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Özet: Kısıtlı kapasitelere sahip akıllı aygıtların son derece yaygın kullanılır hale gelmesi daha 

önce mümkün olmayan özgün kullanım senaryoları ve servisleri olanaklı kılmaktadır. Ancak 

bulut bilişim altyapısının temel ögesi olan sanallaştırma ile sunucular geleneksel altyapılardaki 

gibi sabit bir ağ konumu ve adresinden servis vermez hale gelmiştir. Bu nedenle, sunucu 

merkezli yapıdan servis merkezli yapıya geçilmesi önerilmektedir. Yazılım-tanımlı ağlar 

(YTA), servis merkezli olmanın getirdiği karmaşık ağ tasarımını yönetmek için aday 

çözümlerden bir tanesidir. Bu çalışmada YTA’nın servis odaklı ağ altyapısına katkıları alanda 

yapılan örneklerle sunulmuştur. Ayrıca pratik servis merkezli bir yaklaşım örneği olarak YTA 

kullanılarak TCP/IP protokol yığıtının korunduğu bir deney düzeneği gerçeklenmiştir. 

 
Anahtar Sözcükler: Servis Merkezli Ağ, Yazılım Tanımlı Ağ, Bulutçuk, Bulut Bilişim, 

OpenFlow, Bilgi Merkezli Ağ, 

 
Abstract: The remarkable increase in the usage of smart devices which have limited capacity 

enables novel use cases and services which become feasible as it never was. However, servers 

become incapacitate to provide service with fixed network location and address due to 

virtualized environment. In order to provide a better service for these devices, the network 

needs to be shifted from host-centric to service-centric. Software-defined networks (SDN) are 

one of the possible solutions for managing the complex service-centric network design. This 

study proposes and discusses the contribution of SDN to service-centric design possible 

approaches. Besides, in order to provide a practical SDN-based service-centric approach, an 

experiment is designed which does not modify TCP/IP protocol stack. 

 

1. Giriş 

 

Günümüzde hesaplamaya dayalı işlemler için 

oldukça gelişmiş cihazlar haline gelen akıllı 

telefonların dışında, akıllı gözlük ve akıllı 

saat gibi giyilebilir cihazlar sayesinde sağlık 

uygulamaları, yüz tanıma sistemleri gibi 

çeşitli özgün kullanım senaryoları bir 

gerçeklik kazanmıştır. Ancak giyilebilir ve 

akıllı cihazların hesaplama güçleri, 

bahsedilen özgün senaryoları gerçekleştirmek 

için henüz yeterli seviyeye ulaşamamışlardır. 

Bu gereksinimi sağlamak amacıyla 

kullanılabilecek yöntemlerden en önemlisi, 

bulut bilişim sunucularından veya uçta 

hesaplamayı olanaklı kılan, bulut sunucuları 

kadar güçlü olmayan ancak LAN tipi düşük 

gecikmeler ile çalışan “bulutçuk” (Cloudlet) 

[1] ismi verilen sunuculardan yararlanmaktır. 

Bu sayede farklı gereksinimlere sahip olan 

servis ihtiyaçları için bulut veya bulutçuk 

tarafından yüksek hizmet kalitesi 

sağlanabilmektedir. 

 

Sunulan servis çeşitliliğinin ve veri trafiğinin 

devasa bir şekilde artması sonucu günümüz 



ağ altyapısı, dinamik bir ortamda kullanıcı 

deneyimi gereksinimlerini istenilen düzeyde 

sağlayamamaktadır. Dağınık olarak bulunan 

içerikler ve bunlara duyulan ihtiyaç 

sonucunda mevcut “sunucu merkezli” ağ 

yapısının “bilgi merkezli” yapıya 

dönüştürülmesi önerilmektedir. Bilgi 

merkezli ağlarda (Information-centric 

network), kullanıcı ve kullanıcı cihazı 

üzerinde çalışan uygulama, sunucu 

bilgisinden bağımsız olarak talep ettiği veri 

ve/veya servise erişebilmektedir [2]. Bu 

sayede, ağ üzerinden verilen servisin hangi 

sunucu tarafından sağlanacağına odaklanmak 

yerine, hedef servisten gelecek veri ve/veya 

yordamlara odaklanmak bilgi merkezli 

ağların öncelikli hedefi olarak karşımıza 

çıkmaktadır [3].  

