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Özet: 4G (Dördüncü Nesil) Mobil ve Kablosuz Sistemler konusunda yapılan araştırmalar 
sonucu hazırlanan raporda genel olarak 4G ağların genel mimarisi, 4G teknolojisinin 
geliştirilmesinde karşılaşılan  problemler, 4G  sistemini sağlayacak standartlar  ve 4G 
teknolojisinin getireceği hizmetler konularına değinilmiş ve bu konudaki son gelişmeler 
hakkında kısaca bilgiler verilmiştir. 
 
Anahtar Sözcükler: 4G (Dördüncü Nesil) Mobil ve Kablosuz Sistemler, 3G (Üçüncü Nesil) 
Mobil ve Kablosuz Sistemler, IP (internet) tabanlı sistem. 
 
1. Giriş 
Tüketiciler  mevcut teknolojiden daha 
fazlasını isterler.  İster televizyon ister cep 
telefonu ya da buzdolabı olsun, en son 
teknoloji ürününün yeniliklere sahip olması 
gerekir.  Internet’in gelişiyle, en çok aranan 
özellik daha iyi bilgiye daha hızlı 
ulaşabilmesi olmuştur.  Cep telefonu 
aboneleri  anlık mesajlaşma, mevcut kota ve 
telefon üzerinden internet erişimi gibi 
özelliklerden dolayı sabit faturalarından daha 
fazla ödeme yapmaktadırlar. Fakat bu, 
imkanların en son sınırından daha uzaktır; 
üreticiler,  fotoğraf ve video kayıt özellikli 
yeni telefonlar almayı müşteriler  için cazip 
hale getirmektedirler. Tüm gerekli bilgiye 
ulaşılabilmenin bir avuç içi bilgisayarda 
mümkün olduğu bir çağı tasarlamak artık dev 
bir adım değildir. Bu denli sağlam bir sistemi 
desteklemek için yaygın yüksek hızda 
kablosuz bağlantıya ihtiyacımız vardır. 
 
Günümüzde kullanıcılara yüksek hızda dijital 
kablosuz bağlantı sağlamak için bir dizi 
teknoloji mevcuttur. Bluetooth ve 802.11 
bunun örnekleridir. Bu iki model , on metre 
gibi kısa mesafelerde çok yüksek hızda ağ 
bağlantısı sağlamaktadırlar. Bu arada, GSM 
operatörleri uzun menzilli kablosuz bağlantı 
hızlarını artırmaya çalışmaktadırlar. Amaç 
aynı; 4. Nesil kablosuz sistemler için 4G 
olarak adlandırılacak bu tasarının amacı uzun 
menzilli yüksek hızlı kablosuz erişim. Böyle 
bir sistem ne vardır ne de standardizasyon 

olmadan günümüz piyasasında yer alacaktır. 
4. Nesil kablosuz teknolojinin, hem 
kullanıcılara hem de operatöre  sağladığı 
avantajlar sayesinde Amerika’ nın  
aracılığıyla standartlaştırılması 
gerekmektedir. 
 
2. 4G Nedir? 
Dördüncü nesil mobil telefon teknolojilerine 
verilen genel addır. Benzer GSM standartları 
gibi hücresel bir ağ sistemi kullanmakla 
birlikte üçüncü nesil şebekelerde baş gösteren 
kapsama alanı ve benzer problemler 
karşısında daha verimli bir teknolojidir. 3G 
ve 4G'nin en büyük özelliği, mevcut 
şebekelerle mümkün olmayan hızlı görüntü 
transferini mümkün kılmasıdır.1 
 
3. Şu Anki Sistemle İlgili Sorunlar 
Her zaman ve her yerde rastlanan yüksek 
hızlı kablosuz erişimin neden hala mümkün 
olmadığı merak edilebilir. Ne de olsa 
kablosuz üreticileri GSM ağlarının bant 
genişliğini yaygınlaştırma yönünde hareket 
etmektedirler . Neredeyse bütün önemli cep 
telefonu ağları Tablo 1 de gösterildiği gibi 
standart cep telefonlarında önerilen bilgi 
servisini sunmaktadır. 
 
Ne yazık ki, şu anki GSM ağı, bilgi servisini  
iyi bir şekilde kullanmaya yetecek kadar bant 
genişliğine sahip değildir. Bilgi transferi  
sadece yavaş değildir-analog modemlerin 
hızında- aynı zamanda elverişli olmayan bant 
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genişliği, bilgi için etkili bir şekilde tahsis 
edilmemektedir. Bilgi transferi, anlık sesli 
bilgi akışından daha fazla patlama yaratmaya 
meyillidir. Operatörler, daha çabuk erişim 
hızlarını  ve daha etkili transferleri hesaba 
katan farklı iletişim kurallarına çevirerek bu 
yoğun talebi karşılamak için şebekelerini 
artırmaya devam etmektedirler. 
 

 
Tablo 1: Şebeke Operatörleri ve Servisler 

 

 
Bunlar, kolektif olarak 3. Nesil ya da 3G 
servisler olarak bilinmektedirler. Ancak,  
şirketlerin şebekelerini geliştirdikleri yöntem 
problemlidir, hepsi son zamanlarda teknolojik 
gelişmelerle  farklı yönlerde  ilerleme 
kaydetmektedirler.2 Şekil 1 şu an kullanımda 
olan farklı teknolojileri  ve operatörlerin 
kullanmak için hangi teknolojileri 
planladıklarını göstermektedir. 
 
Çoğu teknolojinin benzer olmasına rağmen, 
hepsi aynı iletişim kurallarını 
kullanmamaktadırlar. Buna ek olarak, 3G 
sistemlerinin hala doğuştan kusurları vardır. 
Bilgi için iyi dizayn edilmemiştir;  bunlar ses 
için orijinal olarak dizayn edilmiş bir iletişim 
kuralı üzerine olan gelişmelerdir.  Böylece 
uygun spektrum bant genişliği 
kullanmalarıyla yetersiz kalmaktadırlar. Bu 
anlamda bilgiye yönelik bir iletişim kuralı 
gerekmektedir. 

