebilmesi için sistemin, içinde bulunulan ve de kısa sürede bulunulacak olan yol 

parçalarının durumlarını gözlemesi yeterlidir.  Bunun gerçekleştirilebilmesi için 

sistemin alınan yolun farkında olması gerekir.  Ancak ne kadar ilerideki bir yol 

segmenti açısından bir durum değerlendirme yapılacağı karmaşık bir iştir. Sabit bir 

uzaklık birimi ele alınarak böyle bir değerlendirme yapmak doğru değildir. Çünkü 

farklı durumların farklı talepleri olur. Araç ile doğrudan ilgili oluşabilecek ani bir 

durum ile uzaklardaki böylesi bir durum karşısında alınacak önlemler farklıdır. 

Örnek olarak sürücü kilometrelerce ötede meydana gelen bir kaza için uyarılabilir, 

fakat belki ıslak yollar açısından iki kilometreden önceden haberdar edilmek anlamlı 

olmayabilir. Dolayısıyla sistem bilgi ve güncel içeriğine göre farklı tepkiler verdiği 

için durum analizleri daha detaylı yapılmalı ve VANET içerisinde dolaştırılacak 

bütün mesajların bir şekilde sınırlandırılması gerekir.   
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3.6 Durum Uyarıları 

Eğer verilerin değerlendirilmesi sonucunda tehlike arz eden bir durum gelişmekteyse 

araç sürücüsünü, mümkün olan en kısa süre içerisinde, uyarmak zorundadır. Bu 

uyarının ne şekilde yapılacağı önemlidir. Uyarılar oluştururken sürücünün minimum 

seviyede rahatsız edilmesi önemlidir. Araç belki sadece eşik değeri geçen durumlar 

neticesinde uyarılar oluşturabilir. Sürücü görsel, işitsel veya dokunmaya bağlı olarak 

uyarılabilir. Özel durumlara ilişkin uyarının sürücüye ne şekilde aktarılacağı veri 

iletimiyle bir ilgisi yoktur. Bu arayüzler üreticiden üreticiye farklı şekillerde 

tasarlanabilir.  

3.7 Bilginin Đletimi 

Bilginin iletimi, araçlar arası haberleşme çalışmalarında, özelliklede güvenli sürüş 

açısından çözümlenmesi gereken önemli bir meseledir. Konun çözümlenmesi 

gereken değişik yönleri vardır.  

Araçlar arası ağ içerisinde dolaştırılan veri birimlerine mesaj (message) denir. 

Mesajlar, VANET içerisinde, o anki yol durumuna ilişkin oluşan beklenmedik  

durumların diğer araçların bilgilendirilmesi amacıyla iletilirler. Mesajı alan araçlar 

mesajın içeriğine bakarlar. Genel olarak birden fazla muhtemel mesaj formatı ve 

içeriği olabileceğini söylemek yanlış olmaz.   

3.7.1 Mesaj formatı 

Bir mesaj genel olarak başlıktan ve mesaj gövdesinden ibarettir.  

Mesaj başlığı içerisinde bir çok konuyla ilgili veri taşınabilir.  

Çizelge 3.3: Örnek mesaj başlığı 

Veri Tanım 

Mesaj Kaynağı Mesajı yaratan aracın bilgisi 

Mesaj ID Mesaja özel bir ID 

Yönlendiren Mesajı en son yönlendiren araç 
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Yaratılma Zamanı Mesajın yaratılma zamanı 

Yaşama Süresi Mesajın ne kadar süreyle geçerli olacağı 

Dağıtılacağı Yol Segmenti Mesajın iletilmesi istenen alan bilgisi 

Yönlendirme Bilgisi Mesajın hangi yönlendiricilerden geçmiş 

olduğuna ilişkin bilgi 

Mesaj gövdesi durumlara ilişkin üretilen bilgi unsurlarını içerir.  

