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ÖZET 

Yol bulma ve dalga boyu atama problemi dalga boyu bölümlemeli çoğullama 

yöntemine dayalı yönlendirme yapan tam optik ağlarda önemli bir yer tutmaktadır. 

Yapılan çalıĢmada yol bulma ve dalga boyu atama problemi ve çözümleri ele 

alınmıĢtır. Bu konuda yapılmıĢ bazı çalıĢmalara da yer verilmiĢtir.  

Düzgün dağılan değiĢken trafik altında alternatif yollardan en kısa olanının seçildiği 

ASP, en az tıkanık olan yolu seçen FPLC, FPLC’nin biraz basitleĢtirilmiĢ uyarlaması 

olan FPLC_k, en az yoğun olan yolu seçen LLR yöntemleri gerçeklenmiĢtir. Bu 

çözümlerin ağ yapısına kenar eklenmesi durumunda baĢarımlarının değiĢimi 

simülasyon yöntemiyle gösterilmiĢtir. Simülasyonda dalga boyu seçme 

yöntemlerinden, uygun olan dalga boylarından herhangi birini seçen, ilk uygun olanı 

seçen ve ağda en çok kullanılmakta olanı seçen yöntemler kullanılmıĢtır.  

Ağ.yapısına kenar ekleme iĢlemi, ağaçtan tam bağlı grafa doğru mimaride olmayan 

kenarlar eklenerek ve var olan topolojide yer alan kenarlara paralel kenarlar 

eklenerek iki Ģekilde yapılmıĢtır. Birinci iĢlem yeni kenar ekleme (YK) ve ikinci 

iĢlem güçlendirici kenar ekleme (GK) olarak isimlendirildi.  

ÇalıĢmada istenilen sayıda düğüme sahip rastsal olarak üretilen ağaçlar, NSFNET T1 

ve bu mimariden elde edilen iki ağaç kullanılmıĢtır. Kullanılan tüm bu topolojilerde 

dalga boyu çevirme özelliği yoktur. KomĢu düğüm çiftleri arasında baĢlangıçta tek 

bir optik lif vardır, bu uygulanan yönteme bağlı olarak değiĢiklik gösterir. Alınan 

sonuçlardan  

NSFNET T1 de ortalama sekme sayısından daha az adım için kontrol yapan FPLC_1 

yöntemlerinin tam bağlı grafta bile baĢarımının %100’e ulaĢamadığı görülmüĢtür. 

LLR ise bazı durumlarda %100 baĢarı gösterememiĢtir ancak tüm denemeleri göz 

önüne alır ve tüm sekmeleri kontrol ettiğini düĢünürsek %100 baĢarıma yakınsadığı 

kabul edilebilir.  

Ağdaki kenarlara yedekler eklenmesi durumunda ise komĢu düğümler arasındaki 

kenar sayısı 2 olana kadar baĢarımlarda önemli bir değiĢim görülmektedir. Bu 

değerden sonra eklenen kenarların baĢarım üzerindeki etkisi azalır. Eldeki 

grafiklerden yeni kenar ekleme yöntemi uygulandığında, ağın toplam kenar sayısının 

3(N-1) den 4(N-1)’e geçerken LLR’ın baĢarımının ASP’nin baĢarımından daha iyi 

olduğu görülür. Burada N ağın düğüm sayısını belirtir. Yeni kenar ekleme iĢleminde 

ağdaki kenar sayısı 5(N-1)’e ulaĢtığında tıkanma olasılığında çok önemli bir düĢüĢ 

görülür. Aynı yöntem altında, yol seçme iĢleminde ASP kullanılması durumunda 

dalga boyu seçme yönteminin değiĢtirilmesi önemli bir fark yaratmadığı grafiklerde 

sabittir. Yükü ağa dağıtan LLR ve FPLC yol seçme yöntemlerinin baĢarımlarında ise 

dalga boyu atama iĢleminde kullanılan yaklaĢımın karakteristiği önem taĢımaktadır. 
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SUMMARY 

Routing and wavelength assignment (RWA) is an important issue in the WDM 

routed optical networks. The problem and approaches to address RWA problem 

under dynamic traffic is the concept of this study. Fixed paths least congested 

(FPLC), FPLC_k that is a simplified version of FPLC, least loaded routing (LLR), 

and alternate shortest path (ASP) schemes are implemented to choose the appropriate 

path among predetermined paths. Random, first fit, and most used heuristics are used 

to assign a wavelength to the route selected in the previous step.  

The performance of the schemes listed here before are tested via simulation while the 

network topology is changed. The topology is changed in two ways. First operation 

is to add edges between nodes that are not adjacent to each other, and second 

operation is to add parallel links to the edges that are already present in the graph.  

These techniques are applied to trees randomly generated with a specified number of 

nodes, NSFNET T1 backbone architecture and two spanning trees of NSFNET T1. 

All of these topologies mentioned do not have wavelength conversion capability. As 

the base graphs generated, all the adjacent pairs have one fiber between each other.  

The simulation results of NSFNET T1 show that FPLC_1, which checks only one 

hop for light path availability, cannot achieve a 100% success even if the network 

topology is a complete graph. From the results it can be seen that there is a sharp 

decrease in the blocking probability as the number of fibers between each adjacent 

pair is 2 when the second technique, which adds parallel fibers, is applied. After this 

point adding new edges has a slight effect on the performance of the RWA heuristics. 

The results show that when the first technique is used and as the number of links of 

the topology increases from 3(N-1) to 4(N-1) LLR becomes more successful than 

ASP. Here N denotes the number of nodes of the network. When connectivity of the 

graph is changed from tree to complete graph, a sharp decrease in blocking 

probability is noticed, as the number of links is 5(N-1). When this technique is used 

and ASP is used as the route selection approach, it is observed that the wavelength 

selection scheme has negligible effect. On the contrary, LLR and FPLC, which 

balance the load over the network, have affected by the wavelength scheme used. As 

future work, heterogeneous traffic and adding edges according to the traffic 

characteristics can be studied. 
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1. GiriĢ 

Gün geçtikçe artan kullanıcı iletiĢim isteklerini karĢılamak için bir çok uygulama 

geliĢtirilmektedir. Her yeni uygulamayla birlikte gereksinim duyulan iletiĢim 

kapasitesi hızla artmaktadır. Artan kapasite ihtiyacını karĢılamak için iletiĢim alt 

yapılarında yüksek kapasite ve düĢük hata özelliklerine sahip optik kablolar önem 

kazanmıĢ ve iletim ortamı olarak dalga boyları kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu Ģekilde 

kurulan ağlarda, eldeki kapasiteden tam olarak yararlanabilmek için gelen verilerin 

yönlendirilmesi iĢleminin mümkün olduğu kadar optik uzayda yapılması 

gerekmektedir. Yönlendirme iĢlemini tamamen optik uzayda yapan donanımlar, 

optik anahtarlar, geliĢtirilmiĢtir. Ancak bu anahtarların koĢullanması, nasıl 

çalıĢacağının bildirilmesi, gerekmektedir. Bu da kaynak varıĢ arasında ıĢık devresi, 

ıĢık yolu, kurulması ile mümkündür.  

Hangi ıĢık yollarının kurulacağı önceden belirli olabileceği gibi herhangi bir anda da 

ortaya çıkabilir. IĢık yolu kurma iĢlemi ağda bir yol bulunması ve bu yol üzerinde bir 

dalga boyu seçilmesiyle gerçeklenir. Sözü edilen iĢlem yol bulma ve dalga boyu 

atama (YBDA) iĢlemidir ve optik ağlarda yer alan önemli problemlerden birisidir 

[1].  

YBDA sorunu NP_Complete bir problemdir. Mükemmel çözüme yaklaĢmak için 

değiĢik sezgisel yöntemler öne sürülmüĢtür. Öne sürülen bu yöntemler, ağdaki 

trafiğin türüne, ağın veri taĢıyıcısı olarak kullanılan dalga boyunu değiĢtirilebilir 

özellikte olup olmamasına göre çeĢitlilik gösterir. Ayrıca sezgisel yaklaĢımlar 

sorunun tamamını çözmek için değil, sorunun alt kümelerini çözmeye yöneliktir. Bu 

alt kümelerden birisi kurulacak ıĢık yolu için ağda izlenecek patikanın bulunması, 

diğeri ise bulunan patika üzerinde taĢıyıcı olarak kullanılabilecek uygun bir dalga 

boyunun seçilmesidir. Patikanın bulunması iĢlemi için biline gelen yol bulma 

yöntemlerinden yararlanılabilir. Kaynak ve varıĢ arasında izlenecek yolun 

bulunmasından sonra bu yol için kullanılabilecek birden fazla dalga boyu var ise 

hangi dalga boyunun kullanılacağına karar verilebilmesi için değiĢik yöntemler 

önerilmiĢtir. Dalga boyu atama yöntemi olarak uygun durumda olan dalga 
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boylarından herhangi birisini, ilk uygun olanı, en az kullanılmakta olanı, en çok 

kullanılmakta olanı, en az yoğun olanı seçen sezgisel yöntemler mevcuttur. Bu 

yöntemlerden hangisinin gerçekleneceğine karar verilirken kullanılan en basit 

kıstaslar, yöntemlerin baĢarımları, maliyetleri ve sistemimizin tasarımı diyebiliriz. 

Sözü edilen yöntemlerden en basit olanı ilk iki yöntemdir. Dalga boyu atama 

iĢleminin merkezi olarak yapıldığı durumlarda, bu iki yöntemden ilk uygun olanı 

seçen yöntem herhangi birini seçen yöntemden çok daha baĢarılı olduğu incelenen 

çalıĢmalarda gösterilmiĢtir. Ġlk uygun yönteminin daha baĢarılı olmasının sebebi 

dalga boyu kullanımını belirli bir aralığa sıkıĢtırması ve merkezi yapılarda ağ durum 

bilgisinin tam ve güncel olarak bilinmesidir. Ağ durum bilgisinin tam olarak 

bilinemediği, dalga boyu seçme iĢleminin dağıtık olarak yapıldığı ve güncelliğini 

kaybetmiĢ bilginin ağda bulunmasının mümkün olduğu durumlarda ise ağ durum 

bilgisine dayanan ilk uygun yönteminin herhangi bir dalga boyunu seçen yöntemden 

daha baĢarısız olduğu görülmüĢtür. 

Ġkinci bölümde optik ağlar ve bu ağlardaki bazı tanımlar ile YDBA sorunu ve 

çözümleri ele alınmıĢtır. Bu çözümlerin baĢarımlarıyla karmaĢıklıkları da aynı bölüm 

içinde yer almaktadır.  

Üçüncü bölümde bu konuda yapılan bazı çalıĢmalar ve alınan sonuçlara yer 

verilmiĢtir. 

Yapılan bu çalıĢmada, dalga boyu dönüĢtürme özelliği olmayan ağlarda, düzgün 

dağılan değiĢken trafik altında, ağ yapısındaki kenar sayısının yoğunluğuna bağlı 

olarak sezgisel yol bulma yöntemlerinden, FPLC, LLR, ASP, FPLC_k’nın, 

baĢarımları simülasyon yöntemiyle incelenmiĢtir. Dalga boyu atama yöntemlerinden 

herhangi bir dalga boyu, ilk uygun olan dalga boyu ve en çok kullanılan dalga 

boyunu seçen yöntemler gerçeklendi. Ağın kenar yoğunluğunu değiĢtirmek için iki 

yöntem kullanıldı. Bu tez kapsamında yapılan çalıĢmanın detayları ve elde edilen 

sonuçlar dördüncü bölümde anlatılmaktadır. 
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2. Dalga boyu Yönlendirmeli Ağ Mimarisi 

Optik kablolar sağladıkları yüksek kapasite, düĢük hata oranı gibi özellikleri 

nedeniyle alt yapıda önem kazanmaktadır. Bu kablolarda iletim ortamı olarak ıĢık 

kullanılmaktadır. Dalga Boyu Çoğullama yöntemi ile bir ıĢık demeti içine birden 

fazla veri akıĢı yerleĢtirilerek mümkün olan tüm kapasiteyi kullanabiliyor olmak 

hedeflenmektedir. Ancak sistemdeki yönlendiriciler elektronik olarak çalıĢıyorlar ise 

her zaman elektrik-optik dönüĢümü gerekecek ve bu sistemin sınırlarını 

belirleyecektir. Bunun önüne geçmek için optik olarak gelen bir veri akıĢını elektrik 

ortama geçirmeden, bu dönüĢümü sadece kaynak ve varıĢ düğümlerinde sınırlı 

tutarak, haberleĢebilmek için optik anahtarlar kullanılmaktadır. Böylece kaynaktan 

varıĢa tam bir optik devre kurulur ve ara düğümlerde elektik-optik dönüĢüm 

gerekmeden data iletimi yapılır. Kurulan bu devre dalga boyu ile sistemde ayırt 

edilir. Bu ağlara Tam Optik Ağlar (transparent) denir. ġekil 2.1’de bu ağlara bir 

örnek verilmiĢtir. 