Şebeke operatörlerinin kullandıkları 3G ve 
nispeten kullandıkları 4G alanında birbirine 
benzer 2 adet Pazar alanı oluşturmak 
gerekirse 4G’deki gelişmeleri görmek kolay 
olurdu. 3G üzerine konuşmak gerekirse, cep 
telefonu iletişimlerinde liderliği elinde 
bulunduran yetkililerden bir tanesi William 
C.Y. Lee 3G’nin yetersiz olabilecek derme-
çatma bir sistem olacağını ve endüstrinin 3G 
kablosuz teknoloji üzerine dönüşümlü olarak 
ilerleme kaydetmesi ve 4G için hazırlık 
yapması halinde en iyisi olacağını  
belirtmiştir (Christian)3. 4G iletişim kuralları,  
3G sistemleri kadar etkili bir şekilde 3 kata 
kadar spektrum harcayabilir,  dinamik şarj 
değişimlerini üstlenmenin en iyi yöntemlerine 
sahiptir ve 3G sistemlerinden daha fazla bant 
genişliği oluşturur. En önemlisi de, 4. Nesil 
sistemler, daha sonra  görüşülecek olan 
standart şebeke iletişim kurallarını 
kullanarak, internete bağlamak için daha çok 
kullanıcı çekecektir. 
 

 
Şekil 2 : Bir Oyun Olarak Şebeke Endüstrisi 

4. Gelişim Engeli 
Şu soruya ihtiyaç vardır: neden şebeke 
operatörleri 3G yerine 4G için ilerleme 
kaydetmektedirler? Operatör endüstrisi gibi 
bir Pazar alanı, Şekil 2 de görüldüğü gibi bir 
oyun gibi örneklendirilebilir:  
Hiç kimse 4G’ye dönüşüm 
gerçekleştirmemektedir hepsi 2,5G ve 3G 
servislerine kadar ilerleyerek sona 
ermektedir. Büyümeler birbirini izler ve 
sistemi bütünüyle yeniden biçimlendirmeye 
gerek duymaz bu yüzden kesinlikle 
ucuzdurlar ve dünyadaki diğer bölgelerdeki 
seri üretimde gereken teçhizat önceden 
geliştirilmiştir. 
 



Herkes 4G’ye dönüşüm gerçekleştirmektedir 
4G için gerekli olan teçhizat ve teknoloji, 
bütün şebeke operatörleri kendi içinde 
yatırım yaptıkları için ucuz olacaktır. Şebeke 
operatörleri müşterilerine ek servis için pazar 
payı ayıracaklardır. 
 
Oyunculardan bazıları 4G’ye dönüşümü 
gerçekleştirmektedirler  Tüm oyuncuların 
4G’yi tercih etmediklerinden dolayı 
teçhizatlar ikinci senaryodan daha pahalıya 
mal olacaktır. Dönüştürücüler müşterilerine 
daha fazla servis imkanı sağlayabilecek 
olabilmelerine rağmen bu, 4G’ye dönüşümün 
yüksek faturalarını yeteri kadar 
kapsamayacaktır.  
 
Bu yüzden, bir oyuncunun 4G stratejisini 
seçmesi halinde, ve hiç kimse kanuna 
uymazsa o oyuncu önemli bir dezavantaj elde 
edecektir. Hiçbir şebeke operatörünün 4G’ye 
geçmediği sürece 4G’ye dönmek için teşvik 
çabası yoktur.  Ulusal hükümetten bir dış 
temsilci Birleşik Devletler için standart 
telsiz(radyo) bakımından 4G üzerinde 
standardizasyon gerçekleştirmelidir.  Elbette 
ki, yasal şirketler 4G’yi ülke çapında 
uygulama fikrini teşkil edebilirler. Genel bir 
endişe ise, şimdiye kadar kötü bir şekilde 
başarısızlığa uğramış olan Birleşik 
Devletlerdeki HDTV’nin zorunlu tanıtımı 
için yapılan bu teklifle olan benzerliğidir.  
Ancak 4G ve HDTV arasında 2 önemli 
farklılık vardır. Birincisi servis 
operatörlerinin yapısıdır. Dönüşüm faturası 
15 yıllık bir ciro kadar tutacak olan kırsal 
kesimlerde çok sayıda televizyon yayın 
organı vardır. Ancak şebeke endüstrisinin 
böyle bir problemi yoktur. Oyuncular 
önceden yeterli sermayeye sahip olan milyar 
dolarlık şirketlerdir.  Sürekli şebeke 
büyümesi onların iş planlarının bir parçasıdır. 
Gerçekten bizim önerimiz büyümeleri için bir 
yön tayin etmeleridir. Şebeke operatörleri için 
ekonomik yatkınlığının sık sık incelenen bir 
alanı, bilgi güvenliği alanının dahilindedir. 
Operatörler, hava dalgaları aracılığıyla bilgi 

kullanıcılarının izinsiz açıklaması ya da hileli 
kullanımıyla para kaybedebilirler. Bu her iki 
duruma güvenli olmayan kablosuz bir sistem 
yol açabilir. Bu ders, Birleşik Devletlerde cep 
telefonlarını 1. neslin kullanımı süresince 
öğrenilmiştir. Ülke çapında herhangi bir 
standart oluşturulması gerekiyorsa güvenli 
olmalıdır. 
 
5. Mevcut Teknoloji 
Çoğu modern cep telefonları iki iletim 
teknolojisinden bir tanesi üzerine 
dayanmaktadır. Zaman ayarlı çoklu giriş 
(TDMA) ya da kod bölümlü  çoklu erişim 
(CDMA) (Riezenman 2000, 40)Bu iki 
teknoloji kolektif olarak 2G ya da 2. neslin 
yerini tutar.4 Her iki sistem, dijital olarak ses 
bilgisini kodlayarak ve sıkıştırarak daha sonra 
iletim üzerinden sonuçlanan bilgiyi parçalara 
bölerek gizli telefon dinlemelerini daha da 
zorlaştırmaktadır. 