Çizelge 3.4: Örnek mesaj gövdesi 

Veri Tanım 

Durumun Oluştuğu Konum  GPS verisi, şerit, yön bilgisi, yol 

segmenti 

Zaman Bilgisi Durumun oluştuğu zaman bilgisi 

Durum Tipi Oluşan duruma özgü bir belirteç 

Duruma Bilgisi Duruma ilişkin ayrıntılı bilgi 

Mesaj başlığı ve gövdesine ilişkin bir çok kombinasyon oluşturulabilir. Elbette ki bu 

kombinasyonların güvenli sürüş açısından önemi büyüktür. Aşağıda, Şekil 3.2’de 

FleetNet[7] projesi çerçevesinde kullanılan bir mesaj tipi verilmiştir.  

Şekil 3.2: SOTIS mesaj tipine bir örnek 
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3.7.2 Mesaj içeriği 

Mesaj içeriği, bölüm 3.2.1’de belirtilen farklı veri türlerinden oluşur. Bu veri türleri 

işlenmemiş sensör verisi, soyutlanmış veri ve yorumlanmış veridir. Kullanılan veri 

türü mesaj büyüklüğünü de belirler. Data ne kadar işlenmiş ise mesaj içeriğinin o 

derece kısa olacağını söylemek yanlış olmaz. Sensör verisinin hiç işlenmediği durum 

veri yükünün en yoğun olacağı durumdur. Ancak öte yandan, eş zamanlı bir durum 

analizi yapabilmek için de işlenmemiş veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla ağ 

üzerinde dolaşacak veri türleri değişken olabilir. Bu seçim duruma bağlı olarak 

değişir.  

3.7.3 Mesaj saklama 

Alınan bir mesaj paketi öncelikle çözülür, elde edilen içerik yorumlanır ve bellekte 

durumlara ilişkin tutulan tabloya işlenir.  Bu şekilde çalışılırsa eğer orijinal mesaj 

kaybedilir. Orijinal mesajı kaybetmemek ve aynısını yeniden yayınlayabilmek için 

standart mesaj formatlarının bulunması ve bunlara göre veri yapıları oluşturmak 

gerekir.  

Mesajın saklanması konusunda üzerinde durulması gereken en önemli nokta ise 

alınan bir mesaj saklanıp yayınlanacak mı yoksa çöpe mi atılacağına karar vermektir. 

Bu karar verme işlemi doğru yapılmazsa ağda aynı mesajdan onlarca adet bulmak 

mümkün olur bu da ağı olumsuz yönde etkiler. Bölüm 2.5.6 da belirtildiği üzere  

konum tabanlı yayın yöntemiyle soruna ilişkin bir çözüm çalışmaları sürmektedir. 

3.7.4 Mesajın yaratılması 

Özel bir durumla karşılaşan bir araç duruma ilişkin bir mesaj yaratmak zorundadır. 

Burada özellikle dikkat edilmesi gereken mesajın ne zaman yaratıldığıdır. Özellikle 

güvenli sürüş uygulamaları açısından bu çok önemlidir. Duruma ilişkin ağdaki diğer 

araçların olabildiğince hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi duruma ilişkin önlem 

alınabilmesi için önemlidir.  

3.7.5 Mesajın iletimi 

Aracın mesajı ürettikten sonra, ne zaman yayınlaması gerektiğine karar vermesi 

gerekiyor. Kuşkusuz mesaj ilk defa üretiliyorsa acilen yayınlanacaktır  ancak bu eğer 

mesajın tekrarı ise ne kadar zaman sonra yeniden yayınlanacağı bir şekilde tespit 
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edilmelidir. Eğer yayınlanacak birden fazla mesaj varsa burada da bir öncelik 

oluşturulması gerekir. Eğer bir kaza durumu var ise aynı mesaj bir süre boyunca üst 

üste tekrarlanabilir.  

Özel durumlara ilişkin mesaj oluşturulmasının yanı sıra özel durum sona erdiğinde 

de duruma ilişkin ağın bilgilendirilmesi ve durum bilgisinin güncellenmesi gerekir.  

3.7.6 Yayın alanı 

Yayın alanı bir mesajın hangi bölge içerisinde iletileceğini belirler. Bu alan mesaj 

içeriğiyle doğrudan ilgilidir. Değişik şekillerde alan belirleme yapılabilir.  

Mesajı yaratan araç mesajın yayınlanacağı alanı mesajı yarattığı zaman tespit eder. 

Ve bu bilgi mesaj başlığına eklenir ve mesaj ağda sadece bu bölge içerisinde dolaşır.  