Bu yapıdaki ağlar, iletiĢim kapasitesinde artıĢ getirmekle birlikte uç düğümlerde 

kullanılan iletiĢim protokolleri açısından da yalıtım sağlarlar. Gelen veriyi 

yönlendirmede kullanılan ara düğümlerin yönetimi ve çalıĢması da basitleĢmiĢ 

olur[2].  

Dalga boyu yönlendirmeli tam optik ağlarda kaynak ve varıĢta yer alan kullanıcılar, 

bir birleriyle ışık yolu üzerinden haberleĢirler. IĢık yolu, iki uç arasında tek veya çok 

optik kablodan oluĢan bir bağlantıdır. Eğer ağda dalga boyu dönüĢtürüme özelliğine 

sahip düğümler bulunmuyor ise ıĢık yolu geçtiği tüm kenarlar, optik kablolar, 

boyunca aynı dalga boyu kullanılması gerekir. Bir ıĢık yolu için kaynaktan varıĢa 

kadar aynı dalga boyunun kullanılması zorunluluğuna Dalga boyu Devamlılığı denir. 
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ġekil 2.1: Dalga boyu yönlendirmeli tam optik bir ağ ve üzerinde kurulmuĢ ıĢık yolları 

2.1 Dalga Boyu DönüĢtürme Özelliği 

Dalga boyu dönüĢtürme özelliğinde olan düğümler giriĢlerindeki bir dalga boyunu 

çıkıĢlarında bir baĢka dalga boyuna aktarırlar[3]. Dalga boyu dönüĢtürme iĢleminde 

kullanılan tekniklere [4-6] de değinilmiĢtir. 

Bir düğümdeki dalga boyu dönüĢtürme özelliği çeĢitli düzeylerde olabilir: 

 Hiç bulunmayabilir. GiriĢe gelen dalga boyu çıkıĢta da aynı kalır. 

 Kısmi olabilir: GiriĢe gelen bir dalga boyu, geriye kalan dalga boylarından 

sadece bir küme içinde kalanlarına karĢı düĢürülebilir. 

 Tam olabilir: GiriĢe gelen bir dalga boyu, çıkıĢta herhangi bir dalga boyuna 

aktarılabilir. 

Dalga boyu dönüĢtürme özelliğinde olan düğümlerin ağ mimarisine katılması 

maliyeti arttırmaktadır. Teknik ve ekonomik kısıtlar altında ağdaki düğümlerin bir 

kısmında bu özelliğin olması istenebilir. Bu durumda ağ seyrek dalga boyu 

dönüştürme (sparse conversion) özelliğinde olur. Seyrek dalga boyu dönüĢtürme 

özelliğinin performans üzerindeki etkileri üzerine bir inceleme [7]’de vardır. Ancak 

bu çalıĢmada düğümlerin nasıl yerleĢtirileceği konusu açıklanmamıĢtır. Bu da önemli 

problemlerden birisidir. 

             

  :  Uç birimler 

  :  Optik anahtar 

    :  IĢık yolu, 1 

   :  IĢık yolu, 2 
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2.2  Çok Optik Lifli Ağlar 

Optik ağlar, ağ mimarisinde birbirine komĢu olan düğümler arasında döĢenen lif 

sayısına göre ikiye ayrılır. 

 Tek optik lifli ağlar: Ġki komĢu düğüm arasındaki kenar bir optik liften oluĢur. 

 Çok optik lifli ağlar: Ġki komĢu düğüm arasında bulunan kenar birden fazla 

optik lif içerir. Çok optik lifli ağlar da her komĢu düğüm çifti arasındaki optik 

lif sayısına bağlı olarak ikiye ayrılırlar. 

− KomĢu düğüm çiftleri arasında bulunan optik lif sayısı ağın tümünde aynı 

ise bu ağlara düzenli(even) kenarlı ağlar denir. 

− KomĢu düğüm çiftleri arasında bulunan optik lif sayısı ağ genelinde 

farklılıklar gösteriyor ise bu ağlara düzensiz(uneven) kenarlı ağlar adı 

verilir. 

Ağlar kurulurken, hataya duyarlılığı azalttığı ve gelecekte ağda oluĢabilecek büyüme 

talebine cevap verebilme özelliğinden dolayı ekonomik olarak optik lif öbeği 

kullanımına yönelim vardır[2]. Tek optik lifli ağlarda bir kenardaki herhangi bir 

dalga boyu sadece bir bağlantıyı karĢılayabilir. Ancak çok optik lifli ağlarda aynı 

dalga boyunu kullanan ıĢık yolları farklı optik lifler üzerinde olmak Ģartıyla aynı 

kenarlardan geçebilir. Bu özellikte olan ağlarda yapılan incelemeler sonucunda, bu 

özelliğin ağa kısmi dalga boyu dönüĢtürme özelliği kazandırdığı görülmüĢtür. Her 

komĢu düğüm çifti arasında f optik lif, her optik lif üzerinde w dalga boyuna sahip 

olan bir ağda, fw dalga boyuna sahip olan tek optik lifli ağa göre f derecelik dalga 

boyu dönüĢtürme etkisi görülür[8]. Bu özellikleri ve daha ekonomik olmaları 

nedeniyle çok optik lifli ağlar dalga boyu dönüĢtürme özelliğine sahip ağlara seçenek 

olarak görülebilirler[2, 3, 8]. 

2.3 Optik Ağlardaki Trafik Türleri 

Dalga boyu yönlendirmeli ağlardaki uçtan uca bağlantı isteklerinin oluĢturduğu trafik 

iki türdür[9, 2, 4]: 

 Durağan Trafik : Hangi uç düğümlerin birbirleriyle haberleĢmek için istek 

oluĢturacağı sistem ayağa kalkmadan önce biliniyor ve tüm bu istekler 
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için ıĢık yolları aynı zamanda kuruluyor. Kurulan bu ıĢık yolları sistemde 

sürekli olarak kalıyor. 

 DeğiĢken Trafik: HaberleĢme istekleri zaman içinde, günün farklı 

saatlerinde bölgeler arasında akan veri trafiği, farklılıklar gösterebilir. Bu 

değiĢikliği karĢılamak için uç düğümler arasında yeni bağlantılar 

kurulması ya da kurulmuĢ olan bağlantıların sökülmesi gerekebilir. 

Ayrıca ağda oluĢabilecek fiziksel bozukluklar, hat kopması vb..., 

karĢısında önlem alabilmek için kurulu bağlantıların yeniden gözden 

geçirilmesi ve mümkünse ağın hatasız olan bölümlerine kaydırılması 

istenebilir. Bu durumlarda oluĢan gereksinimleri karĢılamak için kurulan 

bağlantılar ağda belirli bir süre yaĢar, bu süre sonunda o bağlantı için 

ayrılan kaynaklar sisteme iade edilir. Trafik karakteristiği değiĢken olan 

ağlarda karĢılaĢılan bazı zorluklar Ģunlardır[9]: Yol bulma ve dalga boyu 

atama iĢlemini en iyi Ģekilde yapılması için algoritmalar ve düğümler 

arası iletiĢim çok iyi tasarlanmalıdır. Algoritmalar en etkin kaynak 

kullanımını sağlayacak sonucu üretirken, iletiĢim protokolleri de kontrol 

bilgileri ile ağdaki kaynak durumu bilgilerinin dağıtımını üstlenmelidir. 

2.4 Yol Bulma ve Dalga Boyu Atama Sorunu(YBDA): 

Birbirleriyle iletiĢim kurmak isteyen iki uç düğüm arasında ıĢık yolu kurulması ve 

bunun kaynak ve varıĢlar arasında daha sonra gelecek olan istekleri en az 

engelleyecek, varolan ıĢık yolları üzerinde ise bozucu hiçbir etki yapmayacak Ģekilde 

gerçeklenmesi, dalga boyu yönlendirmeli optik lifli ağlardaki önemli sorunlardan 

birisidir. Kaynak ve varıĢ arasında bir patikanın belirlenmesi ve bu patikaya bir dalga 

boyu atanması ile ıĢık yolu kurulmuĢ olur. Bu sorun Yol Bulma ve Dalga boyu Atama 

Sorunu olarak da dile getirilir. Bu sorunu çözerken kullanılacak olan ağ öz 

kaynaklarının miktarını en aza indirmek ya da var olan kaynaklar ile en fazla sayıda 

ıĢık yolunu kurmak amaçlanır. Çözümleme aĢamasında, ortamdan kaynaklanan bazı 

kısıtlamalar da dikkate alınmak zorundadır. Bu kısıtlamalar Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 Aynı optik lif üzerinden geçen iki ıĢık yoluna aynı dalga boyu atanamaz. 
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 Ağda dalga boyu çevirme özelliğine sahip düğümler yok ise ıĢık yoluna 

kullandığı tüm hatlarda(link) aynı dalga boyu atanmıĢ olmalı. Bu kısıt 

daha önce de belirtildiği gibi Dalga Boyu Devamlılığı olarak bilinir. 

Bu problemin en uygun(optimum) çözümü NP-Complete tir. Bu çözüme yakınsamak 

için çeĢitli sezgisel yöntemler öne sürülmüĢtür. Bu yöntemler detaylı bir Ģekilde 

anlatılacaktır. 

Yol bulma ve dalga boyu atama sorunu, ağdaki trafik türüne göre iki alt baĢlık olarak 

ele alınabilir: 

 Önceden Belirli IĢık yollu Kurma Sorunu: (Static Lightpath 

Establishment Problem)  

 Dinamik IĢık yolu Kurma Sorunu: (Dynamic Lightpath Establishment 

Problem). 

2.4.1  Önceden Belirli IĢık Yolu Kurma Sorunu 

Trafik karakteristiği durağan olan ağlarda ıĢık yolu kurma sorunu önceden belirli ışık 

yollu kurma sorunu olarak bilinir. Ağda oluĢabilecek tüm bağlantı istekleri 

baĢlangıçta tam olarak biliniyor ve bu istekleri karĢılamak için kurulan ıĢık yolları 

sistemde sürekli kalıyorlar. Bu durumda kurulacak ıĢık yollarını belirlerken iki hedef 

olabilir: 

 Tüm istekleri mümkün olan en az sayıda kaynakla (dalga boyu sayısı, iki 

düğüm arasındaki optik lif sayısı) gerçekleĢtirmek. 

 Varolan kaynaklarla en fazla sayıda bağlantıyı kurmak. Ancak bunu 

yaparken kurulan bağlantı sayısını arttırmak için kısa bağlantıları, az 

sayıda sekmeden oluĢan bağlantılar, gerçekleĢtirip uzun bağlantılara daha 

az öncelikli davranmamak gerekir[1]. 

Bu problem, lineer programlama ile küçük kümeler için çözülebilir. Dalga boyu 

devamlılığı Ģartı altında bu problemin çözümünün lineer programlama için her iki 

durumun ifadeleri [1] de verilmiĢtir.  

Tüm istekleri mümkün olan en az sayıda kaynakla gerçekleĢtirme hedefi için lineer 

programlama tanımı Ģöyledir: 
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Verilenler: 

− Ağ topolojisi 

− Dalga boyu kümesi 

− Trafik matrisi ( sd iki düğüm arasında kurulması istenen bağlantı sayısı) 

1sdw

ijF  : kaynak s den varıĢ d ye ij  düğümlerini bağlayan kenar üzerinde w dalga 

boyu için bağlantı isteklerinin sayısı. Bir kenar üzerindeki her dalga boyu en fazla bir  

isteği karĢılar. 

1sdw  : kaynak s den varıĢ d ye w dalga boyu üzerinden kurulacak bağlantı 

isteklerinin sayısı. Bir çift düğüm arasında birden fazla bağlantı kurulabilir ve 

kurulan her bağlantının farklı dalga boyu üzerinden kurulduğu kabul edilmiĢtir. 

Problemin İfadesi: Kenarlar üzerindeki trafik akıĢ değeri diğer bir deyiĢle o kenar 

üzerinden geçen ıĢık yolu sayısının en aza indirilmesi. (2.1.1) ifadesini en az yapacak 

değerlerin belirlenmesidir. 

 
wds

sdw

ij ijFF
,,

max  (2.1) 

GiriĢ ve çıkıĢlar arasındaki bağıntı: 













 
0

jd

js

FF sdw

sdw

i k

sdw

jk

sdw

ij 



 (2.2) 

Diğer iliĢkiler: 

1
,


ds

sdw

ijF  (2.5) 

sdw

w

sdw   (2.3) 

1,0sdw

ijF  (2.4) 

KarmaĢıklığı NP-Complete olduğundan büyük problem uzayları için sezgisel 

yöntemler (heuristics) kullanılabilir.  
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KarmaĢıklığı daha azaltıp sonuca varmayı kolaylaĢtırmak için yol bulma ve dalga 

boyu atama sorunu’nu iki alt kümeye ayrıĢtırabiliriz.  

 Yol Bulma Alt Sorunu: Bilinen yönlendirme algoritmaları, en kısa yol, en az 

maliyetli yol ve benzeri yol atama yöntemleri önceden belirlenmiĢ kurallar 

çerçevesinde birlikte ya da tek baĢına bu alt sorunu çözmek için kullanılabilir.  