5.1 TDMA 
TDMA ya da zaman ayarlı çoklu giriş, çoklu 
cihazlar tarafından kullanımı için zaman 
bölgesini alt kanallara bölen bir tekniktir.Her 
cihaz şekil 3’te görüldüğü gibi ağ üzerinde bir 
dizi cihazda tek bir zaman aralığına varır.Bu 
özel zaman aralığı süresince bir cihaza 
spektrumun bant genişliğinin tümünü 
kullanmasına  izin verilmektedir   ve diğer 
her cihaz  çalışma noktası alanı içerisindedir.5 
 
Zaman, ağ üzerinden her bir cihazın zaman 
aralığına ulaştığı çerçevelere bölünmektedir. 
Her bir çerçevede ‘n’  zaman aralıkları ve ağ 
üzerindeki ‘n’s cihazları için  de  bir diğeri 
bulunmaktadır. Pratikte her cihazın her 
çerçevede bir zaman aralığı vardır.Bu 
çerçevenin kurulumunu daha etkili ve daha 
basit kılar çünkü iletim dizisini kurarken hiç 
harcanan zaman yoktur. Bunda,  gönderecek 
hiç bir şeyi olmayan cihazlardaki kapasitenin 
ve bant genişliğini boşa harcamanın olumsuz  
etkisi vardır.(Leon-Garcia and Widjaja 2000) 
 



 
 
TDMA’yı daha etkili kılan  bir 
eniyileme(optimizasyon) çerçevenin 
başlangıcındaki  bir süresinin noktasının 
ilavesidir. Bu süre boyunca her cihaz ne 
kadar bilgi göndermek zorunda olduğunu 
göstermektedir. Bu kayıt dönemi boyunca  
gönderecek hiçbir şeyi olmayan cihazlar, 
onlara tahsis edilen bir zaman aralığı edinerek 
zamanı hiç boşa harcamazlar ve çok sayıda 
bekleyen bilgisi olan cihazlar onu 
göndereceği şeyle ekstra zaman elde edebilir, 
buna geliştirilmiş TDMA adı verilir 
(ETDMA) ve TDMA’nın etkinliğini orijinal 
analog cep telefonu şebeke kapasitesinin 10 
katına çıkarabilir.6 
 
Bilgi transfer edildiğinde  şebeke erişimi için 
bu eniyileme ile TDMA kullanmanın yararı  
ortaya çıkar. Bu, sıradan bir zamanda hususi 
bir bilgisayarda bekleyen bilginin miktarını 
ve oranını tahmin etmenin mümkün olmadığı 
anlamına gelmektedir. Bu tip bilgi, genellikle 
ses düzeyi, ses oranı ve fondaki ses 
miktarının  değiştiği yer olan ses iletiminde 
sıklıkla görülmektedir.Böylece bu tip bilgi 
için aşırı dağıtım çok az kapasite 
harcamaktadır. 

5.2 CDMA 
CDMA ya da kod bölümlü  çoklu erişim, bir 
hücredeki her cihazın her zaman tüm bant 
genişliği üzerinden iletim yapmasına izin 
vermektedir. Her bir mobil cihaz, sinyali 
düzeltmek ve kodlamak için kullanılan tek ve 
dik açılı koda sahiptir.( Leon-Garcia and 
Widjaja 2000) Cep telefonu ses bilgisini 

alındığı gibi dijitalleştirir ve o telefon için tek 
bir kodla bilgi 
şifrelemektedir(kodlamaktadır).7 Bu, 
telefonun tek bir kodundaki bütün 
bitler(ikiller) tarafından onu çoğaltarak ve 
sinyalin her bir bitini alarak 
gerçekleştirmektedir. Böylece bir bilgi biti, 
cep telefonu kodu  kadar aynı uzunlukta bir 
dizi bite dönüştürülmektedir. Bu, aynı frekans 
düzeyindeki diğer sinyallerle birleştirmeyi ve   
telefon koduyla bilindiği sürece alışılagelmiş 
bir cep telefonundan hala orijinal sinyali 
bulmayı mümkün kılmaktadır. Kodlandığında 
bilgi, bu iletime  ayrılan bant genişliği 
üzerinden yapılan iletim için 
değiştirilmektedir. Şekil 4’te  sürecin bir blok 
diyagramı gösterilmektedir. 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
Sinyal alma aşaması şekil 5’te 
gösterilmektedir.  Sinyal ayarı bozulduğunda,  
bir korelatör ve integratör(tümlev alıcı) çifti  
cep telefonundan tek bir kod üzerine dayalı 
sinyali düzeltir. Korelatö, cihaz için orijinal 
kodlanmış sinyali düzeltir ve integratör, 
düzeltilmiş sinyali gerçek veri dizgisine 
çevirir. 
 
Telif ücreti yüzünden gerçekleştirmesi daha 
pahalı olan CDMA’nın  Qualcomm 
tarafından Birleşik Devletlerde patenti 
alınmıştır. Bu, hangi sistemi 
gerçekleştireceğini seçerken cep telefonu 
tedarikçileri için bir faktör olmuştur. 
 
Yeni sistemi dizayn ederken güvenliği akılda 
tutarak  2G kablosuz mucitleri bugün hala 
kullanılabilen elverişli bir sistem 
üretebilmişlerdir. Ne yazık ki, 2G teknolojisi 
yaşını hissettirmeye  başlamaktadır. Bugün 
tüketiciler,  karşılığında 2G’nin 
yürütebildiğinden daha yüksek veri oranı 
gerektiren daha fazla özellik talep etmektedir. 
Hızlı veri erişimini sağlayabilmek için bant 
genişliğini muhafaza eden aynı dijital akışta 
ses ve veriyi birleştiren yeni bir sisteme gerek 
vardır.  İletimin her iki sonunda da gelişmiş 
yazılım ve donanım kullanarak 4G’nin bu 
probleme cevap olduğunu bulabiliriz.8 
 