Ya da mesaj belirli sayıda düğüm tarafından yönlendirilecek şekilde oluşturulur. 

Örneğin 10 düğümden sonra mesaj atılabilir.  

Mesaj sadece ilgili bir alanda dolaştırılabilir. Bu amaçla mesajın yaratıldığı konum 

mesaj başlığına eklenebilir. Mesajı alan diğer araçlar da bunu kendi konumlarıyla 

karşılaştırarak olaya ne kadar yakın olduklarını çıkarabilirler.  
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4. UYGULAMA 

4.1 Uygulama için Kurulan Platform 

Platform temel olarak şu komponentleri içermektedir; 

Sensnode 2.4GHz RF  “Transceiver”, EZ-10 GPS alıcısı, KEIL STR9 geliştirme  

bordu. 

4.1.1 Sensnode  2.4GHz RF  “transceiver”  

Çalışmalarda kullanılmak üzere bu düğümlerden 4 adet alınmıştır. Düğümler üstünde 

Texas Instrument MSP430 işlemcisi bulunmaktadır. Düğümlerle ilgili ayrıntılı bilgi 

Şekil 4.1’de verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1: Sensnode kartının özellikleri 

Sensnode üzerinde, kablosuz iletişimde kullanılmak üzere, Chipcon’un üreticiliğini 

yaptığı CC2420 2.4GHz 802.15.4 (Zigbee uyumlu) radyo bulunmaktadır. CC2420 
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alma ve gönderme fonksiyonları için 128 bayt belleği olan,  verici gücü ve alıcı 

hassasiyeti ayarlanabilen, 802.15.4 protokolü kullanıldığında otomatik adres 

çözümleyebilen gelişmiş bir radyodur.   

Sensnode kartı üzerinde geliştirme yapabilmek ve bord aracılığıyla veri iletimi 

gerçekleyebilmek için MSP430 işlemcisinin programlanması gerekmektedir. 

Bu işlemci için program yazılıp derlenmesi ve işlemciye yük atılması için IAR 

firmasının üretmiş olduğu IAR derleyici kullanılmıştır. 

4.1.1.1 IAR geliştirme ortamı 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2: IAR pencere görünümü 

Program çalıştırıldığında gelen pencere görüntüsü Şekil 4.2’deki gibidir. IAR 

üzerinde yeni bir proje yaratabilmek için Project menüsünden Şekil 4.3’teki gibi 

Create New Project seçilir.  

 

 

 

 

Şekil 4.3: IAR yeni proje oluşturma 
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Bir sonraki adımda Şekil 4.4‘te gösterildiği gibi MSP430 Tool chain seçilip C 

Project template kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.4: IAR C projesi oluşturma 

Ardından Şekil 4.5’de gösterildiği gibi proje kaydedilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.5: IAR C projesinin kaydedilmesi 
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Kaydedilen proje açılınca karşımıza Şekil 4.6’daki pencere çıkar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.6: IAR dosya penceresi 

Workspace penceresinden new_project’e fare ile sağ tıklanıp projenin kaynak 

dosyaları eklenir. 

Kaynak projeler eklendikten sonraki durum Şekil 4.7’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.7: IAR proje son durum 
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Sensnode ile birlikte alınan USB emulatör aracılığıyla derlenen program çipe 

indirilebilir, veya emulatör ile kod satır satır takip edilerek hatalar ayıklanabilir.  

4.1.1.2 Sensnode işletim sistemi 

Düğümler üzerinde gömülü işletim sistemi olarak Contiki [14] kullanılmıştır. 

Contiki, 8 bitlik işlemciler için geliştirilmiş, açık kodlu, taşınabilir, kod ve ram 

boyutları ekonomik bir işletim sistemidir. Đşletim sistemi gömülü bit TCP/IP “stack”e 

de sahiptir.  

Đşletim sisteminin çekirdeği ve temel yapılar Swedish Institute of Computer 

Sicience’dan Adam Dunkel tarafından geliştirilmiştir [15]. 

