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YÖNLENDĠRME PROTOKOLLERĠ 

 

GĠRĠġ 

Routing farklı ağların birbirleriyle haberleşmek için hangi yolu kullanması gerektiğinin 

hesaplanması ya da seçilmesi işlemidir. Routing olarak tabir ettiğimiz yönlendirme işlemi 

router‘lar ya da yönlendirme özelliği olan switch‘ler (3. katman switch‘leri) tarafından 

gerçekleştirilmektedir.  

 

Router‘lar paketleri IP paket başlığında bulunan hedef adres bilgisini kullanarak diğer Router 

lara gönderir. Her bir Router‘dan geçen paket in time to live‘i (yaşam süresi) 1 azaltılır. Time 

to live 8 bit ile ifade edilir bu da time to live en fazla 255 değerini alabiliyor demektir. Time 

to live‘i 0 olan paket routing edilmez ve yok sayılır. 

 

Router‘lar Routing işlemini Routing Table‘lardan (Yönlendirme Tablosu) aldığı bilgilere göre 

hesaplarlar.[2][4] 

Yönlendirme protokolleri (routing protocols) bir network üzerindeki herhangi iki router 

arasındaki uygun güzergâhı belirleyen ve router‘ların birbirleriyle haberleşmesini sağlayan 

protokollerdir.[4] 

Yönlendirme protokollerini 3 ana başlık altında incelemek mümkündür. 

1. Uzaklık Vektörü (Distance-Vector) Yönlendirme Protokolleri  

2. Bağlantı Durumu (Link-state) Yönlendirme Protokolleri 

3. Dengelenmiş Melez (Hybrid) Yönlendirme Protokolleri 
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1-UZAKLIK VEKTÖRÜ YÖNLENDĠRME PROTOKOLLERĠ 

1.1 Uzaklık Vektörü (Distance Vector) Kavramları 

Uzaklık vektörünün yapılandırıldığı router'larda çalışması, router'lann bildikleri tüm yolları 

tüm arabirimlerinden duyurması şeklindedir. Aynı fiziksel bölümlemeyi paylaşan (physically 

shared), router'lar birbirlerinden aldıkları yönlendirme güncellemeleriyle (routing updates), 

yönlendirme bilgilerini öğrenirler. Aynı fiziksel bölümlemeyi paylaşan router'lara, komşu 

(neighbors) router'lar denir.[1] 

Eğer tüm router'lar, üzerlerinde taşıdıkları yönlendirme bilgisini tüm arabirimlerinden diğer 

komşularına duyuruyor ve onlarda duydukları güncellemeleri alıyorlarsa, bu;|İ şekilde bir süre 

sonra bütün router'lar bütün alt ağlar hakkında bilgi sahibi oluyor demektir.  

Aşağıdaki maddelerde, temel uzaklık vektörü mantığı üzerinde durulmaktadır: 

 Router‘lar üzerinde hiçbir yönlendirme protokolü olmasa bile, kendilerine 

dorudan bağlı alt ağları yönlendirme tablosuna kaydederler. 

 Router'lar, kendi bildikleri yönlendirme bilgilerini, tüm arabirimlerinden diğer 

router'lara yönlendirme güncellemeleri (routing updates) olarak duyururlar. Bu 

gönderdikleri güncelleme bilgilerinde, kendi üzerlerine doğrudan bağlı olan alt 

ağlar olduğu gibi, diğer router'lardan öğrendikleri alt ağlar da bulunmaktadır.  

 Router'lar, yönlendirme güncellemesi (routing updates) gönderir diye komşularını 

dinlerler. Bu güncelleme bilgileri ışığında yeni yollar (routes) öğrenirler. 

 Yönlendirme bilgisi, alt ağ adresi ve metrik (metric) bilgisi içerir. Metrik, o yolun 

ne kadar tercih edilebileceğini gösterir; metrik ne kadar küçükse o yol o kadar 

iyidir. 

 Mümkün olduğu durumlarda, router'lar, güncellemelerini broadcast ya da çoklu 

dağıtım (multicast) kullanarak yaparlar. Broadcast ya da çoklu dağıtım ile, o 

LAN üzerinde yer alan bütün komşular tek bir güncelleme ile aynı yönlendirme 

bilgilerini alabilmektedirler. 

 Eğer bir router, bir alt ağa birden fazla yolla gidiş öğrenirse, bu yollardan en iyi 

metrik değerine kim sahipse o en iyi yol (best route) olarak seçilir. 

 Router'lar, periyodik güncellemeler gönderir ve periyodik güncellemeler i 

komşularından alır. 

 Bir router, zamana bağlı olarak komşusundan daha önce duyduğu yol için 

güncelleme bilgisi alamıyorsa, o yol bilgisi yönlendirme tablosundan çıkarılır. 

 Bir router, X router'ından duyduğu yol için, bir sonraki router (next hop) olarak 

X' in adresini kullanır. 

 

Şekil 1-1'de, Router-A‘ nın kendisine doğrudan bağlı olan alt ağlarını, nasıl Roııter-B' ye 

duyurduğunu göstermektedir. Örnekte, Router-A, iki adet doğrudan bağlı alt ağı için yol 

bilgisi (route) duyurmaktadır. 

Bu örnekte, dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta vardır. Bunlardan ilki, Tablo1.1'de 

görüldüğü üzere, Router-B'ye doğrudan bağlı olan alt ağlar için bir sonraki router (next-hop) 

adresinin olmayışıdır. Router-B, hedefi bu alt ağlara doğru olan bir paket alırsa, paketi 

doğrudan ilgili PC'ye gönderecek demektir. Bir başka söylemle, bu paketleri başka bir router'a 
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göndermeye gerek yoktur, çünkü bu alt ağlar zaten Router B'ye doğrudan bağlı olan alt 

ağlardır. 

İkinci önemli olay ise, Router-A üzerinden öğrenilmiş olan yollar için bir sonraki router 

(next-hop) adresi, A‘nın adresi olarak verilmektedir. Bir diğer ifadeyle, ―komşudan öğrenilen 

yollara, komşu üzerinden gidilir‖.[1] 

 

ġekil 1.1 Router A Kendisine Doğrudan Bağlı Olan Yolları (Routes) Duyurmaktadır 

 

 

Tablo 1.1’ de Router B’de sonuçta elde edilen yönlendirme tablosu yer almaktadır. 

 

Router B, Anın IP adresini gelen güncelleme bilgilerindeki kaynak adrese bakarak 

öğrenmektedir. Eğer Router A, B'ye güncelleme göndermeyi keserse Router B, A‘dan 

öğrendiği yolları, yönlendirme tablosundan çıkarır. [1] 
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Şekil 1.2‘de, metrik kullanımının yapının tümü üzerindeki etkisini göstermektedir. Komşudan 

gelen güncelleme ile öğrenilen bir yolu, bir başka komşuya duyururken metrik değeri 

yükseltilir. Aynı trafikle gördüğümüz mesafe tabelaları gibi. Örneğin Uşak‘ta iken ―Konya‘ya 

340 km.‖ levhasını görebilirsiniz ama İzmir‘de ―Konya‘ya 511 km.‖ şeklinde mesafe 

bilgisinin artışını algılayabiliriz. Öyleyse, Konya‘ya İzmir‘den gitmek isteyen önce, 170 km 

kat edip Uşak‘a gelir. Oradan da Konya‘ya 340 km mesafesi kalmış demektir. İşte bu metrik 

olarak atlama sayısı (hop count) konusunun anlaşılabilmesi için güzel bir örnek olabilir. Şekil 

1.2 ve Tablo 1.2, konuyu irdelemektedir. 

 

ġekil 1.2 Router-A C’den öğrendiği yolları duyurmaktadır. 

 

 

Router B, metrik değerlerine bakarak, bazı alt ağların diğerlerine göre daha yakın olduğunu 

bilmektedir.Router'a doğrudan bağlı olan yollar metrik 0 değeri ile görüntülenmektedir (Tablo 

1.2‘de bu görülmektedir).Doğrudan bağlı olan yolların metrik değerinin 0 olmasının nedeni, 

ilgili alt ağlarla Router B arasına giren başka bir router 'ın bulunmamasıdır. Router B, A‘dan 

öğrendiği yollar için metrik değeri olarak 11 kullanmaktadır.Bunun iki sebebi vardır.İlki, 

Router A‘nın bu iki yolu duyururken (162.11.5.0 ve 162.11.9.0) metrik olarak 1 değerini 

kullanmış ve Router B'nin de aldığı bu alt ağların duyurucusu olan A'ya güvenmiş olmasıdır 

(Router A, yol duyurusu yapmadan önce, kendisine doğrudan bağlı bu iki alt ağın metrik 

değerine 1 değerini eklemiştir. Yani komşularına şunu dikte etmektedir ―Bu alt ağlara 

ulaşmak için bir tane router geçmek zorundasınız, onları da benden duyduğunuz için o router 

benim‖). Metrik 1 değeri, Router B ile bu alt ağlar arasını ayıran bir router daha olduğunu (ki 

o A‘dır) belirtir. Aynı şekilde, Router B, 162.11.10.0 alt ağı için de metrik değerini 2 olarak 

görmektedir. Kısaca, iki tane router atladıktan sonra bu alt ağa ulaşabileceğini anlamaktadır. 