6. 4G Donanımı 

6.1 Ultra Geniş Bant Ağları 
Ultra geniş teknoloji ya da UWB, bir 4G 
şebekesinin gerçekleştirilmesinde 
kullanılabilen gelişmiş bir iletim 
teknolojisidir. UWB’nin gizli yanı da ses 
olarak keşfedilir olmasıdır. Bu çok özel ses 
türü, en son telsiz frekans cihazlarında 
kesintiye sebebiyet vermez, fakat UWB’yi 
tanıyan ve sinyalde bir araya getirebilen  
başka bir cihaz tarafından şifresi çözülebilir. 
Sinyal, ses olarak gizlendiği için diğer telsiz 
frekans cihazları tarafından hala kullanımda 

olan frekansları kullanabildiği anlamına gelen  
frekans spektrumunun herhangi bir parçasını 
kullanabilir. (Cravotta) 
 
Bir ultra geniş bant cihazı, özel bir frekansta 
doğrudan iletilmeyen daha çok tam 
spektruma doğru yayılan bir dizi kısa, düşük 
güçte elektrik  vurumları yayarak 
çalışmaktadır (Butcher). Şekil 6’da görüldüğü 
gibi ultra geniş bant 3.1 ve 10.6 arasında bir 
frekans kullanır. 
 
Vurum ‘gürültü(ses) kontrollü’ olarak 
adlandırılabilir, çünkü düz değil, spektruma 
doğru kıvrımlıdır. Diğer yandan, gerçek ses 
hiçbir kontrolü bulunmayan  bir dizi frekansa 
doğru aynı şekilde bakardı. Bu yüzden, 
vurumun kendisi gibi aynı frekansı olmayan 
düzenli ses, vurumu iptal etmez. Karışım,  
vurumu gizlemek için bütün olarak 
spektrumu kaplamak zorunda olurdu.9 

 
UWB  günümüz kablosuz ağlarından altı kat 
daha hızlı saniyede 60mgbt kadar bant 
genişliği sunar. Ayrıca sürekli bir sinyal  
yerine vurumları  ilettiği için önemli derecede 
daha az güç sarf etmektedir. UWB  deniz 
veya kaya tabakaları gibi nesnelerden geçerek 
yüksekten düşüğe tüm frekansları 
kullanmaktadır.  Ancak,  UWB sinyalinin 
güçsüzlüğünden dolayı sinyal ayarlamak için 
özel antenlere gerek vardır. 

6.2 Akıllı Antenler 
Çoklu akıllı antenler sinyal bilgisini bulmak, 
ayarlamak ve aramak için çalıştırılabilir. 
Antenler hem dinleyip hem konuşabildikleri 
için akıllı bir anten geldikleri   yöne  
sinyalleri tekrar gönderebilir. Bu, anten 
sisteminin yalnızca birçok kez daha sesli 



duyamaması fakat yine de daha sesli ve direkt 
olarak cevaplayabilmesi anlamına 
gelmektedir. (ArrayComm 2003) İki tip akıllı 
anten vardır:  
 
Anahtarlanmış Işın Antenleri (Şekil 7’ de 
görüldüğü gibi) iletimin  sabit ışınlarına 
sahiptir ve telefonu olan kullanıcı, sektörde 
ilerlerken önceden belirlenmiş bir ışından 
diğerine anahtarlanabilirler.  
 
Uyarlamalı Huzme  Antenleri (Şekil 8’de 
görüldüğü gibi) kullanıcıyı izlemek ve 
bulmak, karışımı en aza indirgemek, 
kastedilen sinyal alımını maksimum seviyeye  
çıkarmak için algoritmaların  işleyişini 
sağlayan bir dizi  değişik yeni sinyalinin  
kullanımının güncellemesine  karşı  en 
gelişmiş akıllı anten yaklaşımını temsil 
etmektedir.(ArrayComm 2003) 
Böylece akıllı antenler: 

• Elverişli gücü etkili kılabilir 

• Baz  istasyonu dizisini ve kapsama 
alanını arttırabilir 

• Uygun spektrumu yeniden kurabilir 

• Bant genişliğini arttırabilir 

Kablosuz cihazların pil ömrünü uzatabilirler 

 
 

UWB  ve akıllı anten teknolojisinin bir 4G 
sisteminde büyük  bir rol oynayabilmesine 
rağmen hem  biriktirme hem de gönderme 
tarafından bakıldığında veriyi işlemek için  
gelişmiş yazılıma ihtiyaç vardır. Gelecekteki  
kablosuz dünyasının muhtemelen heterojen 
bir teknoloji karışımı olacağına göre  bu 
yazılımın esnek olması gerekir. 

7. 4G Yazılımı  
4G muhtemelen kablosuz LAN teknolojileri 
(Ör. IEEE 802.11) genel hücre şebekeleri 
(2.5G, 3G) ve hatta kişisel ağlar da  dahil 
olmak üzere farklı kablosuz ağların bir 
bütününü oluşturacaktır. Bu çatı altında, 
4G’nin farklı ağ tiplerine dolaşabilen bir dizi 
geniş mobil cihazları desteklemesi 
gerekmektedir.(Cefriel) Bu cihazlar,  bir 
cihazın farklı ağlar üzerinden çalışabilme 
yetisine sahip olmak zorunda olduğu 
anlamına gelen, farklı ağları desteklemek 
zorunda kalmıştır. Bu çok bağlantılı 
fonksiyonel cihaza  tek çözüm ise tanımlı 
telsiz cihazlarıdır.10 
 
7.1 Yazılım Tanımlı Telsiz Cihazları 
Bir yazılım tanımlı telsiz cihazı, yazılım 
kullanımıyla  herhangi bir standart telsiz veya 
frekansa göre yapılandırılabilen olanıdır. 
Örneğin,  birisi Sprint abonesiyse ve 
Cinguların olup da  Sprint servisinin olmadığı 
bir bölgeye taşınmışsa, telefon otomatik 
olarak  bir CDMA frekansından bir TDMA 
frekansının işleyişine dönüşür.Buna ek 
olarak, yeni bir standart oluşturulması 
gerekiyorsa, telefon basit bir yazılım 
güncellemesiyle yeni standardı 
destekleyebilecektir. Günümüz telefonlarıyla 
bu imkansızdır. 4G bağlamındaki  bir yazılım 
tanımlı telsiz cihazı, farklı geniş bant ağları 
üzerinden çalışabilecek ve kullanıcı ev 
dışındayken, bir diğer şebekeye sorunsuz bir 
şekilde geçebilecektir.  
 
