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ÖZET 

 
Yüksek Lisans Tezi 

 
P4 AĞLARI İLE İLGİLİ TIKANIKLIK TESPİT SİSTEMİ 

 
Mohamad Soubra 

 
Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi 

 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ömer Özgür TANRIÖVER 

 
 
Bulut hizmet sağlayıcılar, veri merkezleri kurarak kiracılara kesintisiz veri depolama ve 
transfer hizmetleri sağlamaya çalışmaktadırlar. Sanal veri merkezlerinin en büyük 
yararı, büyük miktarda veriyi bir varlıktan diğerine analiz etme ve bloklma becerisine 
sahip olmalarıdır. Öte yandan, belirli durumlarda bir varlıktan diğerine büyük miktarda 
veri aktarılması kabul edilemez gecikmelere ve tıkanıklığa neden olabilir. Bu çalışmada, 
genel olarak bağlantı izlemesi ve özellikle sanal veri merkezleri için tıkanıklığın bir 
göstergesi olarak tek yönlü gecikme sorununu ele aldık. Bu çerçevede programlanabilir 
anahtarlar ile P4 diline dayanan bir çözüm sunmaktayız. İki anahtarın kullanımı ile 
artan gecikme ve erken tıkanma ihtimalinin bildirilebilmesi amaçlanmıştır. 
Çözümümüzdeki önemli fark, P4 dili ile uygulanan zaman damgası tabanlı mimari ve 
paket geçişlerin için güncellenecek tek bir üst bilgi kullanmaktır. Zaman mühür tabanlı 
mimarinin olası bir uygulaması olarak kiracı tıkanıklığa bağlı olabilecek bir gecikme 
konusunda uyarılabilmektedir. Önerilen çözüm bir IDS / IPS sanal düğümü ile 
gösterilmiştir ancak sunucular, veritabanları ve diğer sanal varlıklar ve kaynaklar için de 
düşünülebilir. Her akım paketine bir zaman damgası ekleyecek P4 dilinde yazılmış iki 
sanal anahtarı kullanılmaktadır. Zaman damgası yardımıyla, tıkanıklıklar "Tek Yönlü 
Gecikme" tekniği ile tespit edilebilmiştir. Önerdiğimiz çözüm, üç farklı senaryoda veri 
akışları üzerinde test edilmiş ve kiracıların ağ ayarlarına yardımcı olmak için faydalı 
olabileceği gösterilmiştir. 
 
 
 
Ocak 2018, 68 sayfa 

Anahtar Kelimeler:  P4 şebekeleri, tıkanıklık izleme, trafik aşırı yükü, şebeke durumu 
izleme 
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Service providers strive to provide seamless data storage and transfer services to tenants 
through establishing data centers. The major benefit of virtual data centers is that they 
have the ability to analyze and move large amounts of data from one asset to another. 
On the other hand, in specific cases transferring large amounts of data between one 
asset to another may result in unacceptable delays and congestion. In this study, we 
addressed the problem of link monitoring in general and specifically one-way delay as 
an indicator of congestion for virtual data centers. We introduce a solution based on P4 
language with programmable switches. With the utilization of two switches increasing 
delay and early congestion possibility may be signaled. In our solution, the important 
difference is that we used time stamp based architecture implemented with P4 language 
and a single header that will be updated as the packet traverse’s other switches. One 
possible application of timestamp based architecture; the tenant is warned about 
increasing delay which may be due to congestion.  The proposed solution is illustrated 
with an IDS/IPS virtual node, but it can be also considered for servers, databases, and 
other virtual entities and resources. We utilize two virtual switches written in P4 
language that will add a timestamp to each stream packet. The packets will then be 
scanned by the IDS/IPS and later on the packet will be collected by the second P4 
switch. With the aid of the timestamp, congestions could be detected through the "One 
Way Delay" technique. Our proposed solution has been tested on data streams on three 
different scenarios and to be beneficial for the tenants to aid in network adjustments. 
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1. GİRİŞ  

İlk "elektronik / yapay" şebekelerin telefon icadıyla mümkün hale getirildiği 

söylenebilir.  Internet ve geniş bant alan ağları gelişmeleri ile iletişim ve ağ sektörünün 

büyüklüğü sürekli artmıştır.  Bilindiği gibi, belirli bir üründeki talep arttıkça, ürünün 

fiyatı esas itibariyle azalmalıdır. Ne yazık ki, ağ sektöründe bu geçerli değildir çünkü 

talep arttıkça ağların yazılım ve donanım karmaşıklığı yoluyla daha da büyür. Ağlar, 

yeni donanımı entegre edilerek, maliyeti, müşteri memnuniyetini ve hizmet 

paylaşımındaki eşitliği güvence altına almalıdır. Anahtarlama merkezlerinde yeni 

donanımları uygulamak için esneklik sınırlıdır ve yeni yazılımları yapılandırmak / 

güncellemek / uygulamak kolay bir iş değildir. Bu ikilemi çözmek için mühendisler, en 

iyi çözümün "Ağ Sanallaştırma" kavramı aracılığıyla uygulanabileceğini bulmuşlardır. 

(http://www.openwips-ng.org 2004e), (http://www.searchsdn.techtarget.com 2010b), 

(http://www.explainthatstuff.com 2017b), (http://www.fs-security.com 2012a), 

(http://www.hecticgeek.com 2013a), (http://www.resources.infosecinstitute.com  

2014a).  

 

"Ağ sanallaştırması (NV), ağın sanal ortamlarla daha iyi entegre olmasını ve giderek 

daha fazla sanal ortamı destekleyebilmesini sağlamak için altta yatan ağ donanımından 

ayrılmış mantıksal, sanal ağlar oluşturma olanağı olarak tanımlanır. Geçen son on 

yıldan beri kuruluşlar sanallaştırma teknolojilerini hızlı bir şekilde benimsiyorlar. NV, 

donanım yoluyla geleneksel olarak bir hypervisor’daki fiziksel bir ağın üstünden 

bağımsız olarak çalışan mantıksal bir sanal ağa gönderilen ağ bağlantısı ve hizmetlerini 

özetler (https://www.sdxcentral.com 2013f), (http://www.circleid.com 2015a), 

(http://www.annese.com 2016a), (https://www.support.dnsimple.com 2004c) 

(http://www.admin-magazine.com 2004a) Bounagui vb. (2014). 

 

Anahtarlama ve yönlendirme gibi L2-3 hizmetlerinin ötesinde, NV genelde güvenlik 

duvarı ve sunucu yük dengelemesi de dahil olmak üzere sanallaştırılmış L4-7 

hizmetlerini içerir. NV günümüz veri merkezlerinde karşılaşılan bir çok ağ zorluğunu 
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çözerek kuruluşların altta yatan altyapıyı fiziksel olarak dokunmak zorunda kalmadan 

isteğe bağlı olarak ağın programlanması ve tedarik edilmesi konularında yardımcı 

olmaktadır. Ayrıca kuruluşlar bu sayede, gelişen bilgi işlem gereksinimlerini karşılamak 

için iş yüklerini ve kaynakları nasıl dağıttıklarını ölçeklendirip, ayarlamalarını 

basitleştirebilirler. Bu sayede Hizmet Sağlayıcıları (SP), sanal anahtarlar ve 

yönlendiriciler gibi donanımlar yardımı ile  kaynak yönetimi, bölümlere ayrılabilirlik ve 

ölçeklenebilirlik konusunda daha yüksek güvenilirlik sağlayarak geleneksel donanım 

tabanlı çözümlerin maliyetlerini azaltma kabiliyetine sahip olmaktadırlar 

(http://www.blogs.cisco.com 2017a). 

 

Sanallaştırmayı daha üst seviyeye çıkardığında, mühendisler sanal ortamdaki her şeyin 

"kontrolünde" tek başına "sanallaştırmanın" yeterli olmadığını görmüşlerdir. Bu fikir, 

daha sonra ağlara "radikal" bir yaklaşım olarak kabul edilen "Aktif Ağ Oluşturma" adı 

verilen yeni bir kavramın parçası olarak yazılım tanımlı Ağ Oluşturma (SDN) (2001) ile 

ortaya atılmıştır. SDN (https://www.opennetworking.org  2012e) temelde "kontrol" ve 

"veri" düzlemleri arasında ayrım yapar (https://www.sdxcentral.com 2011b). Kontrol 

düzleminde trafik bloklama işlevleri gerçekleşir ve veri düzleminde yapılan kararlara 

göre trafik yönlendirme işlevlerine devredilir. SDN, günümüzün e-hizmetleri ve 

uygulamaları açısından daha dinamik, uygun maliyetli, yönetilebilir ve uyarlanabilir bir 

çözüm olarak görülmektedir.  Bileşenlerine göre doğrudan programlanabilirlik, "ağ 

çapında" trafik akışıyla ilgili daha fazla çeviklik, "tekli mantıksal anahtar" düzeyinde 

merkezi yönetim sunar. Ayrıca, yönetimsel eylem kümesiyle programlanabilir şekilde 

yapılandırılabilir ve herhangi bir platform tarafından kullanılabilir 

https://www.technet.microsoft.com 2012h), 

(http://www.searchnetworking.techtarget.com  2014b). 

 

SDN’nin tanıtımını ve adaptasyonunu gerçekleştirmek için görev alan önemli 

aktörlerden birisi Open networking foundation (Açık ağ oluşturma vakfı) (ONF) dır. 

ONF, OpenFlow ve OpenFlow yapılandırması ve Yönetim Kontrol Standartları gibi pek 

çok standardın geliştirilmesinede rol oynamaktadır. OpenFlow, SDN’in ilk 

standartlarından biridir. Openflowa göre, SDN denetleyicisi, sürekli değişen iş 
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gereksinimleriyle daha iyi baş edebilmesi için fiziksel veya sanal olabilecek anahtarlar 

veya yönlendiricilerin  yönlendirme düzlemiyle doğrudan etkileşime girmesini sağlar. 

SDN denetleyicisi, SDN ağının zekası gibi davranır; burada, uygulamalar ve iş mantığı 

northbound API’leri kullanarak geçiş yaparken southbound API’ler vasıtasıyla 

anahtarlara / yönlendiricilere bilgi aktarır. Bu konsept sayesinde, ağ yöneticileri trafiği 

parçalayabilir, veri akışlarını kontrol edebilir ve ağ performansını optimize edebilir. Ağ 

yöneticileri, OpenFlow kavramını kullanarak yeni yapılandırmaları ve uygulamaları test 

edebilir, kolaylıkla uygulayabilir. Biz de OpenFlow kavramlarını tasarımızda 

kullanacağız, örneğin iletim tabloları P4 ile oluşturulacak. Bu tezin önümüzdeki 

bölümlerinde P4 tanımı, yapısı ve faydalarını tartışacağız. 

(https://www.help.ubuntu.com  2013d). 

 

Sanal veri merkezlerinin en büyük yararı, büyük miktarda veriyi bir varlıktan diğerine 

analiz etme ve bloklama becerisine sahip olmalarıdır. Öte yandan, belirli durumlarda bir 

varlıktan diğerine büyük miktarda veri aktarılması kabul edilemez gecikmelere ve 

tıkanıklığa neden olabilir. Bu çalışmada, genel olarak bağlantı izlemesi ve özellikle 

sanal veri merkezleri için tıkanıklığın bir göstergesi olarak tek yönlü gecikme sorununu 

ele aldık. Bu çerçevede programlanabilir anahtarlar ile P4 diline dayanan bir çözüm 

sunmaktayız. İki anahtarın kullanımı ile artan gecikme ve erken tıkanma ihtimalinin 

bildirilebilmesi amaçlanmıştır. Çözümümüzdeki önemli fark, P4 dili ile uygulanan 

zaman damgası tabanlı mimari ve paket geçişlerin için güncellenecek tek bir üstbilgi 

kullanmaktır. Zaman mühür tabanlı mimarinin olası bir uygulaması olarak kiracı, 

tıkanıklığa bağlı olabilecek bir gecikme konusunda uyarılabilmektedir. Önerilen çözüm 

bir IDS / IPS (https://www.technet.microsoft.com 2013k) 

(http://www.searchsecurity.techtarget.com 2004d) sanal düğümü ile gösterilmiştir ancak 

sunucular, veritabanları ve diğer sanal varlıklar ve kaynaklar için de düşünülebilir. Her 

akım paketine bir zaman damgası ekleyecek P4 dilinde yazılmış iki sanal anahtar 

kullanılmaktadır. Zaman damgası yardımıyla, tıkanıklıklar "Tek Yönlü Gecikme" 

tekniği ile tespit edilebilmiştir. Önerdiğimiz çözüm, üç farklı senaryoda veri akışları 

üzerinde test edilmiş ve kiracıların ağ ayarlarına yardımcı olmak için faydalı olabileceği 

gösterilmiştir (https://www.juniper.net 2014f), 

(https://www.spanougakis.wordpress.com  2011a). 
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Bu tez şu şekilde bölümlenmiştir.  2. bölüm konuyla ilgili yapılan çalışmaları özetler.  