 Dalga boyu Atama Alt Sorunu: Graf boyama yöntemi burada kullanılabilir. 

Bir önceki aĢamada bağlantı isteklerini karĢılamak yollar belirlenmiĢti. 

Seçilen bu yollardan yeni bir graf, yol grafı, elde edilir. Yol grafı Ģu Ģekilde 

oluĢturulur: 

ġekil 2.2: Graf boyama tekniğinin kullanımına bir örnek 

 Seçilen yolların her biri yol grafının düğümlerini oluĢturur. 

 OluĢturulan bu grafın kenarları ise aynı optik lif üzerinden geçen 

yollardır. Aynı optik lifi kullanan yollar arasına bir kenar çizilir. 

Elde edilen bu graf, graf boyama yöntemleriyle boyanır. Graf boyama 

iĢleminde düğümlere renkler atanır ancak birbirine komĢu olan iki düğüm 

aynı renkte olamaz. Bu kurala göre yol grafını boyamak için kullanılan 

renk sayısı, sitemdeki bağlantı isteklerini karĢılamak için gereken dalga 

boyu sayısını verir.  

ġekil 2.2 (a)’da ağda kurulacak olan ıĢık yolları görülüyor. Bunlara 

atanacak dalga boyları ġekil 2.2 (b)grafı boyanarak bulunuyor. Boyama 

iĢlemi sonucunda sistemde 3 adet dalga boyu olmasının yeterli olduğu 

görülür. 

1 2 3 

4 

5 

6 

7 

1 

3 

5 

4 

2 

6 

7 

1 2 

3 

1 

1 

1 



2 

(a) (b) 



 
10 

Bu yöntem de NP-Complete dır [5]. Bunun için de sezgisel çözümler 

kullanılabilir. Örnek olarak bir dalga boyunu elimizdeki yol kümesinden 

mümkün olan en fazla sayıda yol için kullanmak daha sonra sıradaki 

dalga boyu için aynı iĢlemleri tekrarlamak. Bunun için dalga boylarının 

önceden belirli kıstaslara göre sınıflandırılması gerekir. Örnek olarak, 

bazı dalga boyları belirli sekme sayısından fazla sayıda sekmeli yollar 

için kullanılabilir. 

2.4.2  Dinamik IĢık yolu Kurma Sorunu 

Bağlantı istekleri zaman içinde herhangi bir durumda örneğin ağda kenar ve/veya 

düğüm hatalarının etkisini gidermek veya değiĢen trafik örgüsünü gerçeklemek için 

oluĢabilir. Bu isteklere karĢılık ıĢık yolu kurulması için karar, istek geldiği anda 

verilmelidir. Bunu yaparken, gelmiĢ olan isteği gerçekleyebilecek ve daha sonra 

gelecek olan isteklerin reddedilme olasılığını en aza indirecek yol ve dalga boyu 

seçimi hedeflenir. Bir isteğin karĢılanamaması için ya iki uç arasında bir yol ya da 

var olan yollar üzerinde uygun bir dalga boyu bulunamamıĢ olması gerekir. Bazı 

ağlarda hizmet kalitesi ve garantisi isteyen kullanıcılara bu hizmetleri verebilmek 

için kaynak ayrımı yapılarak bu kullanıcılardan gelen bir isteğin karĢılanması 

olasılığı arttırılmıĢ olur [10, 11]. 

Bağlantı gereksinimlerini karĢılarken göz önünde bulundurulması gereken kısıtlar 

Ģunlardır: 

 Aynı optik lif üzerinden geçen iki ıĢık yoluna aynı dalga boyu atanamaz. 

 Ağda dalga boyu çevirme özelliğine sahip düğümlerin var olup olmadığı 

da göz önüne alınmalıdır. Ağda dalga boyu çevirme özelliği olması 

durumunda yol üzerindeki optik liflerde en az bir dalga boyunun boĢ 

olması yeterli koĢuldur. Yönlendirme yapılacak olan ağda bu özellik yok 

ise sadece boĢ dalga boyu olması yeterli değildir aynı zamanda tüm optik 

lifler üzerinde aynı dalga boyu kullanılabilir durumda, baĢka bir bağlantı 

için kullanılmıyor, olmalıdır. Ağların dalga boyu çevirme özelliğine sahip 

olmaları ve bunun derecesinin bu özelliğe sahip olmayan ağlara göre nasıl 

bir kazanç getirdiği yönünde araĢtırmalar yapılmaktadır [12-17].  
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Yol Bulma Ve Dalga boyu Atama sorunu NP-Complete olduğu için iki alt soruna 

ayrıĢtırılıp yardımcı yöntemler ile çözülme yoluna gidilir. Bu iki alt sorun Ģunlardır: 

 Yol Bulma Alt Sorunu 

 Dalga boyu Atama Alt Sorunu 

2.4.2.1 Yol Bulma Alt Sorunu 

Gelen bağlantı isteğini karĢılayabilmek için ağda kurulacak olan ıĢık yolunun hangi 

düğümler üzerinden kurulacağının belirlenmesi problemidir. Bunun için çeĢitli 

yöntemler vardır. 

 Sabit Yol (Fixed Routing) 

Her düğüm çifti için önceden bir yol belirlenir[8]. Yol belirleme iĢlemi için en 

kısa yol bulma yöntemlerinden birisi kullanılabilir. Herhangi iki düğüm arasında 

bir ıĢık yolu kurulacak ise daha önce belirlenmiĢ olan yol kullanılır.  

Yol bulma yöntemleri içinde en basit olanıdır. Ġki düğüm arasında oluĢan trafiğin 

sürekli olarak aynı yol üzerinden yönlendirilmesi tıkanma olasılığını yükseltir. 

Tek bir yolun kullanılıyor olması sistemin hataya dayanıklılığını azaltır. 

 Alternatif Yol (Alternate Routing) 

Sabit Yol yönteminin hataya duyarlılığını azaltmak için iki düğüm arasında 

birden fazla yolun dikkate alınması çözüm olabilir. Alternatif yol yöntemi istek 

geldiğinde kaynak ve varıĢ düğüm çifti için önceden belirlenmiĢ birden fazla yol 

içinden seçim yapar. 

Basit bir yöntem olması yanında belirli bir düzeyde hataya karĢı duyarlılığı sabit 

yol yöntemine göre daha azdır. Yapılan çalıĢmalarda bazı ağlarda bu yöntem 2 

adet yol içerecek Ģekilde gerçeklendiğinde, tam dalga boyu çevirme özelliği 

olması durumu kadar  ve daha iyi sonuç verdiği görülmüĢtür[1].  

Yol kümesine seçilen yollardan hangisinin bağlantıyı sağlamak için 

kullanılacağını belirlerken kullanılan sezgisel yöntemler Ģunlardır: 



 
12 

 En Kısa Yol (Alternate Shortest Path - ASP): Burada amaç iki düğüm 

arasında sekme sayısı en az olan yolu bulmaktır. 

 En Az Yoğun Olan Yol (Least Loaded Routing - LLR) : En az yoğun 

olan yol yöntemi, kullanılabilecek yollar arasında seçim yaparken, her 

yol için o yol üzerindeki en yoğun kenarın dalga boyu kapasitesine 

bakar. Ancak bu kapasiteyi salt boĢta olan dalga boyu sayısı olarak 

ölçer. Bu ölçüm, bazı durumlarda, seçilen yol üzerinde dalga boyu 

devamlılığı kısıdı altında, ıĢık yolu kurulması için uygun dalga boyu 

bulunamamasıyla sonuçlanabilir. Bunun üstesinden gelmek için en az 

yoğun olan yol yöntemiyle birlikte birden fazla yol seçilir (LLR-k) ve 

dalga boyu ataması baĢarısız olursa sıradaki yola bakılır. Bu 

iyileĢtirmeyle en az tıkanık olan yol yönteminden daha basit ve 

ölçeklenebilir olur. Ayrıca dalga boyu baĢına kullanım bilgisi 

gerektirmez. Sadece her bir kenarda ne kadar boĢ kaynak olduğu 

bilgisi yeterlidir. Optik lif/dalga boyu sayısı oranı arttıkça LLR 

baĢarımı artar. Bunun nedeni birden fazla optik lifin dalga boyu 

dönüĢtürme etkisi yapmasıdır. 

 En Az Tıkanık Olan Yol (Fixed Paths Least Congested - FPLC): Bu 

yöntem en az yoğun olan yol yönteminden farklı olarak yol 

kapasitesini boĢta olan dalga boyu olarak değil o yol üzerinde 

kurulabilecek ıĢık yolu sayısı olarak ölçer. Tüm kenarlardaki dalga 

boyu baĢına kullanım bilgisine ihtiyaç duyar. Yol boyunca tüm 

kenarlar için kurulabilecek ıĢık yolu miktarını hesaplar ve bu iĢlemin 

karmaĢıklığı oldukça fazladır. Bu nedenle bu yöntem biraz 

iyileĢtirilmiĢ ve kaynaktan baĢlayarak kaç sekme için inceleme 

yapılması istendiği de algoritmaya dahil edilmiĢtir (FPLC-k). 

Buradaki sekme sayısı (k) ağdaki yolların ortalama sekme sayısına 

yakın olursa FPLC-k yöntemi daha iyi sonuç verir. Ancak  FPLC’ye 

göre baĢarım düĢmüĢtür. FPLC ve FPLC-k baĢarım analizi [15] de 

verilmiĢtir. 
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ġekil 2.3: LLR ve FPLC anlatımı için örnek bir ağ 

ġekil 2.3’te örnek bir ağ görülüyor. Bu ağda her komĢu düğüm 

arasında bir çift optik lif bulunuyor. Bu nedenle her dalga boyundan 

iki adet var. Ağdaki kenarlardaki dalga boyu kullanımları Tablo 

2.1’de verilmiĢtir. Belirtilen koĢullar altında kaynak 0 dan varıĢ 4 e 

bağlantı kurulması için istek gelsin. Bu istek için ağdaki yollar 

Y1:(0,2,4) ve Y2:(0,3,4) ele alınır. En az tıkanık olan yolu seçen ve en 

az yoğun olan yolu seçen yöntemlerin elde ettikleri sonuçlar Ģöyledir: 

Tablo 2.1: LLR ve FPLC örneği için dalga boyu kullanımı 

 0 0 w1 1 2 2 3 3 

1         

2 X X X X     

3         

4 X X X  X X  X 

5         

6 X X   X  X X 

7     X X X X 

8         

En az yoğun olan yol yöntemi, Y1 de 4 dalga boyu boĢ, Y2 de 2 dalga 

boyu boĢ görür ve Y1 seçer. Dalga boyu atama iĢlemine sıra gelince 

Y1 üzerinde dalga boyu devamlılığı kısıdı altında ıĢık yolu 

kurulamayacağı anlaĢılır. 

En az tıkanık olan yol yöntemi, Y1 de kurulabilecek ıĢık yolu 

sayısının 0, Y2 dekinin ise 2 olduğunu görür ve Y2 yi seçer. Bu 

yöntem diğerinden iyidir ancak ıĢık yolu durumuna baktığı için 

karmaĢıklığı daha fazladır.

1 

2 

4 
5 

6 

7 8 

0 1 

2 

4 

3 
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 Ağ Durumuna Göre Yol Bulma  

Ġstek geldiği anda kaynak ve varıĢ arasında ağın o anki durumuna bakarak bir yol 

bulunur. Burada durum bilgisi olarak ağdaki kaynakların uygunluğu göz önüne 

alınır. Bu durum bilgisi ağdaki sinyalleĢme ilkelleriyle elde edilir. Yol bulma 

iĢlemi merkezi ya da dağıtık olarak gerçeklenebilir[9]: 

 Merkezi durumda, ağ yöneticisi olarak seçilmiĢ bir düğüm tüm ağ 

durum bilgisini toplayıp yol bulma problemini çözer. 

 Dağıtık durumda ise her düğüm genel ağ bilgisini toplayıp güncel 

tutmak zorundadır. Bu bilgiye dayanarak da yol bulma problemini 

her düğüm kendisi çözer. Genel ağ durumu bilgisinin güncellenmesi 

için ıĢık yolu kurulması ve bozulması durumlarında ağda büyük 

miktarda kontrol bilgisi akıĢı olur. Ġsteklerin çok kısa ömürlü olduğu, 

yeni isteklerin sık geldiği durumlar için çok büyük bir kontrol yükü 

oluĢur. Ayrıca bir düğümde güncel olmayan bilginin kalmıĢ olması 

da diğer bir sorundur. 

Kaynak ve varıĢ arasında yol bulmak için aĢağıdaki algoritmalar kullanılabilir: 

 En Kısa Yol (Shortest Path): Burada amaç iki düğüm arasında sekme 

sayısı en az olan yolu bulmaktır. 

 En Ucuz Olan Yol: Dalga boyu çevirme özelliği olan ağlara da 

uygundur. Bu yöntemde gelen istek, ağda kaynak ve varıĢ arasında hiç 

bir Ģekilde yol bulunamaması durumunda reddedilir. Dalga boyu 

çevirme özelliği kullanılacak ise maliyet artar. Böylece öncelik dalga 

boyu değiĢtirmeye gerek olmayan yolların seçilmesinden yana olur. 