Yazılım tanımlı telsiz cihazlarının en iyi 
avantajı, ortaya çıkan kablosuz standartların  
programlanması için gereken geniş 



esnekliğidir.Bu donanımda ve altyapıda, 
herhangi bir değişiklik olmaksızın yeni 
yazlımla dinamik olarak 
güncellenebilmektedir. Dolaşım, farklı 
standartlarla ilgili bir sorun olabilmektedir. 
Fakat yazılım tanımlı telsiz cihazıyla 
kullanıcılar yeni bölgeye girdiğinde sadece 
arabirim yükleyebilirler ya da yazılım sadece 
otomatik olarak yükleme yapabilir.(Wang, 
2001) 
 
Elbette ki, herhangi bir konumda yazılımı 
yükleyebilmek için verinin bazı standartlara 
göre format edilmesi gerekmektedir. Bu, 
bilgiyi küçük paketlere bölecek olan paket 
katmanının işidir. 
 
7.2. Paket Katmanı 
Paket katmanı, iletilmekte olan  veriyi 
iletilmekte olan yöntemden ayıran bir 
soyutlama katmanıdır. İnternet dosyaları, 
resimleri, videoları ve diğer bilgileri aynı 
donanım üzerinden taşımak için bu paketlere 
güvenmektedir.Bir paket katmanı olmaksızın, 
bilginin her çeşidi için her bilgisayarda ayrı 
bir bağlantı ya da  bilgiyi taşımak için ayrı 
dolaşım cihazıyla ayrı bir şebekeye gerek 
vardır. Paketler nasıl format edildikleriyle 
ilgili kuralları takip eder ve bu kuralları takip 
ettikleri sürece herhangi bir boyutta 
olabilirler ve  şebeke üzerinden bir diğerine 
herhangi bir cihazdan herhangi bir bilgi 
çeşidini  taşıyarak bu bilgiyi kapsayabilirler. 
Son zamanlarda, şebeke sistemlerinde 
yapılandırılan çok az aksaklığa dayanıklılık 
vardır. Ses bilgisinin çok ufak bir biti(ikil) 
konumlar arasında gerçekleşen transferde ya 
bozulur ya da kaybolmaktadır ya da diğer 
cihazlardan gelen karışım  bir şekilde iletimi 
etkilerse , bu konuda yapılabilecek hiçbir şey 
yoktur. Bu kayıp genellikle önemsiz olsa bile, 
duyarlı cihazlarda büyük sorunlara yol 
açabilmekte  ve anlaşılmaz bir boyutta ses 
bilgisini bozabilmektedir. Bütün bu 
problemler, düşük bir servis kalitesine 
katkıda bulunabilir.(QoS) 
 

7.3 Paketler 
7.3.1 Avantajlar 
Paketlerin çok sayıda avantajları ve çok az 
sayıda da dezavantajları vardır.  Bu paketler 
bilgi transferi yapmak için kanıtlanmış 
metotlardır.11 Paketler: 
 
Daha Güvenli paketler türlü nedenlerden 
dolayı niteliği gereği daha güvenlidir: 

• Tahmin edilebilir bir algoritma, 
herhangi bir boyutta olabilen her 
türlü miktarda bilgi kapsayabilen 
paketleri bölmez. Ayrıca paketler, 
her biri diğer cihazların paketleri 
tarafından bölündükten sonra 
şebekenin sağ tarafına hareket 
edebilirler ve hepsi şebekeler 
üzerinden aynı yönü takip edebilirler 
ya da her biri farklı bir yön 
izleyebilir. 

• Paketlerdeki veri, geleneksel veri 
şifreleme metotları kullanarak 
şifrelenebilir.  ROT-13, PGP ve 
RSA de dahil olmak üzere veriyi 
şifrelemenin bir çok yolu vardır. Bir 
paket ne çeşit bir bilgi taşıdığını göz 
ardı ettiği için bu paketteki bilgi, bu 
yollardan herhangi birini kullanarak 
şifrelenebilir. Aynı paket içinde, 
bilgi kesimi nasıl şifrelenirse 
şifrelensin, yalnızca alıcı cihazın 
veriyi nasıl şifreleyeceğinin 
bilmesini gerektirerek paket hala 
aynı yolla bir yerden diğerine 
ulaşacaktır. 

• Kastedilen alıcı olmadan, 
paketlerden gelen veriyi yeniden 
yapılandırmanın hiç basit yolu 
yoktur. Paketler kastedilen varış 
noktası için aynı yolu kullanabildiği 
için paketler kastedilen yerlerinde 
olmadan onları birlikte parçalamak 
genellikle zordur. Şebekelerden 
gelen paketleri taramak için aletler 
vardır, ancak her iletişim başına ses 
paketleri ve şebekelerin alım yaptığı 
ses paketleriyle, özellikle paketler 



şifrelenmişse, bir paket iletişimini 
etkili bir şekilde‘izlemek’ için bir 
yığın güç iletimine  ve depolamaya 
gerek olurdu . 