(2. bölüm). Bu bölümde tıkanıklık ile ilgili çalışmalar tanıtılacak ve iki ana gruba 

ayrılmış olarak verilecektir. Birinci grup, tıkanıklığın P4 kullanmadan nasıl işlendiğini 

ve zaman tabanlı ve gecikmeye dayalı teknikler olmak üzere iki alt gruba ayrıldığını 

ifade edecektir. İkinci grup da aynı soruna hitap eden çalışmalara değinilecek ancak P4 

kullanılacaktır. Bir sonraki bölüm (3. bölüm), önerilen sistemi uygulamak için 

kullanılan malzemeler ve teknikler hakkında olacaktır. Böyle bir programın uygulamada 

faydalı olabilecek farklı yöntemleri tartışılacaktır. Daha sonra (bölüm 4), çözüm 

hakkında açık bir tartışma, uygulama ve test aşamalarında karşılaştığımız zorlukları ve 

son olarak da (bölüm 5) çözümümüzü geliştirmek için yapılması gereken gelecek 

çalışmaları içerecektir. 
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2. KURAMSAL TEMELLER ve İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Bu bölümde bulut ağlarındaki tıkanıklık kontrolü ile ilgili bazı çalışmalar üzerinde  

duracağız. Bu bölümü iki ana kısma ayırdık. Birinci kısım tıkanıklığa bağlı sorunları 

çözmek için kullanılan yöntemleri inceler. Çalışmalar, gecikmeye dayalı, zamana dayalı 

ve P4 tabanlı yöntemler olmak üzere üç ana katego ()riye ayrılmıştır.  

 

Zaman odaklı araştırmalar arasında, Arashloo vb. (2016) SNAP adı verilen şebeke 

tıkanıklığı için bir çözüm getirdi. Arashloo vb. (2016) bunu paketlerin "ileri geri" den 

denetleyiciye gideceğini gösterir, bu da önemli gecikmeler yaratır. Öneri, 

programcıların sadece “Büyük Bir Anahtar" (OBS) ile programlamasını sağlayacak P4 

gibi bir dildi. Sorun, DNS de çözümlenen IP adreslerini izleyerek çözülür. Deneyler ile 

ilgili olarak, T. Arashloo ve diğerleri. ark. üç kampüs ağı ve dört tane  İSS RocketFuel 

topolojisini kullandı. Derleyici, ağ tıkanıklığını en aza indirirken birden çok paket akış 

probleminin bir uzantısını çözen bir karmaşık tamsayı doğrusal programı (MILP) 

kullandı. Sonuç olarak, Arashloo vb. (2016) MILP’yi yaratmanın önemli ve gerekli 

olduğunu, ancak bir kerelik bir maliyet olduğunu gösterdi. Yönlendirme süresinin 

politika değişikliğine göre yeniden optimizasyonunun daha düşük olduğu ve tüm ilgili 

deneylerde tıkanıklığın düşük olduğu gösterildi. 

 

Taciki (2013), kaynak israfı ve tıkanıklık sorunlarını ayrıntılı bir şekilde ortaya 

gösterildiği bir çalışma yaptı.  Önerilen çözüm iki parçadan oluşuyordu. İlk parça, 

QoS’e uyumlu bir Ağ Yeniden Yapılandırması (QNR), ikincisi ise Gevşek bir QNR 

(RQNR) idi. QNR modifiye edilmiş bir amaç fonksiyonudur ve CVX gibi bazı 

MATLAB araç kutularını kullanarak uygulanabilir. Öte yandan, RQNR, çözümü basit 

tutmak için küçük akışları (10kB’den daha düşük akışlar) birleştirdiği için, yeni nesnel 

işlevin ek bir özelliğini sağlar.  

 

Çalışmada çözümün bir simülasyonu gerçekleştirilmiş ve analiz, QNR’nin, Anahtarlar 

Yönlendirme Tablosu Değiştirme (SFTC) ile akış sayısını sabit tuttuğunu teyit etmiştir. 

QNR, yönlendirme tablolarının güncellenmesine ilişkin gecikme, yeniden yönlendirilen 
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akışların sayısı ve yeniden yapılandırma gecikmesinde bir azalma göstermiştir. Buna ek 

olarak QNR, paket kaybını mümkün olduğunca düşük tutmuştur. CVX’in MATLAB’da 

kullanılması, ikili doğrusal programlamanın doğru bir şekilde çözülmesini sağlamıştır, 

ancak yazar aynı problemleri daha hızlı bir şekilde çözen diğer daha hızlı araç 

kutularının bulunduğunu belirtmektedir. RQNR ayrıca aktif akışlara göre test edildi ve 

tıkanıklığı azalttığı ve stabilize ettiği görüldü. 

 

Tärneberg vb. (2017), Mobil Bulut Ağlarında (MCN) kaynakları yönetmek için bir 

çözüm önermiştir. Bir çözüm olarak, Tärneberg vb. (2017) ve diğerleri. ark. da hizmet 

kullanım düzeyine bağlı bir ceza bariyeri işlevine dayanan bir algoritma önermektedir. 

Bir uygulama olarak önerilen algoritma, bileşenlerin optimal yerleştirilmesini 

saptamaya yarayan kapsamlı bir arama algoritmasına dayanmaktadır. Çözüm ayrıca 

kapsamlı yöntemlerle aynı optimizasyon önceliğinde çalışan başka bir algoritma 

tarafından da desteklenmektedir. Yöntemin değerlendirilmesi, talep edilen paket arz 

taleplerine göre Round-Trip Time (RTT) analiz etmek için yapılmıştır. Yüksek dereceli 

kullanıcı hareketliliği senaryosu, üniversite kampüsü senaryosu ve spor müsabakası gibi 

üç farklı senaryonun talepleri simule edilmiştir. Sonuç olarak, senaryolarda hesaplama 

maliyetinin düşürülmesi sağlandığı görülmüştür. RTT’ye gelince, RTT’de % 35’lik bir 

düşüş fark edilmiş ve kaynak kullanımı da azaldığı görülmüştür. 

 

Kuppusamy vb. (2015), anahtarlardan gelen bant genişliği tıkanıklığını öngörebilen bir 

çözüm önermiştir ve bulut sistemlerinde kümelerden ve uygulamalardan iş yaratma 

konusunu tespit etmiştir. Çözüm, her bir ana bilgisayarın ve anahtarın dakika bant 

genişliği verilerini toplamak, ana makineleri ve anahtarları küme olarak gruplamak, her 

geçiş veya ana bilgisayar için uygun alt anahtar için bir eşleme oluşturmak, her küme 

tarafından yapılan her iş hakkında bilgi toplamak, hesaplamalar yapmaktır. Her bir 

kümenin kritik tıkanıklık durumu, işin yürütülmesi ve veri boyutuna göre tahmin edilir. 

Performans ve değerlendirme ile ilgili olarak, Kuppusamy vb. (2016). Hadoop 

kümesindeki veri yedeklemeleri üzerine değerlendirmeler yapmıştır. Sözü edildiği gibi, 

önerilen algoritma anahtarların sıkışıklığını öngördüğü ve herhangi bir SLA ihlalinden 

kaçınıldığını gösterilmiştir. 
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Gecikme bazlı araştırmalara ilişkin olarak Xu vb. (2017) büyük ölçekli veri merkezi 

ağlarında tıkanıklıklar için bir çözüm önermiştir. Çözüm, alıcıda açık ve kapalı döngü 

tıkanıklığını içerir. Xu vb. (2017) ve diğerleri. aynı zamanda bir Prototip Alıcıya 

Yönelik Sıkışma Kontrolü (RCC) önermiş ve bir ağ simülatöründe değerlendirmiştir. 

Önerilen RCC, alıcı tarafında uygulanacak ve arabellek boyutunu yansıtacak pencereler 

geliştirecektir. Arabellek kuyruğu geçici ACK paketlerini saklayabilir ve pencerelerin 

toplamının belirli bir değerin altında olacağını garanti eder. Buna ek olarak, RTT 

tahmincisi, bir dize paket gönderdiği zaman RCC’yi güncellemek için boşaltılacaktır. 

Nihayetinde, Açık Erişim Bildirimi (ECN) yanıtı, tıkanıklıkları uzaktan algılayacak ve 

paketin kaybolmasını önleyecek olan RCC’nin kullanılmasını sağlayacaktır. Sonuçlara 

gore arabellek kuyrukları boyutları RCC tarafından muhafaza edilmiş, ECN tüm 

tıkanıklıkları uzaktan tespit etmiş ve tıkanıklık oranını olabildiğince düşük tutmayı 

başarmıştır. 

 

Chang vb. (2017), bulut ağlarındaki büyük verilere ilişkin tıkanıklık sorununu tartışır. 

Yığılma dayanılmaz hale geldiğinde global bulut ağı, yerel WIFI kablosuz ağ ile 

örtüşür. Önerilen çözüm, Çapraz tabaka tabanlı kontrole dayanır (Adaptive Congestion 

Controls) (CACC). Bu, kullanıcının ağın durumunu belirten bir L4 segmenti 

gönderilmesiyle yapılır. İkinci aşamada, L2 ve L4 segmentleri arasındaki değişen oranı 

belirlemektir. Sonuçlarla ilgili olarak, CACC 4 farklı aşamada uygulanmıştır. Testlere 

göre, L4 segmentlerinin sayısının tahsis edilen bant genişliğine göre arttığı veya 

azaldığı anlaşılmıştır. Sonuçlar, LogWestwood + ve CUBIC ile kıyaslandığında, 

LogWestwood + ‘dan daha iyi bir tasarruf kaydederken CUBIC en kötü adillik 

oranlarını vermiştir. Sonuç olarak, tartışılan CACC, adil paylaşımım artırmak ve L4 ve 

L2 segmentleri arasında ilişki kurduğu gösterilmiştir. 

 

He (2014) ve Pfaff (2016), kusurlu yük dengelemesi ve ağ yükseltmeleri veya 

arızalarından kaynaklanan ağ tıkanıklıklarından etkilenen çoklu kiracılı veri 

merkezlerinin problemine değinir. Bu tıkanıklıklar, sanal ağlarda çalışan hizmetleri 

olumsuz etkileyebilir. Önerilen çözüm, Veri Merkezi TCP (AC / DC TCP) üzerinde 

Yönetici Kontrolü ile tıkanıklıkları VM’yi tek biçimli olarak değiştirmeden optimize 

etmiştir. AC / DC TCP, TCP yığınında bulunan Elektronik Haberleşme Bildirimi (ECN) 
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bayrağına bağlıdır. TCP paketler izlenmektedir. Sonuç, Piggy destekli ACK (PACK) 

olarak adlandırılan ACK kesimlerinde bulunan 8 bitlik bir başlığa eklenir. Bu PACK’ler 

daha sonra, gönderene ulaştığında ek başlıktan arındırılır. Paketlerin uzunluklarını 

kontrol etmek için ölçeklendirme faktörü olarak adlandırılan geri bildirim paketi TCP el 

sıkışmasıyla müzakere edilir ve AC / DC değeri elde etmek için bu el sıkışmalarını 

izler. Sonuç olarak, AC / DC, bir dizi topoloji, pencere boyutu, CPU yükü, esneklik ve 

adalet üzerinde test edilmiştir. AC / DC TCP, Akış Tamamlama Süresini (FCT) azaltır 

ve tıkanıklık oranlarını düşürür, adaletsizliği artırır ve pencerelerin hızını artırır. He 

(2014) Bununla birlikte, sonuçların %1’den az bir CPU yükü ile geldiğini 

göstermektedir. 