 

Günümüzde İnternet haberleşme altyapısında 

kullanılan TCP/IP protokol yığıt sunucu 

merkezli bir şekilde tasarlanmıştır. Ancak 

gelişen bulut bilişim ve sanallaştırma 

altyapısında sunucular geleneksel hallerinden 

farklı olarak ağ üzerinde sürekli sabit bir 

adres ve konumdan erişilebilir olma halinden 

çıkmışlardır. Halen son derece baskın şekilde 

kullanılan TCP/IP paradigmasına sadık 

kalarak yeni sunucu ve servis davranışını 

gerçeklemek için oldukça karmaşık çözümler 

üretilmek zorunda kalınmaktadır. Bulut 

sunucuları, bulutçuklar ve servis merkezli 

yapının getirdiği karmaşık ağ yapısını 

yönetmek ve kontrol etmek zorlu bir konu 

haline gelmektedir. Bir taraftan kullanıcıdan 

gelen servis istekleri ağ üzerinde sunucunun 

bulunduğu yere yönlendirmek, bir diğer 

taraftan da uçta oluşan trafiğin ve geniş 

kapsamlı bir ağ yapısının doğal sonucu ortaya 

çıkan karmaşıklığı çözmek için çeşitli 

öneriler karşımıza çıkmaktadır. Yazılım-

tanımlı ağ (YTA), bu karmaşık ağ yapısını 

çözmek için olası aday yaklaşımlardan biri 

olarak karşımıza çıkmakadır. YTA, günümüz 

anahtarlayıcılarında bir arada yer alan kontrol 

ve yönlendirme düzlemlerini birbirinden 

ayırarak, kontrol düzlemini programlanabilir 

hale getirmekte ve bu özelliği YTA 

denetleyicisinde merkezi olarak 

toplamaktadır [4]. Bu özelliği sayesinde ağ 

yönetimini kolaylaştırmaya, ağ olanaklarını 

güçlendirmeye ve bahsedilen bulut ve 

bulutçuk ağ yapısının yanı sıra uçta oluşan 

yüksek trafiğin getirdiği karmaşık yapıyı 

daha etkili bir şekilde çözümlemeye olanak 

sağlamaktadır. Ancak, denetleyicinin ağ 

cihazları ile iletişiminde kullanılan OpenFlow 

protokolü henüz servis merkezli yapıyı 

desteklemek için yeterli kapasiteye sahip 

değildir. 

 

Bu çalışma kapsamında servis merkezli YTA 

mimarisi ile birlikte YTA ve OpenFlow’un 

bu mimariye olan katkıları tartışılacaktır.  

 

2. Servis Merkezli Ağ Yapısı 

 
Mevcut internet mimarisi sunucu merkezli bir 

iletişim modeli üzerine kurulmuştur. 

İnternetin kuruluşundan itibaren geçirdiği 

değişim ile birlikte artık günümüzde 

kullanıcıların odak noktası bulunduğu 

konumdan bağımsız olarak bilgiye erişmektir 

[5]. Bunun doğal bir sonucu olarak da ortaya 

çıkan ihtiyaçları yerine getirmek amacıyla 

çeşitli uygulamalar ve servisler 

geliştirilmektedir. Kullanıcılar ise artık belirli 

bir servis sağlayıcı ile ağ üzerinden iletişim 

kurmak yerine herhangi bir yerde bulunan 

servis, içerik veya bilgiye ulaşmak 

istemektedir. Kullanıcının erişmek istediği 

veri ve bu verinin kullanıcıya nasıl 

ulaştıralacağı ayrıştırılarak, bilgi merkezli ağ 

kavramı ortaya çıkmıştır [6]. Bu sayede uçta 

hareketlilik desteği artmış ve trafik 

mühendisliği kolaylaşmıştır. 

 

İçerik merkezli ağlar daha çok içeriğin 

kullanıcıya teslim edilmesine odaklanmışken, 

“Future Internet” kavramında içerik ve 

bilgiden ziyade genel servislerin olması 

beklenmektedir [7]. Şekil 1’de gösterildiği 

gibi, kullanıcı tarafından oluşturulan servis 

isteği servisi tanımlayan bir isim ile birlikte 

ağa gönderilmektedir. Bu istek ise ağ 

altyapısı tarafından servisin bulunduğu en 

uygun konuma yönlendirilmektedir.  