Router B'ye metrik 2 değeri ile yol duyurusunu yapan A olduğu için, B router'ı A'ya 

güvenmek durumundadır.[1] 
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Tablo 1.2, ġekil 1.2’de Gösterilen Güncellemelerden Sonra Router B’nin Yönlendirme 

Tablosunu Göstermektedir. 

 

Uzaklık vektörü (distance vector) terimi, bu örnekle daha da anlaşılır hale gelmektedir.Router 

B, 162.11.10.0 alt ağını yönlendirme tablosuna kaydederken, bu alt ağa ulaşmak için bir 

sonraki router (next-hop) adresi olarak A‘nın adresini yazar. Çünkü B, ilgili alt ağı Router 

A‘dan duymaktadır. Router B, A‘nın diğer tarafında kalan ağ topolojisi ile ilgili hiçbir bilgiye 

sahip değildir. Böylece, Router B, 162.11.10.0 alt ağına ait bir vektöre sahiptir (yani paketleri 

Router A‘ya gönderecektir) ve bu vektörün uzaklığı 2 olarak görünmektedir, başka da bir 

detaya sahip değildir. Router B'nin Router C ile ilgili hiçbir bilgisi yoktur. 

 

Uzaklık vektörüyle (distance vector) alakalı bir başka kavram ise öğrenilen yol bilgisinin 

doğruluğunun sınanması ile ilgilidir. Her bir router, periyodik olarak güncelleme bilgisi 

göndermektedir. Yönlendirme güncelleme zamanlayıcısı (routing update timer) –bu değer 

bütün router'larda aynıdır- yol güncelleme bilgilerinin hangi sıklıkla gönderilmesi gerektiğini 

belirler. Bir router'dan, belirlenmiş miktar (preset number) güncelleme zaman aralığı geçtiği 

halde, hala bir yönlendirme güncellemesi alınmıyorsa, o zaman yönlendirme tablosundan bu 

sessiz kalan router'a ait olan daha önceden öğrenilmiş yol bilgileri çıkartılmaktadır.[1] 

 

1.1.1 Uzaklık Vektörünün Döngü OluĢumunu Engelleme (Loop Avoidance)  

Özellikleri 

 

Yönlendirme protokollerinin bir başka işlevi de, ağ üzerinde döngü oluşumunu (loop) 

engellemeleridir. Takip eden kısımda uzaklık vektörünün döngü oluşumunu engellemek için 

kullandığı mekanizmalardan bahsedilecektir. 
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1.1.1.1 Route Poisoning Kuralı 

Uzaklık vektörü yönlendirme protokollerinde, router'ın belli bir yolu (route) geçerli (valid) 

konumdan geçersiz (invalid) konuma getirmesi yönlendirmede döngülerin oluşumuna sebep 

olabilmektedir. 

"Route poisoning" kuralı, router'ın kendisine doğrudan bağlı olan bir alt ağın geçersiz 

olduğunu gördüğü andan itibaren çalışmaya başlar.Router, bu geçersiz konuma düşen yolla 

ilgili, komşularına duyuru yapmamak yerine, duyuruya devam etmektedir.Router bu 

duyuruda, yola ait uzaklık metrik (distance metrik) değeri için çok büyük bir değer 

atamaktadır(sonsuz olarak ifade edilebilir). Diğer routerlar da bu yolun metrik değerinin 

sonsuz olduğunu düşünüp yolun geçersizliğini anlarlar.[1] 

Şekil 1.3‘de, Router B ―Route Poisioning‖ kullanılırken görülmektedir. 

 

 

ġekil 1.3 1162.11.7.0 Alt Ağı için “Route Poisoning” Kuralının ÇalıĢması 

 

 

B' nin Ethernet arabirimi servis dışı kalmıştır. Bu sebeple, 162.11.7.0 alt ağını, 16 uzaklık  

metrik değeri ile duyurmaya başlamıştır (16 uzaklık-metrik değeri bu örnekte sonsuz değeri 

ifade ediyor).Sonsuz uzaklık metriği, o yolun geçersiz bir yol olduğunu belirtmektedir. Birde 

C router'ına bakalım. C, B'den sonsuz-uzaklık metrikli olan 162.11.7.0 yol güncellemesini 

(Adım 2) henüz almadığı için (Adım l‘de) A‘ya bu yolun var olduğunu ve kendisi üzerinden 2 

uzaklıkta olduğunu duyurmaktadır. Eğer B yol için ―Route Poisioning‖ kuralını kullanarak 

A‘ya bunu duyurmasaydı, A hala böyle bir yolun C üzerinden var olduğuna inanacaktı. 

Ancak, B ―Route Poisoning‖ kuralı sayesinde, A ve C'yi bu yolun geçersiz olduğuna dair 

bilgilendirmiş olmaktadır. Sonuç olarak, A ve C router'ları 162.11.7.0 alt ağının ulaşılamaz 

olduğunu Öğrendikleri için, yönlendirme tablolarından bu girdiyi sileceklerdir.[1] 
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1.1.1.2 Split Horizon Kuralı 

 
―Route Poisoning‖ kuralı bütün problemleri çözmek için yeterli olmamaktadır. Aslında Şekil 

1.3'te, uzaklık vektörü yönlendirme protokol özelliklerinden ―split horizon‖ özelliği 

olmasaydı, hala döngü oluşma olasılığı vardı. Örneğin Şekil 1.4 üzerinden ―split horizon‖ 

özelliğinin olmaması durumda karşımıza çıkacak problemleri inceleyebiriz.  

 

 
ġekil 1.4 “Split Horizon” Kuralı ile Çözüme KavuĢmuĢ Problem Örneği 

 

Router B ve C aynı anda birbirlerine güncelleme gönderseler ve her İkisi de "split horizon‖ 

kullanmasa, oluşacak problem Şekil 1.4'te gösterilmektedir. Problem, 162.11.7.0 alt ağının 

servis dışı kalmasının hemen ardından Router-B'nin sonsuz-uzaklık metriği ile bu alt ağı 

duyurmasıyla başlar. Eğer C de aynı anda güncellemesini göndermişse, henüz 162.11.7.0'ın 

servis dışı kaldığını belirten güncellemeyi B'den almamış demektir. O zaman Router C, 

162.11.7.0 adresli bir alt ağı geçerli bir ağ olarak hem de uzaklık metriği 2 olacak şekilde, seri 

hattın üzerinden güncellemeyle B'ye duyurmuş olacaktır.[1] 

 

Şekil 5-5'te gösterildiği gibi, güncellemeler alındıktan sonra Router C, 162.11.7.0'ın sonsuz-

uzaklık metriğini görecek ve bu alt ağın artık geçersiz olduğunu anlayacaktır. Ama bu sırada 

B router'ı, C‘den aynı alt ağa ilişkin güncellemeyi, uzaklık metriği 2 olarak görünce daha iyi 

bir yol bulunduğunu zannedecektir. Tablo 1.3 ve 1.4‘de sonuçta uzaklık metriklerine göre 

üretilen yönlendirme tabloları yer almaktadır. 

 

 
      

Tablo 1.3 162.11.7.0’ nin Servis DıĢı Kalması ve C’den Güncelleme Alınmasından Sonra 

B’nin Yönlendirme Tablosu 
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Son duruma bakacak olursak, C 162.11.7.0 alt ağını sonsuz uzakta görmektedir ama B 

router'ı, aynı alt ağı metrik değeri 2 olarak C üzerinden erişilebilir sağlıklı bir alt ağ olarak 

değerlendirmektedir. Router B, bu alt ağa C üzerinden ulaşılabileceğini, C'de bu alt ağa 

ulaşılamayacağını düşünmektedir. 

 

 

Tablo 1.4 162.11.7.0’nin Servis DıĢı Kalması ve B’den Güncelleme Alınmasından Sonra 

C’nin Yönlendirme Tablosu 

 

Router B‘de, Router C‘de aynı güncelleme zaman dilimini kullandıkları için, bu durum bir 

sonraki güncelleme zamanına kadar bu şekliyle kalacaktır. Bir sonraki güncelleme zamanı 

gelince, bu sefer B router'ı 162.11.7.0 alt ağını sağlıklı çalışan bir alt ağ olarak metrik değeri 3 

olacak şekilde C'ye duyuracaktır. C‘de B'ye aynı alt ağın geçersiz bir alt ağ olduğunu belirten 

güncellemesini göndermiş olacaktır. Bu durum, metrik değerlerinin her ikisinin de sonsuza 

ulaşıncaya dek devam etmesi anlamına gelmektedir. İşte ortaya çıkan bu duruma sonsuza dek 

sayma (counting to infinity) denir. Ama uzaklık vektörü yönlendirme protokollerinin sonsuzu 

ifade edecek bir değer ataması sayesinde bu durum sınırlandırılmış oldu.[1] 

 

―Split horizon‖ kuralı, iki router arasında gerçekleşen bu sonsuza-dek-sayma (counting-to-

infınity) durumunu ortadan kaldırmaktadır. Split horizon kuralına göre; X arabirimi üzerinden 

öğrenilmiş bütün yollar, tekrar X arabirimi üzerinden güncelleme - olarak gönderilemez. 