 

Sıkışıklıklara karşı P4 dilinin kullanımı ile ilgili olarak, Kim (2016) tarafından önerilen 

Gelen Ağ Telemetrisi (INT) kullanımı ağ durum analizini gerçekleştirmek için 

tasarlanmış bir çerçevedir. Senaryolar, her zaman INT trafik kaynakları ve toplanan 

sonuçları rapor etme yeteneğine sahip olan ilgili kontrol aygıtları oluşturacaktır. Bu 

durumda aygıt, veri düzleminin durumunu izleyecektir. 8 Bitlik INT başlığının yardımı 

ile, ağ sorunlarını giderme ve tıkanıklık kontrolü, izleme anahtarları, giriş, çıkış ve 

tamponlar vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. INT, ethernet, TCP / UDP, Geneve 

(https://www.datatracker.ietf.org 2016i) ve VXLAN paketlerini benzer şekilde 

kapsülleyebilir, bu nedenle INT, OSI katmanının sırasıyla 2. ve 4. katmanlarına etki 

eder. Bu, her INT aygıtının kendi meta veri değerleri INT’a yığılmış veri olarak 

eklenerek INTS’yi destekleyen yol boyunca transit yoluyla elde edilebilir. Günümüzde 

kullanılan en pratik başlık biçimleri INT-over-Geneve ve INT-over-VXLAN’dır. Sonuç 

olarak, C. Kim ve ark. önerilen çözümü uygulamadan bazı illüstrasyon ve ipuçlarıyla bu 

çözümü nasıl uygulayacağını tartışmıştır. 

 

Hancock (2016) ve Shahbaz vb. (2016), Hyper4 ve Pisces sanallaştırma çözümü, 

mantıksal olarak birden fazla programı depolayabildiği ve paralel veya "Çalışırken 

değiştirilebilir anlık görüntü" olarak çalıştırılabildiği için, orijinal bilinen P4 dilinin bir 

uzantısını tanımlamıştır. Bu düşünce, güvenlik sorunları gibi program kodlarının 

üzerine yazılması ve kaynak dolandırıcılığı olduğunda programların izolasyonu yoluyla 
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çözülebileceği gözlemine dayanır. Öte yandan, önerilen çözüm, programlar için ne 

kadar donanım kaynağının tahsis edildiğine bağlı bir hız maliyeti ile gelir. 

 

Çalışmamızda, yukarıda bahsedilen "Bir Büyük Anahtar" tekniğinden farklı olarak 

tıkanıklık seviyesini hesaplamak için iki anahtar kullandık. Bir çözüm iki ana 

algoritmadan oluşabilir iken, daha sonra tartışacağımız önerilen çözümde üç algoritma 

kullandık. İlk iki algoritma anahtar algoritmaları ve üçüncü algoritma bir arayüzden 

diğerine paketleri ileten bir yönlendirme algoritmasıdır. 

 

Gecikme tahmini ve veri boyutları ile ilgili bazı çalışmalarda istatistikler tıkanıklık 

düzeyini hesaplamak için kullanılabilirken diğerleri RTT kullanmıştır. Biz de paketlerin 

geçiş süresini açıklayan ve dolayısıyla tıkanıklık seviyesinin gösterileceği RTT ye 

benzer bir kavram kullandık. Bunun için tıkanıklık hesaplamasında da kullanılacak olan 

bir zaman etiketini kullandık. 8 bitlik bir başlık kullanmak yerine, 32 bitlik zaman 

damgası etiketinden yararlandık, ancak bu etiketi önceki çalışmalardan farklı olarak bir 

kez kullanılandık ve ilaveten başka başlıklar eklemedik. Önerilen çözümümüzde 

kullanılan donanım maliyetleri görece düşük ve işleme süresi (sabit zamanda) kabul 

edilebilir düzeydedir. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM  

 

Bu bölümde, çözüm oluşturmada yardımcı olan teknolojiler hakkında daha ayrıntılı 

bilgi sunulacaktır. Sanal anahtarlar, Saldırı Tespiti / Önleme Sistemleri (IDS / IPS), 

Scapy, bant genişliği kısıtlayıcılar ve diğer araçlar kısaca tartışılacaktır 

(http://queue.acm.org 2012d), (http://docs.opendaylight.org 2013g), 

(http://docs.openvswitch.org 2014g). 

 

3.1 Kullanılan Araçlar 

 

3.1.1 Sanal anahtarlar 

Sanal anahtarlar, Sanal Makineler (VM) ‘in iletişimi gerçekleştirilmesini sağlayan 

yazılım tabanlı anahtarlama fonksiyonu yerine getiren uygulamalardır 

(https://www.techopedia.com 2014j).  Bu anahtarlar, "fiziksel anahtarların" paketleri 

iletimini taklit eden "Ethernet Anahtarları" olarak bilinen "fiziksel" akrabalarına 

benzemektedir. Sanal anahtarlar, iletmeden önce paketleri inceleyip akıllı bir şekilde ağ 

iletişimi üzerinde yönlendirebilir. Bu anahtarlar temel olarak OpenFlow ve P4 

anahtarlarındaki "kontrol düzlemi" olarak adlandırılan bir düzlem tarafından kontrol 

edilir ve "denetim düzlemi" orkestrasyon için kullanılan bir "yönetim" veya bir 

"hipervizör" tarafından gerçekleştirilir. Sanal Ağ kurulumu ile ilgili tanınmış 

programlardan biri, harici sanal ağ oluşturulduğunda, Sanal Ağ Hizmet Protokolünü 

fiziksel bir ağ adaptörüne bağlayan Microsoft’un "Hyper-V"sidir. Başlangıçta, sanal 

anahtarların iki paradigması olduğu bilinmektedir. İlk paradigma, tek bir sanal anahtarı 

yöneten bir hipervizör bulunmasıdır. İkinci paradigma, her birinin kendi hipervizörüne 

sahip olan bir sanal anahtar grubudur ve hepsi tek bir "kontrol düzlemi" / "yönetim 

düzlemi" tarafından düzenlenmiştir. Sanallaştırma tanıtılmasının ardıdnan, ağ örgüleri 

kavramı ile yalnızca sanal anahtarları programlamakla kalmayıp bütün ağın tek bir 

varlık olarak programlanmasına yardımcı olan SDN ağlarına entegre edilebilir. Bu 

yaklaşım, bazı uygulamaların "Hizmet Kalitesi" (QoS) sağlamasını çok daha 
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kolaylaştırır (http://www.tomsitpro.com 2013j), (https://www.howtogeek.com 2012i), 

(http://www.juniper.net 2015b), (https://www.scadahacker.com  2016e).  

 

"Açık vAnahtar(OVS)" (https://www.sdxcentral.com 2012f), Şekil 3.1’de gösterildiği 

gibi, OpenFlow’ı kullanarak çalışan ONF tarafından tasarlanmış çok katmanlı bir sanal 

anahtardır. Bu açık anahtar, açık kaynaklı Apache 2.0 lisansı ile lisanslanmıştır. Temel 

olarak, programlama uzantılarını kullanırken, büyük ağ otomasyonunu sağlamak üzere 

tasarlandı (http://www.theserverside.com  2013i). 

 

Standart denetim ve görünürlük arayüzlerini sanal ağ katmanına için standart yönetim 

arabirimlerini ve protokollerini (NetFlow, sFlow, IPFIX, RSPAN, CLI, LACP, 802.1ag 

gibi) destekler. Özelliklerinden bazıları, QoS (Hizmet Kalitesi) yapılandırması, 802.1ag 

bağlantı hatası Yönetimi ve OpenFlow 1.5.0 için yazılmış kullanılabilecek birçok 

uzantıdır (https://www.sdxcentral.com 2012g) Arkin (2016). 

 

  

Şekil 3.1 Açık vAnahtar'ın mimarisini  (https://www.sdxcentral.com 2014i) 
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OVS (https://www.sdxcentral.com 2014i), temel olarak "Akış Tabloları" kavramlarını 

kullanmaktadır. Her OVS, bir eşleşme / hareket segmenti ve "Akış Tabloları"ndan 

oluşur. Tablolar, "OpenFlow" API’ları ve birçok akıştan oluşur; paketlerin tablolardaki 

akışları "vurmak / kaçırmak" için iyi bir şekilde işlenmesine izin verir. Paket aslında 

belirli bir tablodaki akışa "hit" yapıyorsa, "eylem" bölümü paketin yanında ne olacağını 

tanımlar, yani paketin belirli bir bağlantı noktasına yönlendirilmesi, bırakılması, 

başlığın bazı bölümlerinin değiştirilmesi için yeni akış oluşturur. Alanlar, L2 

çerçevelerinden, L3 paketlerinden veya L4 segmentlerinden gelen bilgileri içerir. 

Ayrıştırılacak protokol alanını belirtmek için ICMP protokolü kullanılır. Ayrıştırma, 

daha sonra işlenecek belirli bir paketin üstbilgilerini okumak / ayıklamak için OVS’de 

kullanılan bir çalışma modudur (http://www.searchnetworking.techtarget.com 2013c), 

(https://www.elastic.co 2015h), (http://www.searchmidmarketsecurity.techtarget.com 

2016h).  

 

Şekil 3.2 OVS kullanımıyla ilgili Nisan 2016 "Açık Yığın" anketi 
(https://www.pl.godaddy.com  2012c), (https://www.radware.com  2013e) 
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3.1.2 P4 Veri düzlemi dili 

P4 dili, şekil 3.3’te gösterildiği gibidir, ilk olarak 2014-ACM-SIGCOMM ile 

tanıtılmıştır ve kullanımı son yıllarda katlanarak artmıştır. 

P4’ün diğer rolleri arasında Ağ Telemetri, kontrol düzlemi uygulamaları ve paket 

çizelgeleme işlevleri bulunmaktadır. P4 dili, anahtarlar, güvenlik duvarları, filtreler, 

NIC’ler vb. gibi yönlendirme düzlemi aygıtlarının; paketleri işleme, yani paketleri 

iletme, değiştirme ve inceleme konularını belirten yüksek düzeyli bildirimsel bir dildir. 

Bu, bir protokol değil, bir dildir. Sistem yöneticilerine, anahtarları konuşlandırıldıktan 

sonra, paket işleme, paketleri değiştirme imkanı verir. P4 protokol ve hedef bağımsız 

anahtarları ve yöneticilere paket işleme işlevselliğini belirli bir donanımdan bağımsız 

bir biçimde tanımlama imkanı sunar. OVS’lerde kullanıldığı gibi, API’ler Programlama 

Protokolünden bağımsız P4 Paket İşlemcileri tablolarını doldurmak için de kullanılır 

(http://www.lists.p4.org 2016b), (http://www.p4.org 2016g).  

 

P4 programlayıcının, örneğin hangi tablolarla karşılaşıldığını belirlemek veya kaç paket 

düştüğünü takip etmek için sayaçlar tanımlamasına yardımcı olur. Paket kopyalama, 

paket bırakma ve spesifik paket alanlarının digest oluşumu içeren bazı ek basit 

aksiyonlar tanımlanabilmesini sağlar. P4’ü OVS’den farklı kılan özellik, P4’ün veri 

düzleminin "programlanmasının" gerekliliğini ortaya koymasıdır. Günümüzde, OVS, 

system kullanıcılarının 50 farklı üstbilgi veri çeşidine göre yazabilmelerini 

Şekil 3.3 P4 mimarisi (http://www.lists.p4.org 2016b) 
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sağlamaktadır. P4’te tüm eylemler, tablolar ve kontrol akış seçenekleri programda 

tanımlanmıştır. OVS ile karşılaştırıldığında, P4, bulut yönetim sistemindeki 

denetleyiciler için daha fazla esneklik sunar. Tüm veri yolu programlarına genel bir 

destek bulmak, kullanılan sürümlerle ilgili tutarlılığı sağlamak ve çözüm olarak P4’ün 

veri yolu programı ile birlikte denetleyiciye "eklenti" dağıtmasının zor bir iş olduğu 

bilinmektedir Klomp (2016) Bosshart (2016).   