4.1.1.3 Sensnode bordlarının projedeki fonksiyonu 

Sensnode bordları, mobil araçlar veya robotlar üzerine kurularak, bu aygıtların 

birbirleriyle olan haberleşmeleri sağlanacaktır.  Uygulama çerçevesinde, GPS verisi 

bir düğüm tarafından elde edilerek paketlenip, diğer düğümlere mesaj olarak 

aktarılmıştır.  

Elimizdeki düğümlerden biri verici olarak programlanmıştır. Bu düğüm ayrıca seri 

port ile KEIL STR9 borduna bağlanmış ve bu yolla GPS cihazıyla iletişim 

kurulmuştur. GPS cihazına gönderilen sorgulamalar sonucunda konum bilgisi verici 

düğümde NMEA standardında elde edilmiştir. Periyodik olarak yapılan 

sorgulamalarla elde edilen her konum bilgisi paketi, alınır alınmaz yeniden 

paketlenerek kablosuz ağa aktarılmıştır. Kablosuz ağ üzerinde dolaşmaya başlayan 

bu paket yayınlandığında çevredeki diğer düğümler tarafından algılanıp elde 

edilmektedirler. Proje çerçevesinde alıcı düğüm olarak üç ayrı Sensenode 

programlanmıştır.  

 

Şekil 4.8: Sensnode GPS bağlantısı 

 

VERICI 

SENSNODE 

KEIL STR9 EZ10 

GPS/GPRS 
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4.1.2 KEIL STR9 geliştirme  bordu 

Keil geliştirme bordu üzerinde 32 bitlik ARM STR9 işlemcisi olan elektronik bir 

karttır. Projede kullanılmasının özel bir sebebi yoktur. Üzerinde iki seri portu olduğu 

için tercih edilmiştir. Kart Şekil 4.9’da bırakılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.9: MCBSTR9 

4.1.2.1 Sistemdeki işlevi 

STR9 Bordu bir seri portuyla GPS cihazıyla haberleşerek, 5’er saniyelik periyotlarla 

elde ettiği konum bilgisini diğer seri portundan verici Sensnode düğümüne yollar.  

MCBSTR9 kartı üzerinde koşan kodun akış diyagramı şekil 4.10’da gösterilmiştir. 

Kart sonsuz bir döngü içerisinde GPS cihazından konum bilgisi isteyerek aldığı 

cevapları verici düğüme yollar. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.10: MCBSTR9 bordu akış diyagramı 
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4.1.3 EZ-10 GPS alıcısı 

EZ10, üzerinde GPS alıcısı ve GPRS modemi olan bir cihazdır. GPRS modemine 

GSM abone kartı takılarak ve programlanarak GPS verileri TCP/IP aracılığıyla elde 

edilebilir. Proje çerçevesinde, EZ-10 GPS verisi, STR9 bordu tarafından okunmuştur.  

Şekil 4.11: EZ10-GPS/GPRS 

KEIL STR9 bordu bir seri portundan EZ10 cihazına sorgular göndermek üzere 

programlanmıştır. Şekil 4.11’de gösterilen EZ10 cihazı, kendisine yapılan modem 

komut çağrılarına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Modem çağrıları “AT” 

çağrıları olarak da bilinir. Kısaca “AT” ile başlayan cümleciklerdir. Her bir komutun 

değişik bir anlamı vardır. EZ10 cihazından bir defaya mahsus konum bilgisi alınmak 

isteniyorsa  "AT$GPSACP\r" komutu yürütülerek bu bilgi NMEA’nın “GPS fixed 

data” standardında elde edilebilir. GPS bilgisi bir çok değişik formatta olabilir. Bu 

formatlarda genel olarak enlem, boylam, rakım, saat, tarih ve hız bilgileri bulunur.  

GPS cihazına gönderilen bir sorguya ilişkin alınan cevap şu şekildedir: 

“$GPSACP:215429.999,4053.6827N,02911.7393E,1.6,66.0,3,237.96,0.64,0.34,0402

08,07” 

Gelen pakete dikkatle bakılırsa anlamlı veri elemanları paket içerisinde virgül 

aracılığıyla bir birinden ayırt edilmiştir.  

