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ÖZET 
Bu makalede tam optik ağların genel yapısına kısaca değinilmiş ve tam optik ağlar içinde optik anahtarlama 
yöntemlerine konsantre olunmuştur. Tam optik ağların anahtarlama yöntemlerine göre sınıflandırılması verilmiş
ve özellikle de çoğuşma anahtarlama yöntemi irdelenmiştir. Çoğuşma anahtarlama için belirlenmiş protokoller 
üzerinde durulmuştur. Bu protokollerden en çok üzerinde durulan JET (Just-Enough-Time) tanıtılmış ve daha 
sonra JIT(Just-In-Time) protokolü detaylı olarak ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, genel olarak tam optik 
ağların çalışma mekanizmasını izah etmek ve özellikle JIT protokolünün işlem mantığını incelemektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Optik Çoğuşma Anahtarlama, Optik Paket Anahtarlama, JIT işaretleme protokolü, JET 
işaretleme protokolü 
 
1. GİRİŞ 

Bilgisayar Ağlarındaki yüksek hız ve bant genişliği talebine paralel olarak, fiber teknolojisindeki gelişmeler, 
geleceğin bilgisayar ağlarında gitgide bakır kabloların fibere yerini bırakacağını göstermektedir. Ancak ağ
donanımının da bu gelişmelere ayak uydurması ve elektronik ortama ihtiyaç duymadan veriyi işleyebilmesi 
mevcut altyapıyı olabildiğince etkin kullanabilmemiz için kaçınılmazdır. İşte son yıllarda birçok araştırmacının
üzerinde çalıştığı konulardan biri tam optik ağlar olmuştur.  
 
Tam optik ağlarda, veriler yol boyunca optikten elektriksel forma dönüştürme olmaksızın, kaynaktan hedefe 
kadar optik olarak taşınır. İdeal olarak, bu tip ağlar veri açısından tamamen saydam1 olmalıdır. Bununla beraber, 
tam-optik ağlar   fiziksel katmanın birçok parametresi tarafından kendi faaliyet alanlarında sınırlandırılırlar; bant 
genişliği, işaret ve gürültü oranları gibi. Örneğin: Analog sinyaller dijital sinyallerden daha yüksek işaret  ve 
gürültü oranı gerektirirler. Gerçek gereksinimler hem kullanılan kipleme biçimine hem de bit oranına bağlıdır.[1] 
 
Bir optik paket ağı, Dalga Boyu Bölme Çoklaması2 (DBBÇ) ile çalışan fiber kablolarla, birbirine bağlı paket 
anahtarlardan oluşur. Anahtarlar, bitişik olabilir ya da ışık yolları3 ile bağlı olabilir. Kullanıcı verisi, optik 
bölgenin tamamındaki her bir optik paket anahtarında anahtarlanan optik paketler halinde iletilir. Böylece, 
kullanıcı verisi kaynaktan hedefe olan yol boyunca bir optik sinyal olarak kalır. Optikten elektriğe veya 
elektrikten optiğe olan dönüşümlere gerek yoktur.[2] 
 
Tam optik ağlar ile ilgili çalışmaların DBBÇ yönteminin geliştirilmesiyle daha da hız kazandığını
gözlemekteyiz. DBBÇ, fiber  üzerinden daha fazla verinin transferi için geliştirilmiş bir teknolojidir. Bu 
yöntemin de kendi içinde farklı yöntemler içerdiği görülmektedir. Bunlar yayımla-ve-seç (broadcast-and-select), 
dalga boyu yönlendirme (wavelength routing), optik paket anahtarlama (optical packet switching) ve optik 
çoğuşma anahtarlama (optical burst switching) teknikleridir. Yayımla-ve-seç ağları geniş bir şekilde çalışılmış ve 
birkaç prototip geliştirilmiştir. Dalga boyu yönlendirme ağları halihazırda kullanılmakta ve optik ağlar için 
şimdiki en umut verici teknoloji olarak sunulmaktadır. Optik Paket Anahtarlama ve Optik Çoğuşma 
Anahtarlama ise hala araştırma aşamasındadır. Bu nedenle bu çalışmada yayımla-ve-seç ve dalga boyu 
yönlendirme tekniklerine değinmeden optik paket anahtarlama ve optik çoğuşma anahtarlama üzerinde 
durulmuştur.  