 

 

     

ġekil 1.5 “Split Horizon” Kuralı Etkinken, Tam Yönlendirme Güncellemesi 

 

Örneğin, Şekil 1.5‘de, Router C, 162.11.7.0 alt ağma gitmek için Seri 1 arabirimini 

kullanmaktadır, bu sebeple Seri 1 üzerinden gönderilecek güncellemelerde, C kesinlikle 
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162.11.7.0'ı duyuramaz. Kısaca, C, 162.11.7.0‘ı Seri l arabiriminden öğrendiği için, tekrar bu 

arabirim üzerinden 162.11.7.0 alt ağının duyurusunu yapamaz. Böylece, yukarıda bahsi geçen 

probleme dönecek olursak, güncelleme esnasında B ve C birbirlerine yönlendirme bilgilerini 

aktarırken, aynı alt ağ ile ilgili, B sonsuz metriği kullanırken, C hiçbir bilgi göndermeyecektir. 

Böylece, sonsuza-dek-sayma (counting-to-infınity) problemi ortadan kalkmış olacaktır. 

 

Split horizon kuralı gereği Router B 162.11.6.0 veya 162.11.10.0 alt ağ bilgilerini S1 arabiri-

minden aldığı için kesinlikle C'ye göndereceği güncelleme bilgileri içinde kullanmayacaktır. 

Aynı şekilde, C router'ı de 162.11.7.0 alt ağını B'ye göndereceği güncelleme bilgileri arasına 

koymayacaktır. C'nin 162.11.7.0 alt ağı ile ilgili bilgiyi, Seri 1 arabiriminden göndermemesi 

sayesinde, seri hat üzerinde sonsuza-dek-sayma (counting-to-infinity) problemi oluşmamış 

olacaktır.[1] 

 

1.1.1.3 Hold-Down Zamanı 

 
―Split horizon‖ kuralı, tek bir hat üzerinde sonsuza-dek-sayma (counting to infinity) prob-

lemini çözmektedir. Ancak, ―split horizon‖ etkin bir durumda kullanılırken bile, aynı hedefe 

çoklu gidiş yolu (multiple paths) ihtimalinin bulunduğu yedekli (redundant) ağ topolojilerinde 

sonsuza-dek-sayma problemi hala geçerliliğini korumaktadır.―Hold-Down― zamanı, işte bu 

şekilde çoklu gidiş yolu (multiple paths) bulunan ağlarda, sonsuza-dek-sayma problemini 

ortadan kaldırmaktadır. 

Şekil 1.6‘da sonsuza-dek-sayma probleminin bir çeşidi yer almaktadır ve bu problemi ―split 

horizon‖ değil ―hold-down― zamanı çözmektedir. 162.11.7.0 alt ağı yeniden servis dışı kala-

rak geçersiz bir alt ağ olarak karşımıza çıkmaktadır. Router B, hem A hem de C router'larına, 

162.11.7.0 alt ağının geçersiz olduğunu belirten sonsuz-uzaklık metriği (infinite-distance 

metric) ile güncelleme göndermektedir. Ancak, Router A‘nın güncelleme zamanlayıcısı ile 

B‘nin ki, aynı anda sürelerini doldurdukları için, A ve B aynı anda güncelleme 

göndermektedirler. Böylece C router'ı, 162.11.7.0 alt ağma ait iki tane güncellemeyi aynı 

anda almıştır. Güncellemelerden birinde 162.11.7.0 a metrik değeri 2 ile ulaşılabilmekte (A‘ 

dan gelen), diğerinde ise böyle bir alt ağ olmadığı (sonsuz-uzaklık metriği) bilgisi yer 

almaktadır (B‘ den gelen). C gelen güncellemeler içinde, alt ağla ilgili olan Router A‘ nın 

gönderdiği güncellemeyi seçecektir. Çünkü en iyi yol bilgisini metrik değeri en düşük olacak 

şekilde A sunmaktadır. Tablo 1.5‘de, Router C‘ nin, diğer iki router‘ın Şekil 1.6‘da gösterilen 

güncellemelerinden sonra, oluşturduğu yönlendirme tablosunun içeriği listelenmektedir.[1] 

 

Şekil 1.6‘da 1 rakamı ile etiketlenmiş güncellemelerden sonra, Router C, 162.11.7.0 alt ağına 

A üzerinden gidilebileceğine karar vermiştir. Bir sonraki güncelleme zamanında (şekilde 2 

rakamı ile gösterilmiştir) C router'ı, 162.11.7.0 alt ağını kendisinden itibaren 3 uzakta (metrik 

değeri 3) olarak B router‘ına Seri 1 arabiriminden duyururken, A‘ya duyurmayacaktır. Çünkü 

bu alt ağ için Seri 0 üzerinde "split horizon" kuralı geçerlidir. Şimdi bu durumda, B router'ı, 

162.11.7.0 alt ağının, topolojide bir yerde sağlıklı çalıştığını ve geçerli bir alt ağ olarak C üze-

rinden ulaşılabileceğini düşünmektedir. Bir sonraki güncelleme zamanında, B bu öğrendiği 

geçerli alt ağ bilgisini A‘ya 4 uzaklık metriği ile duyuracaktır. Yani, ―split horizon‖ kuralı 

etkin olduğu halde sonsuza-dek-sayma (counting-to-infİnity) durumuna girmiş 

bulunmaktayız.[1] 
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ġekil 1.6 Sonsuza -dek- Sayma Problemi “Holddown” Zamanı Çözümğne Ġhtiyaç 

Duymaktadır 

 

Tablo 1.5, Router C‘nin şekil 1.6‘da 1 rakamı ile etiketlenmiş güncellemelerden sonraki 

yönlendirme tablosunu göstermektedir. 

 

 

Tablo 1.5 Router C’nin ġekil 1.6’da 1 rakamı ile EtiketlenmiĢ Güncellemelerden 

Sonraki Yönlendirme Tablosu 

 

Uzaklık vektörü yönlendirme protokolleri sonsuza-dek-sayma problemine çözüm olarak 

―hold-down‖ zamanı kullanmaktadır. Hold down zamana göre; bir yolun erişilemez olduğu 

duyulduğundan itibaren, yolla ilgili gelebilecek tüm diğer alternatif duyrular, ―hold down‖ 

zamanı süresince kabul edilmez. 

Hold down zamanı etkinleştirilmişken, Router C, bu zamanın bitimine kadar gelen alternatif 

yol bilgilerine (örneğin Şekil 1.6‘daki A router‘ının uzaklık-metrik değeri 2 olan güncelleme 

bilgisinde olduğu gibi kabul etmez. Bu süre içerisinde, Router B 162.11.7.0 alt ağını hem 
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A‘ya hem C'ye geçersiz bir alt ağ olarak duyuracaktır. Ardından da Router A, C'ye bu alt ağın 

geçersizolduğunu bildiren güncellesini duyuracaktır.Gerçekte, tüm router‘lar iyi olarak 

sunulan ama gerçekte yanlış olan güncelleme bilgilrini bir süre bitene kadar kabul 

etmeyeceklerdir. Böylece herkes, geçersiz alt ağ bilgisini doğrulamış olacaktır. 

Aslıında ―hold-down‖ zamanı, bütün router'ların geçersiz konuma gelen alt ağ bilgisini 

öğrenebilmek ve bu sayede herhangi bir döngüye sebebiyet vermemek için ihtiyacı olan 

süreyi göstermektedir. [1] 

 

1.1.1.4 TetiklenmiĢ Ani Güncellemeler (Triggered-Flash-Updates) 

 

Uzaklık Vektörü protokolleri, tipik olarak belirli zaman aralıklarında güncelleme gönderirler. 

Ancak, döngü oluşumuna yol açan problemlerin çoğu, bir yolun geçersiz konuma düşmesiyle 

başlar ve özellikle de bazı router' ların bu haberi henüz duymamasıyla büyür. Bu sebeple bazı 

uzaklık vektörü yönlendirme protokolleri tetiklenmiş güncellemeler (triggered updates) 

gönderirler. Tetiklenmiş güncellemelerde, yol geçersiz konuma düştüğü anda router yeni bir 

güncelleme gönderir. Bu tetiklenmiş güncelleme, çok çabuk biçimde diğer router'lara 

iletilirler ve komşu router' larda ―hold-down‖ zamanının çok hızlı biçimde başlatılmasını 

sağlar.[1] 

 

1.2 RIP(Routing Information Protocol) 

1.2.1 RIP Yönlendirme 

Yönlendirme Bilgisi Protokolü (RIP) (Routing Information Protocol), dünyadaki binlerce 

ağda kullanılmakta olan bir mesafe yönlendirme vektörü protokolüdür. Açık standartlara 

dayalı olması ve uygulanabilirliğinin çok basit olması yönüyle bazı ağ yöneticilerince çekici 

bulunmasına karşın RIP, daha gelişmiş gönderim protokollerinin özelliklerinden ve gücünden 

yoksundur. Basit oluşundan dolayı, ağ konusunda kendini geliştirmek isteyen kimseler için, 

iyi bir başlangıç protokolüdür.[3] 

 

RIP, uzaklık-vektör tabanlı bir yönlendirme protokolüdür. Bu protokolü çalıştıran router‘lar 

kendi yönlendirme tablolarının tamamını 30 saniye aralıklarla bütün interface(arayüz)‘lerden 

komşu router‘lara gönderir. Ayrıca en iyi yolu seçerken sadece hop count (yönlendirilen 

paketlerin atlama sayısı) değerini baz alır ve en fazla müsaade edilebilir hop count değeri 

15‘tir. Yani hop count değeri 16 olan ağlar erişilemez (unreachable) olarak değerlendirilir. 