Birden fazla yol bulunursa, yollardan birisi rastsal seçilir. 

 En Az Tıkanık Yol (Least Congested): Ġki düğüm arasında yol 

bulurken kenar maliyetlerini o kenar üzerinde kullanılabilecek dalga 

boyu sayısına bağlı olarak ifade eder ve en az maliyetli yolu seçer. Bir 

kenar üzerinde kullanılmakta olan dalga boyu sayısı arttıkça bu 

kenarın maliyeti artar. KarmaĢıklığı fazladır. Bir yolun seçilmesi için, 
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iki düğüm arasındaki önceden belirlenmiĢ yolların tümü tıkanıklılık 

açısından incelenir. 

 Her Adımda Karar Verme (Deflection Routing): Bu yöntemde iki uç 

arasında baĢtan sona değil her adımda karar verilerek ilerlenir. Her 

düğümde diğer düğümlere gidilebilecek bir yada birden fazla çıkıĢın 

tutulduğu yönlendirme tabloları vardır. Her düğüm bu tabloya ve 

kendi çıkıĢlarındaki kaynakların kullanımlarına bakarak bir sonraki 

adımda hangi düğüme gidileceğini seçer. Bu kararı verirken en kısa 

yolu ya da en az tıkanık olan yolu seçer[10].  

 

ġekil 2.4: Her Adımda Karar Verme yöntemi için bir örnek[10] 

ġekil 2.4’de kenarlar üzerinde kullanılabilecek dalga boyları 

verilmiĢtir. ġekil 2.4 (a) kaynak A dan varıĢ D ye bir bağlantı isteği 

gelmiĢtir. Bu istek en kısa yol bulma yöntemine göre 

ABCFD güzergahını takip eder. ġekil 2.4 (b) de yol 

bulurken tıkanıklılık göz önüne alınmıĢ ve en az tıkanık olan güzergah 

takip edilmiĢtir. B düğümünde karar verilirken kullanılabilecek dalga 

boyu sayısı dikkate alınmıĢtır. 

Bu yöntemin iĢlenmesinde ortaya çıkabilecek bazı problemler aĢağıda 

verilmiĢtir: 

− Çevrim oluĢması: Daha önce gidilen bir düğüme tekrar gidilmesi 

sorunudur. Bunu çözmek için geçilen düğümleri içeren bilgi 

mesajların içine koyulabilir. Mesajı alan bir düğüm daha kendisini 

geçilmiĢ düğümler listesinde görürse istek gerçeklenemez. BaĢka 

bir çözümde yaĢam süresi bilgisi eklenmesidir. Böylece ağda 
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çevrime giren bir istek sonsuza kadar ağda kalmaz ve bir süre 

sonra silinir. 

− Çok uzun bir yolun bulunması. Bunu önlemek için ise yol 

uzunluğunun üst değeri kısıt olarak verilebilir. 

2.4.2.2 Dalga boyu Atama Alt Sorunu 

Bir düğüm çifti arasında seçilen yol için birden fazla boĢ dalga boyu varsa bunlardan 

birisi seçilip ıĢık yolu kurulmalıdır. Hangi dalga boyunun seçileceği aĢağıdaki 

yöntemlerden biriyle belirlenebilir. 

 Herhangi Bir Dalga Boyu(Random, R) 

Seçilen yol üzerinde dalga boyu kümesinden uygun durumda olan dalga 

boylarından birisi eĢit olasılıkla seçilir [1, 8]. ġekil 2.5’te, kaynak 2 den varış 4 e 

kurulmak üzere bir bağlantı isteği sisteme gelmiĢtir. Ağdaki dalga boyu kullanımı 

ġekil 2.6’da verilmiĢtir. Bunu gerçeklemek için 234 sırasıyla bir ıĢık yolu 

kurulacaktır. Dalga boylarının hepsi kullanılabilir. Bu yöntem eĢit olasılıkla birini 

seçer. 

ġekil 2.5: Örnek problemin ağ yapısı 

ġekil 2.6: ġekil 3.4 teki ağın dalga boyu kullanımı 

 Ġlk Uygun(First Fit, FF) 

Dalga boyları kendi aralarında sıralıdırlar. Uygun bir dalga boyu aranırken 

sırayla dalga boyları taranır. Ağın genel durum bilgisine gerek yoktur. Tüm dalga 

boyu uzayını taramadığı için bir önceki yönteme göre daha düĢük maliyetlidir. 

1 2 3 4 5 6 

1 

0 

2 

3 

0 1 2 3 4 5 6 
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Bu yöntemin asıl amaç kullanımda olan dalga boylarını düĢük numaralı kısımda 

tutup uzun yollar için yüksek numaralı dalga boylarının boĢta kalmasını 

sağlamaktır[1]. Tıkanıklılık olasılığı düĢük ve adil bir yöntemdir. DüĢük maliyet 

ve karmaĢıklığı nedeniyle uygulamada çok kullanılır[1]. Ġlk uygun yaklaĢımı 

ġekil 2.5’te kaynak 2 den varış 4 e 234 bağlantısını kurmak için ilk sıradaki 

dalga boyunu, indisleri artacak Ģekilde sıralandığını kabul edersek 0’ı seçer. 

 En Az Kullanılan (Least Used) 

Dalga boylarının ağdaki kullanım oranına bakarak seçim yapar. Trafik yükünü ağ 

genelinde dalga boylarına dağıtmayı amaçlar. Ancak tüm dalga boyları ağda eĢit 

oranda kullanımda olduğundan uzun bir yol için dalga boyu seçmesi gerekirse 

baĢarılı olma olasılığı düĢüktür. Herhangi bir dalga boyunun seçilmesine göre 

daha kötü sonuç verir. Dalga boylarının ağdaki kullanım bilgisine de ihtiyaç 

duyduğundan ek yük getirir. ġekil 2.5’te kaynak 2 den varış 4 e 234 

bağlantısını kurmak için ağda en az kullanılan dalga boyunu, 2, seçer. 

 En çok Kullanılan (Most Used, MU) 

Bir önceki yönteme tam ters Ģekilde çalıĢır. Ek hesap ve bilgi depolama açısından 

en az kullanılan yöntemle aynı karmaĢıklığa sahiptir. Ancak dalga boyu 

kullanımını bir alana sıkıĢtırdığından uzun bağlantılar için dalga boyu bulma 

olasılığını arttırır. Bu yöntem ġekil 2.5’te kaynak 2 den varış 4 e 234 

bağlantısını kurmak için ağda en çok kullanılan dalga boyunu, 0 ve ya 1 den 

birini, seçer. 0 seçilir ise kaynak 0 dan varış 3 ve sonrasındaki düğümlere 

gelecek bağlantı isteği karĢılanamaz. 

 En Küçük Çarpım (Min-Product) 

Çok optik lifli ağlarda kullanılan bir yöntemdir. Tek optik lifli ağlarda ilk-uygun 

yöntemine denk düĢer. Amacı dalga boylarını optik liflere sıkıĢtırmak böylece 

ağdaki optik lif sayısını azaltmak. Her bir dalga boyu için yol boyunca 

kenarlardaki kullanımlarının çarpımını en az yapan dalga boylarını elde eder ve 

bunların içinden en küçük numaralı olanı seçer. 


)( pl

ljD


  (2.5) 
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(2.5) ifadesini en az yapan j’ler bulunur. Birden fazla ise ilk olan seçilir. 

(2.5) ifadesindeki Dlj j dalga boyunun l kenarında kaç optik lif üzerinde 

kullanılmakta olduğu bilgisini içerir. (p) ise p yolunu oluĢturan kenarlar 

kümesidir.  

[16] de, optik liflerin ve dalga boylarının numaralandırılmıĢ olduğu çok optik lifli 

ağlara uyarlanmıĢ ilk-uygun yöntemi kadar baĢarılı sonuç vermediği 

gösterilmiĢtir. Bunun dıĢında ek hesap yükü de getirmektedir. 

 Yükü En Az Olan (Least Loaded) 

Çok optik lifli ağlarda da kullanılan bir yöntemdir. Dalga boylarının, seçilen yol 

boyunca en az boĢ kapasiteye sahip olan kenarda kaç optik lif üzerinde 

kullanımda olduklarına bakar ve en az optik lifte kullanılan dalga boyunu seçer. 

Çok optik lifli ağlarda ilk-uygun ve en-çok-kullanılan yöntemlerinden daha iyi 

sonuç verdiği görülmüĢtür [1].  

 En Yüksek Toplam (Max-Sum) M 

Çok optik lifli ağlar için geliĢtirilmiĢ ancak tek optik lifli ağlarda da 

kullanılabilir. Ağdaki olası tüm yolları göz önüne alır ve geriye kalan kapasiteyi 

en üst seviyede tutacak Ģekilde seçim yapar. Diğer bir deyiĢle, ortalama kullanım 

oranı en az olan dalga boyunu seçer. Ağdaki trafiğin önceden bilindiği ve her 

bağlantı için yolun önceden seçildiği kabulü vardır [1]. Yöntemin tanımı aĢağıda 

verilmiĢtir. 

 : KurulmuĢ olan yol ve kullanılan dalga boyları bilgisini içeren anlık ağ 

durumu 

’(j) : dalga boyu j gelen bağlantı isteğini gerçeklemek için kullanılırsa oluĢacak 

ağ durumu bilgisi 

r(,l,j) :  durumunda l kenarı üzerinde j dalga boyunun kapasitesi 

D()lj :  durumunda l kenarı üzerinde j dalga boyunun kullanımda olduğu optik 

lif sayısı 
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Ml : l kenarındaki toplam optik lif sayısı. 

() : p yolunu oluĢturan kenarların kümesi 

r(, l, j)= Ml – D()lj : kenar kapasitesi, dalga boyu j nin kullanılmadığı optik lif 

sayısı 

),,(min),,(
)(

jlrjpr
pl




  : yol kapasitesi, j dalga boyunun yol üzerindeki en 

yoğun olan kenardaki kapasitesi. 

Tüm dalga boylarındaki yol kapasitelerinin toplamı : 







W

j
pl

jlcpR
1

)(
),,(min),( 


 (2.6) 

M dalga boyu j yi (2.7) ifadesini en yüksek değeri alacak Ģekilde seçer. Burada 

P o durumda isteği gerçekleyebilecek olası yollar kümesi. 





Pp

pjR )),((
 (2.7) 

Bu yöntem kullanılarak ġekil 2.5’te kaynak 2 den varış 4 e 234 üzerinden 

bir bağlantı kurulacak ise dalga boyu seçilmesi için Ģunlar yapılır: 

Gelmesi muhtemel olan bağlantıları ve bunların kullanılacağı yolların bilindiği 

kabulü vardır. Burada gelmesi olası bağlantılar olarak P2(1, 5), P3(3,6) ve P4(0,3) 

kabul edelim. Kurulacak bağlantı ile gelebilecek olası bağlantılardan ortak kenara 

sahip olanlar göz önüne alınır. Her dalga boyu için diğer bağlantı isteklerindeki 

kapasite kaybı hesaplanır. 3 P2 yolunu kurmak için kullanılabilir. Eğer gelmiĢ 

olan bağlantı isteği için 3 kullanılırsa P2 için 1 kaynaklık kapasite kaybedilmiĢ 

olur. Örnek problem için elde edilen sonuçlar Tablo 2.2’de verildi. Bu değerler 

yardımıyla geriye kalan kapasiteyi en fazla yapacak Ģekilde hangi dalga boyunun 

kullanılacağı belirlenir. 0, 1 ve 3 eĢit kapasite kaybına neden olduklarından 

bunlardan birisi tercih edilir. 
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Tablo 2.2: M yöntemi için yapılan hesaplar 

Dalga 

boyu 

Gelecek bağlantılardaki Kapasite Kaybı Toplam 

Kapasite Kaybı P2 : (1,5) P3 : (3,6) P4 : (0,3) 

3 1 0 0 1 

2 1 1 0 2 

1 0 1 0 1 

0 0 0 1 1 

 Nispi Kapasite Kaybı (Relative Capacity Loss -RCL) 

En-yüksek-toplam yöntemine dayanır. Tüm ıĢık yollarındaki kapasiteyi en aza 

indirecek Ģekilde dalga boyunu seçer [1]. En-yüksek-toplam yöntemini, 

gelecekteki oluĢacak bağlantı istekleri için kullanılabilecek dalga boyu sayısını 

da göz önüne alarak iyileĢtirmiĢ olur. 