 
Daha Esnek Son teknolojiler, bir iletişimin 
bir ucundan diğer ucuna direk bir yol 
gerektirmektedir. Bu, yürürlükteki şebekenin 
esnekliğini sınırlar; bir şebekeden ziyade bir 
çok direk iletişim yolları gibidir. Yürürlükteki 
sistemdeki yola bir şey olduğu zaman bilgi 
kaybolur ya da bağlantı sonlandırılır.(ör. Bir 
telefon kesintisi) Paketler sadece başlangıç 
noktası, varış noktası ve en azından 
aralarında bir yol gerektirmektedir. Paketin 
kullandığı yollardan birine bir şey olursa, yol 
ekipmanı gitmesi gereken yeri bulmak için 
paketteki bilgiyi kullanır ve dolayısıyla ona 
öteki yolu verir. Şebekeyle ilgili sorunun 
hizmet kesintisi veya düşük hızlı bağlantı 
olup olmadığına bakılmaksızın, paketteki veri 
ve yol ekipmanı, paketin mümkün olduğu 
kadar çabuk bir şekilde gitmesi gereken yere 
ulaşmasını sağlar.12 
 
Daha Güvenilir Paketler, kapsadıkları bilgi 
hakkında  genel şeyleri bilmektedir ve varış 
noktalarındaki hatalarından dolayı kontrol 
edilebilmektedirler. Hata düzeltim verisi 
paketin en son kısmında şifrelenebilir ve bu 
yüzden eğer iletim, bilginin bir bitini bile 
bozarsa, alıcı cihaz yeniden iletilecek olan 
veriyi sorgulayacak ve tanıyacaktır. Ayrıca, 
paketlerin bir tanesinin bile kaybolması 
halinde, alım bitiminde cihaz bir şeylerin 
yanlış gittiğini bilmesi ve sorgulanan paketin 
tekrar gönderilmesini istemesi için paketler 
numaralandırılır. Buna ek olarak, bir şeyler 
yanlış gittiğinde,  gerçekten geçici problemi 
yeniden gönderilmesini gerektirdiği sürece 
sadece birkaç kaybı isteyerek paketlerin geri 
kalanı, sorun dahilinde bir çözüm bulacaktır.  
 
Kanıtlanmış Teknoloji Paketler aslında 
iletişime dayalı tüm verilerdeki esas 
teknolojilerdir. 30 yıl önce internetin 
başlangıcından beri paketler, tüm veri 
iletimleri için kullanılmıştır. Teknolojiler, 

şebekeden paket iletimi için hemen hemen 
%100 bir QoS sağlamak amacıyla gelişmiştir. 
Standartlaştırması daha kolay Son 
teknolojiler,  ses iletişimini parçalarına 
ayırmak için türlü metotlar kullanırlar. 
Bunların hiç biri birbirleriyle bağdaşmaz. 
Ancak paketler son derece değişik cihazlarla 
bağdaşmaktadır. Paketler,  farklı tip bilgiyi 
taşıyabilirler ve farklı boyutlarda olabilirler, 
fakat herhangi bir iletim metotlarını kullanan 
herhangi bir şebeke üzerinden dolaşım 
yapmak için hala aynı temel donanıma 
sahiptirler. Aslında bu, farklı teknolojileri 
aynı temel bilgiyi kullanmaya 
alıştırabilmektedir (Howstuffworks.com). 
Esas bilginin 896 bitini taşıyan bir paket 
formatının örneği şekil 9’da görülebilir. 
‘Protokol’(iletişim kuralları) kısmı, ne çeşit 
bilginin şifrelendiğini açıklamak için gerek 
duyulan  bilgiyi kapsamıştır. IP üzerinden Ses 
kullanan bir ses durumunda H.323 
okunacaktır. (Protocols.com) 
 
Genişletilebilir  Geçmiş yıllarda İnternetin 
büyümesinde gösterildiği gibi, paketlerin 
kapasitesi genişletilebilir. Paketler, kısa 
metinli mesajlardan video, ses ve diğer büyük 
veri tiplerine kaymıştır. Verici(transmiter) 
kapasitesi yeteri kadar geniş olduğu sürece 
bir paket her boyutta bilgi taşıyabilir ya da 
çok sayıda paket, küçük parçalara bölünmüş 
bilgiyi taşıyarak gönderilebilir. Bir paket, 
nasıl başlayıp nasıl bitireceği standardına 
uyduğu sürece  her boyuttaki bilgi  paketin 
içine şifrelenebilir fakat iletim donanımı farkı 
tanımayacaktır. 
 

 
 
 
 



7.3.2 Dezavantajlar 
 Ne yazık ki, paket kullanmak, tüm şebeke 
donanımının artırılmasını ve değiştirilmesini 
gerektirecektir. Tüketicilerin yeni telefon 
satın almaları ve operatörlerin de baz 
kulelerine yeni teçhizat döşemeleri 
gerekecektir. Aslında, ses bilgisi yerine data 
paketlerini revaçta göstererek iletişim 
sisteminin baştan başa yeniden yapılanması 
gerekecektir. Ancak, teknolojik gelişimin en 
son adımları gösterildiğinde, çoğu tüketici her 
6 aydan 12 aya kadar yeni telefonlar satın 
alacaklar ve operatörler de sürekli olarak ya 
büyüyen talebi karşılamak ya da yeni ve 
pahalı servisler sağlamak için piyasaya yeni  
cihazları sunacaklardır. Tek tip telefonun 
desteklendiği alanlar ve bu cihazların 
piyasada dolaşımı engellendiği zaman tüm 
şebekeler yeterli olacaktır. Donanımın, doğal 
olarak yenilenmesinden dolayı, makul bir 
zamanda zorunlu bir gelişmenin, cep telefonu 
şirketleri veya tüketiciler açısından usulsüz 
aşırı fiyatlara maruz kalmasına gerek yoktur.   
 
Paket kullanmanın teknolojik dezavantajı ise 
gerçekten bir dezavantaj değil üstesinden 
gelinecek bir engelden daha fazlasıdır.  Ses 
ve veri şebekeleri birleştiğine göre, veri 
şebekesi üzerinde milyonlarca yeni cihaz 
meydana gelecektir. Bu kesintisiz İnternet 
için adres boşluğunu(aralığı) ya yeniden 
düşünmeyi ya da kablosuz ve var olan 
şebekeler için ayrı bir adres boşluğu 
kullanmayı gerektirecektir. 
 