 



Servis merkezli ağ yapısının yararlı olacağı 

çeşitli servislere dosya depolama/erişimi, ses-

video akışı, e-pazarlama uygulamaları, 

konum-bazlı servisler ve bulut bilişim 

teknolojisi örnek olarak verilebilir. Son 

zamanlarda artış gösteren akıllı cihazlar farklı 

niteliklere ve özelliklere sahip bir şekilde 

geliştirilmektedir. Bunun sonucu olarak da 

servisler daha çok özelleşmiş ve hareketli 

kullanıcıya hizmet vermek amacıyla coğrafi 

alana dağılmış hale gelmiştir. Çeşitlenen 

servisler olanakları ile özgün kullanım 

senaryoları da ortaya çıkmıştır. 

 
Şekil 1. Servis merkezli Ağ Yapısı [7] 

 

Mevcut ağ yapısı ile servis merkezli tasarımı 

etkinleştirmek için çeşitli çalışmalar 

yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucu 

görülmüştür ki, hali hazırdaki TCP/IP modeli 

bu tasarım için uygun olarak tasarlanmamıştır 

ve çevrimiçi servisleri desteklemek için 

geçerli olan protokol yığıtına bazı eklemeler 

ve değişiklikler yapılması önerilmektedir [8].  

 

Ağ protokol yığıtında değişiklik yapmak 

varolan altyapı ile elverişli bir yöntem olarak 

görülmemektedir. Bu durumda, servislerin 

nerede olduğuna göre istekleri yönlendirmek, 

karmaşık ağ yapısını yönetmek ve servis 

merkezli ağ yapısını güçlendiren bir desteğe 

ihtiyaç bulunmaktadır. Yazılım-tanımlı ağ 

teknolojisi bahsedilen temel problem ve 

gereksinimler için etkili bir çözüm olanağı 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 
3. Yazılım-Tanımlı Ağ ve OpenFlow 

 
Programlanabilir ağ teknolojilerinin asıl 

temelleri  1990’lı yıllarda atılmaya 

başlanmıştır. YTA ile birlikte, 

programlanabilir ağlar tekrar güncel bir 

araştırma konusu haline gelmiş ve büyük bir 

ivme kazanmıştır [9].  

 

YTA, ağ mimarisinde alt katmanda yer alan 

veri düzlemini, kendisinden ayrılmış olan 

programlanabilir bir kontrol düzlemi 

tarafından yönetilmesi tarzını benimseyen 

güncel bir teknolojidir [10]. Varolan ağ 

yapısında bir arada bulununan kontrol ve 

yönlendirme mekanizmaları, YTA 

kapsamında ayrılmış ve kontrol mekanizması 

YTA denetleyicisi ismi verilen, sunucu 

üzerinde çalışan bir yazılıma devredilmiştir. 

Merkezi olarak konumlandırılan denetleyici, 

ağ hakkında merkezi bilgiye sahip olmasının 

getirdiği avantaj ile alt düzlemde bulunan ağ 

cihazlarını yönetebilmektedir.  

 

Denetleyici ve anahtarlayıcılar arasındaki 

iletişimi sağlamak için bir protokole ihtiyaç 

duyulmaktadır. OpenFlow, günümüzde 

standart olarak kabul edilebilecek, en yaygın 

kullanım oranına sahip kontrol protokolüdür 

[11]. Denetleyicinin güney arayüzü aracılığı 

ile OpenFlow kullanılarak alt düzlemde yer 

alan cihazlar akış bazında 

yönetilebilmektedir. Cihazların sadece 

yönlendirme ile sorumlu oldukları bu 

mimaride, denetleyici yönlendirme kurallarını 

OpenFlow sayesinde güney arayüzünden 

cihazlara yükleyebilmektedir. Bir diğer 

yanda, denetleyici tarafından sunulan uygun 

bir kuzey arayüzü ile heterojen yapıdaki 

uygulamalar sayesinde ağ üzerinde çeşitli 

prensipler tanımlanabilir ve dinamik olarak 

değişiklikler yapılabilmektedir [13].    

 

YTA’nın sunduğu önemli faydalardan ilki 

değişken gereksinimleri karşılayabilme 

kabiliyetini arttırmaktır [12]. Son zamanlarda 

çok büyük bir artış gösteren cihaz ve 

uygulama sayısı sonucunda ağ ve hizmet 

kalitesi gereksinimleri de değişken bir hal 

almıştır. OpenFlow sayesinde akış bazlı 

yapılandırma olanaklı hale gelmiştir ve bu 

durum sonucunda kullanıcı ve ağ 

gereksinimleri değişken haller için de 



karşılanabilir duruma gelmektedir. 