Bu yöntem kullanılarak ġekil 2.5’te kaynak 2 den varış 4 e 234 üzerinden 

bir bağlantı kurulacak ise dalga boyu seçilmesi için Ģunlar yapılır: 

Gelmesi muhtemel olan bağlantıları ve bunların kullanılacağı yolların bilindiği 

kabulü vardır. Burada gelemsi olası bağlantılar olarak P2(1, 5), P3(3,6) ve P4(0,3) 

kabul edelim. Kurulacak bağlantı ile gelebilecek olası bağlantılardan ortak kenara 

sahip olanlar göz önüne alınır. Her dalga boyu için diğer bağlantı isteklerindeki 

kapasite kaybı hesaplanır. 3 ve 2 P2 yolunu kurmak için kullanılabilir. Eğer 

gelmiĢ olan bağlantı isteği için 3 atanırsa P2 için 1/2=0.5’lik bir kapasite 

kaybedilmiĢ olur. Örnek problem için elde edilen sonuçlar Tablo 2.3 de verildi. 

Dalga boyu kullanılırsa bir önceki duruma göre kapasite kayıp oranı bulunur. Bu 

değerler yardımıyla geriye kalan kapasiteyi en fazla yapacak Ģekilde seçim 

yapılır. Burada 1 ve 3’ten birisi kullanılır. 

Tablo 2.3: RCL yöntemi için yapılan hesaplar 

Dalga 

boyu 

Gelecek bağlantılardaki Kapasite Kaybı Toplam 

Kapasite Kaybı P2 : (1,5) P3 : (3,6) P4 : (0,3) 

3 0.5 0 0 0.5 

2 0.5 0.5 0 1 

1 0 0.5 0 0.5 

0 0 0 1 1 
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 Dağıtık Nispi Kapasite Kaybı (DRCL)  

Genel ağ bilgisinin güncel tutulması için sistemde sık aralıklarla bilgi alıĢveriĢi 

gerektiğinden bu bilgiyi kullanan yöntemlerin gerçeklenmesi masraflıdır. [1] de 

RCL yöntemine dayanan ve daha etkin ve az masraflı olacak Ģekilde 

gerçeklenebilen bir yöntem öne sürülmüĢtür. M ve RCL sabit yol yöntemine 

dayanır ve bu ağ baĢarımının iyileĢtirilmesini zorlaĢtırır. 

2.4.2.3 Dalga Boyu Atama Yöntemlerinin BaĢarımları 

Anlatılan dalga boyu atama yöntemleri [1] de ele alınmıĢ ve simülasyon yöntemiyle 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢmada düğümler arasındaki optik lif sayısı ve optik lif 

baĢına düĢen dalga boyu sayısının değiĢik değerleri için sonuçlar elde edilmiĢtir. 

Kullanılan değerler ve elde edilen sonuçlar ġekil 2.8 ve ġekil 2.9’da verilmiĢtir. 

Simülasyonda dağıtık ağ durum güncelleme protokolü kullanılmıĢ. Bilginin bazı 

düğümlere ulaĢmasındaki gecikme nedeniyle bu düğümler hatalı bilgiye göre karar 

verirler. Kullanılan yöntem ağ bilgisine önemli ölçüde bağlıysa yapılan seçimin 

reddedilmesi olasılığı artar. Test ortamıyla ilgili ağ yapısı dıĢında bilgi verilmemiĢ. 

Kullanılan ağ yapısı ġekil 2.7’te gösterilmiĢtir. Kenarlar üzerindeki değerler o 

kenarın maliyetini vermektedir. Bu değerlerin nasıl belirlendiği konusunda bir bilgi 

verilmemiĢ. 

ġekil 2.7: Simülasyonda kullanılan ağ mimarisi ve kenar maliyetleri verilmiĢtir.[1] 

0.05 
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0.05 0.05 
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ġekil 2.8: Dalga boyu atama yöntemlerinin tek optik lifli ağlardaki tıkanma olasılıkları.[1] 

ġekil 2.8’deki grafikten, tek optik lif içeren ağlarda düĢük yük altında en iyi 

performansı en çok kullanılan dalga boyunu seçen yöntem göstermiĢtir. Bunun 

sebebi de dalga boyu kullanımını belirli bir aralığa sıkıĢtırması ve yeni gelen istekler 

için dalga boyu bulma olasılığının artmıĢ olmasıdır. Yük arttıkça gelecek olan 

istekler için kalan kapasiteyi arttırmayı hedef alan en yüksek toplam ve nispi kapasite 

kaybı yöntemlerinin daha iyi sonuç verdiği görülmüĢtür. 
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ġekil 2.9: Dalga boyu atama yöntemlerinin çok optik lifli ağlardaki tıkanma olasılıkları.[1] 

ġekil 2.9’dan açıkça görüldüğü gibi komĢu düğüm çiftleri arasında optik lif öbeği 

kullanılması durumunda dalga boyu seçme yöntemlerinin baĢarımlarında önemli bir 

artıĢ olmuĢtur. Çok optik lifli ağlarda ise en az yüklü olan dalga boyunun seçimi en 

iyi sonucu vermiĢtir. Bu yöntem  her kenardaki dalga boyu kullanımını göz önüne 

alır ve en az optik lifte kullanılan dalga boyunu seçer. Tek optik lifli ağlarda en az 

kullanılan dalga boyunu seçen yöntemin, dalga boyu kullanımını dalga boyu uzayına 

saçtığı için, en kötü sonucu verdiği görülmektedir. 

Tablo 2.4, dalga boyu atama yöntemlerinin karmaĢıklıklarını göstermektedir. 

Herhangi biri ve ilk uygun yöntemleri dalga boyu atama için kullanılan en basit ve 

hesap karmaĢıklıkları en az olan sezgisel yöntemlerdir. En-az-kullanılan ve en-çok-

kullanılan sezgisel yöntemlerinin karmaĢıklığı tüm kenarlardaki dalga boyu 

kullanımına baktıkları için tek lifli ağlarda O(LW) dır. Bir yolun kenar sayısının sınırı 

O(K) ise en-az-yüklü olan ile en-küçük-çarpım yöntemleri yol boyunca dalga boyu 

kullanımını kontrol ettikleri için O(KW) karmaĢıklığındadır. En-yüksek-toplam ve 

nispi kapasite kaybı seçilen yol ile tahmini gelecek yolların kesiĢen kenarlarının olup 

olmadığını kontrol eder. Bir yolun kenar sayısı O(K) ise bu iĢlem O(K
2
) olur. Her 
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dalga boyu için kapasite hesaplanır, bir dalga boyu seçilir ve tüm kenarlar için dalga 

boyu atama yapılır. Toplam karmaĢıklık O(K
3
W) olur. 

Tablo 2.4: Dalga boyu atama yöntemlerinin karmaĢıklıkları 

Yöntem KarmaĢıklık 

En-az-yüklü O(KW) 

Herhangi-biri O(W) 

En Küçük Çarpım O(NW) 

Ġlk-uygun O(W) 

En-çok-kullanılan O(LW) 

En-az-kullanılan O(LW) 

En-yüksek-toplam O(WK
3
) 

RCL O(WK
3
) 
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3. Bu Konuda Yapılan ÇalıĢmalar 

3.1  Dalga Boyu Ve Dalga Boyu Çeviricilerinin Kullanımını Göz Önüne Alan 

Bir ÇalıĢma 

[12]’de yol bulma ve dalga boyu atama sorunu için bir yöntem önerilmiĢ. Burada 

problem iki alt soruna ayrılıyor ve her iki problem de en kısa yol algoritmasıyla 

çözülüyor.  

Yol bulma alt problemini çözmek için yardımcı bir graf yaratılıyor. Bu yeni grafta ağ 

grafındaki kenarlar düğüm olarak yer alıyor. Ağ grafındaki aynı düğüme bağlı olan 

kenarlar için, yeni oluĢturulan grafta, bu kenarlara karĢı düĢen düğümler birbirine 

bağlanır. Yeni oluĢan graf üzerinden en kısa yol bulunur. En kısa yolu bulmak için 

kenar ağırlıkları hesaplanır. Bunu yaparken kenardaki dalga boyu kullanımı ve dalga 

boyu çeviricisinin varlığı ve kullanımı göz önüne alınmaktadır. Yol bulunmaya 

çalıĢırken göz önüne alınan kısıtlar Ģunlardır: 

 Asıl graftaki aynı düğüme ait olan iki kenar seçilmemelidir. 

 Yol seçimi yapılırken dalga boyu çeviricisi olmaması önceliği aranmalıdır. 
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ġekil 3.1: Gerçek graf ve yardımcı düğümler görülüyor, (b) Asıl graftan elde edilen yardımcı 

graf verilmiĢ. 

Dalga boyu atama sorunu için kullanılan yöntemler aĢağıda verilmiĢtir: 

 Ġlk uygun olan dalga boyu (FFW) 

 En az sayıda çevirici kullanacak Ģekilde dalga boyu seçimi yapılmalıdır. Bu 

yöntem de seçilmiĢ yol için yardımcı bir graf oluĢturur. Bu graf üzerinde en 

kısa yolu bulmaya çalıĢır. Yeni oluĢturulan graftaki kenarların ağırlıkları 

belirlenirken dalga boyu kullanımı ve dalga boyu çevirimine gerek olup 

olmadığına bakılır. Dalga boyu çeviricilerin ağırlığı buna gerek duymayan 

yolların en maliyetli olanından daha fazladır. Böylece en az çevirici kullanan 

yolu seçer.(LEC) 

 LEC algoritmasında, çevirici kullanmanın kenar ağırlıklarının hesabına etkisi 

doğrulsaldır. Bu etki düğümdeki dalga boyu çeviricilerinin kullanım 

miktarına bağlı hale getirilmiĢtir. Bir düğümde varolan bir çeviriciyi 

kullanma maliyeti düğümdeki dalga boyu çeviricilerinin kullanım oranı 

arttıkça artmaktadır.(LCC) 
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Önerdikleri yöntemi aĢağıdaki yöntemlerle kıyaslamıĢlar: 

 Sekme tabanlı (hop-based, HW): Amacı en az sekme ile kaynaktan varıĢa 

varmak üzere yol seçmektir. 

 Dalga boyu kullanımına göre (TAW): Amacı bir kenar üzerindeki dalga boyu 

sayısı ve boĢ olan dalga boylarına göre ağırlık belirleyerek en az ağırlıklı olan 

yol üzerinden bir ıĢık yolu kurmaktır. 

 Yönlendirme ve Dalga boyu atama (TRWA): Bu yöntemde hem yol hem de 

dalga boyu tek adımda seçilmektedir. 

Kullanılan Ağ Mimarisi: Simülasyonda NSFNET kullanılmıĢtır. Ağın homojen 

olduğu kabul edilmiĢtir. Her komĢu düğüm arasında aynı sayıda optik lif, her optik 

lifte eĢ sayıda dalga boyu ve her düğümde eĢ sayıda dalga boyu çeviricisi vardır.  

İncelenen Trafik Yapısı: Ağdaki istekler Poisson sürecine göre gelmekte, hedef 

düğüm eĢ olasılıkla seçilmekte ve kurulan ıĢık yolunun sistemde kalma süresi de 

üstel dağılıma uygun olarak belirlenmektedir.  

Yukarıdaki yönlendirme algoritmalarını  FFW ve LCC için gerçeklemiĢler ve 

bunların baĢarımlarını da vermiĢlerdir. 

ġekil 3.2–ġekil 3.3’te sonuçları görebilirsiniz. Bu grafiklerde yatay eksen düğümlere 

istek geliĢ oranını, düĢey eksen ise yöntemlerin tıkanma olasılıklarını göstermektedir. 

ġekil 3.2’de en iyi sonucu veren yöntem TRWA’dır. Ancak bu yöntemin 

karmaĢıklığı çok yüksektir ve gerçek sistemler, özellikle büyük sitemler, için 

uygulanması pek mümkün değildir.Bu makalede önerilen WCA yöntemi TRWA’ya 

yakın bir baĢarı gösterirken karmaĢıklığı diğer yöntemlere yakındır. 
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ġekil 3.2: FFW ve LCC - 32 dalga boyu ve %20 çevirici miktarı için elde edilen 

sonuçlar.[12] 
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ġekil 3.3: TAW ve NEW – DeğiĢik dalga boyu atama yöntemlerinin karĢılaĢtırması[12] 

 

ġekil 3.3’te ise dalga boyu atama yönteminin değiĢtirildiği ve bunun baĢarımlara 

etkisi görülmektedir. Efektif bir yol bulma algoritması yeterince iyi bir performans 

göstermekte ve dalga boyu atama yönteminin fazla bir etkisi görülmeyecektir. Bu iki 

Ģekilden dalga boyu çeviricilerinin kullanımını maliyet hesabına katan yöntem ilk 

uygun dalga boyunu seçen yönteme göre bir iyileĢtirme sağlamıĢtır. 

 



 
30 

ġekil 3.3’ten de görüldüğü gibi LCC yöntemi FFW ya göre baĢarımı biraz daha 

iyileĢtirmiĢtir. 

3.2 Eldeki Ağ Bilgisinin Keskin Olmaması Durumunu Göz Önüne Alan Bir 

ÇalıĢma 

Büyük ağlarda ağ durumu bilgisi ağ durum bilgisi güncelleme algoritması (link state 

update algorithm) [16] ya da uzaklık vektörü algoritmasıyla (distance vector 

algorithm) [17] sağlanır. Yine de kesin bir ağ durum bilgisi oluĢturmak çok kolay 

değildir. Bunun nedenlerini ağ durumunun sık değiĢmesi, bu bilginin toplanması için 

gereken iĢ yükü, ağdaki değiĢimin yayınlanmasındaki gecikme olarak sayabiliriz. 