 

Protokoller ve uygulama bağlılığı olmadığı için P4 şeffaf bir dil olarak kabul edilir. 

Buna ek olarak, kaynaklara uzaktan veya yerel olarak aynı şekilde erişilebilir. P4 

anahtarları programlanabilirdir ve programcı istediği herhangi bir konfigürasyonu 

yerleştirebilir. P4, amaçlanan hedeflerin tümünü daha az kod ile 

gerçekleştirebilmektedir Tönsing (2013). 

 

3.1.3 İzinsiz Giriş Tespiti / Önleme Sistemleri (IDS / IPS) 

İncelenen açık kaynaklı IPS/IDS sistemlerinden ilki Snort, şekil 3.4’te gösterildiği gibi, 

açık kaynaklı bir Network Intrusion Detection System (NIDS) (Martin Roesch (1998)) 

dir (http://www.securityonion.net 2013h), (https://www.bro.org 2016c), 

(https://www.upguard.com 2016k). Gerçek zamanlı olarak ağ trafiğini izleyerek tüm 

TCP / IP paketlerini kontrol etmekte ve yüklerini şüpheli anormallikler açısından 

incelemektedir (http://www.tomsitpro.com 2013l).  

Şekil 3.4 Snort Mimarisi (https://www.image.slidesharecdn.com 2014e) 
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Snort C’de yazılmış (http://www.searchmidmarketsecurity.techtarget.com 2015g) ve 

libcap kütüphanesine dayanmaktadır. Protokol analizi ve içerik izleme sayesinde Snort, 

DoS saldırıları, "arabellek blokması", "Ortak Ağ Geçidi Arabirimi" (CGI) saldırıları, 

"Gizli Bağlantı Noktası Taramaları" ve "Sunucu İletisi Geri" gibi saldırı senaryolarını 

algılar. (SMB) probları. Şüpheli bir şey tespit edilirse, kullanıcı "syslog" gibi ayrı bir 

uyarı dosyası veya gerçek zamanlı uyarı "açılır penceresi" gibi bir günlük dosyası 

aracılığıyla uyarı almayı seçebilir. SNORT geçtiğimiz yıllarda çok popüler olmuş ve 

IDS için "fiili-de facto" bir standart haline gelmiştir. Snort, varsayılan seçeneklerle 

yüklendiğinde tanımlanmış "kurallar" kümesiyle birlikte gelir ve kullanıcılar ayrıca 

"kurallar"‘ı eklemeyi kabul ederler. "Kurallar" Ubuntu sunucusundan alınır. Kullanıcı, 

"kural setleri" ni eklemek için Snort yapılandırma dosyalarını idare edebilir. Bir 

"kural"ın temel yapısı, kural eşleştirildiğinde uyarı biçimini gösteren "uyarı" alanını, 

kaynak IP adresini gösteren "her-" alanı, bu IP adresini gösteren "herhangi bir" alan gibi 

alanları barındıran kural başlığıdır. Snort tarafından kullanılan tüm kaynak portlarını, 

kaynaktan hedefe doğru yönü gösteren "-> -" alanını gösteren başka "herhangi" bir alanı 

olan Snort tarafından, ve sonunda "$ HOME_NET-Hedef" IP adresi ile hedef IP adresi 

temsil eder. Snort’un bir başka çok yönlülüğü de, kullanıcının yeni "kurallar" üretmek 

için Snort’un günlüğe kaydettiği trafiğe güvenebilmesidir. Snort 

(http://www.resources.infosecinstitute.com  2014k), aynı zamanda kullanıcıya "kural 

kümeleri" ni daha iyi "kural organizasyonu" na yardımcı olan bir "Kural Kimliği"‘nin 

kümesi aracılığıyla kategorize etme olanağını sağlar. Snort kütükleri, örneğin "Wire 

Shark" gibi diğer paket izleyiciler tarafından da kullanılabilir. "Wire Shark" yardımıyla, 

günlükler her kaydedilen paketin içeriğini görmek için daha kapsamlı analiz edilebilir 

(http://www.tcpdump.org 2014 h), (https://www.alienvault.com 2016l).  
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Açık kaynaklı IDS/IPS sistemlerinden ikincisi olan Suricata, şekil 3.5’te gösterildiği 

gibi, Snort ile aynı kavramları ve imzaları kullanır. Suricata (Açık Bilişim Güvenliği 

Vakfı (2009)), Ağ Güvenliği İzleme (NSM) ve çevrimdışı pcap 

(http://www.tcpdump.org 2014h) işleme için kullanılan ücretsiz bir açık kaynak, olgun, 

hızlı ve sağlam C dil tabanlı bir IDS / IPS ‘dir. "Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi" 

(SIEM), Kibana (https://www.elastic.co  2015i) gibi diğer araçlara ek olarak insan 

tarafından okunabilen bir veri serileştirme dili (YAML) ve "JavaScript Nesnesi 

Gösterimi" (JSON) gibi standart giriştir ve bu, kullanıcının veriyi grafik, liste vb. gibi 

grafik formatları olarak görmesini sağlayan bir hizmettir (https://www.suricata-ids.org   

2016f). 

 

Verileri analiz eden ve kullanıcı ve diğerleri tarafından beslenen analiz verilerinden 

alınan bilgilerle iyileştirmeler hakkında tavsiyeler sunan veri odaklı bir platformdur. 

Suricata’nın çalışma şekli şöyledir: Çalışma zamanında, Suricata paketleri aynı anda bir 

paketle izlenir. Paketler daha sonra, onları "algılama motorunu beslemeye hazır" hale 

getiren bir ön işleme tabi tutulur. Suricata IDS modunda "pcap" kullanabilme özelliğine 

sahiptir veya "nfnetlink_queue" gibi Linux’un özel özelliklerine bağlanabilir. Kuyruk, 

bu durumda Suricata olacak olan "userspace" e paketleri kopyalamak için çekirdek 

tarafından kullanılır. Bir sonraki adım olarak Suricata, "kullanıcı alanı" sürecinin pakete 

ilişkin bir karar vermesini beklemektedir. Kararların "kabul" veya "bırak" olmak üzere 

iki olası değeri vardır. Snort olarak Suricata bir dizi "kural" la çalışır. Bu "kurallar" 

"uyarı", "günlüğe kaydetme" gibi eylemleri içerir. Öte yandan, Suricate IPS modunda 

çalışırken, Suricata "bırak", "sdrop" ve "reddetme" olmak üzere üç yeni eylem başlatır 

Şekil 3.5 Suricata'nın mimarisi (https://www.suricata-ids.org 2016f) 
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"Sdrop", "sessiz bırak" olarak kullanılır. Suricata "bırak" kararını kullanarak veya bir 

ICMP hatası veya rahatsız edici IP adreslerine "TCP sıfırlaması" göndererek bir paketi 

"reddedebilir” (http://www.admin-magazine.com 2004b).  

 

Suricata, iyi araştırılmış ve test edilmiş ve katkıda bulunanların arasında büyük 

üniversiteler, araştırma laboratuvarları, süper hesaplama merkezleri ve açık bilim 

toplulukları bulunan bir IDS/IPSdir. Bu sebeple çalışmamızda SURICATA 

kullanılmıştır. 

 

3.2 Geliştirilen Çözüm ve Mimari 

Aşağıda, açıklamayı bloklar halinde olduğu gibi veriyoruz ve bu blokların Şekli 3.6’ da 

gösterilen birbiriyle nasıl etkileşim kurduğunu, ilişkilendirildiğini ve birbirleriyle nasıl 

davrandığını gösteriyoruz. P4’deki uygulama dosyalarına aşağıdaki link vasıtasıyla 

erişilebilir. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bx08mHLlL_J9REdzaEViY2FZVFE?usp=shar
ing.  
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İlk blok, şekil 3.7‘de gösterilen ilk P4 anahtarın kural setinidir. P4 anahtarı, arayüzden 

gelen giriş portunu okur ve bunları bir kural setine göre eşleştirmeye çalışır 

(http://www.lartc.org 2010a), (http://www.resources.infosecinstitute.com 2013b),  

(http://www.searchnetworking.techtarget.com 2015c), (http://www.tcpreplay.synfin.net 

2015d). 

 

Şekil 3.6 Önerilen çözümün bir gösterimi 
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Şekil 3.7’de açıklanan kural seti, kullanıcı tarafından sağlanır. Kaynak ve hedef IP 

adresleri ile kaynak ve hedef MAC adreslerini kullanır. Anahtarın işlem adımları "giriş 

boru hattı" olarak tanımlanmaktadır. Giriş hattında işlenecek paketlerin VLAN etiketi 

olup olmadığı kontrol edilir. Kontrol önemlidir çünkü VLAN etiketi, ağ tıkanıklığı için 

daha sonra kullanılacak olan "zaman etiketi" ni uygulamak için gereklidir. Paket VLAN 

etiketi ile etiket kaldırılır ve boru hattındaki bir sonraki işleme taşınır. Bir sonraki 

işlem, paketlerin IP adresini, özellikle de hedef IP adresini kontrol etmek olacaktır. 

Paketin hedef IP adresi, kural kümesindeki belirtilen hedef IP adresiyle eşleşirse, 

paketin atlama numarası güncellenir ve hedef MAC adresi kural grubuna göre yeniden 

yazılır. Bu işlemde şekil 3.8‘de gösterilen, VLAN ve "zaman damgası" etiketleri 

eklenir ve buna göre "etertipleri" güncellenir.  

 

"Send_frame" tablosunu tanımlayın ve varsayılan eylemi "bırak" 
"İleri" tablosu tanımlayın ve varsayılan eylemi "bırak" 
"Ipv4_lmp" tablosunu tanımlayın ve varsayılan eylemi "bırak" 
"Strip_vlan" tablosunu tanımlayın ve varsayılan eylemi "null" olarak ayarlayın. 
"Strip_tTag" tablosunu tanımlayın ve varsayılan eylemi "null" olarak ayarlayın. 
 
Giriş portundaki her paket için başla 
 
Eğer packets IP address == 10.0.2.15/32  
 Ise Alınan paketin hedef IP adresi == 10.0.2.15 
  1'i IP adresine tahsis et 
 
Eğer paketler IP adresi == 172.17.0.1/32 
 Ise Alınan paketin hedef IP adresi == 172.17.0.1 
  2'yi IP adresine tahsis et 
 
Eğer alınan paketin varış yeri IP adresi == 10.0.2.15 

 Ise           Hedef MAC adresini "02: 42: AC: 11: 00: 02" olarak değiştirin // Suricata 
konteynerinin MAC adresi 

Else 
Eğeralınan paketin varış yeri IP adresi == 172.17.0.1 
 Ise     Hedef MAC adresini "08: 00: 27: 6b: 7d: 0f" olarak yeniden yazın // 

Ubuntu'nun MAC adresi 
 
EğerHedef IP adresine == "1" atanmış numara 
 Ise             Kaynak MAC adresini "08: 00: 27: 6b: 7d: 0f" olarak yeniden yazın 
Başka 
EğerHedef IP adresine tahsis edilen numara == 2 
 Ise kaynak MAC adresini "02: 42: AC: 11: 00: 02" olarak yeniden yazın 
 
Son 

Şekil 3.7 Kural setinin sözde kodu 
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Sonraki süreç, çıkış portundaki hataları kontrol ediyor olacaktır. Bağlantı noktası 

hatasız ise, paketin kaynak MAC adresi kural setine göre yeniden yazılır, aksi takdirde 

anahtar bir hata sinyali verir ve paket buna göre düşürülür.  

 

Sonraki süreçler kontrol süreçleridir. Giriş portu, paketin bir sonraki atlama 

parametresinin geçerliliğini denetler. Geçerli oldukları kanıtlanırsa, paket çıkış portuna 

yönlendirilir ve geriye kalanı ağa bağlanır; aksi takdirde paket "geçersiz" olarak kabul 

edilir ve düşürülecektir. Paketi bıraktıktan sonra, yukarıdaki boru hattı, giriş portuna 

gelen her paket için tekrarlanır. 