 

Merkezi kontrol sistemi sayesinde denetleyici 

ağda yer alan bütün anahtarlayıcılar 

üzerindeki akış tablolarını yönetebilmektedir 

[14]. Bir diğer tarafta ise merkezi kontrol 

mimarisi sayesinde denetleyici ağ hakkında 

merkezi bilgiye sahip olmaktadır ve ağ 

cihazlarından istatistik toplayabilir ve kuzey 

arayüzünde çalışan uygulamalar sayesinde 

anahtarlayıcılara OpenFlow aracılığı ile 

komutlar gönderebilmektedir. Aynı zamanda, 

kontrol düzlemini yönlendirme düzleminden 

ayırarak ağda esnekliği ve teknolojik gelişim 

olanağını da arttırmaktadır çünkü 

anahtarlayıcıların hem kontrol hem de 

yönlendirme mekanizmalarını bir arada 

içermesi gelişim olanağını kısıtlayan bir 

mimaridir [15].  

 

Önceki bölümlerde bahsedildiği gibi, “Future 

Internet” kapsamında artık servis merkezli bir 

ağ yapısına geçileceği öngörülmektedir. 

Dağınık servislerin ve milyarlarca cihazın 

bulunduğu geniş kapsamlı bir yapıyı mümkün 

kılmak için, merkezi bilgiye sahip, teknolojik 

gelişimi olanaklı kılan ve değişken yapıyı 

yönetme kabiliyeti bulunan YTA en önemli 

teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

4. Servis Merkezli Yazılım-Tanımlı Ağ 

Yaklaşımları  

 

Servis merkezli yapıyı etkili kılabılmek için 

servis keşfi ve düzenlemelerinin gelişmiş bir 

düzeyde olması gerekmektedir. Aynı 

zamanda da dağınık servis yapısının ve uçta 

hareketliliğin de sistem tarafından desteklenir 

olması gerekmektedir. Bütün bunlara 

baktığımız zaman YTA’nın sağladığı faydalar 

ile bahsedilen problemlerin kesiştiği 

görünmektedir. Bu nedenle YTA ve 

OpenFlow teknolojilerinin servis merkezli 

yapıya önemli katkılarının olduğu öne 

sürülmektedir.  

 

Giyilebilir ve akıllı cihazların getirdiği 

heterojen ortamda servis düzenlemesini 

sağlamak yüksek efor gerektiren bir konu 

olmasına rağmen YTA programlanabilir 

kontrol düzlemi sayesinde bu işlem daha 

kolay çözülebilir hale gelmektedir [10, 16].  

 

YTA’nın Servis Merkezli Yaklaşıma 

Uyumu: Güncel Görünüm 

 

OpenFlow’un 1.2 versiyonu ile birlikte gelen 

OXM (OpenFlow Extensible Match) özelliği 

sayesinde akış tablolarında eşleştirme alanları 

genişletilmiş ve bu sayede esneklik 

arttırılmıştır [17]. Ancak güncel versiyonu 

(1.5.1) ile birlikte bu eşleştirme alanları 

henüz servis merkezli yapıyı desteklemek 

için yeterli esneklikte değildir. Ancak OXM 

sayesinde var olan imkanlar dahilinde servis 

merkezli yapının temelinin atılması için bir 

engel bulunmamaktadır. 

  

OXM dahilinde bulunan eşleştirme 

alanlarından servis merkezli yapıyı 

desteklemek amacıyla kullanılabilecek 

olanlar DSCP (Differentiated Services Code 

Point), TCP port numarası ve IPv6 Flow 

Label alanlarıdır. Bu alanların servis merkezli 

yapıyı desteklemek için nasıl 

kullanılabilecekleri açıklanacak ve DSCP 

kullanılarak yapılan deneyin detayları 

tartışılacaktır. 

 

DSCP: IP paketi başlığında yer alan 8-bitlik     

ToS (Type of Service) alanının 6-bitlik kısmı 

DSCP’den oluşmaktadır. Her ne kadar ağ 

trafiğini sınıflandırmak, yönetmek ve hizmet 

kalitesini sağlamak amacıyla kullanılıyor olsa 

da, bu alan amacı ötesinde kullanılarak 

TCP/IP yığıtını değiştirmeden servis merkezli 

yapı oluşturulması sağlanabilir. Amaç, farklı 

servisler için farklı DSCP değerleri 

kullanarak YTA yaklaşımı ile 

anahtarlayıcının gelen servis isteklerini doğru 

sunucuya yönlendirmesini sağlamaktır. 