[14]’de verilen çalıĢmada ağ bilgisinin keskin olmadığı durum için bazı yol bulma ve 

dalga boyu atama yöntemlerinin performansları üzerinde inceleme yapılmıĢtır.  

Ağdaki durum bilgisi, belirli zaman aralıklarıyla tetiklenen ağ durum güncelleme 

protokolü ile iletilmektedir. Bu zaman aralığı değiĢtirilerek ağdaki bilginin gerçeğe 

yakınlığı ayarlanabilir. Zaman aralığı arttıkça eldeki bilgideki hata artar ve zaman 

aralığı azaldıkça bu hata azalır. 

Dalga boyu dönüĢtürme özelliği olmayan çoklu optik lifli ağlar için ve dalga boyu 

dönüĢtürme özelliği olan ağlar için sonuçlar elde edilmiĢ. Birinci tip ağlarda yol 

boyunca aynı dalga boyu boĢ olacak Ģekilde bir yol bulunur. Ġkinci tip ağlarda ise yol 

boyunca en az bir dalga boyunun boĢ olması yeterlidir. Yol bulma için en kısa yol 

algoritması kullanılmıĢ. Dalga boyu atama iĢlemi için kullanılan yöntemler Ģunlardır; 

herhangi bir dalga boyu, ilk uygun, en çok kullanılan. 

Yapılan simülasyonlarda (optik lif sayısı x optik lif üzerindeki dalga boyu sayısı) 

miktarı sabit 32 olarak tutulmuĢ. Ġfadeden de görüldüğü gibi optik lif sayısı arttıkça 

dalga boyu sayısı azalmaktadır. Optik lif sayısının artması durumunda gelen bir 

dalga boyu çıkıĢta optik lif sayısı kadar dalga boyuna dönüĢtürülmüĢ gibi 

düĢünülebilir. Kısmi dalga boyu çevirme özelliği ağa kazandırılmıĢ olur.  

ÇalıĢma sonucunda, dalga boyu dönüĢtürme özelliği mevcut ise ağ bilgisindeki 

hatanın etkisinin fazla olmadığı gösterilmiĢ. Dalga boyu dönüĢtürme özelliği 

olmayan ağlarda ise hatanın dalga boyu seçme yöntemlerinin baĢarımı üzerinde 
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etkisinin daha önemli olduğu görülmüĢtür. Yöntemlerin hepsinin tıkanma olasılığı 

çok yüksektir ancak içlerinden ağ bilgisindeki hata oranındaki artıĢa en iyi tepki 

veren, ağ durum bilgisine en az gereksinim duyan ve dalga boyu kullanımını dalga 

boyu uzayına saçan, herhangi bir dalga boyunu seçen yöntem olmuĢtur. Kullanılan 

diğer yöntemler, gelen istekleri belirli bir aralığa sıkıĢtırdığı için seçilen dalga 

boyunun diğer düğümler tarafından reddedilme olasılığı artmaktadır. Ağ bilgisi 

güncelleme aralığı sıklaĢtıkça baĢarımlarda artıĢ görülmüĢtür. BaĢarımı arttıran bir 

baĢka değer de kullanılan optik lif sayısı olmuĢtur. Daha önce de belirtildiği gibi 

optik lif sayısındaki artıĢ kısmi dönüĢtürme iĢlevinin yapacağı etkiyi yapmaktadır ve 

en iyi sonuçlar bu durumda alınmıĢtır. 

 

ġekil 3.4: Ağ bilgisi tam doğru olduğu durumlarda yükle baĢarım değiĢimi verilmiĢtir.[14] 

ġekil 3.4’te komĢu düğümler arasında tek optik lif olduğu durumlarda ilk uygun, en 

çok kullanılan ve herhangi bir  dalga boyu atama yöntemlerinin performansı 

verilmiĢtir. Bu denemede ağ bilgisi tam ve doğru olarak biliniyor. Burada elde edilen 

sonuçlar beklenen sonuçlarla uyuĢmaktadır.  
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ġekil 3.5: Ağ bilgisi güncelleme aralığı 10 saniye olması durumunda yükle baĢarım 

değiĢimi.[14] 

ġekil 3.5’deki ortamın ġekil 3.4’ten tek farkı, ağ bilgisinin güncellenmesinin belirli 

bir aralıkla yapılıyor olması. ġekil 3.5’te elde edilen sonuçlar ağ güncelleme 

aralığının 10 saniye olduğu durumda alınmıĢtır. 

 

ġekil 3.6: Ağ bilgisini güncelleme aralığının baĢarım üzerindeki etkisi, yük=0.5 için.[14] 

ġekil 3.6’da ağ bilgisini güncelleme aralığının değiĢik değerleri için elde edilen 

sonuçlar verilmiĢtir. Grafikten görüldüğü gibi ağ durum bilgisinin güncellenme 

aralığı arttıkça baĢarımlarda dikkat çekecek bir düĢüĢ görülmektedir. Bu değiĢime en 

çok tepki veren dalga boyu çevirme özelliği olan ağlardır. Yöntemler arasında ise en 

kötü sonuçları verenler dalga boyu kullanımını belirli bir aralığa sıkıĢtıranlardır. 
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ġekil 3.7: Ġki düğüm arasında bulunan optik lif sayısının baĢarımlar üzerindeki etkisi.[14] 

ġekil 3.7’de optik lif sayısına bağlı olarak yöntemlerin baĢarımlarındaki değiĢim ele 

incelenmiĢ. Bu inceleme için trafik yükü=0,5, ağ bilgisi güncelleme aralığı 10 saniye 

olarak seçilmiĢtir. Optik lif sayısı arttıkça ağ bilgisindeki hatanın kötü etkisi 

azalmaktadır.  

3.3  Dinamik Dalga Yol Bulma ve Dalga Boyu Atama Yöntemleri Üzerinde 

Bir ÇalıĢma 

[19]’de yapılan çalıĢmada bilinen yol bulma yöntemleri biraz iyileĢtirilmiĢ ve 

bunların birbirlerine göre baĢarımları incelenmiĢtir. Dalga boyu atama tekniklerinden 

sadece en az yoğun olan dalga boyunu seçen yöntem kullanılmıĢtır. 

3.3.1 Yol Bulma Alt Sorunu 

Her düğüm çifti arasında toplam 6 adet yol baĢlangıçta tespit edilir ve bu yollar 

içinden aĢağıdaki yöntemlerden istenen birisi yardımıyla kullanılacak yol seçilir. Bu 

iĢlem sırasında yollar sırayla taranır, uygun olup olmadığına bakılır. Bu kümenin 

boyutu ne kadar büyürse baĢarım da o kadar artar. Ancak boyutla birlikte tarama 

süresi de artacaktır. Bakılacak yollar kümesinin sabit olması ağdaki trafik yükünü 

dengeli bir Ģekilde sisteme dağıtmaz. Ġki düğüm arasındaki kümeye alınmıĢ tüm 

yollar tıkandığında istekler reddedilir. Bu kötü etkiyi ortadan kaldırmak için, 

çalıĢmada yol kümesini belirli aralıklarla güncelleyen bir yöntem öne sürülmüĢ. 

Bunların detayları verilmiĢtir. Kullanılan yöntemler Ģunlardır: 
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 En Az Yoğun Olan Yol (LLR) 

 En Az Tıkanık Olan Yol (FPLC) 

 Yol Kümesi Adaptif LLR (ALLR): Bu yöntemde yol kümesi ağ durum 

güncelleme protokolünün periyoduna bağlı olarak güncelleniyor.  

Yol kümesine seçilen yollar Ģunlardır:  

− 1 en kısa yol, Dijkstra algoritması [20] kullanılmıĢ.  

− 1 çift ayrık en kısa yol, Suurballe algoritması [21] kullanılmıĢ. 

− 1 en büyük kapasiteye sahip olan yol, Dijkstra kullanılmıĢ maliyet 

hesabında varolan kapasite göz önüne alınmıĢtır.  

− 1 çift ayrık en fazla kapasiteye sahip olan yol, maliyet hesabında varolan 

kapasite göz önüne alacak Ģekilde Suurballe algoritması kullanılmıĢtır. 

Bu yöntem ağdaki fiziksel değiĢikliklere de tepki gösterebilir. Ancak iĢ yükü 

fazladır, her aralık sonunda tüm düğümler için yollar tekrar bulunur. FPLC 

kadar belki biraz daha iyi sonuç vermiĢtir. 

Çalışmada kullanılan simülasyon ortamı: 10 ve 23 düğümden oluĢan iki farklı ağ 

için denemeler yapılmıĢtır, ağ mimarileri ġekil 3.8’da görülmektedir. Bu ağlarda 

dalga boyu dönüĢtürme özelliği yoktur. KomĢu düğümler arasında bir veya daha 

fazla optik lif olabilir.  

ġekil 3.8: Simülasyonda kullanılan ağ mimarileri.[19] 

Yaratılan Trafik: Gelen istekler Poisson dağılımına göre oluĢmakta ve kurulan 

bağlantıların yaĢam süreleri de üstel dağılıma göre belirlenmektedir. Her bir kaynak 
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varıĢ düğüm çifti kendi istek süreçlerine sahiptir ve bu süreçler birbirinden 

bağımsızdır. Simülasyon çıkıĢları olarak gelen isteğin reddedilme olasılığı ve kenar 

kullanım yüzdesi hesaplanmıĢtır. DeğiĢik yükler altında elde edilen grafikler aĢağıda 

verilmiĢtir. 

 

ġekil 3.9: ġekil 3.8 (a) daki ağ için elde edilen sonuçlar. Optik lif sayısı=2, dalga boyu 

sayısı=16 [19] 

ġekil 3.9’daki grafikte görüldüğü gibi en iyi çözümü FPLC vermiĢtir. FPLC 

yönteminin biraz daha basitleĢtirilmiĢ bir uygulaması olan FPLC_2, yüksek yük 

altında LLR’dan daha iyi sonuç vermiĢtir. Kullanılan ağda ortalama sekme sayısı 2 

civarındadır, bu da FPLC_2’nin baĢarımını arttırmaktadır. Birden fazla yolu seçen 

LLR_2 ve LLR_3 yük artıĢıyla birlikte tıkanma olasılığında bir artıĢ gösterirler. Yol 

kümesini ağ güncelleme aralığına bağlı olarak yenileyen ALLR yöntemi düĢük yük 

altında FPLC ile aynı baĢarıyı yakalarken, yük artıĢıyla birlikte FPLC’nin üstünde bir 

tıkanıklılık verir. 
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ġekil 3.10: ġekil 3.8 (b)’deki ağ için elde edilen sonuçlar. Optik lif sayısı=2, dalga boyu 

sayısı=16 [19] 
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4. Ağ Topolojisindeki Kenar Yoğunluğuna Göre Yol Bulma ve Dalga Boyu 

Atama Tekniklerinin KarĢılaĢtırılması 

Ġncelenen makalelerde YBDA sorunu için belirli ağlar üzerinde denemeler yapıldığı 

görülmüĢtür. Bu ağlar NSFNET, değiĢik boyutlardaki mesh ağlar, mesh-torus, cernet 

benzeri ağlardır. Rasgele üretilen ağları kullanan çalıĢmalar da vardır. Bu ağlardan 

bazıları ġekil 4.1’de verilmiĢtir. Ġncelenen çalıĢmalarda kullanılan ağ yapısının, 

kenar dağılımının topolojiyi değiĢtirecek ya da aynı topolojide paralel kenar sayısını 

arttıracak Ģekilde, değiĢtirilmediği görülmüĢtür.  

ġekil 4.1: Makalelerde kullanılan ağ yapılarından örnekler 

Yapılan bu çalıĢmada temel alınan topolojide var olmayan kenarların eklenmesi, 

bağlılık oranının değiĢtirilmesi, ile sezgisel yöntemlerin baĢarımları incelendi. 

(a)5x5 Mesh-Torus (b)Cernet yapısı 
 

(c)NSFNET T1 alt yapısı 
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Topolojide var olmayan kenarların eklenmesi uygulamada zor ve masraflıdır. Bunun 

yerine var olan kenarlardaki optik lif sayısının arttırılması tercih edilir. Bu durumda 

baĢarımların nasıl değiĢtiği de çalıĢmada ele alındı. Optik lif sayısının arttırılması 

sırasında optik lifler üzerindeki dalga boyu kapasitesi değiĢtirilmez. Okunan 

makalelerdeki çalıĢmalarda dalga boyu dönüĢtürme etkisini test etmek için optik lif 

sayısı ile her bir optik lif üzerinde bulunan dalga boyu sayısının çarpımı sabit 

tutularak sonuçlar alındığı görüldü. Burada farklı olarak temel ağ yapısındaki optik 

liflere eĢ yeni optik lifler eklenmektedir. Böylece o kenardaki kapasite optik lif sayısı 

oranında artar. 