$ işaretiyle başlayan paket, başlık bilgisiyle devam ediyor(GPSACP). Bu başlıktan 

hangi protokole göre data geldiği anlaşılıyor. Başlıktan sonra UTC formatına göre 

zaman bilgisi geliyor, ardından enlem bilgisi ve kuzey yada güneyi sembolize eden N 

veya S harfi geliyor. Devam edilirse boylam bilgisi, doğu-batı indikatörü( W/E), 
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lokasyon sabitleme indikatörü, denizden olan yükseklik, kullanılan uydu sayısı, yere 

göre hız ve tarih bilgileriyle devam eder.  

 

Şekil 4.12: Platformdaki mesaj akışı 

Platformdaki Mesaj akışı Şekil 4.12’de gösterildiği doğrultudadır. 

GPS alıcısından alınan GPS verisi, Sensnod’lardan birine RS232 seri protokolü 

üzerinden aktarıldıktan sonra düğümler arasında dolaştırılmaktadır.  

4.2 Sensnod’larda Gerçekleştirilen Đşlemler ve Yazılım Yapısı 

Düğümlerde başlangıçta, donanım ayağa kaldırılır. Bu süreç öncelikle işlemcinin 

uyanmasıyla başlar. MSP430 işlemcilerinde, işlemci çalışmaya başlar başlamaz 

watchdog sayacı çalışır haldedir. Bu uygulama kullanılmayacaksa sayacın 

durdurulması gerekir. Watchdog sayacı donanımsal olarak çalışan bir zamanlayıcıdır. 

Sabit bir periyotla tetiklenmezse bir hata oluştuğuna işarettir ve işlemcinin 

resetlenmesinde kullanılır. Msp430 işlemcilerine dışarıdan 32 KHz kristal 

bağlanmıştır. Đşlemcinin daha yüksek hızlarda çalışmasının sağlanması için içerden 

PLL devresinin uygun değerlere getirilmesi gerekir. Bordlar üzerinde bulunan ledler 

çeşitli durumları sezmekte kullanılır. Düğümler üzerinde üçer adet led bulunur 

bunlardan ilki 2s arayla yakıp söndürülerek düğümün çalıştığı gösterilir. Diğer iki 

ledden biri, gelen bir mesaj ilgili alıcıya aitse yakıp söndürülür. Üçüncü led ise mesaj 

VERICI 

SENSNODE 

KEIL STR9 EZ10 GPS/GPRS 

ALICI-1 

SENSNODE 

ALICI-2 

SENSNODE 

ALICI-3 

SENSNODE 

RS232 

RF 

RF RF 

RS232 
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ilgili düğüme gönderilmemişse ve düğüm tarafından yönlendirilmekteyse yakılıp 

söndürülür.  
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Verici düğümde gerçekleştirilen konfigürasyon işlemleri Şekil 4.13’te sırasıyla 

verilmiştir. Alıcı düğümde vericiden farklı olarak bir GPS işlemi yapılmaz.  

Verici düğüm gerekli konfigürasyonlar yapıldıktan sonra seri portundan, 

MCBSTR9’dan gelen GPS verisi ile tetiklenerek önceden belirlediği bir düğüm 

adresine bu veriyi yollar. Bu süreçler Şekil 4.14’te akış diyagramında gösterilmiştir. 

Şekil 4.14: GPS verisinin RF ile yayınlanması 

Sistemde verici düğüm dahil bütün Sensnod’lar paket alabilmektedirler.  Düğümlerin 

bir paketi alırken sergiledikleri tavır aynıdır. Öncelikle bir paketin alındığı CC2420 

radyosu tarafından işlemciye bir kesmeyle duyurulur. Kesmeyle birlikte işlemci 

CC2420’nin gerekli yazmaçlarını okuyarak gelen paketin hatasız olup olmadığını 

CRC alanını kontrol ederek anlar. CRC doğru ise gelen paketi CC2420’nin 

belleğinden kendi belleğine kopyalar ve “CC2420 process”ini çağırır. “CC2420 

process”i, gelen paketi çözerek paketin kimden geldiğini, hangi düğüme gönderilmek 

istendiğini anlar. Eğer paket kendisine gönderilmişse ve bir OK paketi değilse, paket 

sekans numarasını kullanarak gönderici düğüme bir OK paketi yollar. Bu süreç Şekil 

4. 15’te özetlenmiştir. 