RIP versiyon 1 sadece sınıflandırmalı (classful) yönlendirmeyi kullanır. Yani bu versiyonda 

ağdaki tüm cihazlar aynı subnet mask‘ı (alt ağ maskesi) kullanmak zorundadır. RIP veriyon 2 

ise prefix yönlendirme olarak adlandırılır ve yönlendirme güncellemeleri sırasında subnet 

mask değeri de gönderilir. Bu yönlendirmenin diğer bir adı da sınıflandırmasız (classless) 

yönlendirmedir. 

 

İlk olarak XNS (Xerox Network Systems) protocol kümesi içinde kullanılmış olup daha sonra 

IP ağ uygulamalarında kendisine geniş bir alan bulmuştur. UNIX işletim sistemi ile birlikte 

gelen ―routed‖ özelliği bir RIP uygulamasıdır. Bu protokolde, en uygun yol atlama sayısına 

dayanılarak hesaplanır. Tabloda her varış adresi için en iyi yol bilgisi tutulur. Uygulamada 

RIP için atlama sayısının en fazla 15 olacağı kabul edilmiştir. Bu değerden daha uzak yerler 

ulaşılamaz durum olarak değerlendirilir. Çok kullanılan bir yönlendirme protokolü 



15 
 

olmasından dolayı RIP protokolünün biraz daha detaylarına girelim. Daha önce de 

belirttiğimiz gibi RIP pek çok UNIX sisteminin bir parçası olarak gelmektedir. RIP bu işletim 

sisteminde bir yönlendirme deamon‘u olarak çalışır. UNIX‘deki bu deamon routed‘dir. 

Routed (yönlendirici) çalıştırıldığında yönlendirme tablosunu güncellemek (update) için 

hemen bir istek paketi yollar ve ardından gelecek olan cevapları dinlemeye başlar. RIP 

çalıştıran başka bir sistem bu isteği aldığında kendi yönlendirme tablosu ile ilgili güncel 

bilgileri cevap olarak yollar. Bu paket adresler ve bu adreslerle ilgili metrik bilgilerini içerir. 

Bunun yanında güncelleme paketleri sadece istek üzerine değil periyodik olarak yollanmaya 

başlanır. [3] 

 

RIP, atlama sayısını en iyi yolu belirlemede bir ölçü olarak kullanır. En iyi yolun seçimi için 

geçilecek yönlendirici sayısını baz olarak kullanmak, istenmeyen yönlendirme davranışlarına 

yol açabilir. Örneğin, iki site bir T1 bağlantısı ve yedek olarak daha düşük hızlı bir uydu 

bağlantısı kullanılarak bağlanmışsa, her iki bağlantı da aynı ölçü olarak kabul edilir. 

Yönlendiriciye, aynı en düşük ölçüde (atlama sayısı) iki yol arasında seçim yapma olanağı 

verilirse, yönlendirici bunlar arasında seçim yapmakta özgürdür. Yönlendirici uydu 

bağlantısını seçerse, yüksek bant genişlikli bağlantı değil daha düşük hızlı yedek bağlantı 

kullanılır. Uydu bağlantısının seçilmesini önlemek için uydu arabirimine özel bir maliyet 

atayabilirsiniz. Örneğin, uydu arabirimine (varsayılan 1 yerine) 2 değerinde bir maliyet 

atarsanız, bu durumda en iyi yol her zaman T1 bağlantısı olacaktır. T1 bağlantısı kesilirse, 

ikinci en iyi yol olarak uydu bağlantısı seçilir. RIP protokolü, her 30 saniyede bir yönlendirme 

tablosunun bütün aktif arabirimlere gönderilmesini sağlar. RIP, küçük ağlada iyi çalışır. 

Ancak büyük ağlarda yetersizdir. Bağlantı hızı, gecikme veya güvenilirlik etkenlerini 

belirtmek üzere özel maliyetler kullanıyorsanız, ağlar arasında bulunan herhangi iki bitiş 

noktası arasındaki atlama sayısının 15 değerini aşmamasını sağlamanız gerekir.[3] 

 

 

RIP ağlar arası, 15 yönlendiriciyi kapsayacak çaptadır. Çap, ağlar arasının, atlama sayısı veya 

diğer ölçüler cinsinden ifade edilen boyutuna ilişkin bir ölçüdür. Ancak, yönlendirme ve 

uzaktan erişim çalıştıran sunucu, RIP öğrenmeli olmayan yolların sabit atlama sayısını 2 

olarak varsayar. Statik yollar ve bunlara ek olarak doğrudan bağlı ağlarla ilgili statik yollar da, 

RIP öğrenmeli olmayan yollar olarak kabul edilir. Yönlendirme ve uzaktan erişim çalıştıran 

ve RIP yönlendiricisi görevi gören bir sunucu, doğrudan bağlı ağlarını bildirdiğinde, geçilecek 

yalnızca bir fiziksel yönlendirici bile olsa, bunları 2 atlama sayısına göre bildirir. Bu nedenle, 

Windows yönlendirme ve uzaktan erişim çalıştıran sunucuyu kullanan RIP tabanlı bir ağlar 

arası ağ, en fazla 14 yönlendiriciyi kapsayacak çaptadır. 

 

Ağ topolojisindeki herhangi bir değişiklik, oraya bağlı olan yönlendirici tarafından sezilir ve 

yönlendirici hemen yeni durum için değerlendirme yapar. Eğer daha iyi bir yol olduğunu 

öğrenirse, önce kendi tablosunu günceller(aynı varış adresli daha kötü yol varsa tablodan 

siler) ve daha sonra komşularına yansıtır. Komşu yönlendiriciler de, yeni durumu gözönüne 

alarak kendi tabloalarını güncelleyip kendi komşularına haber verirler. Ancak değişikliği ilk 

yansıtan yönlendiriciye tekrar gönderilmelidir. Aksi durumda kısır döngü oluşur.[3] 

 

Bir RIP paketi, iki önemli bilgi içerir: 

 Hangi ağa ulaşılabildiği 

 O ağa kaç adımda ulaşılabildiği 

 

Şekil 1.7‘de A, B ve C ağları ve router'ları, R1, R2, R3 ve R4 ise router'lar (dolayısıyla ağlar) 

arasındaki bağlantıları temsil etmektedir. 
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ġekil 1.7: A,B,C ağları ve aralarında bulunan R1, R2, R3 ve R4 routerleri 

 

 

İlk başta, hiçbir router yollar hakkında bilgi sahibi değildir. Öte yandan, RIP servisi aktif 

olduğu için: 

 Her router tüm ağlara ―ben bir router'ım ve şu ağa ulaşabiliyorum‖ mesajı 

yollar. Bu durumda: 

 

 A router'ı B ağına B router'ını kullanarak tek adımda ulaşabileceğini öğrenir. 

 B router'ı A ve C ağlarına ilgili router'ları kullanarak tek adımda ulaşabileceğini 

öğrenir. 

  C router'ı B ağına B router'ını kullanarak tek adımda ulaşabileceğini öğrenir. 

 

 Ardından, her router öğrendiği bilgileri paylaşır. Bu durumda: 

 

 A router'ı C ağına B router'ını kullanarak iki adımda ulaşabileceğini öğrenir. 

  C router'ı A ağına B router'ını kullanarak iki adımda ulaşabileceğini öğrenir. 

 B router'ı yeni bir şey öğrenmez. 

 

RIP mesajları sık sık gönderildiğinden ve 3 RIP mesajı süresince haber alınamayan bir ağ 

"ölü" olarak sayıldığından, ağ muhtelif değişimlere otomatik olarak uyum sağlayabilir. 

 

 

1.2.2 RIP Yapılandırması 

RIP‘in düzgün yapılandırılmış olup olmadığını doğrulamak için kullanılan değişik komutlar 

vardır. Bunların en yaygın olanlarından ikisi show ip route komutu ve show ip protocols 

komutlarıdır. 

 

ġekil 1.8: RIP yapılandırması 

 

Show ip protocols komutu router üzerinde IP trafiğini hangi gönderim protokollerinin 

taşıdığını gösterir. En yaygın konfigürasyon doğrulama başlıkları şunlardır: 

 

 RIP gönderimi konfigüre edilmiştir. 

 RIP güncellemelerini doğru arabirimler alır ve gönderir. 
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 Router doğru ağları bildirir. 

 

Show ip route komutu, yönlendirme tablosunda yer alan komşu RIPlerce alınan yolları 

doğrulamak için kullanılabilir. Komut çıktısını inceleyin ve ― R ― ile gösterilen RIP yollarını 

arayın. Yakınsama için ağın biraz zaman alacağını ve dolayısıyla anında görülmeyeceğini 

unutmayalım. 

 

RIP konfigürasyonunu kontrol etmek için ilave komutlar şunlardır: 

 

 Show interface <arabirim> 

 Show ip interface <arabirim> 

 Show running-config 

RIP üç farklı sayaç (timer) kullanarak performansını ayarlar. Bu sayaçlar 

Ģunlardır: 

 

 Route update timer: Router‘ın komşularına, yönlendirme tablosunun tümünü 

göndermesi için beklediği zaman aralığıdır. Tipik olarak 30 sn.dir. 