 
1 Veri saydamlığı, veri katmanı ile işaret katmanının birbirinden bağımsız olmasını gerektirir. Saydamlığın
olduğu ortamlarda veri tamamen optik alanda işlenir. 
2 Wavelenght Division Mulpilexing - WDM 
3 Işık yolu, yol boyunca her bir bağlantıya yerleştirilmiş aynı dalga boyundan oluşan devre anahtarlamalı bir 
bağlantıdır. Eğer dönüştürücüler mevcutsa, yol boyunca farklı dalga boylarından oluşabilir. 
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Özellikle son yıllarda optik çoğuşma anahtarlama  tekniğinin önemli bir araştırma alanı teşkil etmesi bu yönde 
bir çok araştırmacının dikkatini çekmektedir. Bizde bu çalışmada optik çoğuşma anahtarlama protokolleri 
üzerinde durmaktayız. Bu yöntemde kullanılan farklı protokollere değinilmiş ve her bir protokol kısaca 
açıklanmıştır. Özellikle Microchip Center of North Carolina-Research Development Institute (MCNC-RDI) 
tarafından geliştirilmekte olan Jumpstart adı verilen bir optik çoğuşma anahtarlama yöntemi ağırlıklı olarak ele 
alınmıştır. Makalenin ikinci kısmında yukarıda belirttiğimiz iki optik anahtarlama çeşidi anlatılmıştır. Bu 
bölümde özellikle optik paket anahtarlama ve çoğuşma anahtarlamasının genel yapısı anlatılmıştır. Üçüncü 
kısımda bir optik çoğuşma anahtarlama protokolü olan Jumpstart protokolü ele alınmış, ve bu protokole baz 
teşkil eden Just-In-Time işaret protokolü detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Sonuç bölümünde bu çalışmada 
yapılacaklar ve ileride bu çalışmaya eklenebilecekler açıklanmıştır. 
 
2. OPTİK ANAHTARLAMA ÇEŞİTLERİ

2.1. OPTİK PAKET ANAHTARLAMA 
 
Paket anahtarlama yapabilen optik ağlar, ATM ve IP ağlardakine  çok benzeyen, sanal devre servisleri ya da data 
gram servisleri sunarlar. Sanal devre bağlantısıyla ağ, iki düğüm arasında devre-anahtarlamalı bağlantının bir 
benzerini  sağlar. Fakat, bağlantı sırasında sağlanan bant genişliği, bağ ya da dalga boyu üstünde var olan tüm 
bant genişliğinden daha küçük olabilir. 

Şekil 1. Bir Optik Paket Anahtarlama Düğümü 
 
Optik paket anahtarlamalı düğümlerde amaç elektronik paket anahtarlamalı düğümlerde gerçekleştirilenden  
daha yüksek kapasiteli paket anahtarla yapabilen düğümler yaratmaktır. Şekil 1`de optik paket anahtarlamalı bir 
düğüm gösterilmiştir. Bu tip bir düğüm gelen paketi alır, başlığını okur ve bu paketi uygun çıkış kapısına (port) 
anahtarlar. Ayrıca düğüm, çıkış kapısında gerekiyorsa pakete yeni bir başlık da ekleyebilir ve çıkış kapıları için 
olan çakışmaları (contention) da kontrol eder.  
 
İdeal olanı, düğümün içindeki bütün fonksiyonların optik bölgede yapılmasıdır. Fakat pratikte, belirli 
fonksiyonlar, mesela başlık işleme ve anahtar kontrolü, elektronik bölgeye gönderilir. Bunun sebebi de optik 
bölgedeki çok sınırlı işleme kapasitesidir (processing capabilities). Optikten elektroniğe ve elektronikten optiğe
dönüşüm için kaybedilen zaman, fiber kablonun bize sunmuş olduğu yüksek hız ve bant genişliğinden tam 
olarak faydalanamamamıza sebep olur.  
 