Sadece 32 farklı değer alabilen DSCP alanı 

ile üretilen çözüm, kısıtlı sayıda servisi 

kapsayabilecektir. Ancak burada hedef ideal 

çözümden daha çok YTA’nın bu konudaki 

olumlu etkisini var olan TCP/IP çalışma 

şeklini koruyarak gösterebilmektir. 

 



DSCP alanının servis merkezli yapıyı etkin 

kılabileceğini sunmak amacıyla Mininet [18] 

emülatörü üzerinde bir  deney düzeneği 

gerçeklenmiştir.  Bu deney ortamında, YTA 

denetleyicisi olarak Ryu [19] kullanılmıştır. 

Servis yönetimini sağlamak amacıyla bir 

kuzey arayüzü denetleyici uygulaması 

geliştirilmiştir. Şekil 2’de deney esnasında 

Mininet üzerinde kullanılan topoloji 

gösterilmiştir. İstemci üzerinde çalışan bir 

uygulama, Scapy [20] trafik üreteci sayesinde 

farklı DSCP değerlerine sahip iki farklı servis 

isteğinde bulunmaktadır. Bu servislerden bir 

tanesi bulut üzerinde, bir diğer ise bulutçuk 

üzerinde bulunmaktadır ve bu sunucular 

üzerinde de HTTP servisi veren uygulamalar 

çalışmaktadır.  

 
Şekil 2. Mininet Deney Ortamı 

 

Denetleyici ağ hakkında merkezi bilgiye 

sahip olduğu için sabit bir ortamda hangi 

servisin hangi sunucu üzerinde olduğu 

bilgisine sahiptir. İstemci üzerinde çalışan 

uygulama belirli bir DSCP değeri ile 

sunucudan bağımsız ve bilgisiz bir şekilde 

istekte bulunmaktadır. Denetleyici üzerinde 

çalışan uygulama sayesinde anahtarlayıcı 

üzerine DSCP değeri bazında eşleşmesine 

olanak sağlayan kuralları tanımlayarak, 

anahtarlayıca gelen isteğin, paket başlığını 

değiştirerek servisin bulunduğu sunucuya 

yönlendirilmesine olanak sağlar. Belirli bir 

DSCP değeri ile gönderilen servis isteği, 

anahtarlayıcının akış tablosuna göre 

eşleştirilerek servis çözümlenmesi yapılacak 

ve bu servis bulut sunucusunda bulunuyorsa o 

sunucuya, bulutçukta bulunuyorsa o 

sunucuya yönlendirilmektedir. Kullanılan 

deney düzeneği ile istemci tarafından farklı 

DSCP değerleri kullanılarak talep edilen iki 

farklı servis isteği, kuzey arayüzü 

uygulamasının belirlediği kuralların 

denetleyici tarafından anahtarlayıcının akış 

tablosuna etkilenmesi sonucu servisin 

bulunduğu sunucuya iletilmiştir ve talep 

edilen servis istemciye ulaştırılmıştır. Bu 

noktada sunucu merkezli bir yapı ortaya 

çıkmasının en büyük kanıtı, istemci ve 

istemci uygulamasının servisin hangi 

sunucuda olduğu hakkında bir bilgisi 

olmamasıdır. 

 

TCP Port Numarası: TCP port numarası 

4.katman tarafından kullanılan bir paket 

başlığı alanıdır. Ana akım bazı servisler için 

belirli port numaraları IANA (Internet 

Assigned Numbers Authority) tarafından 

resmi olarak tahsis edilmiştir [22]. Toplam 

65536 port numarası bulunmaktadır ve 

bunların bir kısmı özel servisler için 

ayrılmışken bazıları ise belirli bir servis için 

henüz kullanılmamaktadır.  