 Route invalid timer: Bir yönlendirmenin, yönlendirme tablosunda geçersiz olarak 

kabul edilmesi için geçmesi gereken zaman aralığıdır. 90 sn.lik bu zaman aralığında 

yönlendirme tablosundaki bir yönlendirme kaydıyla alakalı bir güncelleme olmazsa o 

kayıt geçersiz olarak işaretlenir. Ardından komşu router‘lara bu yönlendirmenin 

geçersiz olduğu bildirilir. 

 Route flush timer: Bir yönlendirmenin geçersiz olması ve yönlendirme tablosundan 

kaldırılması için gereken zaman aralığıdır (240 sn.). 

 

RIP‘ı router üzerinde çalıştırmak için global konfigürasyon modunda ―router rip‖ komutunu 

girmeliyiz. 

 

RouterA(config)# router rip 

 

Ardından router‘a hangi network‘e ait olduğunu bildiren ―network‖ komutunu girmeliyiz.  

 

RouterA(config-router)# network 172.16.0.0 

 

RIP kullanılarak öğrenilen yönlendirme kayıtlarını ―show ip route‖ komutunu kullanarak 

görebilirsiniz. Karşımıza çıkan yönlendirme tablosunda kayıtların başında R harfi bulunanlar 

RIP tarafında yönlendirme tablosuna girilmiş kayıtlardır. Ayrıca RIP çalıştıran bir router‘ın 

tüm interface‘lerinden RIP anonslarını yayması gerekmeyebilir. Örneğin router‘ın ethetnet 

interface‘inden RIP anonslarının yayılması herhangi bir işimize yaramaz. Bu yüzden bu 

interface‘i RIP için pasif bir interface olarak tanımlamalıyız. Bunu gerçekleştirmek için 

aşağıdaki komutları kullanmalıyız. 

 

RouterA(config)# router rip 

RouterA(config-router)# network 172.16.0.0 

RouterA(config-router)# passive-interface e0 

 

RIP, kaynaktan alıcı adresine giden yolda izin verilen atlama sayılarındaki sınırın dolmasıyla 

sürekli devam eden gönderim döngüsünü engeller. Bir router, yeni veya değişmiş bir giriş 

içeren gönderim güncellemesi aldığında metrik değer, yol üzerinde bir atlama olarak kendi 
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hesabına 1 artırılır. Eger bu, metriğin 15 üzerinde artırılmasına yol açıyorsa bu durumda 

sonsuzluk gibi düşünülür ve ağ adresi ulaşılamaz olarak kabul edilir.[3] 

 

RIP, diğer gönderim protokollerinde de ortak olan özellikleri içerir. Örneğin, RIP gönderilen 

yanlış gönderim bilgisini önlemek için kesişim noktası ve süre sınırlayıcısını kullanır. 

 

RIP protokolünün 2 versiyonu vardır: 

 

 RIPv1: 

 

Bu versiyonda güncelleştirmeler subnet (alt ağ bilgisi) bilgisi içermezler.Kendisi RFC 

1058'de tanımlı olup VLSM (variable length subnet masks) desteği yoktur.En önemli 

güvenlik açıklarından biri de bu versiyonda authentication yani kimlik denetimi desteği 

yoktur.Broadcast yapar. 

 

 RIPv2: 

 

Versiyon 1' göre karşılaştırma yapıcak olursak; VLSM (variable length subnet masks) ve 

authentication desteği vardır. RFC 1721-1722-2453‘de tanımlıdır. Bu versiyondada 15 geçit 

sayısı sınırı devam etmektedir. Multicast yapar. 

 

Ayrıca RIPng isminde 3.bir versiyonda bulunmaktadır (RFC 2080). Bu versiyonla birlikte 

IPv6 desteklenir. 

 

Yönlendirme bilgi protokolü (RIP) yıllardır, RIPv1‘ den RIPv2‘ ye kadar sürekli 

geliştirilmiştir. RIP v2‘ nin artıları şunlardır: 

 

 İlave yönlendirme paketi bilgisi taşıyabilme 

 Tablo güncellemelerinin güvenliği için yetkilendirme mekanizması 

 Değişik uzunlukta alt maskeleme desteği 

 

Tablo 1.6: RIPv1 ile RIPv2’nin karĢılaĢtırılması 

 

Sessiz RIP ana bilgisayarı (yönlendirici olmayan), alınan RIP bildirilerini işler. Ancak RIP 

bildirileri yapmaz. İşlenen RIP bildirileri, ana bilgisayara ilişkin yönlendirme tablosunu 

oluşturmada kullanılır. Sessiz RIP ana bilgisayarlarını, varsayılan bir ağ geçidi ile 

yapılandırmanız gerekmez. Sessiz RIP, UNIX ortamlarında yaygın olarak kullanılır. Ağ 

üzerinde sessiz RIP ana bilgisayarları varsa, bunların hangi RIP sürümünü destekleyeceklerini 
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belirlemeniz gerekir. Sessiz RIP ana bilgisayarları, yalnızca RIP v1‘i destekliyorsa, bu ana 

bilgisayar ile ilgili ağda RIP v1 kullanmanız gerekir.[3] 

 

Router rip komutu RIP i bir gönderim protokolü gibi yetkin kılar. Ardından, router‘a RIP‘ 

nin hangi arabirim üzerinde çalışacağını söyleyen network komutu kullanılır. Gönderim 

işlemi daha sonra özel arabirimleri bir araya toplar ve bu arabirimler üzerinden RIP 

güncellemelerini göndermeye ve almaya başlar. 

 

RIP, yönlendirme-güncellemesi mesajlarını düzenli aralıklarla yollar. Bir router, bir giriş 

değişikliği içeren yönlendirme güncellemesi aldığında yönlendirme tablosunu yeni bir yola 

yönlendirmek üzere günceller. Yol için alınan metrik değer 1 artırılır ve güncelleme arabirim 

kaynağı yönlendirme tablosundaki bir sonraki atlama gibi belirtilir. RIP routerlari, bir alıcı 

adresi için en zahmetli fakat en iyi yolu sağlar. 

 

RIP çalıştıran bir router, ağ topolojisi değiştiğinde ip rip triggered komutunu kullanarak 

başlatılmış güncelleme göndermek için konfigüre edilebilir. Bu komut, routerda (config-if)# 

iletisiyle sadece seri arabirim üzerinden girilebilir. Konfigürasyon değişikliğine bağlı olarak 

yönlendirme tablosunun kendisini güncellemesinden sonra router hemen yönlendirme 

güncellemelerini diğer ağlara bildirmek için başlatır. GBP routerin dağıttığı, başlatılmış 

güncelleler adı verilen bu güncellemeler düzenli olarak gönderilir.[3] 

 

Örneğin, BHM routerini konfigüre etmek için gerekli komut tanımları aşağıda verilmiştir: 

 

 BHM(config)# router-rip: Yönlendirme protokolü olarak RIP i seçer. 

 BHM(config-router)# network 10.0.0.0: Doğrudan bağlı bir ağı belirtir. 

 BHM(config-router)# network 192.168.13.0: Doğrudan bağlı bir ağı belirtir. 

 

192.168.13.0 ve 10.0.0.0 ağlarına bağlı Cisco router arabirimleri GBP güncellemelerini 

gönderir ve alır. Bu gönderin güncellemeleri, routera komşu ağ routerlarinin topolojilerini 

tanıma ve aynı zamanda GBP‘ yi çalıştırma olanağı verir. 

 

 Metriklerin gönderimi için offsetler kullanmak 

 Süre sayacı ayarlamak 

 Bir RIP versiyonu belirtmek 

 RIP yetkilendirmesini aktifleştirmek 

 Arabirim üzerinde yol özeti konfigüre etmek 

 IP yol özetini doğrulamak 

 Otomatik yol özetini pasifleştirmek 

 IGRP ve RIP i basarili şekilde çalıştırmak 

 IP adreslerinin kaynaklarının geçerliliğini pasifleştirmek 

 Kesişme noktasını aktif ya da pasif yapmak 

 RIP‘ i WAN‘ a bağlamak. 

 

GBP‘ yi aktifleştirmek için aşağıdaki komutları global konfigürasyon modunda başlayarak 

kullanınız. 
 



20 
 

 

 

 

Router rip komutu yönlendirme protokolü olarak RIP‘i yetkilendirir. network komutu hangi 

arabirim üzerinde RIP algoritmasının çalışacağını routera söylemek için kullanılır. 

Yönlendirme işlemi ağ adresleri ile belirli arabirimleri ilişkilendirir ve bu arabirimler 

üzerinden RIP güncellemelerinin (update) alınıp gönderilmesini başlatır. RIP, yönlendirme 

güncelleme mesajlarını (routing-updates messages) düzenli aralıklarla gönderir. Router 

herhangi bir değişimi gösteren bir güncelleme aldığında, yeni güncellemeyi yansıtmak için 

kendi yönlendirme tablosunu günceller. Ağ için RIP dinamik yapılandırılması ġekil 1.9‘da 

verilmiştir.[3] 
 

 

ġekil 1.9: RIP yönlendirme algoritması ve router üzerindeki yapılandırılması 
 

 Router(config)# router rip- RIP yönlendirme işlemini aktfileştirir. 

 Router(config-router)# network ağ numarası- Bir ağı RIP yönlendirme işlemiyle 

birleştirir. 