Optik paket anahtarlamanın görevi; paket-anahtarlama kapasitesini, elektronik paket-anahtarlama kullanarak 
tasarlanamayacak oranlar için mümkün kılmaktır. Bunu yapmak içinde olabildiğince paketi optik bölgede 
işlemeye çalışır. Ancak, optik bölgede işaret işlemenin kendine özgü bir takım kısıtlamaları vardır. Bu 
kısıtlamalardan biri tamponlama için optik rasgele erişimli belleğin (optical RAM) olmamasıdır. Optik 
tamponlar, fiberlerin uzunluğu ve basit gecikme hatları (delay line)  kullanarak gerçekleştirilir. Dolayısıyla 
bunlar tam fonksiyonel hafızalar değildirler. 
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Paket anahtarlama, yüksek oranda akıllı gerçek-zamanlı yazılım, ağı kontrol etmek için oluşturulmuş donanım ve 
hizmet kalitesi (QoS) garantisi sağlar. Ancak bu fonksiyonların optik bölgede yerine getirilmesi yukarıda bir 
örnek verdiğimiz kısıtlamalar dolayısıyla zordur. Optik bölgede işlem yapmamızdaki bir diğer kısıtlama da hızlı
optik anahtarlama teknolojisinin diğerlerine nazaran, mesela elektroniklerle karşılaştırıldığında, yeni gelişmekte 
olan bir teknoloji olmasıdır.[1] 
 
Bir DBBÇ Optik Paket Anahtarlama dört kısımdan oluşur: Giriş ara yüzü (input interface), anahtarlama yapısı
(switching fabric), çıkış ara yüzü (output interface), ve kontrol birimi (control unit). Giriş ara yüzü, temelde, 
paket belirleme ve hizalama için paket başlığı bilgisinin çıkarılması ve paket başlığının taşınması için kullanılır. 
Anahtar yapısı, anahtarın çekirdeğidir ve optik olarak paketleri anahtarlamada kullanılır. Çıkış ara yüzü, optik 
sinyalleri tekrar oluşturmak ve paket başlığını yerleştirmek için kullanılır. Senkronizasyonun sağlanması için, 
optik paket anahtarlar tipik olarak sabit boyutlu paketler için tasarlanmıştır.  
 
Bir DBBÇ optik paket anahtara bir paket geldiğinde, ilk olarak giriş ara yüzü tarafından işlenir. Paketin başlığı 
ve yükü ayrılır ve başlık elektrik bölgeye (domain) dönüştürülür. Daha sonra paket elektronik olarak başlık
üzerinden işlem yapan kontrol birimi tarafından optik bölgede uygun kapıya yönlendirilir. En son olarak da 
tekrardan paket başlığı elektronikten optiğe çevrilir ve optik bölgedeki paketle beraber yine optik bölgeden bir 
sonraki düğüme iletilir. Böylelikle her ne kadar paket başlığı optik-elektronik-optik dönüşüme tabi tutulsa da, 
veri, anahtar boyunca bir optik sinyal olarak kalır. Veri, anahtarlama yapısından geçtikten sonra, başlıkla tekrar 
birleştirilir. Başlık çıkış ara yüzünde tekrar optik bölgeye (domain) dönüştürülür.[3] 
 
2.2. ÇOĞUŞMA ANAHTARLAMASI ( BURST SWITCHING) 
 
Çoğuşma anahtarlaması, Fotonik Paket Anahtarlamanın (FPA)4 değişik bir biçimidir. Çoğuşma anahtarlamada 
kaynak düğüm, paket çoğuşma tarafından takip edilen bir başlık iletir. Genelde, başlık daha düşük hızlı bir 
kontrol kanalından iletilir. Bir orta düğüm, paket başlığını okur ve gelen çoğuşma katarını eğer uygun bir çıkış 
kapısı varsa oraya bağlamak için kendi anahtarını aktifleştirir. Eğer çıkış kapısı yoksa çoğuşma ya tamponlanır
yada düşürülür. Çoğuşma anahtarlamanın, optik paket anahtarlama ile farkı çoğuşmaların paket anahtarlamadaki 
paket süresi ile karşılaştırıldığında oldukça uzun olmasıdır. 