 

Ancak, kullanım senaryolarına hitap eden 

servisler için resmi olarak port numaraları 

atanmamıştır. Resmi olarak kullanılmayan 

port numaraları belirlenerek servis merkezli 

bir yapı desteklenebilir. OpenFlow’un 

sunduğu OXM tarafından desteklenen port 

numarası bazlı eşleştirme mekanizması 

sayesinde anahtarlayıcı üzerinde hedef port 

numarası belirleyerek bir servis 

tanımlanabilir ve bu sayede sunucu 

adresinden bağımsız olarak servis isteğinde 

bulunulabilir. Artan servis sayıları sonucunda 

yakın gelecekte belirli uygulama ve servis 

grupları için belirli port numaraları 

tanımlanması ihtimali öngörülmektedir. 

Örnek olarak, giyilebilir cihazlar sayesinde 

önemli bir araştırma konusu haline gelen 

sağlık veya grafik işleme gibi servisler için 

yakın zamanda resmi olarak port numaraları 

atanması ihtimali bulunmaktadır.  

 

IPv6 Flow Label: Artan cihaz sayısını 

sağlamakta yetersiz kalan 32 bitlik adres 



yapısına sahip IPv4 yerine tasarlanan 128 

bitlik adres yapısına sahip IPv6 yapısının 

sağladığı çeşitli faydalar bulunmaktadır. Bu 

çalışma kapsamında değerlendirildiği zaman 

geniş adres yapısı aynı zamanda da yüksek 

sayıdaki servisleri tanımlamada da kolaylık 

sağlayacaktır. OpenFlow’un 1.2 versiyonu ile 

birlikte IPv6 desteği de sağlanmıştır. OXM 

eşleştirme mekanizması incelendiği zaman 

görülmektedir ki, “IPv6 Flow Label” isminde 

bir alan bulunmaktadır. 20 bitlik değer 

alabilen bu alanın kullanılma amacı akış 

bazında işlemeyi olanaklı kılmasıdır. Bu alan, 

istemci tarafından özel istekler için 

kullanılabilmektedir.  

 

Flow Label, 20 bitlik değer yapısı ile 1 

milyonun üzerinde farklı servisi tanımlamak 

amacıyla kullanılabilecektir. Eşleştirme alanı 

sayesinde kullanıcı tarafından belirli bir 

“Flow Label” değeri belirlenecek ve 

denetleyici tarafından hangi değerin hangi 

servise karşılık geldiği çözümlenerek bu 

servisin bulunduğu en uygun sunucuya 

yönlendirilecektir.  

 

5. İleri Çalışmalar ve Öneriler 

 

Akıllı ve giyilebilir cihazların artması 

dolayısı ile daha önce gerçeklenmesi 

mümkün olmayan kullanım senaryoları 

günümüzde uygulanabilir hale gelmiştir. 

Dağıtılmış bir şekilde sunulan servislerin 

kullanıcı deneyimi gereksinimlerini 

sağlayarak uca götürülmesi için günümüz 

internet yapısının sunucu merkezli sistemden 

servis merkezli sisteme geçmesi 

gerekmektedir. Servis merkezli yapıyı 

desteklemek ve geniş kapsamlı ve karmaşık 

ağ yapısını yönetmek için YTA kullanılması 

bu çalışmada önerilmektedir. YTA ve 

OpenFlow’un güncel sürümleri ile servis 

merkezli yapı tam olarak desteklenemese de 

varolan imkanlar dahilinde YTA ve 

OpenFlow’un bu sisteme nasıl entegre 

olabilecekleri bu çalışma tarafından sunulmuş 

ve tartışılmıştır.  

 

İlerideki çalışmalarda deney ortamı 

geliştirilerek servislerin dinamik bir şekilde 

sunucu değiştirdiği bir ağ yapısının 

desteklenmesi amacıyla denetleyici üzerinde 

çalışan uygulama bir ileri seviyeye taşınacak 

ve sunucu üzerinde programlanacak olan 

yerel uygulamalar ile iletişime geçerek 

dinamik bir şekilde hangi servisin hangi  

sunucu tarafından hizmete sunulduğu bilgisi 

denetleyici iletilecektir. Bunun yanında, YTA 

ve OpenFlow’un servis merkezli ağları tam 

olarak desteklemesi amacıyla yapılması 

gerekenler araştırılacak ve gerekli 

düzenlemeler gerçekleştirilecektir. OpenFlow 

protokolünün tam anlamıyla servis 

tanımlaması yapabilmesi ve aynı zamanda da 

servisin akıllı iletimini sağlayabilmesi 

amacıyla eşleştirme mekanizmasında ve 

protokolde bazı eklemeler tanımlanmalıdır. 
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