 

1.2.2.1 “ip classless” Komutunun Kullanılması 

 
Bazen router, doğrudan alt ağ bağlı bir ağın, bilinmeyen alt ağına gönderilmek üzere paketler 

alır. Cisco‘nun IOS yazılımı için bu paketleri mümkün olan en uygun supernet yola 

yönlendirmek için ip classles global konfigürasyon komutunu kullanınız. Supernet yolu, çok 

geniş bir alt ağ dizgesini tek bir girişle kaplayan bir yoldur. 

 

Örneğin, bir işletme tümden 10.10.0.0/16 alt ağını kullanır ve bu durumda 10.10.10.0/24 için 

supernet yolu 10.10.0.0/16 olabilir. ip classless komutu CISCO‘nun IOS yazılımının 11.3 ve 

daha sonraki versiyonlarında varsayılan olarak aktiftir. Bu özelliği pasifleştirmek için bu 

komutun no biçimini kullanınız.[3] 
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Bu özellik pasifleştirildiğinde, router alt ağa göndermek üzere almış olduğu paketleri yok 

sayar. 

 

Sınıflandırmasız IP, sadece IOS da gönderme sürecine etki eder. IP sınıfları yerleşik 

yönlendirme tablosunun yolunu etkilemez. Bu sınıflandırılmamış gönderimin temelidir. Eğer 

ana ağ biliniyor, fakat bu ana ağ içinde paketlerin gönderildiği alt ağ bilinmiyorsa paket 

gönderimden düşer. 

 

Bu kuralın en kafa karıştıran yanı, yönlendirme tablosunda eğer ana ağın varış adresi yoksa 

routerin sadece varsayılan yolu kullanmasıdır. Yönlendirme tablosunda, doğrudan bağlı ağın 

tüm alt ağları tarafından varsayılan olarak kabul edilen router yönlendirme tablosunda yer 

almalıdır.[3] 

 

Ağa doğrudan bağlı olan belirsiz bir alt ağdan adresi belli olmayan bir paket alındığında 

router o alt ağın olmadığı sonucunu çıkaracaktır. Dolayısıyla router varsayılan bir yol olsa 

bile paketi düşürecektir. Router, sınıflandırmasız IP‘nin konfigüre edilmesi sorununu, 

yönlendirme tablosu içerisinde ağın sınıflandırılmamış sınırları yok saymasına izin vererek ve 

basitçe varsayılan yola yönelerek bu sorunu çözecektir. 

 

 

 

ġekil 1.10: “ip classless” komutunun kullanımına bir örnek 
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1.2.2.2 Arayüz Ġçerisindeki Yönlendirme Güncellemelerinin Önlenmesi 
 

Yol filtrelemesi, içeri giren ya da dışarı çıkan yol tablolarını duyuran yolları, düzenleme 

doğrultusunda çalışır. Bunlar, yönlendirme protokolleri durum linkleri üzerinde mesafe 

yönlendirme protokollerinden daha farklı etkiye sahiptirler. Mesafe yönü protokolünü 

çalıştıran bir router, yol tablosunda yer alan yolları duyurur. Sonuç itibariyle router i 

yönlendiren yol filtresi komşu routerlara da bunu bildirir. 

 

Öte yandan bağlantı (link) durum protokollerini çalıştıran routerlar, komsu router in bildirdiği 

yol girişlerinden ziyade link durum veritabanındaki bilgilere dayalı olarak yolu tespit eder. 

Yol filtrelerinin link durum bildirimleri ya da link durum veritabanı üzerinde bir etkisi yoktur. 

Bu nedenle, tıpkı RIP ve IGRP de olduğu gibi, bu dokümandaki bilgiler sadece mesafe yönü 

IP yönlendirme protokolüne uygulanır.[3] 

 

Passive interface komutu routerları, router arabiriminden gönderilen yönlendirme 

güncellemelerinden alıkoyar. Bir router arabirimi üzerinden gönderilen yönlendirme 

güncelleme mesajlarını yakalamak ağ üzerindeki diğer sistemlerin yolu dinamik olarak 

öğrenmesini engeller. E router‘ı gönderilen güncellemeleri yakalamak için komut kullanır. 

 

ġekil 1.11: Bildirilen dinamik yönlendirmeleri isteme 

1.2.2.3 Router E (config-router) # passsive-interface Fa0/0 

 
RIP ve IGRP için passive interface komutu routerin komşu bir router‘a güncellemeler 

göndermesini durdurur. Fakat router yönlendirme güncellemelerini dinlemeyi sürdürür. Bir 

router arabirimi üzerinden gönderilen yönlendirme güncelleme mesajlarını yakalamak ağ 

üzerindeki diğer sistemlerin yolu dinamik olarak öğrenmesini engeller.[3] 

 

1.2.2.4  RIP ile Yük Dengeleme 

 
Yük dengelemesi, routerin belirli bir adres için birden fazla iyi yol avantajına izin veren bir 

düşüncedir. Bu yolar ya yönetici tarafından statik olarak ya da GBP gibi dinamik yönlendirme 

tarafından hesaplanmıştır. 

 

RIP, dördü varsayılan yol olmak üzere altı taneye kadar aynı zorlukta yük dengelemesi 

yeteneğine sahiptir. 
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ġekil 1.12: RIP, dört tane yol ile altı tane yolu aynı zorlukta yük dengelemesi yapabilir.  

 

Yukarıdaki resim, eşit ölçekli dört adet RIP yolu göstermektedir. Router, router 1‘e bağlı olan 

arabirime bir arabirim pointerla başlayacaktır. Daha sonra, arabirim pointeri arabirim içinde 

ve 1-2-3-4-1-2-3-4-1 gibi belirlenmiş bir tarzdaki yollar üzerinde çevrim başlatacaktır. RIP 

biçim metriğin hesap atlaması olmasından dolayı linklerin hızına yönelik görüş 

belirtilmemiştir. Bu yüzden, 56Kbps lik bir yol, 155 mbps lik bir yoldaki gibi aynı tercihi 

verecektir.Eşit ölçekli yollar, show ip route komutu kullanılarak bulunabilir.[3] 

 

 

 

ġekil 1.7: “Show ip route” komutunun çoğul yollarla belli bir alt ağa çıkıĢı 

NOT: İki tane gönderim tanımlayıcısı olduğuna dikkat ediniz. Her blok bir yoldur. Aynı 

zamanda blok girişlerinin bitişiğindeki yolda yıldız vardır. 
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1.2.2.5 Çoklu Yollarda Yük Dengelemesi 
 

Yük dengelemesi, routerin bir IP adresine paketleri birden fazla yolla gönderebilme 

yeteneğini ifade eder. Yük dengelemesi, routerin belirli bir adres için birden fazla iyi yol 

avantajına izin veren bir düşüncedir. Bu yollar, RIP, EIGRP ve IGRP gibi statik ya da 

dinamik protokollerden kaynaklanır. 

 

Bir router, belirgin bir ağ yönelik çoğul yol öğrendiğinde, yol yönlendirme tablosuna 

yerleştirilir. Bazen router, aynı yönetim mesafesiyle aynı yönlendirme işlemi sayesinde bilgi 

edinerek pek çok yol arasından birini seçmek zorunda kalabilir. Bu durumda router varış 

adresine en düşük metrik ya da ölçüye sahip olan yolu seçer. Her yönlendirme işlemi onun 

boyutunu farklı hesaplar ve boyutlar yük dengesini sağlamak amacıyla manuel olarak 

ayarlanmayı gerektirebilir.[3] 

 

 

Tablo 1.8: Uzaklık yönlendirme yönetici kaynaklarının, varsayılan uzaklıkları 

Eğer router aynı yönetim mesafesi ve adres boyutuna sahip çoğul yollar alır ve kurarsa yük 

dengesi ortaya çıkabilir. Orada altı eşit yol büyüklüğü olabilir (yönlendirme tablosunda Cisco‘ 

nun önerdiği bir limit vardır). Fakat bazı iç ağ geçidi protokolleri (IGP‘ler) kendi sınırlarına 

sahiptirler. EIGRP dört eşit büyüklükte yola izin verir.[1] 

 

Varsayılan olarak, çoğu IP yönlendirme protokolü bir yönlendirme tablosuna maksimum 4 

paralel yol kurar. İstisnai olarak RIP bir varış adresine varsayılan olarak sadece bir yol kurar. 

 

Maksimum yol adedi birden altıya kadardır. Birbirini izleyen paralel yolların maksimum 

sayısını arttırmak için routerda konfigürasyon modunda aşağıdaki komutu kullanmak gerekir. 

 

Router (config-router)# maximum-paths [numara] 

 

IGRP eşit olmayan altı adede kadar dengeyi sağlayabilir. RIP ağları yük dengesi için aynı 

atlama miktarına sahip olmalıdır. Oysa IGRP yük dengesinin nasıl olduğunu saptamak için 

bant genişliğini kullanır.[1][3] 
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X ağına ulaşmak için üç yol vardır: 

 

 30 metrik ile E‘ den B‘ ye, B‘ den A‘ ya 

 20 metrik ile E‘ den C‘ ye, C‘ den A‘ ya 

 45 metrik ile E‘ den D‘ ye, D‘ den A‘ ya 

 

 

ġekil 1.13: E routeri, E-C-A üzerinde 30 ve 45 den daha küçük olarak 20 metrik 

değerinde ikinci bir yol seçer 

 

Gönderim esnasında Cisco IOS, yük dengesi için iki yöntem sunar: Pakete göre ve eriĢim 

adresine göre. Eğer işlem anahtarı açık ise, router yolları paket tabanlı olarak değiştirecektir. 