Şekil 2. Bir Optik Çoğuşmanın Gönderilmesi 
 
Bir optik çoğuşma anahtarlama ağı DBBÇ bağlantılarla bağlı optik çoğuşma anahtarlarından oluşur. Bir optik 
çoğuşma anahtarı, giriş kapısına gelen bir çoğuşmayı çıkış kapısına iletir. Anahtar yapısına bağlı olarak, optik 
tamponla desteklenebilir veya desteklenmeyebilir. Fiber bağlantılar, çoklu dalga boylarını taşırlar ve her dalga 
boyu bir kanal gibi görülebilir. Bir çoğuşma, dinamik olarak bir kanala atanır. Bir çoğuşma ile ilişkilendirilmiş

4 Photonik Packet Switching 
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çoğuşma paketi, bir kanal üzerinden veya optik olmayan bir ağ üzerinden iletilebilir. Çoğuşma, bir veya daha 
fazla IP paketi taşımak için atanmış olabilir. 
 
Çoğuşma anahtarlamada  eğer çoğuşmalar yeteri kadar uzunsa, çoğuşmayı göndermeden belli bir zaman önce 
ağda bant genişliği ayırmak veya istemek mümkündür. Bu amaç için çeşitli protokoller önerilmiştir. Örneğin; 
Just-in-time, Just-enough-time gibi... 
 
Çoğuşma anahtarlama aslında paketleri değişken ve büyük boylarda olan, düğümlerde az ya da hiç tamponlama 
kullanılmayan bir FPA biçimidir. Paket anahtarlamada olduğu gibi çoğuşma anahtarlamadaki en temel 
konulardan biri de, bir çakışma olduğu zaman çoğuşma düşürme olasılıklarını elde etmek için, düğümlerde 
gerekli olan tampon boyutlarına karar verebilmektir. [1] 
 
Optik Çoğuşma Anahtarlama, Uluslar arası Telekomünikasyon Birliğinin Asenkron Transfer Mod5(ATM) 
ağlardaki çoğuşma anahtarlama için bir standardıdır ve ATM blok iletimi olarak bilinir (ABİ)6. ABİ’ nin iki 
versiyonu vardır: Gecikmeli İletimle ABİ ve Anında İletimle ABİ. İlk durumda; bir kaynak, bir çoğuşma 
göndermek istediğinde bağlantı yolu üstündeki ATM anahtarlara bir çoğuşma iletmek istediğini bildiren bir 
paket gönderir. Eğer yol üstündeki tüm anahtarlar çoğuşmayı alabilecek durumdaysa, istek kabul edilir ve 
kaynağa, iletimini yapması için izin verilir. Aksi durumda, istek reddedilir ve kaynak daha sonra başka bir istek 
göndermek durumunda kalır. Anında İletimle ABİ’de, kaynak istek paketini gönderir ve bundan hemen sonra bir 
doğrulama almaksızın çoğuşmayı iletir. Eğer yol boyunca bir anahtar tıkanıklıktan dolayı çoğuşmayı
taşıyamazsa, çoğuşma düşürülür. Bu iki teknik optik ağlara adapte edilmiştir. Söyle-Ve-Git (SVG)7, Anında 
İletimle ABİ’ye benzer ve Söyle-Ve-Bekle (SVB)8 ise, [4] Gecikmeli İletimle ABİ’ye benzer. 
 