Tez çalıĢmasında değiĢken trafik altında alternatif yol bulma yönteminin 

uygulamalarından olan FPLC, LLR ve ASP ile dalga boyu atama yöntemlerinden 

uygun durumda olan dalga boylarından herhangi birini, ilk uygun olanını ve ağda en 

çok kullanılmakta olanını seçen yöntemler gerçeklendi. Yapılan simülasyonlarda 

dalga boyu çevirme özelliği olmayan ağlar kullanıldı. 

4.1  ÇalıĢmanın Detayları 

Gerçeklenmesi: 

Merkezi olarak gerçeklendi. Ağ bilgisinin güncel olarak tutulması için gereken 

düğümler arası sinyalleĢme yükünü ve bunun kodlanmasını ortadan kaldırmak için 

yönlendirme ve dalga boyu atama sorunun çözümü merkezi olarak yapılmaktadır. 

Yaratılan Trafik: 

DeğiĢken trafik için yapılan tüm incelemelerde sisteme gelen bağlantı isteklerinin 

Poisson sürecine uygun olduğu ve üstel dağılıma göre belirlenen bir süre sistemde 

kaldıkları kabul edilmiĢtir [4].  

Buna göre sisteme gelen bağlantı istekleri Ģu Ģekilde modellenmektedir. Her düğüme 

gelen bağlantı istekleri, Poisson Dağılımına uygun birim zamanda  istek olacak 

Ģekilde yaratılmaktadır, sisteme gelen birbirini izleyen isteklerin arasında geçen süre 

1/ ortalamasıyla üstel dağılıma uyar [6]. Kurulan her bağlantının sistemde kalma 

süresi 1/ ortalamasıyla üstel dağılıma uygun olarak belirlenmektedir. VarıĢların 

seçilmesi ise düzgün dağılıma göre yapılmaktadır. Bu durumda bir düğüm çifti 
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arasında aynı anda birden fazla bağlantı kurulu olabilir. Trafiğin istenen özelliği 

göstermesi için 10
6
 bağlantı isteği için denemeler yapıldı.  değeri 1/100 olarak 

seçildi. Düğümlerin yükü 1/ değerini değiĢtirerek ayarlandı. Her bir düğüm için 

toplam yük / erlang olarak hesaplanır. Gelen istek varıĢ olarak herhangi bir 

düğümü seçebilir bu durumda düğüm çiftlerinin yükü /( (N-1)) olur. Yapılan 

simülasyonlarda ortalama ve yüksek yük için sonuçlar alındı. Ortalama düğüm yükü 

olarak N/4, yüksek düğüm yükü olarak N/2 seçildi. Buradaki ifadelerde N ağdaki 

düğüm sayısını belirtir. 

Kullanılan Ağ yapıları: 

 NSFNET T1  

 NSFNET T1’den elde edilen, ġekil 4.3’te verilen 2 farklı ağaç.  

 20, 25, 30 düğümlü rastsal olarak yaratılan ağaçlar 

 

ġekil 4.2: ÇalıĢmada kullanılan NSFNET T1 mimarisi 
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ġekil 4.3: Yapılan çalıĢmada kullanılan ağaç yapıları 

 

İncelenen Yöntemler: 

 Güçlendirici Kenar Ekleme Yöntemi: Seçilen ağ yapısında, birbirine komĢu 

olan rastsal olarak seçilen düğümler arasına yeni ve diğerlerine eĢ özellikte 

yeni optik liflerin eklenmesidir. 

 Yeni Kenar Ekleme Yöntemi: Seçilen ağ yapısında birbirine komĢu olmayan 

ve rastsal olarak seçilen düğümler arasına varolan kenarlara eĢ özellikte optik 

lifler eklenmesidir. Bu optik lifler eklenirken ağ genelinde düğüm çiftleri 

arasındaki kenarların optik lif sayıları arasındaki fark 1 i aĢmayacak Ģekilde 

0 

1 

3 

4 
8 

2 

5 

12 11 

6 10 

7 

13 
9 

(a) 

0 

1 

2 

3 

5 

12 

6 

4 

11 

7 

13 

8 

9 

(b) 



 
41 

yapılmıĢtır. Ağdaki kenarların tamamı 2 optik lif içerir duruma gelmeden bir 

kenar 3 optik lif içeremez. 

Kullanılan Yol Kümesi: 

Sistem çalıĢmaya baĢladığında her düğüm çifti arasındaki en kısa ve ayrık olan iki 

yol seçilerek yönlendirme tablosu oluĢturulur. Bu kümede yer alan yol sayısı 

algoritmaların arama süresini etkilemektedir. Yol sayısı arttıkça bu süre artmaktadır. 

Genelde 2 yol tercih edilmektedir. 

Yöntemler:  

Simülasyona dahil edilen yöntemler Ģunlardır: 

 FPLC 

 FPLC_k 

 LLR 

 ASP 

 Dalga boyu olarak uygun olanlardan herhangi biri düzgün dağılıma göre 

seçen yöntem (R) 

 Ġlk uygun dalga boyunu seçen yöntem (FF) 

 Ağda en çok kullanılan dalga boyunu seçen yöntem (MU) 

Gerçekleme Ortamı: 

Simülasyon ortamı olarak C/C++ kullanılarak YBDA yöntemleri ve gerekli diğer 

yapılar oluĢturuldu. Son olarak ağa düzgün dağılmayan ve bazı düğümlerin hedef 

olarak seçilme olasılıklarının daha yüksek olduğu trafik yapısı modellendi ve 

simülasyon ortamına eklendi. 
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4.2 Elde Edilen Sonuçlar 

4.2.1 Genel Sonuçlar 
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ġekil 4.4: DeğiĢik düğüm yükleri altında NSFNET mimarisinde yol seçme yöntemleri için 

elde edilen baĢarımlar 



 
43 

ġekil 4.4’te gerçeklenen yöntemlerin farklı yükler altındaki baĢarımları 

görülmektedir. 0,5 erlang bir düğüm yükü altında FPLC ve ASP’nin tıkanma 

olasılıkları 0 dır. Grafikte görülen eğriler bekleneni vermektedir. Burada elde edilen 

baĢarımlar incelenen makalelerdeki [15, 19] sonuçlar ile uyumludur. Buradaki trafik 

yükü makalelerde yaratılandan daha fazladır. Ancak yöntemlerin birbirine olan 

üstünlükleri makaleler ile aynı çıkması gerekiyor ve bu görüldü. 
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ġekil 4.5: DeğiĢik düğüm yükleri altında NSFNET mimarisinde dalga boyu seçme 

yöntemleri için elde edilen baĢarımlar 

ġekil 4.5’de görüldüğü gibi en çok kullanılan dalga boyunu seçen yöntem en iyi 

sonucu vermiĢtir. Ġlk uygun da MU’a yakın bir baĢarı elde ederken, en kötü sonuç 

rastsal olarak dalga boyu seçen yöntemindir. Bu sonuçlar da beklentiler 

doğrultusundadır ve makaleler [1, 13 ,14] ile uyuĢmaktadır. 

Elde edilen sonuçlardan yaratılan ortamın doğruluğu sınanmıĢ olur. Simülasyon 

ortamının doğruluğu için bölüm 4.2.2’de de grafikler verilmiĢtir. 

4.2.2 Yeni Kenar Ekleme (YK) ve Güçlendirici Kenar (GK) Yöntemleri 

Altında Alınan Sonuçlar 

Bu bölümde elde edilen sonuçlar kullanılan ağ yapılarına göre gruplanmıĢtır. 

 NSFNET T1 den elde edilen ağaçlar için yüksek yük altında alınan sonuçlar 

aĢağıda verilmiĢtir. 
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ġekil 4.6: NSFNET T1 den elde edilen ağaçlara yüksek yük altında yeni kenar ekleme 

yöntemi uygulandığında elde edilen sonuçlar 

ġekil 4.6(a)’da ġekil 4.3(a) için, ġekil 4.6(b)’de ise ġekil 4.3(b) için elde sonuçlar 

verilmiĢtir. Bu sonuçlar her bir düğüm için 6,5 erlang’lık yük altında, kaynak varıĢ 

çiftleri için %50 bir yüke denk, alınmıĢtır. Grafın kenar sayısının artması sistemdeki 

kaynak sayısını arttırmaya eĢtir. Kenar sayısı arttıkça yol kümesine seçilen yolların 

sekme sayısı azalmaktadır. Yol ortalama sekme sayısı 2 ye yaklaĢtıkça FPLC 

yöntemi ile FPLC_2 aynı olmaktadır. Bunun sonucunda da grafikten de görüldüğü 

gibi FPLC_2 ile FPLC baĢarımları aynı eğriye oturmuĢtur. Tam bağlı graf için 

FPLC_1 dıĢındaki yöntemlerin baĢarımı %100 olmuĢtur. LLR yönteminin bazı 

denemelerde 0’dan farklı sonuç verdiği görüldü ancak ortalamaya bakınca tüm 

sekmelerdeki dalga boyu sayısını göz önüne aldığı için 0’a yakınsar. Yol kümesine 

ayrık iki yol seçilmekte, bu durumda ortalama sekme sayısı 1 den büyük olmaktadır. 

Bu durumda sadece kaynaktan sonra ilk sekmedeki ıĢık yolu sayısını kontrol eden 

FPLC_1 yanlıĢ yol seçerek bağlantı isteklerinin bir kısmının reddedilmesine sebep 

olmaktadır. 

 20 düğümlü rastsal olarak üretilen ağaç için ortalama ve yüksek yükler altında 

yapılan simülasyonların sonuçları aĢağıda verilmiĢtir. 

ġekil 4.7’de 20 düğümlü bir ağaç için yeni kenar ekleme yöntemi uygulandığında 

dalga boyu seçmede kullanılabilecek sezgisel yaklaĢımların yol bulma yöntemleri 

üzerindeki etkisi ele alınmıĢtır. En çok kullanılan dalga boyunu seçen yöntem en iyi 

sonucu vermiĢtir. Grafiklerden görüldüğü gibi ASP kullanılıyorsa dalga boyu seçme 

yönteminin etkisi fazla hissedilmiyor ve tüm yöntemler yaklaĢık aynı sonucu veriyor. 

LLR ve FPLC ile yol seçimi yapılırken dalga boyu seçme yönteminin 

karakteristiğinin baĢarım üzerindeki etkisinin belirgin olduğu gözlendi. 
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ġekil 4.7: 20 düğümlü bir ağaçta yeni kenar ekleme iĢlemi için ortalama yük altında dalga 

boyu seçme yöntemlerinin yol seçme yöntemlerine bağlı baĢarımları 

ġekil 4.8: 20 düğümlü bir ağaçta yeni kenar ekleme iĢlemi için yüksek yük altında dalga 

boyu seçme yöntemlerinin yol seçme yöntemlerine bağlı baĢarımları 

ġekil 4.8’deki grafiklerden ağdaki yükün artmasıyla birlikte baĢarımlarda ortalama 

yüklü ağa göre önemli bir düĢüĢ olduğu fark edilir. Bu koĢullarda elde edilen 

sonuçlardan yüksek yük altında dalga boyu seçme yöntemini değiĢtirmenin 
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baĢarımlar üzerinde etkili olmadığı söylenebilir, bu yorum incelenen makaleler ile de 

uyumluluk göstermektedir. Yük değeri arttıkça DA yöntemlerinin baĢarımlarının 

aynı değere yaklaĢtığı [13] da gösterilmiĢtir. Yüksek yük altında da FPLC beklendiği 

gibi en düĢük tıkanma olasılığına sahiptir. 

ġekil 4.9: 20 düğümlü bir ağaçta güçlendirici kenar ekleme iĢlemi için ortalama yük altında 

yol seçme yöntemlerinin baĢarımları 

Ağaç yapısında yol kümesinde sadece tek bir yol vardır. Bu nedenle yol seçme 

algoritmalarının ġekil 4.9’da verilen baĢarımlar üzerinde etkisi yoktur. Beklendiği 

gibi YK yöntemi daha baĢarılıdır, ağın bağlılığı artınca kaynak varıĢ çiftleri arasında 

varolan yol sayısı artar ve farklı çiftler için seçilen yolların birbirleriyle çakıĢma 

olasılığı azalır. Bu da yöntemlerin baĢarımlarını arttırır. 

 25 düğümlü rastsal olarak üretilen ağaç için ortalama yük altında yapılan 

simülasyonların sonuçları aĢağıda verilmiĢtir. 