21 
 

İkinci blok IDS / IPS olacaktır, şekil 3.8 ‘de gösterildiği gibidir. Daha önce de Şekil 3.8 Birinci P4'ün sözde kodu 

 

Giriş portunda bulunan her paket için başla 
Giriş portundan paket getir 
Ayrıştırıcıyı etkinleştir 
Ethernet üstbilgisini paketten ayıklayın 
Eğer paketin en yeni ethertype == 0x08100 
 Ise vlan çözümleyiciye doğrudan paket 
  Ayıkla vlan başlığı 
 Başka 

Eğer paketin en yeni ethertype == 0xaaaa  
   Ise TTag ayrıştırıcısına doğrudan paket 
    TTag başlığını ayıkla 
    Else  

Ise  paketin en yeni ethertype == 0x0800 
      Ise Ipv4 çözümleyiciye doğrudan paket 
 Başka 
  Eğerpaketin en yeni ethertype == 0x0800 
   Ise Ipv4 çözümleyiciye doğrudan paket 
Başka 
 Eğerpaketin en yeni ethertype == 0x0800 
  Ise ipv4 çözümleyiciye doğrudan paket 
Eğervlan etiketi bulundu 
 Ise Vlan başlığını tamamen kaldır 
Eğer tTag bulundu 
 Ise TTag'ı tamamen kaldır 
  Meta veriyi "was_tTagged" olarak güncelleme 1 
 Kaynak MAC adresini kural tablosunda belirtildiği şekilde güncelleyin 
Paketin IPv4 adresini okur 
IfIPv4 adresi tabloda verilenlerle eşleşir 
 Ise Paketin sonraki atlama parametresini güncelleyin 
Else  Bırak paket 
Paketin bir sonraki atlama parametresinin > 0 olmasını kontrol eder 
Eğer değer geçerli 

Ise Kural tablosu tarafından belirtilen şekilde hedef MAC adresini yeniden yazar 
Vlan başlığını ekle 
TTag başlığını ekle 
Vlan ethertype'ı ethernet ethertype'a güncelleyin 
Ethernet'in ethertype'ı 0x8100 olarak güncelleyin 
Vlan'ın kimliğini 100 olarak değiştir 
Vlan'ın ethertype'ını 0xaaaa'ya güncelleyin 
TTag'ın zaman damgasını zaman damgasına geçirmek için güncelleyin 

Başka 
 
Paket düşüyor 
Çıkış değeri kontrolleri 
Eğer değer == 001'dir 
 Sonra Kaynak MAC adresini kural tablosunda belirtildiği şekilde güncelleyin 
Başka 
 Bırak paket 
Girişte kontrole gönder 
Eğer paketin geçerli IPV4 adresi ve yaşanacak süre > 0 
 Sonra Çıkışta kontrole gönder 

Iletme paketi 
Giriş portundan paketin alınmasından başlayın 

Başka 
Bırak paket 
Giriş portundan paketin alınmasından başlayın 

Son 
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belirtildiği gibi, birçok açık kaynaklı IDS / IPS mevcuttur. Snort ve Suricata, kural 

setlerini sık sık güncelledikleri ve mükemmel Hizmet Kalitesi (QoS) sağladığı için en 

popüleridir. 

 

Bu önerilen sistemde Suricata’yı test IDS / IPS olarak seçtik. Suricata, Açık Bilgi 

Güvenliği Vakfı (OISF) (https://www.github.com  2004f) tarafından sahip olunan ve 

desteklenen, ücretsiz ve açık kaynaklı bir tehdit algılama motorudur; gerçek zamanlı 

saldırı tespit ve hat içi saldırı önleme özelliklidir. Suricata, şebekeyi aşan paketleri 

inceler ve bunları kurallar ve imza diline karşı analiz eder. Ayrıca, karmaşık tehditleri 

tespit etmek için sağlam bir Lua komut dosyası (Lua, öğrenmesi kolay bir oyun, web 

uygulamaları ve görüntü işleme programları gibi her tür uygulamaya dahil edilmiş hafif 

betik dili) desteğini de içerir. Suricata YAML ve JSON’u giriş / çıkış formatları olarak 

destekler. Buna ek olarak, Kibana, Longstash / Elasticsearch (https://www.elastic.co 

2015i), splunk (https://www.splunk.com 2016j) gibi veritabanlarına da bağlanabilir. Bu 

tezde, Docker tarafından yürütülen Suricata görüntüsünü kullandık. Docker şu anda en 

popüler, hafif, konteyner tabanlı sanallaştırma ortamıdır. Paketler, 1. P4 anahtarından 

Docker’ın köprüsü aracılığıyla Suricata konteynerine gönderilecektir. Köprü, aynı 

köprüyü kullanarak trafiğin farklı kutuplara yönlendirilmesinden sorumludur. Paketler 

Suricata tarafından kendi kural setini kullanarak test edilir. Ancak paket şüpheli 

görünüyorsa, Suricata kullanıcıya bir uyarı sinyali verecektir. Paketler daha sonra 

kutunun ikinci arayüzüne kablolu olacak şekilde yönlendirilir. İkinci arabirim Suricata 

konteynerini  ikinci P4 anahtarına bağlayan bir MACVLAN bağlantısıdır 

(https://www.sreeninet.wordpress.com 2015f). Paketleri Suricata konteynerinden ikinci 

arayüze iletmek için bir Python programı kullanılır. Şekil 3.9’da bahsedilen python 

programı Scapy (http://www.secdev.org  2012b), 

(http://www.resources.infosecinstitute.com 2013b), (https://phaethon.github.io 2014c) 

kütüphanelerine dayanmaktadır. Suricata konteynerinde, Suricata paketleri bir dizi 

kuralı denetler. Bundan sonra, Suricata taranan paketleri diğer arayüze yönlendirme 

yeteneğine sahip değildir. Bunu gerçekleştirmenin bir yolu, iptables’i kullanmaktır 

(https://www.digitalocean.coms 2015e). iptables, bir dizi zincir yürüterek paketleri 

yönlendiren Linux sistemleri için geliştirilmiş esnek bir güvenlik duvarı yardımcı 



23 
 

programıdır. Zincirler, girdi, ileriye ve çıkış zincirlerine bağlı bir gruptur. Kullanıcı, bu 

zincirleri tanımlar ve iptables tanımlanan zincirlere göre paketleri yönlendirdiğinde 

çekirdekte ayarlanır. Python programı, Docker köprüsü arabirimindeki tüm paketleri 

alır ve gerekli işlemi yapar. Paket varış yeri MAC adresini, kısaca açıklanacak olan 

ikinci P4 anahtarının MAC adresine değiştirerek başlayarak. Paket, daha sonra, L2 

yönlü olarak kablolanır, yani paket, ethernete yönlendirilir. 

 

Docker köprüsü arabiriminde bulunan her paket için başla 
Docker köprüsü arabirimindeki tüm 8888 bağlantı noktalarını dinler 
Docker köprüsü arabiriminden püskürtür 
Paket hedef MAC adresi == "02: 42: 0A: 00: 0A: 02" // 2. P4 anahtarının MAC adresi 
MACVLAN arabirimine yol paketi 
Paketin başarıyla değiştirildiğini kullanıcıya yazdır 
Kullanıcı paketinin varış yeri ve kaynak MAC adreslerine yazdır 
Paketin içeriğini HEX olarak kullanıcıya yazdır 
Son 
Giriş başlangıcından başlayarak tüm 8888 Docker’a başlayın 

 

Şekil 3.9 Birinci Python programının sözde kodu 
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Giriş portunda bulunan her paket için başla 
Giriş portundan paket getir 
Ayrıştırıcıyı etkinleştir 
Ethernet üstbilgisini paketten ayıklayın 
Eğer paketin en yeni ethertype == 0x08100 
 Ise vlan çözümleyiciye doğrudan paket 
  Ayıkla vlan başlığı 
 Başka 

Eğerpaketin en yeni ethertype == 0xaaaa  
   Ise TTag ayrıştırıcısına doğrudan paket 
    TTag başlığını ayıkla 
    Else  

Ise    paketin en yeni ethertype == 0x0800 
      Ise Ipv4 çözümleyiciye doğrudan paket 
 Başka 
  Eğerpaketin en yeni ethertype == 0x0800 
   Ise Ipv4 çözümleyiciye doğrudan paket 
Başka 
 Eğerpaketin en yeni ethertype == 0x0800 
  Ise ipv4 çözümleyiciye doğrudan paket 
Eğervlan etiketi bulundu 
 Ise Vlan başlığını tamamen kaldır 
EğertTag bulundu 
 Ise TTag'ı tamamen kaldır 
  Meta veriyi "was_tTagged" olarak güncelleme 1 
 Kaynak MAC adresini kural tablosunda belirtildiği şekilde güncelleyin 
Paketin IPv4 adresini okur 
If IPv4 adresi tabloda verilenlerle eşleşir 
 Ise Paketin sonraki atlama parametresini güncelleyin 
Başka Bırak paket 
Paketin bir sonraki atlama parametresinin > 0 olmasını kontrol eder 
Eğer değer geçerli 

Ise Kural tablosu tarafından belirtilen şekilde hedef MAC adresini yeniden yazar 
Vlan başlığını ekle 
TTag başlığını ekle 
Vlan ethertype'ı ethernet ethertype'a güncelleyin 
Ethernet'in ethertype'ı 0x8100 olarak güncelleyin 
Vlan'ın kimliğini 100 olarak değiştir 
Vlan'ın ethertype'ını 0xaaaa'ya güncelleyin 
TTag'ın zaman damgasını zaman damgasına geçirmek için güncelleyin 

Başka 
Paket düşüyor 
Çıkış değeri kontrolleri 
Eğer değer == 001'dir 
 Ise Kaynak MAC adresini kural tablosunda belirtildiği şekilde güncelleyin 
Başka 
 Bırak paket 
Girişte kontrole gönder 
Eğer paketin geçerli IPV4 adresi ve yaşanacak süre > 0 
 Sonra Çıkışta kontrole gönder 

Iletme paketi 
Giriş portundan paketin alınmasından başlayın 

Başka 
Bırak paket 
Giriş portundan paketin alınmasından başlayın 

Son 
 

Şekil 3.10 Ikinci anahtarın sözde kodu 
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Ayrıca şekil 3.10’da, konteynerde Docker’a görüntü olarak çalışan ikinci P4 anahtarı 

vardır. İkinci anahtar, MACVLAN bağlantısı üzerinden gelen paketlerin giriş portundan 

alınması ve bunları giriş süreç hattına koymakla sorumludur. Paketler daha sonra temel 

olarak zaman damgasının geçerliliğini yansıtan VLAN etiketinin geçerliliği için kontrol 

edilir. Her paketin zaman damgası buna göre güncellenir ve başka bir MACVLAN 

arabirimine yönlendirilir. Paketlerin modifikasyonu iki şekilde yapılabilir. Birinci yol, 

ikinci anahtardan yeni zaman damgasını alıp paketin zaman damgasının zaman damgası 

değerinden çıkarmaktır. Başka bir yol, paketlerin zaman damgasını ikinci anahtarından 

yeni bir zaman damgası ile güncellemektir. Çalışmamıza ikinci anahtardan yeni bir 

anahtar ile zaman damgasını güncelleyen ikinci seçenekle gitmeye karar verdik. Saysal 

analiz  yapılması için bu seçeneğin daha verimli olacağını düşünüyoruz. 

 

3.3 Kara Kutu Tek Yönlü Gecikme Algılaması 

 
3.3.1 Minimum gecikme varyasyonları ve tamponları 

Şebeke yolunun, birinci P4 anahtarı ile Suricata konteynerine ve ardından ikinci P4 

anahtarına kadar geçen TCP (Oracle docs 2014d) paketlerinden oluştuğunu varsayalım. 