7.4 Paketlerin Uygulanması 
7.4.1 En son sistem: Ipv4 
Son zamanlarda, İnternet, cihazları 
yerleştirmek için İnternet Protokol versiyon 4 
kullanmaktadır. Ipv4, 3 sayının her bir 
ünitesinin 0’dan 255’e kadar sıralanabileceği 
yer olan xxx.xxx.xxx.xxx formatında bir 
adres kullanabilir (ör.130.207.44.251). 
Kombinasyonlar ayrılsa da, bu adres formatı, 
yaklaşık olarak 4.2 milyar benzersiz adrese 
izin verir. Ipv4 kullanan hemen hemen tüm IP 
adresleri atanmıştır ve her gün İnternete 

bağlanan yeni cihazların sayısını veren boşluk 
bitmektedir. İnsanlar buzdolaplarını, 
arabalarını ve telefonlarını İnternete  
bağladıkça daha geniş bir adres boşluğuna 
ihtiyaç duyulacaktır. 
 
7.4.2 Tavsiye edilen sistem: Ipv6 
Gelecek nesil adres sistemi, cihazları 
yerleştirmek için İnternet Protocol  versiyon 
6(Ipv6) kullanmaktadır. Ipv6 daha geniş 
adres boşluğuna sahiptir. Adresini, her x’in 
adresinin 1/8 ini oluşturan on altılı sayı 
sistemi olduğu x:x:x:x:x:x:x:x formundan 
almaktadır. Buna örnek ise 
FEDC:BA98:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3
210 (İnternet Mühendisliği Çalışma Grubu).  
Bu adres formatını kullanırken yaklaşık 
olarak 3.40 ∗ 1038  sayıda eşsiz adres için 
boşluk vardır. Bu, yaklaşık olarak IPv4 adres 
boşluğu kadar 8.05 ∗ 1028  kat geniştir ve 
birkaç kez beklenen genişlemelerin hepsi için 
gereken boşluk kadar  tüm kablolu ve 
kablosuz cihazlar içinde boşluk 
gerekmektedir. Eşsiz bir adrese sahip olmak 
amacıyla her telefon için yeteri kadar adres 
vardır. Böylece,  yarının telefonları, 
kendilerinin varolan şebekelerini kullanmaya 
devam etmek yerine İnternet üzerinden  VoIP 
kullanabileceklerdir. 
 
7.4.3 IP üzerinden Ses İletimi (VoIP) 
 IP üzerinden ses iletimi, veri ağları üzerinden 
ses iletişimi için en son standarttır. İlki  
Uluslar arası Multimedya 
Telekomünikasyonları Konsorsiyum 
standardı H.323 olan VoIP için zaten birkaç 
standart vardır. VoIP,  PBX bazlı sistemlerle 
yer değiştirmek için birçok ofiste ve İnternet 
üzerinden ucuz ve uzun mesafeli telefon 
görüşmeleri sunan Net2Phone ve Go2Call 
gibi birkaç şirket tarafından zaten 
kullanılmaktadır. VoIP veri paketlerinin 
yaptığı gibi esnekliğe izin vermektedir ve 
şebeke göz önünde bulunduruldukça VoIP 
paketleri diğer paketler gibidir. Bu paketler, 
paket bazlı iletişimi destekleyen herhangi bir 
ekipman üzerinden dolaşım yapabilmekte ve 



paketlerin alım yaptığı diğer yararları ve hata 
düzeltmelerinin hepsini kabul etmektedirler. 
Data Internet telefon şebekesi arasında birçok 
ara bağlantı vardır, VoIP müşterileri 
birbirleriyle sadece iletişim kurmakla kalmaz, 
aynı zamanda eski telefon sistemi 
kullanıcılarıyla da iletişim kurabilmektedirler.  
 
VoIP’ in izin verdiği diğer bir şey ise direk, 
bağlantı bazlı iletişimden VoIP iletişimine 
yavaş geçişidir. Ana hatlar, eski stil telefon 
kullanıcılarının aynı şekilde merkezi ofislere 
bağlantı kurmalarını sağlayarak yer 
değiştirilebilirler.  Ancak, merkezi ofisler, 
merkez ofis noktasına bağlantı kuracak bir 
IPv6 İnternet ana hattına bağlanacaktır. En 
uçtaki kullanıcı için herhangi bir fark 
gözükmeyecektir fakat iletişim, merkezi 
ofisler ve iletişimin sonu arasında kısa 
bağlantıların dışında paket yararlarını 
sağlayarak ilk önce, bir paket bazlı sistem 
üzerinden  meydana gelecektir. 
 
Elbette ki, meraklı kullanıcıları dinlemek ve 
izlemekten uzaklaştırmak için ses  de dahil 
olmak üzere tüm veriler geçiş halindeyken 
şifrelenmelidirler. 
 
7.5. Şifreleme  
İki adet şifreleme ve şifre çözme tekniği 
yaygın olarak kullanılmaktadır: asimetrik ve 
simetrik şifreleme. Simetrik şifreleme, 
şifreleme algoritmasının tersi şifre çözme 
algoritması olan her iki abonenin de mesajları 
şifreleme ve şifrelerini çözme sistemi 
üzerinde karara vardıkları daha bilindik 
olanıdır. Modern simetrik şifreleme 
algoritmaları soysaldırlar ve algoritmayı 
değiştirmek için bir şifre kullanırlar. Böylece, 
iki abone de iletişimleri için kullanacakları 
özel bir şifre üzerine yerleşebilirler. Sorun 
şifre taşımaktır. Şifrenin yolunu kesen üçüncü  
bir abone  olmadan her iki abone şifreyi nasıl 
elde ediyor? Yasal kaydı olmayan bir 
kullanıcı şifre alırsa mesajların şifrelerini 
çözebilir. Bu sorunun çözümü asimetrik 
şifrelemedir. Simetrik şifrelemede şifreleme 
ve şifre çözme algoritmaları terstir, fakat şifre 

aynıdır. Asimetrik şifrelemede şifreler ters, 
algoritma aynıdır. Hile, bir şifrenin değerini 
diğer bir şifre kullanılarak ortaya 
çıkarılamamasıdır.Bir asimetrik sistemde 
(aynı zamanda genel şifre olarak adlandırılan) 
bir son kullanıcı  bir şifreyi genelleştirir ve 
diğer şifreyi de saklı tutar. Bu yüzden tüm 
aboneler  algoritmayı ve genel şifreyi bilirler. 
Her abone kullanıcılarıyla iletişim kurmak 
isterlerse, abone genel şifreyi kullanarak 
mesajı şifreleyebilir ve sadece kullanıcı(kendi 
özel şifresiyle) mesajı şifresini çözebilir. 
Hatta, kullanıcı bir mesajı  kendi özel 
şifresiyle  şifreleyerek oluşturabildiğini 
kanıtlayabilir. Eğer şifrelenen mesaj, genel 
şifreyle çözüldüklerinde diğer kullanıcılara 
tanıdık gelirse, o zaman bu  aboneler, 
kullanıcının  o mesajı oluşturması gerektiğini 
bilirler. (Dankers, Garefalakis, Schaffelhoffer 
ve Wright 2002, 181) 
 