ġekil 4.10’da 25 düğümlü bir ağaç için yeni kenar ekleme yöntemi uygulandığında 

dalga boyu seçmede kullanılabilecek sezgisel yaklaĢımların yol bulma yöntemleri 

üzerindeki etkisi ele alınmıĢtır. Bu grafikte verilen sonuçlar, ġekil 4.7’de 20 düğümlü 

ağaç için verilen sonuçlar ile benzerdir. 
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ġekil 4.10: 25 düğümlü bir ağaç yeni kenar ekleme iĢlemi için ortalama yük altında dalga 

boyu seçme yöntemlerinin yol seçme yöntemlerine bağlı baĢarımları 

ġekil 4.11: 25 düğümlü bir ağaç yeni kenar ekleme iĢlemi için yüksek yük altında dalga boyu 

seçme yöntemlerinin yol seçme yöntemlerine bağlı baĢarımları 

20 düğümlü ağaç için elde edilen sonuçlarda olduğu gibi artan yükle birlikte dalga 

boyu seçme yönteminin yol seçme algoritmaları üzerindeki etkisi azalmıĢtır. 
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ġekil 4.12: 25 düğümlü bir ağaca güçlendirici kenar ekleme iĢlemi için ortalama yük altında  

yol seçme yöntemlerinin baĢarımları 

 30 düğümlü rastsal olarak üretilen ağaç için ortalama yük altında yapılan 

simülasyonların sonuçları aĢağıda verilmiĢtir. 

ġekil 4.13: 30 düğümlü bir ağaç yeni kenar ekleme iĢlemi için yüksek yük altında dalga boyu 

seçme yöntemlerinin yol seçme yöntemlerine bağlı baĢarımları 
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ġekil 4.14: 30 düğümlü bir ağaç için ortalama yük altında DA yöntemleri ile yol seçme 

yöntemlerinin baĢarımlarındaki değiĢim 

Ağaçlar için elde edilen sonuçlar birbirleriyle uyuĢmaktadır. YBDA yöntemlerinin 

baĢarımlarının artan yüke tepkileri, bir birlerine göre üstünlükleri incelenen 

makaleler ile uyuĢtuğu görüldü [1, 13, 14, 19]. 

ġekil 4.13, ġekil 4.14, de simülasyonda kullanılan ağlara yedek kenar ekleme 

yöntemi uygulandığında elde edilen sonuçlar verilmiĢtir. Buradan görüldüğü gibi 

ağdaki toplam kenar sayısı 3(N-1) ile 4(N-1), N ağın düğüm sayısını vermek üzere, 

arasında LLR, ASP den daha baĢarılı duruma geçtiği görüldü. LLR’ın ASP’den daha 

baĢarılı olmasına bağlılık oranının artmasıyla en kısa yola seçenek oluĢturan yolun 

sekme sayısı azalır. Bu durumda sistemde daha az kaynak meĢgul edilmiĢ olur. 

Ağaçtan baĢlayarak yeni kenar ekleme yöntemi uygulandığında elde edilen grafikler 

incelendiğinde, ağdaki toplam kenar sayısı 5(N-1) e ulaĢtığında tıkanma 

olasılıklarında önemli bir düĢüĢ dikkat çeker. 

 NSFNET T1 mimarisi için yapılan simülasyonların sonuçları aĢağıda verilmiĢtir. 

ASP'nin baĢarımında dalga boyu seçme yönteminin önemli bir etkisi olmadığı 

grafiklerden görülmektedir. LLR ve FPLC’nin baĢarımında ise kullanılan dalga boyu 

seçme yönteminin etkili olduğu gözlendi. Dalga boyu kullanımını, dalga boyu 

uzayında belirli bir bölgeye sıkıĢtıran FF ve MU yöntemleri, dalga boyu uzayına 
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saçan herhangi biri yönteminden belirgin farkla daha baĢarılıdır. Ağdaki yük artıĢıyla 

birlikte DA yöntemlerinin yol seçme yöntemleri üzerindeki yarattığı fark da ortadan 

kalkmaktadır. 

ġekil 4.15: NSFNET T1 de yeni kenar ekleme yöntemi için ortalama yük altında dalga boyu 

seçme yöntemlerinin yol seçme yöntemlerinin baĢarımına etkisi 

ġekil 4.16: NSFNET T1 de yeni kenar ekleme yöntemi için yüksek yük altında dalga boyu 

seçme yöntemlerinin yol seçme yöntemlerinin baĢarımına etkisi 
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ġekil 4.17: NSFNET T1 de ASP yol seçme yöntemi için YK ve GK yöntemlerinin baĢarım 

üzerindeki etkileri. 
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ġekil 4.18: NSFNET T1 de FPLC yol seçme yöntemi için YK ve GK yöntemlerinin baĢarım 

üzerindeki etkileri. 

NSFNET T1’e ASP, FPLC ve LLR yol seçme yöntemi kullanıldığı durumda GK ve 

YK yöntemleri uygulandı, elde edilen sonuçlar sırası ile ġekil 4.17, ġekil 4.18 ve 

ġekil 4.19’de verildi. Grafiklerden (a)’da yüksek yük altında, (b)’de ise ortalama yük 

altındaki baĢarım eğrileri görülüyor. 
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ġekil 4.19: NSFNET T1 de LLR yol seçme yöntemi için YK ve GK yöntemlerinin baĢarım 

üzerindeki etkileri. 

NSFNET T1 üzerinde yapılan denemelerde, güçlendirici kenar ekleme iĢleminde her 

komĢu düğüm çifti arasında 2 adet optik lif, GK yöntemi altında kenar sayısının 41’e 

ulaĢtığı durum, olmasının baĢarımda yeterince büyük bir artıĢ getirdiği görüldü. ġekil 

4.17-ġekil 4.19 Bu noktadan sonra kenar eklenmesinin etkisinin daha az olduğu 

söylenebilir. Maliyet de hesaba katılınca 2 tane optik lif yeterli görülebilir. Bu değer 

hataya duyarlılık açısından da iyileĢtirme sağlar. 

NSFNET T1 için elde edilen grafiklerden, ġekil 4.17, ġekil 4.18, ġekil 4.19, YK’nın 

GK’dan daha iyi sonuç verdiği görüldü. Ancak ağdaki toplam kenar sayısı belirli bir 

değere ulaĢtıktan sonra iki yöntemin getirdiği iyileĢtirme aynı olduğu görülür. Kenar 

sayısının bu değeri artan yükle beraber artmaktadır. Grafiklerde ortalama yük altında 

41 kenardan sonra yüksek yük altında ise ağdaki kenar sayısı 49’u geçtiğinde GK ve 
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YK için elde edilen eğriler aynı olmaktadır. YK yönteminin uygulanabilirliği 

düĢünüldüğünde GK tercih edilir bir yöntem. Ġki yöntemin maliyetlerini üzerinde 

çalıĢma yapılacaktır. 
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5. Sonuç 

Optik ağlarda uç birimler birbirleriyle ıĢık yolu üzerinden haberleĢirler. IĢık yolu 

kurulması için bir patika ve bu patika üzerinde kullanılmayan bir dalga boyu 

bulunması gereklidir. Patika ve dalga boyu bulunması sorunu yol bulma ve dalga 

boyu atama (YBDA) sorunu olarak bilinir. Yapılan yüksek lisans çalıĢmasında 

belirtilen sorunun çözümünde kullanılan FPLC, ASP, LLR ve FPLC_k 

yöntemlerinin, dalga boyu dönüĢtürme özelliği olmayan ağların topolojilerindeki 

kenar yoğunluğuna bağlı değiĢimleri incelendi. AraĢtırmada dalga boyu seçimi için 

herhangi biri, ilk uygun ve en çok kullanılan yaklaĢımları kullanıldı. 

Ġlk olarak, NSFNET T1 omurga yapısından iki farklı kök düğüm seçilerek ağaç elde 

edildi. Ayrıca istenen düğüm sayısına, simülasyon için 20, 25 ve 30 düğüm, sahip 

rastsal olarak ağaçlar yaratıldı. Bu ağaçlara ve NSFNET T1 yapılarına, rastsal olarak 

birbirlerine komĢu olmayan düğüm çiftleri seçilip bunlar arasına optik lif 

yerleĢtirildiği yeni kenar ekleme yöntemi (YK) uygulandı ve gerçeklenen YBDA 

yöntemlerinin baĢarımları incelendi. Bu iĢleme tam bağlı graf elde edilene kadar 

devam edildi. Sisteme kenar ekleme iĢleminin anlatıldığı Ģekilde yapılması maliyet 

ve fiziki Ģartlar göz önüne alındığında pek mümkün görünmemektedir. Bu nedenle 

ikinci bir senaryo daha yaratıldı.  

Ġkinci durumda ise NSFNET T1 ve rastsal olarak üretilen ağaçlara, var olan optik 

liflere paralel yeni optik liflerin çekildiği güçlendirici kenar ekleme yöntemi (GK) 

uygulandı. Eklenen kenar sayısı değiĢtirilerek simülasyon sonuçları alındı. 

Güçlendirici kenar ekleme iĢlemine ağdaki kenar sayısı 4 katına ulaĢana kadar devam 

edildi. Elde edilen sonuçlardan komĢu düğüm çiftleri arasında 2 kenar olana kadar 

baĢarımda dikkat çekici bir artıĢ olduğu bu noktadan sonra eklenen kenarların 

baĢarım üzerindeki etkisinin azaldığı gözlendi. Hataya duyarlılık da düĢünüldüğünde 

GK yöntemi altında komĢu düğümler arasında en az iki optik lif olması gereği bu 

çalıĢmada gösterildi. 
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Ġki yöntemin NSFNET T1 üzerinde verdiği sonuçlar incelendiğinde YK yönteminin 

GK’dan daha iyi olduğu görüldü. Ağın kenar sayısı belirli bir değere ulaĢtıktan sonra 

baĢarımlar aynı değere yakınsıyor. Kenar sayısının bu değeri ağdaki yüke bağlı 

olarak değiĢiklik gösterdiği görüldü. Ortalama yük altında 41 kenardan sonra GK ve 

YK aynı baĢarıma ulaĢırken, yüksek yük altında bu değer 49 civarındadır. 

GK ve YK yöntemlerinin baĢarımlar üzerinde nasıl etki yaptığı burada verildi, bu 

yöntemlerin maliyetler açısından da incelenmesi yapılacaktır. 

Yapılan yüksek lisans tezi sonucunda, istenen ağ yapılarına belirtilen Ģekillerde 

kenarlar eklenerek, düzgün dağılan değiĢken trafik altında YBDA sorununun 

çözümünde kullanılan sezgisel yaklaĢımların baĢarımlarını simülasyon yöntemiyle 

analiz edebileceğimiz bir ortam oluĢmuĢ durumda. Bu ortam ileride yapılacak 

araĢtırmalara temel oluĢturacaktır.  

Tez kapsamında yaratılan istekler ağın tamamına düzgün olarak dağılmaktadır. 

Gerçek sistemlerde isteklerin bazı bölgelerde daha yoğun olması beklenir. Bu Ģekilde 

oluĢturulan trafik göz önüne alınarak ağa hangi düğüm çiftleri arasında kenar 

ekleneceğine karar verilebilir ve baĢarımı etkinleĢtirme yoluna gidilebilir. Düzgün 

olmayan trafik karakteristiği ortama dahil edildi ancak denemeler yapılmadı. Bu 

kısım ileride yapılan çalıĢmalarda ele alınacaktır.  
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EK A 

ġekil A.1: ġekil 4.3 (a) dan türetilen 26 kenarlı ağ yapısı 
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ġekil A.2: ġekil 4.3 (a) dan türetilen 39 kenarlı ağ yapısı  
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ġekil A.3: ġekil 4.3 (a) dan türetilen 52 kenarlı ağ yapısı  

Tablo A.1: ġekil A.2 ye eklenen kenarların listesi. 

Kenar sayısı Eklenen kenarlar 

65 
52 kenarlı ağ + (8, 0)(2, 10)(11, 6)(9, 1)(3, 13)(4, 1)(1, 5)(7, 11)(9, 

11)(2, 4)(10, 6)(6, 13) (8, 7) 

78 
65 kenarlı ağ + (0, 5)(5,8)(10, 12)(7, 12)(0, 11)(5, 6)(9, 6)(4, 7)(9, 

5)(12, 4)(5 13)(2, 8)(11, 13) 
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Tablo A.2: NSFNET T1 den elde edilen (b) ağacına eklenen kenarların listesi. 

Kenar sayısı Eklenen kenarlar 

26 
Ağaç (b) + (0, 8)(6, 11)(1, 9)(1, 4)(0, 12)(0, 13)(1, 13)(1, 8)(3, 

11)(2, 10)(7, 9)(3, 13)(2, 3) 

39 
26 kenarlı ağ + (2, 9)(0, 4)(2, 13)(3, 7)(6, 13)(6, 10)(2, 4)(9, 11)(7, 

11)(1, 5)(4, 13)(3, 6)(2, 12) 

52 
39 kenarlı ağ + (1, 10)(2 ,7)(3, 10)(8, 12)(4, 12)(6, 12)(5, 13)(2, 

8)(0, 6)(11, 13)(5, 6)(8, 7) 

65 
52 kenarlı ağ + (10, 0)(10, 12)(8, 4)(7, 12)(0, 11)(9, 6)(4, 7)(9, 5)(1, 

6)(3, 0)(4, 10)(12, 11)(5, 10) 

78 
65 kenarlı ağ + (8, 11)(3, 5)(4, 9)(11, 4)(3, 9)(10, 8)(7, 13)(8, 6)(5, 

7)(11, 2)(0, 5)(5, 8)(1, 7) 
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