Uart Process

UART 
Konfigürasyonu

Yeni paket geldi mi? Hayır

GPS 
processine 
mesaj at

Evet

Gönderme aktif mi?

GPS Processi 

Paket uzunluğunu bul
Pakete gönderen edresi ekle

Pakete varış düğüm adresi ekle
Pakete sekans numarası ekle

Gönder

Evet

Hayır

Yeniden
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4.3 Sensnode’lar Arası Haberleşme (Yol Bulma) 

Sensnode’lar arası haberleşmede yol bulma problemiyle ilgili iki değişik yöntem 

denenmiştir. Bunlardan ilki “broadcast” ikincisi de Ad-hoc On Demand Distance 

Vector algoritmasıdır. 

4.3.1 Broadcast   

“Broadcast” mantığı bir televizyon yayını gibidir, bir verici transmisyon yaparsa 

yayın alanındaki bütün düğümler dinleyebilir.  

Đki farklı “broadcast” kullanılmıştır. 

Đlk “broadcast” yönteminde mesaj içeriği ne olursa olsun, her türlü mesajlaşma için 

“broadcast” kullanılmıştır. CC2420 üzerinde adres çözümleme yapılmamıştır. 

Dolayısıyla ilgili ilgisiz her mesaj her düğüme gitmektedir. 

Paket içeriği Çizelge 4.1’de gösterilmiştir. 

Çizelge 4.1: Broadcast Paketi 

Kaynak adresi Varış adresi Sekans 

numarası 

Paket 

Uzunluğu 

Mesaj Broadcast 

Sayısı 

 “Broadcast” ile paketi alan ara düğümler, kendilerine gelen bir mesaj olmadığını 

gördüklerinde, paketi hiç bozmadan yönlendirirler. “Broadcast” sayısı sabittir. Her 

ara düğümdeki yönlendirmede  bir azaltılır. Bu yolla mesajların ağda sürekli bir 

şekilde dönmeleri engellenir.  

Bu yöntemle ilgili çalışmalar tamamlanmış ve uygulama platformu bu algoritmayla 

aktif olarak çalıştırılmıştır.   

4.3.2 Yol kurmak için “broadcast” 

Burada, “broadcast” sadece ilgilenilen düğüme doğru bir yol kurulabilmek için 

kullanılmıştır. Her CC2420 radyosuna bir kimlik (ID) verilerek otomatik adres 

algılaması yaptırılır. 

Kaynak düğüm önce haberleşmek istediği düğümün yolunu bulmak için “broadcast” 

ile bir paket yayınlar, paketin içine konuşmak istediği düğümün adresini kendi 
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adresini ve paketin en çok kaç kere anahtarlanacağını ve yapılan isteğe özgü bir 

numara yazar. Paket aranan düğüme geldiğinde, alıcı paketi gene “broadcast” ile geri 

gönderir. Bu cevap paketi her anahtarlandığı ara düğümde, düğüm adresleri de 

pakete eklenerek kaynağa iletilir. Kaynak paketin kendine cevaben geldiğini pakete 

özgü numaradan anlar. Bu şekilde yol kurulduktan sonra haberleşme için “boradcast” 

kullanılmaz artık. Kaynak yolu bildiğinden paketin içine sırasıyla ara düğümlerin 

adreslerini koyar. Ve ilk komşuluktaki düğümü doğrudan adresleyerek paketi yola 

çıkarır. Paketi alan ilk ara düğüm bunun kendisine adreslense bile aktarılmak üzere 

gelen bir paket olduğunu fark edip bir sonraki düğümü adresleyerek anahtarlar. Bu 

şekilde paket varış düğüme anahtarlanır. 

Uygulama çerçevesinde CC2420 radyolarına bir kimlik(ID) verilerek 

programlanmış, bu şekilde otomatik adres çözme yetenekleri test edilmiştir. Ancak 

söz konusu algoritma uygulanmamıştır. 

4.3.3 Ad hoc on demand distance vector yönlendirme yöntemi 

Bu yöntemin bölüm 2.6.1’de detaylı olarak anlatılmıştı. Kısaca yollar dinamik olarak 

kurulmuyor, ihtiyaç halinde bir yol kurularak paketler kaynaktan varış düğüme 

anahtarlanıyordu.  