Şekil 3. SVB  ve SVG Şemaları

Şekil 3`de SVG ve SVB protokolleri şematik olarak anlatılmaktadır. Bu şekilde de görüldüğü gibi, söyle-ve-git 
şemasında kaynak, kontrol paketlerini iletir ve hemen ardından optik çoğuşmayı iletir. SVB`de ise kaynak, 
kontrol paketlerini iletir ve onayın gelmesini bekler. Veri paketini ise ancak kontrol paketine onay aldıktan sonra 
gönderir. Burada da görüldüğü SVG protokolünün gerçeklenmesi şu anki teknoloji ile pek mümkün değildir. 
Bunun nedeni de kontrol paketlerinin optik bölgede değil de elektronik bölgede işlenmesi ve bu nedenle kontrol 

 
5 Asynchronous Transfer Mode - ATM 
6 ATM Block Transfer - ABT 
7 Tell-and-go - TAG 
8 Tell-and-wait - TAW 
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işlemlerinin zaman almasıdır. Eğer veri paketi kontrol paketinin hemen arkasından gönderilirse kontrol paketi 
henüz işlenemeden veri paketi anahtara gelecek ve böylelikle veri paketi düşürülmek zorunda kalacaktır. 
Dolayısıyla bu protokol şu anki teknoloji için uygulanabilir görülmemektedir. Öte yandan SVB protokolü ise 
optik ağların hızını etkin olarak kullanamamaktadır. Netice itibariyle, her iki protokolünde mevcut halleriyle 
optik ağlar için yeterince etkin ve aynı zamanda uygulanabilir olmadığı görülmektedir. Bu nedenle, bu iki 
protokolün arasında birer yapıya sahip olan bazı protokoller geliştirilmiştir ve JIT ve JET protokolleri bu 
protokollerden ikisidir.  
 
Şekil 4`de JET protokolünün işleyişi anlatılmaktadır. Şekilde de görüldüğü gibi, kaynak, optik çoğuşmayı
kontrol paketi işleninceye kadar tamponlar ve ancak kontrol paketinin işlenmesi için gereken süre kadar 
bekledikten sonra iletime sunar. Dolayısıyla, JET protokolünde kontrol paketinin iletimi ve optik çoğuşmanın
iletimi arasında bir gecikme vardır. Bu gecikme, kontrol paketinin yol boyunca toplam işlenme zamanından daha 
büyük olarak düzenlenebilir. Bu şekilde, çoğuşma her ara düğüme ulaştığında, kontrol paketi işlenmiş ve çıkış 
kapısında bir kanal ayarlanmış olacaktır. Böylece çoğuşmayı düğümlerde tamponlamaya gerek kalmaz. Bu JET 
protokolünün çok önemli bir özelliğidir.  

Şekil 4. JET Şeması

JET protokolünde iki trafik sınıfı tanımlanmıştır: gerçek zamanlı ve gerçek zamanlı olmayan. Gerçek zaman 
sınıfına ait olan bir çoğuşma, gerçek zamanlı olmayan sınıfa ait olan çoğuşmadan daha önceliklidir. Bu da 
kontrol paketinin iletimi ve çoğuşmanın iletimi arasında ekstra bir gecikme ile sağlanır. Bu ekstra gecikmenin 
etkisi, optik çoğuşma anahtarında gerçek zamanlı çoğuşmanın bloklanma olasılığını azaltır.[2] 
 
Diğer protokolümüz ise JIT protokolüdür ve bir sonraki kısım tamamen bu protokole tahsis edilmiştir.  
 
3. JUST-IN-TIME İŞARETLEME PROTOKOLÜ 
 
Jumpstart 9, MCNC-RDI tarafından geliştirilmekte olan, optik çoğuşma anahtarlara dayalı olarak tasarlanmış 
olan bir tam optik ağ altyapı protokolüdür. Bu protokol kendi içinde  JIT protokolünü kullanmaktadır. Bu 
nedenle bu kısımda Jumpstart protokolü tarafından kullanılan JIT protokolü ele alınacaktır ve bu protokolün 
özellikle de işaret iletişimi kısmına değinilecektir. Bunun sebebi  de JIT protokolünde artık veri saydamlığının
tamamen sağlanabilmesi mümkün kılınmıştır.  
 