Hareket süresi aşağıdaki formülle belirtilmelidir: Tmin, Tmin = C1 = (Ts2 + X2) - (Ts1 - X1) 

. Ts2, paketin ikinci P4 anahtarına ulaşması için geçen süreyi ve Ts1, birinci P4 

anahtarından gönderim süresini temsil eder. C1, paketin işlenmesi için Suricata 

konteyner tarafından alınan işlem süresini temsil eder. X1 ve X2 indüklenen tampon 

gecikmeleridir. Bant genişliği sınırlamaları senaryosunda, gecikmenin arabellek 

sıkışmadığı ve işlem zamanının C1> 0 olduğu ve değişebilir ancak minimum olduğu 

söylenen gecikme minimum olarak söylenir. Tampon gecikmelere gelince, X1 ve X2 de 

önemsiz sayılacak ve 0 olarak yuvarlatılabilir.  

 

Veri oranı ile ilgili olarak, aşağıdaki denklemi göz önünde bulundurunuz: Oran = A / R 

Burada A, birinci P4 anahtarının giriş portu tarafından alınan bant genişliğini ve R, 

ikinci P4 anahtarının giriş portu tarafından alınan veri aktarım hızını temsil eder. 

Bağlantılara herhangi bir kısıtlama getirilmediği halde, paket kaybı önemsiz sayılır; A, 
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R’ye eşit kabul edilir; böylece, Hız, kolayca 1’e yuvarlanabilir (https://www.datapath.io 

2016d).  

 

3.3.2 Gecikme varyasyonları ve tamponları 

Bağlantının kısıtlamaları nedeniyle ağın tıkanık olduğunu varsayalım. Hareket zamanı 

aşağıdaki formüle göre hesaplanır: Tcon = C2 = (Ts2 + X2) - (Ts1 + X1) Burada Tc> Tmin, 

C2> C1’i yansıtır. Arabelleklerin tıkanık olduğu kabul edilir ve kuyruklama gecikmeleri 

üretmeye başlar. Bu durumda X1 ve X2 sıfıra yuvarlanamaz ve formül aşağıdaki gibi 

temsil edilir (https://www.datatracker.ietf.org  2010c). 

 

Tcon = C2 = Ts2 + X2– Ts1– X1  

C2 = (Ts2-Ts1) + X1 - X2  

C2 = C1 + X2– X1 

X2-X1 > 0 ise 

   

Bağlantının kısıtlamaları nedeniyle ağın tıkanık olduğu varsayalım. Tcon = C2 = (Ts2 + 

X2) - (Ts1 + X1) Burada Tc > Tmin, C2 > C1’i yansıtır. Arabelleklerin tıkanıklığı ve 

kuyruklama gecikmeleri üretmeye başlar. Bu durumda X1 ve X2 sıfıra yuvarlanamaz ve 

formül şu şekil temsil edilir
cross

B
R A

bu tamponun saniye boyunca engellemesine sebeb 

olur. 

 

Bu arada tampon tıkanıklığı ortalaması aşağıdaki formüle göre hesaplanabilir: 

2
new old

avg
B BB 

  

Bnew Tıkanıklık sırasında tamponun boyutunu gösterirken, Bold yeni tampondan önceki 

tamponun boyutunu temsil eder 

 

Yukarıdaki formül şu şekilde yaygınlaştırılabilir: 
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1( )
avg

B B
B

T
 

  

Burada Bα = Bnew ve Bα-1 = Kalın ve T toplanan toplam arabellek sayısıdır. 

 

Paket kaybı aşağıdaki formüle göre hesaplanabilir: 

 

P = L/W [43] 

 

P, tıkanıklık nedeniyle kaybedilen paketlerin olasılığını, L kaybedilen paket sayısını ve 

T toplam ise gönderilen paket sayısını gösterir. Derecenin derecesi P [0 → 1]ve 

derecesi bir değere göre L [0 → ]. L değeri yaklaşık sıfıra eşitse, P = 0 değerinin 

göstergesi olacaktır; bu, senaryonun herhangi bir indükleyici kısıtlama içermediği 

anlamına gelir. Sınırlandırma senaryosunda minimum tıkanıklık düzeyi gözlemlenir. L> 

0 olduğunda, bu, P > 0 değerinin tıkanıklığın meydana geldiğini gösterir. Nihai bir 

senaryo olarak, eğer L = W ise bu, P = 1 olduğunu gösterir, dolayısıyla maksimum 

tıkanıklık seviyesine ulaşıldığını ve kiracı girişiminin acilen yapılması gerektiğini 

gösterir.   

 

Ancak bu çalışmada, kuyruklamaya bağlı gerçek paket kaybı bizim için endişe arz 

etmiyor. Bu çalışmanın amacı, paketteki uygulanan zaman damgasının, kısıtlamalarına 

neden olan gecikmeyi, Docker’ın varlıklarının sanal imajlarını çalıştıran konteynerlerin 

gerçek gücü ve P4 dilindeki bir özelliği vurgulamak için nasıl faydalı olabileceğini 

göstermektir. Tıkanıklıkları belirlemeye yardımcı olmak için kullanılabilir. Belirtilmesi 

gereken bir diğer önemli husus ise, aşırı Suricata’nın aşırı yüklenme eşiğinin 

bilinmediğidir, diğer bir deyişle sıkışık olabilir, ancak çoklu iş parçacıklı doğası gereği 

fazla yüklenemez. 

  

Bant genişliği ve veri hızı arasındaki oranlar da bu formülle hesaplanabilir 

'
rR T

R A
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Örneğin, bazı veri merkezlerinin uygulamalarda neden olduğu zaman kısıtlamasının 

etkisini göz ardı etmeden Tr, bir bağlantıdaki veri aktarımı süresidir ve belirli bir değere 

sahiptir Tr [0 → ′]ve A’ kiracının buna göre ayarladığı herhangi bir bant genişliği 

değeridir. Değerinin Tr = A’ sonra 
1R

R





 Bu, senaryonun kısıtlamanın maliyetsiz 

olduğunu ve paket kaybı seviyesinin çok düşük olduğunu gösterir. 

Eğer Tr = A ‘/ 2 ise formül aşağıdaki gibi olacaktır  

1( ')' 2
' '

AR
R A





  

 
' 1
' 2

R
R





  

 
Aşağıda 
 

'
' 1

2

R
R
R
R









  

 
'2( )
'

R R
R R
 

 

  

 
Bunun anlamı, kısıtlamalar bant genişliğinin yarısına ayarlandığı için, teorik olarak 

kiracı 1-0.5 = 0.5x100 = %50 paket kaybı beklemektedir ve tıkanıklık iki katına 

çıkarılmıştır. 

 

3.4 Tek Yönlü Gecikmeyi Tespit Etme 

Belirli bir akışın göreli Tek Yönlü Gecikme (OWD), D1, D2, D3, ..., Dk olduğunu 

varsayalım. Yeniden işleme basamağı olarak, ölçümleri, k  Içindeki gruplar 

Ardışık OWD’ler varsayalım. Daha sonra, her bir grubun ortanca OWD Dk’sini 

hesaplarız. Bundan yola çıkarak, "Yol yükü"‘nü seti analiz eder. {Dk, k = 1,2 …, } 

sade ve hatalar için daha sağlamdır. Artan bir OWD eğilimini tespit etmede iki 
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tamamlayıcı istatistiki artan bir eğilim göstermektedir. Bir akışın Eşlemedeki 

Karşılaştırma Testi (PCT) metriği. 

  

SPCT        

1

2

ˆ ˆ( )

1

k k

k
I D D












  

 

Burada X (I) 1’e eşitse 1 ve aksi takdirde 0’dır. PCT artan 0 < SPCT <1 olan art arda 

gelen OWD çiftlerinin oranını ölçer. OWD çiftleri bağımsız ise, SPCT’nin beklenen 

değeri 0.5’dir. Güçlü bir artış eğilimi varsa SPCT 1 yaklaşır. 

 

 Akışın Çift Eş Bilge Farkı Testi (PDT) metriği  

SPDT        
1

1

2

ˆ ˆ

ˆ ˆ| |k k

k

D D

D D












  

 

PDT, akış sırasında OWD mutlak varyasyonlarına göre başlangıç-bitiş OWD 

varyasyonunun ne kadar güçlü olduğunu nitelendirir. -1 < SPDT < 1 olduğunu 

unutmayın. Güçlü bir artış eğilimi varsa, SPDT 1’e yaklaşır. Yol yükünün geçerli 

sürümünde, PCT metriği SPCT> 0.55 olması durumunda artan bir eğilim gösterirken, 

PDT > 0.4 olması halinde de artan eğilimi göstermektedir. Artan bir eğilimi saptamak 

için iki metottan birinin diğer metottan daha iyi olduğu durumlar vardır. PCT ve 

PDT’nin her ikisi de artan bir eğilim gösteriyorsa, yol yükü bir akışı karakterize eder-

Artan (tür-I), aksi takdirde akım türü giderilmez olarak değerlendirilir (tür-N) Bu 

durumda, bu konseptin önerilen çözüm içerisinde nasıl uygulanabileceğini göstermeyi 

amaçlıyoruz.  

 

Akış bir OWD gösteriyorsa o zaman SPCT’nin değeri 1’den büyük olmalıdır, 

aşağıdakileri düşünelim. Bir dizi deneme yanılma testinden sonra, böyle bir değere 

ulaşmak için kullanılabilecek en düşük faktörü hesaplamayı başardık. 
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2 2
0.99 1

1 1

k k

k k
PCTS

 

  
   

 
  için  SPCT = 0.5 veya 0.55 

 
 
Ve 
 

SPDT  < 
1

1

2
| |k k

k

n n

n n











     için   SPDT = 0.4 veya  > 1 

 

Yukarıdakilerle ilgili olarak sırasıyla 0,82 ve 0,84 milisaniye (ms) gecikmeye neden 

olacak paket bulmayı planlıyoruz. Yaklaşım şudur: kiracılar simülasyonu çalıştırdıktan 

sonra kiracı, python tabanlı gecikme hesaplayıcı programa her iki P4 anahtarından gelen 

iki pcap dosyasını gönderir. Kiracı, kaç paketin veya paket aralığının analiz edileceğini 

belirleyebilir ve daha sonra program, ortalama, varyans, kare farklarının toplamı ve 

standart sapma gibi gerekli istatistiksel hesaplamaları görüntüler. Buna ek olarak, 

program aynı zamanda her iki dosya paketini de çizebilir ve farklarını görsel analiz için 

bir çizgi grafiğinde gösterebilir ve akışın tür-I mi yoksa tür-N mi olduğunu verir. Bir 

dizi K = 25 pakete bölünmüş olarak düşünelim 5   ile gruplar. Asgari farkı 1 ms 

olarak kabul ettiğimiz için 0.5 veya 0.55 alarak bu yanda ihmal edilir. 

0.5 > 0.55 > 1 ve 0.4 > 1 açıklamayı bloklar halinde olduğu gibi verecek ve bu blokların 

şekil 4’te gösterilen birbiriyle nasıl etkileşim kurduğunu, ilişkilendiklerini ve 

birbirleriyle nasıl davrandıklarını öğreneceğiz. İlk blok, birinci P4 anahtarıdır. P4 

anahtarı, arayüzden gelen paketleri giriş portundan okur ve bunları bir kural setine göre 

eşleştirmeye çalışır. 

 

3.5 Tek Yönlü Gecikmeyi Tespit Etmek İçin Uygulama 

Eklenecek diğer bir blok ise, şekil 3.11’de belirtildiği gibi, birinci ve ikinci pcap 

dosyaları arasındaki korelasyon paketlerinin ortalama, toplam karesi farkı, varyansı ve 

standart sapmayı hesaplamaktan sorumlu olan başka bir python programıdır ve gecikme 

aralarında meydana gelir. Python programı her paketi ilk pcap dosyasından alır ve ikinci 

pcap dosyasındaki her paketle karşılaştırır. Karşılaştırma, paketin yüküne dayalıdır. Bir 
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eşleşme bulunursa, her iki pcap dosyasındaki her iki paket de daha fazla analiz ve 

hesaplamalar için ayrı dizilere kopyalanır. İlişkili paketler arasındaki gecikme de, 

ilişkili çifti ile paketin zaman damgasını çıkararak hesaplanır. Ayrıca, gecikme için 

yukarıdaki tüm istatistiksel değerler de hesaplanmaktadır. Bundan sonra belirli bir 

pakete göre tıkanıklık artışı kiracıya gösterilir. Sıkışmayı önleme paket aralığı da 

kullanıcıya verilir.  