Bu yönlendirme algoritması uygulanırken haberleşme IP tabanlı bir hale getirilmiştir. 

Fiziksel katmanda yayın broadcast olarak sabitlenmiş, bütün anahtarlama ve yol 

bulma işlemleri yazılım tabanlı bir hale getirilmiştir. Bu amaçla IP protokolü ve 64 

bitlik IEEE adresleri kullanılmıştır.   

4.3.3.1 Ad hoc on demand distance vector karakteristikleri 

Yol kurmak için yayınlanan RREQ paketi Çizelge 4.2’de gösterilmiştir. 

Çizelge 4.2: RREQ paketi 

RREQ ID Varış adresi &   

Sekans numarası 

Kaynak adresi & 

Sekans numarası 

Mesajın Geçtiği ara 

düğüm sayısı 

Ara düğümlerde RREQ alındığında yapılan işlemler: 

1- Eğer ilgili kaynaktan ilk defa bir talep gelmişse kaynağa doğru olan yol bir 

tabloya kaydediliyor 
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2- Paket içindeki varış düğümüne ilişkin yol bilgisi biliniyorsa kaynağa doğru 

bir RREP paketi yayınlanıyor. 

3- Yol bilinmiyorsa ara düğüm sayısı bir arttırılarak yayınlanıyor 

Yol kurmak için yayınlanan RREQ paketine karşılık olarak atılan RREP Paketi 

Çizelge 4.3’te gösterilmiştir.  

Çizelge 4.3: RREP paketi 

Varış adresi &   Sekans numarası Kaynak adresi &  Mesajın Geçtiği ara 

düğüm sayısı = 0 

Ara düğümlerde RREP paketi alındığında yapılan işlemler 

1- RREP paketinde gelen ara düğüm sayısı yönlendirme tablosundakinden 

küçükse veya varış sekans numarası yönlendirme tablosundakinden küçükse 

yönlendirme tablosu güncellenir.  

2- Eğer paketi alan düğüm varış düğümü değilse ara düğüm sayısı bir arttırılarak 

yeniden yayınlanır. 
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5. SONUÇ 

Tez çalışması boyunca araçlar arasında kurulabilecek haberleşme konusu etraflıca 

incelenmiştir. Mobil araçların ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilmesi gereken 

kablosuz haberleşme protokolleri araştırılmıştır. Bu araştırma kapsamında temel 

olarak yönlendirme konusu üzerinde durulmuştur. Mevcut haberleşme teknolojisinin 

hareketli cisimler için yetersiz olan yönleri büyük ölçüde fiziksel katman 1., 2. ve 3. 

katman ile ilgilidir. Uygulama için seçilen CC2420 radyosu bu üç katmanda da 

çalışmaya izin veren uygun bir radyodur, fakat hareketli durumlarda başarımı 

düşmektedir. Radyonun düşük hızlı mobil robotlar üzerinde çalışmasının çok uygun 

olduğu görülmüştür.  

Yönlendirme konusunda GPS veri paketleri düğümler arasında anahtarlanarak 

araçların birbirlerinin etki alanlarında olmadığı durumlar için de bir birlerine paket 

atmaları sağlanmıştır. Çalışmalar çoğunlukla “broadcast” üzerinden yürütülmüştür. 

Bu da haberleşme bandını verimsiz kullanılmasına sebep olmuştur. Daha gerçekçi bir 

modelde “broadcast”in azaltılması gerekir. Bu da ancak daha gelişkin bir radyo 

kullanılarak ve yazılımın güçlendirilmesiyle olabilir.  

Çalışmada paketler için uçtan uca gecikmeler, istatistiksel olarak çıkarılamamıştır. 

Çalışma bu yönüyle eksiktir.  

Uygulama geliştirmeye açıktır. Kod yapısı bir işletim sistemi üzerinde kurulduğu için 

eski yazılımları hiç etkilemeden yeni görevler eklenebilir.  

Sonuç olarak düşük hızlarda kablosuz olarak kurulabilen bir ağ çalışması yapılmış ve 

çalışan bir sistem oluşturulmuştur.  
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