Jumpstart işaretleme, her mesaj için bağlantıya özel kimlik (yada etiket) kullanır. Böylece bir aciliyet anında 
bağın diğer ucunun  yakalanabilmesi ve çıkış bağında yeni bir kimlik yada etiket alınabilmesi sağlanır. 
İşaretleme akışındaki ilk mesaj (Oturum Bildirim yada Set Up) etiket-anahtarlamalı bir yol kurulması amacına 
hizmet eder. Böylece daha sonraki bütün mesajlar ileri ve geri yönlerde onu takip edebilirler. 

 
9 MCNC-RDI ile etkileşimli olarak bu protokol ile ilgili bazı çalışmalar yazarların çalışma grubu tarafından İ.Ü., 
Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde yürütülmektedir.  
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İşaretleme Protokolü Fonksiyonları;

Oturum Bildirimi: Bağlantıyı ağa duyurur. 
Yol Kurulumu: Kaynaktan hedefe kadar tamamen-optik bir yol kurulması için gerekli kaynakları düzenler. 
Veri İletimi:Ara anahtarları çoğuşmanın geliş zamanı ve uzunluğu ile ilgili olarak bilgilendirir. 
Durum Bakımı: Bağlantıyı sürdürmek için gerekli durum bilgisi bildirimini devam ettirir. 
Yolu Bırakmak: Işık yolu bağlantısını sürdürmek için alınan kaynaklar bırakılır. 
 
Kurulan bağlantının çeşidine göre işaretleme protokolünün yerine getirmesi gereken birçok fonksiyonlar vardır. 
Bunlar yukarıda anlatılmıştır. Bu evreler işaretleme protokolü tarafından ağ ile ilgili yapılan varsayımlara yani 
bireysel bağların güvenirliliğine, anahtarların kaynak tahsis etme yeteneklerine ve diğer faktörlere bağlı olarak 
yerine getirilir. 
 
Her bağlantı set up’ı birçok mantıksal evreye ayırabilir.[5] Fakat çoğa gönderim bağlantılarında bütün bu evreler 
ayrı ayrı tanımlanmalıdır çünkü çoğa gönderim bağlantılarında çoğa gönderim yol atama ağacı ilk olarak hiçbir 
veri gönderilmeden önce kurulmalıdır. 
 
Çoğa gönderim oturumunun bırakılması unicast oturumundan daha karışıktır. Herhangi bir yaprak herhangi bir 
noktada DROP PARTY mesajını kullanarak ağaçtan ayrılabilir.Her çoğa gönderim bağlantısı yol atama ve veri 
iletimi gibi iki durumu korur. Çoğa gönderim ağacına yeni üyeler eklemek yada çıkarmak veri iletim evresini 
etkilemez.[6] 
 
Şekil 5,6,7,8 Optik Çoğuşma Anahtarlama literatüründe de bahsedildiği gibi çeşitli JIT şemaları arasındaki ana 
farkları göstermektedir. 

 

Şekil 5.  Optik Çoğuşma Anahtarlama için işaretleme şeması: hazırlık süresi ve serbest kalma süresi 
belirli. 

 
Şekil 5`de iletimin belirli hazırlık süresi ve belirli serbest kalma süresi esasına uygun olarak gerçekleştirildiği
düşünülmüştür. Anahtar içindeki anahtarlama elemanları “Hazırlık” mesajının gelmesinden hemen sonra gelen 
çoğuşma için ayarlanır ve bu ayarlama “Serbest Bırakma” mesajı gelinceye kadar devam eder.[5] Bu yapıda 
anahtarlar hazırlık mesajının gelmesinden, serbest bırak mesajı gelinceye kadar ilgili çoğuşmaya tahsis edilirler.  
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Şekil 6.  Optik Çoğuşma Anahtarlama için işaretleme şeması: hazırlık süresi belirli, serbest bırakma 
süresi belirsiz. 

 
Şekil 6`da iletimin belirli hazırlık süresi ve yaklaşık zamanlı serbest bırakma süresi esasına uygun olarak 
gerçekleştirildiği düşünülmüştür. Burada, “Hazırlık” mesajı çoğuşmanın süresi hakkında bilgi taşır. Şekil 5’ten 
farklı olarak, çoğuşmanın sonunu bildirmesi için “Serbest Bırakma” mesajına gerek yoktur. Bu bilgi “Hazırlık” 
mesajının varış zamanından ve akabinde gelecek olan çoğuşmanın boyu hakkındaki hazırlık mesajının içerdiği
bilgi ile belirlenir.[5] Böylelikle anahtarın tahsisatı daha etkin olarak çoğuşma uzunluğuna göre ayarlanır ve 
çoğuşmanın beklenen süresi sonunda tahsisat sonlandırılır.  