 

 

Başla 

İlk P4 anahtarının pcap dosyasını okuyun 

İkinci P4 anahtarının pcap dosyasını okuyun 

Paketleri iki pcap dosyası arasında ilişkilendirin 

İlişkili paketlerin gecikmesini hesapla 

Bağıntılı paketlerin ortalama, kare farkları, varyans ve standart sapmanın toplamını hesaplayın ve 

gösterin 
Değerini hesaplakiracı tarafından verilen k 

Bağıntılı paketlerin değerlerini çıkarma değeri> = 1 olana kadar çıkartırken döngüye 

Bir paket paket alırken k boyunca döngü ve ortalamalarını hesaplayın 

Eğer D araçlarının değeri tatmin edicidir

1

2

ˆ ˆ( )k k

k
I D D







 

 Daha sonra diğer araçların D hesaplamalarına devam edin ki 1

2

ˆ ˆ( )k k

k
I D D






 her 

zaman karşılanmaktadır 

Başka 

 D sayısının tatmin edeceği k paket dizisini bulmak için döngüye gidin 1

2

ˆ ˆ( )k k

k
I D D






  

PCT ve PDT değerlerini hesaplayın ve değerlerini kiracıya yazdırın 

Daha ileri analiz için ilişkili paketleri ve gecikmeyi çizgi grafiğinde çizin  

Son 
 

Şekil 3.11 İkinci python programının sözde kodu 
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Aralığı temel olarak önce iki paket ve tıkanıklık biriktirme paketinden sonra iki pakettir. 

Ardından, program bir grup k paketini alır ve ardışık paket gruplarının sayısını temsil 

eden bir değer elde eder. Daha sonra, her bir paket grubunun ortalaması hesaplanır. 

Program, daha sonra, her grubun ortalamasının PCT ve PDT değerini hesaplama 

koşullarını sağladığını denetler. PCT ve PDT’nin hesaplanmasından sonra, değerleri 

kiracıya verilir ve program, her iki anahtarın da ilişkili paketlerini ve kiracı için 

gecikme değerlerini çizgi grafikte çizer. Böylelikle kiracı eğilimi görebilir ve doğru 

analiz yapabilir. Öte yandan, üçüncü python programı, şekil 3.12’de belirtildiği gibi,  

VLAN zaman damgalarını karşılaştırmadan sorumludur. Program ayrıca tıkanıklık ve 

gecikme açısından VLAN zaman damgalarının nasıl etkilendiğine dair daha fazla bilgi 

vermek için zaman farklarının ortalama, toplam karesi, varyansı ve zaman çizelgesinin 

standart sapmasını hesaplar. 

 

  

 

 

 

Başla 

İlk P4 anahtarının pcap dosyasını okuyun 

İkinci P4 anahtarının pcap dosyasını okuyun 

İki pcap dosyası arasındaki paketleri ilişkilendirin ve her birinin zaman damgasını ayrı bir diziye 

yerleştirin 

İlişkili paketlerin zaman damgalarının gecikmesini hesapla 

Bağıntılı paketlerin ortalama, kare farkları, varyans ve standart sapmanın toplamını hesaplayın ve 

gösterin 

Daha ileri analiz için ilişkili paketleri ve gecikmeyi çizgi grafiğinde çizin 
Son 

 

Şekil 3.12 Üçüncü python programının sözde kodu 
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Bu bölümde, önerilen çözümün test edilmesi tartışılacaktır. Test bölümü iki ana 

bölümden oluşacak ve ilk bölüm önerilen sistemin nasıl çalıştığını gösterecek. İkinci 

bölüm, araç tarafından toplanan verilerin istatistiksel analizini sunacaktır. 

 

Şebeke tıkanıklıkları hem veri merkezlerini hem de bulut ağlarını etkileyebilir. Bu, 

fiziksel veya sanal olan tüm kaynakları veya varlıkları kapsar. Veriler büyük hacimli 

olarak taşınır, depolanır veya istenirse, ağ tıkanır ve bulut / veri merkezi ağı 

performansı ve veri kullanılabilirliği ile büyük bir darbe alır ve veri kaybına neden olur 

ve veri akışı frenlenir. Bu, hem bulut sahipleri hem de bulut kullanıcıları için ciddi 

olumsuz etkilere neden olur. Başka bir yönü ise, ek düğümler ve varlıklar ile ağ 

genişletilmesi ile ilgilidir. Ek düğümler / varlıklar, kaynaklar sınırlı olduğunda 

istenmeyen tıkanıklıklar da oluşturabilir. Bu etki, veri dolaşımı gibi önceden tartışılan 

konularla ilişkili olabilir. Ağ tıkanıklığına neden olabilecek bir diğer faktör de kiracı 

olacaktır. Tıkanma oranları yalnızca veri yedeklemelerinin, veri transferlerinin veya 

dengesiz verilerin belirli kaynaklara veya düğümlere yüklenmesinin yapılandırılmamış 

bir zamanlamaya tabi tutulması veya tıklama ile çok yüksek olabilir. Bu nedenle ağlar 

ile ilgilenirken farkındalık da önemli bir faktör olarak karşımıza çıkar. 

 

Testimizi tcpreplay’ı kullanarak yaptık. tcpreplay, önceden yakalanan trafiği pcap 

biçiminde kullanabilen ve çeşitli ağ aygıtlarında test edebilen UNIX sistemler için 

lisanslı bir araçtır. Trafiği istemci veya sunucu olarak sınıflandırmaya, Katman 2, 3 ve 4 

üstbilgilerini yeniden yazmaya ve son olarak da trafiği ağa ve anahtarlar, 

yönlendiriciler, güvenlik duvarları, IDS ve IPS’ler gibi diğer cihazlar aracılığıyla 

yeniden dinlemeye yardımcı olur. Yakalanan paketleri farklı hızlarda tekrar oynatma 

yeteneği, tcpreplay ile ilgili bir diğer özelliktir. Hız Mbps olarak verilir ve yakalanan 

trafiğin tekrarlanması döngüler vasıtasıyla yapılır. 

 

Öte yandan, Docker konteynerlerinde tıkanıklık yapmaktır. Docker bunu yapmak için 

herhangi bir tescilli veya önerilen aracı belirtmediği için açık değildir. Biraz araştırma 
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yaptıktan sonra, ara yüzler üzerindeki bant genişliği kısıtlamalarını zorlamak için doğru 

yolun, Wondershaper’ı kullanarak kapsamlı olduğunu öğrendik. Wondershaper, basit 

bir komutla her arabirimin elle indirme ve yükleme hızlarını kısıtlayan bir trafik 

şekillendirme ve sınırlama aracıdır. Gerektiğinde veya ağ arttıkça bant genişliğini 

azaltabilir. Wondershaper’ın diğer bir yönü trafik şekillendirmenin gerektiğinde 

kaldırılabilmesidir. 

 

Testimizi, yaklaşık 226260 paket boyutundaki bir pcap dosyası ile gerçekleştirdik. Biz 

Bu dosyayı işletim sistemimizin ana ara yüzüne tekrar oynatmak için tcpreplay’i 

kullandık. Kullandığımız işletim sistemi Ubuntu 7.04 idi ve ana ara yüz enp0s3 olarak 

adlandırıldı. Ubuntu 17.04, Oracle sanal makine sürüm 5.1.22 üzerinde çalışıyordu. 

Buna ek olarak, daha önce bahsedilen tüm programlar ve sistemler, 16GB RAM ve 7’i 

çekirdeği olan bir Qosmio X70-A dizüstü bilgisayarı üzerinde çalışıyordu. Oynatılan 

pcap dosyası, 10, 20 ve 30Mbps olmak üzere üç farklı hızda oynatıldı. Bu oranları 

seçtik, çünkü yaklaşık olarak 30 Mbps olan 33731 paket / saniye başında, paket kaybı 

senaryoya herhangi bir bant genişliği kısıtlaması getirmeden yaklaşık %7’dir. Tabii ki, 

paket kaybı olursa, tıkanıklık da meydana geldi demektir. Her bir test durumu senaryosu 

için, pcap dosyası 10 defa döngüydü. Sıkışıklığı daha fazla izlemek için, Suricata 

konteyneri ve ikinci anahtar konteyneri arasındaki bağlantıya bant genişliği 

kısıtlamaları getirdi.  

 

Bant genişliği kısıtlaması konusunda, Suricata konteynerini ikinci P4 anahtar konteyneri 

ile bağlayan bant genişliğini sınırlamak için Suricata konteynerinde Wondershaper 

kullandık. Wondershaper bant genişliğini sırasıyla 1Mbps, 512kbps ve 256kbps olarak 

ayarlamak için kullanıldı. Analiz, her senaryonun ilk 20000 paketi üzerinde yapıldı. Her 

senaryonun trendini göstermek için birinci 500 paket almayı hedefledik. 

 

4.1 Paket Kaybı 

Bu bölümde, her senaryoda paket kaybını tartışacağız. Daha önce belirtildiği gibi bu 

çalışmada 226260 paket boyutunda bir pcap dosyası kullanılmıştır. 
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Deneyler boyunca, Suricata günlüklerinde herhangi bir paket kaybı göstermedi. Bu 

durumda, tüm senaryolardaki tek paket kaybının iki P4 anahtarıyla ve her biri için 

getirilen kısıtlamalarla bağlantılı olduğunu varsayıyoruz. Paket kaybı eğilimini de 

göstermek için, ilk 500 paket üzerinde kriter yapılacaktır. İlişkili paketler, her iki P4 

anahtarından 10M-1M, 20M-512k ve 30M-256k senaryolardan alınan her iki pcap 

dosyasından alınır. Hesaplamalar, ilk senaryoda alınan paketlerin 500/500 paket 

olduğunu ortaya koyuyor; bu da, senaryonun kısıtlamaları getirilmiş olmasına rağmen 

paketler, paket kaybı olmaksızın ikinci P4 anahtarı tarafından alındıgını gösteriyor. 

İkinci senaryo ile ilgili olarak alınan paketlerin 450/500 paket olduğu anlaşıldı. Son 

senaryoya gelince, alınan paket sayısı 386/500 paketti. Paket kaybı olasılığı, daha önce 

tartışılan P = L / T 

 

Formülünden de hesaplanabilir. P10M-1M = 1, P20M-512k = 0.90 ve P30M-256k = 0.77 ile ilgili 

olarak. Bu, 3. senaryonun (30M-256k senaryo) yüksek veri hızı kısıtlamasına karşı 

yüksek bant genişliği nedeniyle en yüksek paket kaybına sahip olduğunu gösterdi. 

 

 

Bir kiracı Suricata gibi "dockarized" bir IDS / IPS kullanmak istiyorsa, kiracı belli bir 

gecikme beklemelidir. Tabii ki gecikme, getirilen senaryoya bağlıdır. Denemede 

görüldüğü gibi en düşük gecikme ve tıkanıklık oranına sahip olduğu için referans bir 

senaryo olarak 10Mbps / 1Mbps’yi aldı. Buna ek olarak, üç senaryodaki gecikmenin 

standart sapmasını alarak bir kiracının ne kadar geciktirme beklediğini görmek için bir 

önlem alarak, bir kiracı 20Mbps / 512kbps senaryosundan yararlanmak istiyorsa 

gecikme %28.85’e yükselecektir. Kiracı 30Mbps / 256kbps senaryonundan yararlanmak 

istiyorsa gecikme % 45.64’e kadar yükselir. 

 

4.2 Pcap Zaman Damgası Analizi 

Şekil 4.1 gösterildiği gibi, 10M-1M senaryosunun sonucunu göstermektedir. 