 

Eğer hızlı anahtarlama açık ise değişen yollardan sadece birisi varış adresi için muhafaza 

edilecek, dolayısıyla her paket aynı yola sevk edilecektir. Paketlerin aynı ağdan farklı hostlara 

atlaması bir yol değişikliğine ve trafiğin alıcı adresi temelinde dengelemesine yol açacaktır. 
 

1.2.2.6 RIP ile Statik Yolların Entegrasyonu 

 
Statik yollar, paketleri özel bir yol almak amacıyla kaynakla alıcı adresi arasında harekete 

zorlayan kullanıcı-tanımlı yollardır. Cisco IOS yazılımı belirgin bir adres yol edinemiyorsa 

statik yollar çok önemli hale gelir. Aynı zamanda onlar varsayılan yol olarak başvurulan ―son 

çare ağ yolu‖ belirtmek için de faydalıdır. Eğer bir paket, yönlendirme tablosunda 

listelenmeyen bir alt ağa yönelmişse paket varsayılan yola yönlendirilir. [1][3] 

 

 

RIP‘i çalıştıran bir router, RIP çalıştıran diğer bir router vasıtasıyla gelen varsayılan bir yol 

alabilir. Router için diğer bir seçenek kendi varsayılan yolunu oluşturmasıdır.  

 

Statik yollar, no ip route global konfigürasyon komutu kullanılarak silinebilir. Yönetici idari 

mesafe değerini ayarlamak suretiyle statik yolu gönderim bilgisiyle değiştirebilir. Her 

dinamik yönlendirme protokolü varsayılan bir idari mesafe değerine sahiptir. Statik bir yol, 

dinamik olarak öğrenilen bir yoldan daha az tercih edilen bir yol olarak tanımlanabilir. 
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ġekil 1.14: RIP’ın statik yolları kullanımına bir örnek 

Bir arabirimi gösteren statik yollar, kendi statik yolu olan routerlarca bildirilir ve bu bildirim 

tüm ağda yayılır. Bunun sebebi, bir arabirimi gösteren statik yolların yönlendirme tablosunda 

bağlı olabileceğinin ve dolayısıyla güncellemede kendi statik doğalarını kaybedeceğinin 

düşünülmesidir. Eğer statik bir yol, network komutuyla RIP işleminde tanımlı olmayan bir 

arabirime atanırsa, RIP redistribute static komutu RIP işleminde belirtilmedikçe yol 

bildirimi olmayacaktır. 

 

Bir arabirim sistemden düştüğünde bu arabirimi gösteren tüm statik yollar IP yönlendirme 

tablosundan çıkartılacaktır. Yazılım statik yolda belirtilmiş adres için geçerli birimleri uzunca 

süre bulamadığında statik yol IP yönlendirme tablosundan çıkartılacaktır. 

 

Değişken statik yol, RIP‘in varsayılan idari mesafesinden (AD-IM) daha büyük statik bir yol 

üzerinde (130) tanımlı bir idari mesafenin tanımlanmasıyla konfigüre edilmiştir. BHM routeri 

da varsayılan bir yol ile tanımlanmayı gerektirir.[1][3] 

 

Statik bir yolu konfigüre etmek için şekildeki komutu global konfigürasyon modunda 

kullanmalıyız. 

 

1.2.3 RIP Sorunlarının Tespiti ve Giderilmesi 

RIP yapılandırma hatalarının çoğu hatalı bir ağ, düzensiz alt ağlar ya da hedef çakışması 

içerir. RIP güncelleme sonuçlarını bulma için en etkin komut “Debug ip rip‖ komutudur. 

 

“Debug ip rip‖ komutu, RIP yönlendirme güncellemelerini gönderip aldığı şekilde 

görüntüleyebilir. Güncellemeleri aldıktan ve işledikten sonra router, iki RIP arabirimine 

güncellenmiş bilgiyi yeniden yollar. Çıkış, routerin RIP versiyon1‘i ve güncelleme dağıtımını 

kullandığını gösterir ( dağıtım adresi 255.255.255.255‘tir). Parantez içindeki rakamlar, RIP 

güncellemesinin IP başlığında yer alan kaynak adresleri temsil eder. 

“Debug ip rip‖ komutunun çıktısında aranacak değişik anahtar göstergeler vardır. Düzensiz 

alt ağ işi ya da tekrarlanmış ağlar gibi sorunlar bu komutla gözden geçirilebilir. Bu sonuçların 

bir belirtisi bir router in ağ için aldığı metrikten daha küçük bir metrikle yol bildirimi 

yapmasıdır.[1][3] 
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GBP sorunlarını gidermede kullanılacak diğer komutlar şunlardır: 

 

 show ip rip database 

 show ip protocols {summary} 

 show ip route 

 debug ip rip {events} 

 show ip interface brief 

 

RIP routerlari öncelikle tanınmayan ağ bilgileri konusunda komşu routerlara güvenmelidir. 

Bu işlevi tanımlamaya yönelik kullanılan ortak terim ―Rumor” tarafından yönlendirmedir. 

(Routing By Rumor). RIP, uzaklık vektör yönlendirme algoritması kullanır. Tüm mesafe 

vektör yönlendirme protokolleri ilk olarak ağır yakınsama tarafından oluşturulmuş olan 

çıkarımlara sahiptir. Yakınsama tüm routerların aynı iç ağ üzerinde aynı yol bilgisine sahip 

olduğu zaman mevcuttur. 

 

Bunların arasında çıkarımlar, yönlendirme döngüsü ve sonsuzun hesaplanmasıdır. Bunlar, iç 

ağ etrafındaki yayılmış olan yol tarihinin geçersiz olması ile yönlendirme güncelleme 

mesajlarına yönelik uyuşmazlıklara yol açar. 

 

Yönlendirme döngüsünü ve sonsuzu hesaplamayı azaltmak için RIP aşağıdaki teknikleri 

kullanır: 

 

 Sonsuzun hesaplanması 

 Kesişim noktası 

 Ters mantık yürütme 

 Sayaç tutucular 

 Başlatılmış güncellemeler 

 

Bu yöntemlerden bazıları belli konfigürasyon gerektirirken bazıları hiç gerektirmez, bazıları 

da nadiren gerektirir. 

 

RIP, 15‘e kadar atlama miktarına izin verir. 15 atlamadan daha büyük herhangi bir alıcı adresi 

ulaşılamaz olarak imlenir. RIP‘ in maksimum hesap atlaması kendisinin ağ içinde kendi 

kullanımını büyük ölçüde sınırlar ama ağ gönderim döngüsünde çıkışsızlığa yol açan 

―sonsuzu hesaplama” adıyla bilinen sorunu engeller. 

 

Kesişme noktası, bir yol hakkında önceki router‘a bilgi gönderilmesinin gerekli olmadığı 

teorisine dayanır. 

 

Bazı ağ konfigürasyonlarında kesişme noktasını pasifleştirmek gerekebilir. KesiĢme 

noktasını pasifleştirmek için, aşağıdaki komut kullanılır: 

 

GAD(config-if)# no ip split-horizon 

 

Süre tutucu, bazı değişiklikler gerektiren bir diğer mekanizmadır. Süre tutucular, sonsuzu 

hesaplama işlemini engellemeye yardımcı olur. Fakat zaman yakınsamasını artırır. 

 

GBP‘ler için süre tutucu varsayılan değeri 180 saniyedir. Bu, güncellenmekte olan herhangi 

bir iç yolu engelleyebileceği gibi daha önceden kurulmuş olan geçerli alternatif bir yolu da 

engelleyecektir. Yakınsama hızını artırmak için, süre tutucunun süre sınırı azaltılabilir ama bu 
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dikkatlice yapılmalıdır. İdeal bir ayarlama, iç ağ güncellemesi için gerekli olan en uzun 

sürenin ayarlanmasıdır. Şekil 1.15‘de görüldüğü gibi 4 adet routerin döngüsü yer almaktadır. 

Eğer her bir router 30 saniyelik güncelleme zamanına sahipse en uzun döngü 120 saniye 

sürecektir. Dolayısıyla süre tutucular 120 saniyenin üzerine ayarlanmalıdır.[1][3] 

 

 
 

ġekil 1.15: 4 adet routerin döngüsü ve güncelleme zamanı 

 

 

 

Süre tutucuyu değiştirmek için: Router(config-router)# timers basic  

 

Konfigüre edilebilirliği ve yakınsama zamanını etkileyen diğer bir konu da aralıklarla 

güncellemedir. RIP‘nin Cisco IOS da aralıkla güncelleme varsayılan değeri 30 saniyedir.  

Bant genişliğini muhafaza etmek için bu süre daha uzun aralıklarla ayarlanabilir ya da 

yakınsama zamanını azaltmak için aralık süresi daha bir daraltılabilir. 

 

Dahili güncellemeyi değiştirmek için: GAD(config-router)# update-timer <saniye> 

 

Yönlendirme protokollerinden çıkan bir sonuç da gönderim güncellemelerinin istenmeyen 

bildirimlerini belli bir arabirimden dışarı atmasıdır. ―network‖ komutu belli bir ağ için 

verildiğinde, RIP derhal özel bir ağ adres aralığından tüm arabirimlere bildirimler 

göndermeye başlayacaktır. 