Şekil 7.  Optik Çoğuşma Anahtarlama için işaretleme şeması: hazırlık süresi belirsiz, serbest kalma 
süresi belirli. 
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Şekil 7`de iletimin yaklaşık zamanlı hazırlık süresi ve belirli serbest kalma süresi esasına uygun olarak 
gerçekleştirildiği düşünülmektedir. Dolayısıyla, Şekil 7, Şekil 6’nın tersidir. Başka bir deyişle, çoğuşmanın bitiş
süresini tahmin etmek yerine, “Hazırlık” mesajının içerdiği bilgiye göre başlangıcı tahmin edilir. Ancak bu 
durumda belirli bir “Serbest Bırakma” mesajı gerekmektedir ki, anahtarlama elemanları diğer çoğuşmalar için 
serbest kalsın.[5] 
 

Şekil 8.  Optik Çoğuşma Anahtarlama için işaretleme şeması: hazırlık süresi ve serbest kalma süresi 
belirsiz.  

 
Şekil 8`de hem hazırlık süresi ve hem de serbest kalma süresi yaklaşık zamanlı olarak ele alınmıştır. Bu durumda 
“Hazırlık” mesajının içerdiği bilgiye dayanarak başlama ve bitiş zamanları tahmin edilir ve anahtarların tahsisatı
tam veri yığının geleceğinin tahmin edildiği sürede yapılır ve yine anahtarlar tam verinin iletiminin 
tamamlanacağının tahmin edildiği sürede serbest bırakılır. Böylelikle anahtarların en etkin şekilde kullanımı
sağlanmaya çalışılır.  

 
Yukarıdaki dört şekilden de anlaşılacağı gibi; bir anahtar içindeki anahtarlama elemanlarını kullanan aynı
çoğuşma için gerekli zaman miktarı farklı olacaktır. Çoğuşmanın başlangıç ve bitiş zamanlarının daha sıkı
tahmin edilmesi, ayarlanmış anahtarlama elemanlarının daha küçük ek yük tutması, ağdaki tüm çoğuşmanın
bloklanma olasılığını daha da azaltır. Belirli olan süreler en kötü zamanları verirken (kendi varış zamanlarına 
göre), tahmini olan süreler en iyi sonuçları verir.[5] 
 
4. SONUÇ 
 
Bu makalede, tam optik ağlarda optik çoğuşma anahtarlama ve optik paket anahtarlama yapılarından genel 
olarak bahsedilmiştir.  Daha sonra, çoğuşma anahtarlamadaki çoğuşmaların boyutlarına göre önerilmiş olan 
protokollerden JIT ve JET’in çalışma şekilleri üzerinde durulmuştur. 
 
Optik cihazlar geliştikçe, paket anahtarlama ve çoğuşma anahtarlama teknolojilerinde de, önemli gelişmeler 
olacaktır. Eğer çoğuşma anahtarlama, optik tampon gerektirmeyecek şekilde tasarlanabilirse, yakın gelecekte 
optik paket anahtarlamaya göre ticari olarak varlığını sürdürebilir bir teknoloji gibi görünmektedir.  
 
Ancak bu konuda yapılan çalışmalar henüz emekleme safhasındadır. Özellikle de uygulama konusunda daha kat 
edilecek çok yol vardır. Bu konu ile ilgili başlıca çalışma alanları şu şekilde özetlenebilir: optik ağlar için daha 
uygun protokollerin geliştirilmesi, optik ağlara uygun donanımların özellikle de optik kontrol mekanizmalarının
geliştirilmesi, optik ağlarda çalışacak üst seviye protokollerin yeniden düzenlenmesi .  
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