Kısıtlanmış bant genişliği gerçek bant genişliğinin 1 / 10’u kadar olsa da 

gerçekleşebileceği gibi, Suricata gecikmeyi asgari seviyede tutmayı başardı. Bu yeşil 
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çizgi (anahtarlar arasındaki gecikme hattı) mavi çizgiyle örtüşüyor (birinci P4 anahtar 

yakalama zaman çizgisi). Gecikmeler tıkanıklıklara neden olduğundan, araç 225 

tıklama paketinde (paket aralığı: 223 - 227 paket) tıkanıklığın oluşmaya başladığını 

tespit etti, ancak grafiklerden tıkanıklığın oldukça az olduğu anlaşılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Şekil 4.1 10M-1M senaryo grafiği 
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Çizelge 4.1 10M-1M senaryosunun veri analizi 

 

 Ortalama Kare Farkların 

Toplamı 

Varyans Standart 

Sapma 

1st P4 
Anahtar 

1.169 223.399 0.446 0.668 

2nd P4 
Anahtar 

2.545 1122.612 2.245 1.498 

Gecikme 1.376 345.45 0.690 0.831 
 

Yukarıdaki çizelge 4.1’de, aracımız tarafından yapılan analizleri göstermektedir. Tablo, 

ortalama % 117.3 arttığını, kare farkların toplamının % 402.5 arttığını, varyansın % 

403.3 arttığını ve standart sapmanın% 124.2 arttığını göstermektedir. Bu artışlar büyük 

sayılabilir ancak bunlar sadece küçük bir gecikmeyi yansıtmaktadır.  

 

Şekil 4.2’de gösterildiği gibi, 20M-256k senaryosundaki iki anahtarla ilgili gecikmeyi 

göstermektedir. 10M-1M senaryosunun aksine hattın mavi çizgiyle örtüşmediği (birinci 

P4 anahtarı yakalama zaman çizgisi) görüldüğü gibi gecikmenin önemli olduğu 

sonucuna varılabilir. Aracımız tıkanıklığın 10M-1M senaryosundan daha hızlı bir 

oranda (yaklaşık %25 daha hızlı) arttığını yansıtan 169. pakette (paket aralığı: 167-171 

paket) tıkanıklığın başladığını tespit etti. 
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Çizelge 4.2 20M-512k senaryosunun veri analizi 

 

 

 

  

 Ortalama Kare Farkların 
Toplamı 

Varyans Standart Sapma 

1st P4 
Anahtar 

0.814 80.562 0.179 0.423 

2nd P4 
Anahtar 

2.240 765.923 1.702 1.304 

Gecikme 1.425 350.384 0.778 0.882 

Şekil 4.2 20M-512k senaryo grafiği 
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Yukarıdaki çizelge, araç tarafından 20M-256k senaryosunda yapılan analizleri 

göstermektedir. Basit hesaplamalarla ortalamanın %175,1 arttığını, kare ortalamaların 

toplamının %850,7 arttığını, veryansın %850,8 arttığını ve standart sapmanın %208,2 

arttığını fark edebiliriz. Bu artışları 10M-1M senaryosundaki artışlarla 

karşılaştırdığımızda, 20M-256k’teki artışların gecikmenin daha büyük etkiye sahip 

olduğunu gösteren daha yüksek bir değere sahip olduğu görülebilir. 

 

Şekil 4.3 gösterildiği gibi, bu çalışmada 30M-256k senaryosu olan son senaryoyu 

göstermektedir. Bu grafikten anlaşılacağı üzere yeşil çizgi (Anahtarlar arasındaki 

gecikme) turuncu çizgiyle (ikinci P4 anahtar yakalama zaman çizgisi) mavi çizgiden 

(birinci P4 anahtarının yakalama zaman çizgisi) daha yakındı. Bu senaryoda, 

gecikmenin daha önce tartışılandan daha fazla etkinin olduğuna işaret etti. Aracımız 

tıkanıklığın 159. pakette (paket aralığı: 157. - 161. paket) artmaya başladığını gösterdi. 

Bu durum, 30M-256 senaryosunda, 20M-512k senaryosundan (yaklaşık %6 daha hızlı) 

ve 10M-1M senaryodan (yaklaşık %30 daha hızlı) daha hızlı oluştuğunu gösterdi. 

 

Şekil 4.3 30M-256k senaryo grafiği 
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Çizelge 4.3’te, aracımız tarafından 30M-256k senaryosuna göre yapılan analizleri 

göstermektedir. Ortalama% 329.3 artmış, karesi alınan farkların toplamı% 2110.7, 

varyasyon% 2121.8 ve standart sapma% 370.1 artmıştır. Daha önce tartışılan PCT ve 

PDT’ye göre, k = 25 paket aldık; 5  . 25 paketlik bir grup alarak, örneğin 16 veya 

4’lük bir gruba kıyasla hesaplamalarda daha iyi bir hassaslığa yol açacağını 

düşünüyoruz. Aşağıdaki tablo, her senaryonun beş grubunun sonuçlarını 

göstermektedir. 30M-256k senaryosundaki beş grubun sonuçlarınım bile, her bir 

senaryoda sırasıyla diğer sonuçlardan daha büyük olduğu gözlenmektedir. Çizelge 

4.4’te, 30M-256k senaryosunun PCT’sinin diğerleriyle karşılaştırıldığında en yüksek 

kayıplı senaryo olduğunu yansıtmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ortalama Kare Farkların 
Toplamı 

Varyans Standart 
Sapma 

1st P4 Anahtar 0.439 21.349 0.055 0.235 

2nd P4 Anahtar 1.885 471.979 1.222 1.105 

Gecikme 1.446 292.875 0.758 0.871 

 10M-1M 20M-512k 30M-256k 
1.0248 1.032 1.0234 
1.0806 1.101 1.0799 
1.6615 1.173 1.161 
1.2230 1.229 1.233 
1.2673 1.268 1.302 

PCT 2.321 2.357 2.455 
PDT > 1 > 1 > 1 

Çizelge 4.3 30M-256k senaryosunun veri analizi 

 

Çizelge 4.4 Her bir senaryonun grupları, PCT ve PDT ortalamaları 
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4.3 VLAN Zaman Damgası Analizi 

Bu bölümde, P4 anahtarları tarafından uygulanan zaman damgaları üzerinde yapılan 

analiz verilecektir. Zaman damgaları başlıkların ardındaki paketlerden çıkarılır ve 

hesaplamalar için kullanılır. Kıyaslama sadece öncül bir analiz için 18 paket üzerinden 

yapılacaktır. Daha sonraki çalışmalarda istatistiksel daha anlamlı sayıda paketle 

yapmayı planlamaktayız. Ancak senaryonun eğilimini göstermek için 18 paket almayı 

hedefledik. 

  

Şekil 4.4 10M-1M senaryosundaki zaman 
damgası dalgalanması 
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Şekil 4.5 20M-512K senaryosundaki 
zaman damgası dalgalanması 

Şekil 4.6 30M-256K senaryosundaki zaman 
damgası dalgalanması 
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Çizelge 4.5 10M-1M senaryo zaman damgasının analizi 

 

 Ortalama Kare Farkların 
Toplamı 

Varyans Standart Sapma 

1st P4 
Anahtar 

6376376858.95 2.328e+20 1.225e+19 3500937606.08 

2nd P4 
Anahtar 

6748138442.11 2.354e+20 1.239e+19 3520049339.41 

Delay 371761583.158 4806e+17 2.529e+16 159059433.087 
 

 

Çizelge 4.6 20M-512k senaryo zaman damgasının analizi 

 

 

 

Çizelge 4.7 30M-256k senaryo zaman damgasının analizi  

  

Tartışma, sırasıyla şekil 4.4 - 4.6 ile temsil edilen her senaryonun standart sapması 

üzerine yapılacaktır. Çizelge 4.5 - 4.7, sırasıyla her senaryo için birbiriyle ilişkili 

paketler üzerinde üçüncü python programı tarafından yapılan istatistiksel analizi temsil 

 Ortalama Kare Farkların 
Toplamı 

Varyans Standart Sapma 

1st P4 
Anahtar 

5883246819.54 1.850e+20 1.027e+19 3205950646.56 

2nd P4 
Anahtar 

6327646435.56 1.879e+20 1.044e+19 3231211422.25 

Gecikme 444399616.0 4.955e+17 2.753e+16 165923742.576 

 Ortalama Kare Farkların 
Toplamı 

Varyans Standart 
Sapma 

1st P4 
Anahtar 

5998830861.47 2.126e+20 1.119e+19 3345343400.55 

2nd P4 
Anahtar 

6416981584.84 2.104e+20 1.107e+19 3327808871.07 

Gecikme 418150723.368 4.472e+17 2.353e+16 153422725.553 
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etmektedir. VLAN zaman damgası açısından, birinci senaryoyu ikinci senaryo ile 

karşılaştırdığımızda, standart sapma %3,67 artarken, ikinci ve üçüncü senaryoyu 

karşılaştıracak olursak, %4,31’dir. Son olarak, Pcap zaman damgaları arasındaki std 

sapmadık artış ise birinci senaryoda %124.2, ikinci senaryoda %208.2 ve üç farklı 

senaryoda %370.1) fark edildiğinden, pcap zaman damgaları arasındaki standart 

sapmada da artış yüksek olmaktadır. Bu tıkanıklık tespit ve paket kaybı tahmin 

yönteminde VLAN yerine Pcap zaman damgası kullanımının daha iyi bir tercih olduğu 

yönünde yorumlanabilir. VLAN ve PCAP standart sapmalarındaki farklılık 

sanallaştırma ortamından kaynaklanan kaynak kullanımındaki determistik olmayan 

dağıtım mekanizmalarından kaynaklanabileceği düşünülebilir. Ancak bu farklılık daha 

kapsamlı ve detaylı analizler ile incelenmeli ve sebebi araştırılmalıdır.  
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5. SONUÇ 

İlk olarak, önerilen yöntemin ve geliştirilen mimarinin, T. Arashloo vb. (2016) ve 

diğerlerinin analiz için kullandığı tek "Büyük Anahtar" kullanımına denk iki anahtarın 

kullanımının da uygulanabilir olduğu gösterilmiştir. Tärneberg vb. (2017) ve Xu vb. 

(2017) çalışmasında kullanılan RTT’nin yerine, hem pcap hem de VLAN zaman 

damgaları incelenmiştir. İki zaman damgasının gecikme ve tıkanıklık hakkında daha 

fazla bilgi verebileceği düşünülmüştür. VLAN zaman damgası, çıkış geciktiricisinin 

illüstratörü olarak kabul edilebilir iken, pcap zaman damgası giriş geciktiricisinin 

illüstratörü olarak düşünülebilir. Önerilen mimari ve araç ile, tek bir üstbilgi 

kullanılması yoluyla, gecikme, tıkanma oluşumu ve paket kaybı ayrıntılarına 

ulaşılabileceğini gösterilmiştir. Kuppusamy vb. (2015) tarafından tanıtılan yöntemdeki 

gibi IP adreslerine gore istatistik tutma yontemi üzerine gelecekteki çalışmalar 

düşünülebilir. Senaryo çeşitlendirmesi ile araç daha esnek hale gelebilir ve kiracıya 

destek olabilecek daha ayrıntılı istatistikler verebilir.  Bu çalışma, Kim (2016)  

kullandığı tekniğin önemini azaltmaz aksine, özellikle tabloyu, ilgili sayaçları içerecek 

şekilde genişlettiğimizde aynı kavramı kullanmayı umuyoruz.  

Diğer taraftan, deneyler boyunca, Suricata günlüklerinde herhangi bir paket kaybı 

göstermediğinden tüm senaryolardaki tek paket kaybının iki P4 anahtarıyla ve her biri 

için getirilen kısıtlamalarla bağlantılı olduğunu varsayıyoruz. Bu durum IDS gibi kritik 

düğümlerin etkin çalışmasını ağ kısıtlamları olduğunda etkileyebileceğini ve önerilen 

aracın veri merkezlerini iyileştirebilecek ve uygulanabilecek makul bir çözüm olduğunu 

göstermektedir.  Ayrıca tıkanıklık oluşumlarını tahmin etmek ve gecikmeyi saptamak 

açısından yöntemin uygulanbilirliği de göstermiştir. Tek yönlü gecikme ile ilgili 

kullanım senaryolarına gore kiracıya bilgi sağlamakta ve VM’lerin kullanımı ile görece 

daha düşük maliyet gerektirmektedir. 
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