Durumlar, ya simetrik şifrenin ya da 
asimetrik şifrelerin kullanışlı olduğu kablosuz 
ağ sistemlerinde meydana gelmektedir. 
Asimetrik şifreler, özellikle genişletilmiş bir 
bağlantı amacıyla  simetrik bir şifre 
oluşturmada kullanılan bir kerelik bağlantılar 
için kullanışlıdırlar. Bu arada, simetrik 
şifreler daha küçük ve daha hızlıdır ve 
böylece şifre taşıma  sorun olmadığı sürece 
daha çok tercih edilmektedir. Bunun 
mükemmel bir örneği, her telefona 
yerleştirilen GSM sisteminin abone bilgi 
kartıdır. Bu kart her abone için eşsiz bir 
simetrik şifre taşımaktadır. 
 
 
7.6. Esneklik 
 Gerçekte farklı şifreleme programlarının 
kullanımı şebeke veri akış dizaynı dahil 
olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Böylece 
şifreleme metodunun, diğer belirleyici 
faktörler değiştiği zaman değişebilir olması  
önemlidir. Urbana bölgesi Illinois 
Üniversitesinden Al-Muhtadi, Mickunas ve 
Campbell, mobil sunucular tam IP yüklü 
cihazlara dönüştüğü kadar hızlı daha esnek, 
yeniden yapılandırılabilir ve  



ölçeklendirilebilir güvenlik mekanizması 
sağlaması yönünde daha çok talep  olduğu 
için 2G ve 3G sistemlerinde varolan güvenlik 
programlarının yetersiz olduğunu kabul 
etmeyi öngörmüşlerdir. (Al-Muhtadi, 
Mickunas and Campbell 2002, 60) 
 
Ne yazık ki IPv6, iletimde veriyi sadece 
koruyabilmektedir. Kişisel uygulamalar, 
güvenlik açığı vererek veri işleyişinde hatalar 
içerebilir. Bu açıklar, tüm mobil cihazların 
güvenliğinin uzlaşılmasına izin vererek 
uzaktan istismar edilebilirler. Böylece, her 
kablosuz cihaz, güvenlik açıkları keşfedilip 
sabitlendikçe yazılım uygulamasını 
güncellemek için bir süreç  sağlamalıdır. 

7.7  Anti-Virüs   
Kablosuz cihazlar daha da güçlendikçe diğer 
her bilgisayarda olduğu gibi aynı güvenlik 
zayıflığını sergilemeye başlayacaktır. 
Örneğin, kablosuz cihazlar Truvalara(hacker) 
kurban gidebilirler ya da virüsler tarafından 
bozulurlar. Bu yüzden, her yeni kablosuz 
portatif cihaz, antivirüs yazılımını 
kapsamalıdır. Bu yazılım, işlemdeki  şüpheli 
yazılımı kaldırmak için kullanıcıyı harekete 
geçirerek her porta giren dosyaları ve e-
mailleri gözlemlemelidir. Ayrıca antivirüs 
yazılımı virüslere ayak uydurması için 
güvenli ve uzak yazılım gözlemleme 
güncellemesine izin vermelidir.( NIST, U.S. 
Dept. Of Commerce, 5-34) 
 
 
8. Sonuç 
Tüketiciler, yazılım ve donanımın 
kullanımının kolay olmasını ve iyi 
çalışmasını talep etmektedir. Gerçekten, 
tüketicilerin satın aldıkları üründen  en iyi 
kalite ve özellikleri beklemesi kültürümüzün 
bir parçası gibi görünmektedir. Halen 
kablosuz cihaz içeren  cep telefonu endüstrisi 
istisna değildir. 
 
Bu arada, endüstrideki rekabet gittikçe 
hararetlenmektedir. Operatörler, değişik 3G 

çözümlerine dönerken teşvik edici unsur 
olarak en son özellikleri tedarik etmek için 
gereken altyapı yüzünden kapışarak parçalara 
ayırmaktadırlar.Ne yazık ki bu,  pazardaki 
müşterileri şaşırtmaya yarayacaktır. 
 
Müşteriler, onlara sunulan özelliklerin basit 
ve anlaşılır olmasını isterler.  Kablosuz 
operatörleri,ss acımasız bir endüstride para 
kırmak isterler. Birleşik Devletler 
Hükümeti’nin yardım istemesi halinde, 
abonelere yardım etmenin en iyi yolu gelecek 
kablosuz standardı gibi 4G’yi 
güçlendirmektir. Tüketicilerin arzu ettikleri 
yazılım zaten yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Donanımın kablosuza aktarımı piyasaya 
sürülmeye hazırdır ve hepsinin güvenli bir 
şekilde  çalıştığından emin olmak için 
güvenlik uygulamalarımız vardır. Hükümetin 
doğru yöne yönlendirilmeye ihtiyacı vardır ve 
FCC’nin hepsi dahil ekonomik geçişi tutarlı 
kılmak için 4G’yi standartlaştırması 
gerekmektedir. 
 
Bu çözüm gerektiren bir ihtiyaçtır. Kablosuza 
doğru ilerlemekte olan bugünün kablolu 
toplumunun bir sorunu vardır ki o soruna 
çözüm 4G’dir. 
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