Yönlendirme güncellemelerini değiştirmeye yönelik arabirimleri ayarlamayı kontrol için ağ 

yöneticisi Passive-interface komutunu kullanarak belli bir arabirim üzerinden güncelleme 

bildirimi yollamayı pasifleştirebilir.[3] 

 

RIP‘in bir dağıtım protokolü olmasından dolayı, ağ yöneticileri Frame Relay gibi dağıtımsal 

olmayan bir ağda yönlendirme bilgisini değiştirmek için GBP‘ yi konfigüre etmek zorunda 

kalabilir. Bu tip ağda, GBP nin diğer komşu RIP routerlarda tutulması gerekir.  

 

Varsayılan olarak, Cisco IOS yazılımı GBP nin versiyon1 ve versiyon2 paketlerini alır. Fakat 

sadece versiyon1 paketlerini yollar. Ağ yöneticisi, routeri sadece versiyon1 paketlerini 

gönderebilecek ve alabilecek şekilde ya da sadece versiyon2 paketlerini gönderebilecek 
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şekilde konfigüre edebilir. RIP, yalnızca kaç adımda gideceğini bildiğinden ortaya kimi 

sorunlar çıkar. 

 

ġekil 1.16: A,B,C ağları ve aralarında bulunan R1, R2, R3 ve R4 routerleri 

Şekil 1.16‘da B ile C ağları arasındaki R3 yolunu kestiğimizi varsayalım. Bu durumda: 

 

 B router'ı C'ye doğru olan bağlantısını belleğinden siler. 

 A router'ı B router'ına "ben C'ye iki adımda ulaşabiliyorum" der. 

 B router'ı bunu listesine ekler ve A router'ına "ben C'ye üç adımda ulaşabiliyorum" 

der. 

 Normalde C'ye B üzerinden ulaştığını bilen A router'ı, tablosunu günceller ve B'ye 

"ben C'ye dört adımda ulaşabiliyorum" der. 

 Bu "sonsuza doğru sayma" böyle devam eder. 

 

Bu sorunun çözümü için RIP 16 adımdan daha fazla adımda ulaşılan ağları ―ulaşılamıyor‖ 

kapsamına alır. Buna ek olarak, daha karmaşık olan OSPF protokolü bu sorunu çözmektedir. 

 

1.2.3.1 RIP’in En Sık KarĢılaĢılan Sorunları ve Çözümleri 

 
SORUN: RIP v1 ve RIP v2 sürümlerinden oluşan karma bir ortamda doğru olmayan yollar 

var. 

 

Neden-1: RIP v2 yönlendiricileri bildirileri çok noktaya yayınlamak üzere 

yapılandırılmıştır. Çok noktaya yayın bildirileri hiçbir zaman RIP v1 yönlendiricileri 

tarafından alınmazlar. 

 

Çözüm-1: RIP v1 yönlendiricilerinin bulunduğu ağlarda, RIP v2'nin, bildirilerini RIP 

v1 yönlendiricilerinin bulunduğu ağlarda yayınlayacak şekilde yapılandırıldığını ve RIP v2 

yönlendirici arabirimlerinin de hem RIP v1 hem de RIP v2 bildirilerini kabul edecek şekilde 

yapılandırıldıklarını doğrulayın. 

 

 

 

SORUN: Sessiz RIP ana makineleri almıyor. 

 

Neden-1: RIP v2 yönlendiricileri bildirileri çok noktaya yayınlamak üzere 

yapılandırılmıştır. Çok noktaya yayın bildirileri hiçbir zaman sessiz RIP ana makineleri 

tarafından alınmazlar. 

 

Çözüm-1: Ağ üzerinde, yerel RIP yönlendiricisinden gelen yolları almayan sessiz RIP 

ana bilgisayarları bulunuyorsa, sessiz RIP ana bilgisayarları tarafından desteklenen RIP 

sürümünü doğrulayınız. Örneğin, sessiz RIP ana makineleri yalnızca yayımlanmış olan RIP 

v1 bildirilerinin dinlenmesini destekliyorsa, RIP v2 çok noktaya yayınını kullanamazsınız. 

Microsoft Windows NT Workstation 4.0 sürümü, Service Pack 4 veya Windows 2000 RIP 

Dinleme Hizmeti'nde bulunan RIP dinleyici bileşenini kullanıyorsanız, RIP 

yönlendiricilerinizi RIP v1 veya RIP v2 yayınına göre yapılandırmanız gerekir. 
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SORUN: RIP yönlendiricileri beklenen yolları almıyor. 

 

Neden-1: Değişken uzunluklu alt ağ, birbirinden ayrılmış alt ağlar veya RIP v1 veya 

RIP v1 ve RIP v2 karma ortamındaki üst ağ dağıtımı yapıyorsunuz. 

 

Çözüm-1: Değişken uzunluklu alt ağ, birbirinden ayrılmış alt ağlar veya RIP v1 veya 

RIP v1 ve RIP v2 karma ortamında üst ağ dağıtımı yapmayınız. 

 

Neden-2: Parolanız, bir ağ kesimindeki tüm RIP v2 arabirimleri için 

eşleştirilmemiştir.  

 

Çözüm-2: Kimlik doğrulaması etkinleştirilmişse, aynı ağ üzerindeki tüm arabirimlerin 

büyük/küçük harf duyarlı aynı parolayı kullandığını doğrulayınız. 

 

Neden-3:  RIP eş filtrelemesi doğru yapılandırılmamıştır. 

 

Çözüm-3: RIP eş filtrelemesi kullanılıyorsa, hemen yanında bulunan eş RIP 

yönlendiricilerine ilişkin doğru IP adreslerinin yapılandırıldığından emin olunuz. 

 

Neden-4:  RIP yol filtrelemesi doğru yapılandırılmamıştır. 

 

Çözüm-4: RIP yol filtrelemesi kullanılıyorsa, ağlar arası sisteminizle ilgili ağ kimliği 

aralıklarının eklendiğini veya çıkarılmadığını doğrulayınız. 

 

Neden-5: RIP komşuları doğru yapılandırılmamıştır. 

 

Çözüm-5: RIP komşuları yapılandırıldıysa, tek noktaya yayımlanan RIP bildirileri 

için doğru IP adreslerinin yapılandırıldığını doğrulayınız. 

 

Neden-6: IP paket filtreleme işlemi, RIP trafiğinin alınmasını (girdi filtreleri yoluyla) 

veya gönderilmesini (çıktı filtreleri yoluyla) engellemektedir. 

 

Çözüm-6: Yönlendirici arabirimlerindeki IP paket filtreleme işleminin, RIP trafiğinin 

alınması (girdi filtreleri yoluyla) veya gönderilmesini (çıktı filtreleri yoluyla) 

engellemediğinden emin olun. RIP trafiği, Kullanıcı Datagram İletişim Kuralı (UDP) bağlantı 

noktası 520‘yi kullanır. 

Neden-7: TCP/IP filtreleme işlemi, RIP trafiğinin alınmasını engeller. 

 

Çözüm-7: Yönlendirici arabirimlerindeki TCP/IP paket filtreleme işleminin, RIP 

trafiğinin alınması işlemini engellememesini sağlayınız. RIP trafiği, UDP bağlantı noktası 

520‘yi kullanır. 

 

Neden-8: Otomatik statik RIP kullanıyorsunuz ve başlangıçta el ile güncelleştirme 

yapmadınız. 

 

Çözüm-8: İsteğe bağlı arama arabiriminde otomatik statik RIP kullanıyorsanız, ilk kez 

bağlantı yaptığınızda, yolları el ile güncelleştirmeniz gerekir. Yolları ayrıca, kendilerine 

karşılık gelen arabirime ilişkin yönlendirici üzerinde de el ile güncelleştirmeniz gerekir. 

Bundan sonra yollar IP yönlendirme tablosunda görünür. 
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SORUN: Otomatik statik RIP güncelleştirmeleri çalışmıyor. 

 

Neden-1: İsteğe bağlı arama arabirimleri bildiriler yayımlamayacak şekilde 

yapılandırılmıştır. 

 

Çözüm-1: Otomatik statik güncelleştirmeleri kullanan, çevirmeli isteğe bağlı arama 

arabirimleri için isteğe bağlı arama arabirimlerini, giden paket protokolü olarak RIP v2 çok 

noktaya yayınını kullanacak şekilde yapılandırınız. Yönlendirici başka bir yönlendiriciyi 

aradığında, her yönlendirici diğer yönlendiricinin farklı bir alt ağda bulunan IP adresi 

havuzundan bir IP adresi alır. Yayımlanan RIP iletileri alt ağ yayın adresine yönlendirildiği 

için her yönlendirici diğer yönlendiricinin yollarla ilgili olarak yayımlanan isteğini işlemez. 

Çok noktaya yayını kullanırken, RIP istekleri ve bildirileri, yönlendirici arabirimlerine ilişkin 

alt ağdan bağımsız olarak işlenir. 

 

SORUN: Ana bilgisayar veya varsayılan yollar yayılmıyor. 

 

Neden-1: RIP, varsayılan olarak, ana bilgisayar veya varsayılan yolları yayacak 

şekilde yapılandırılmamıştır. 

 

Çözüm-1: Ana bilgisayar yolları veya varsayılan yolların yayılması gerekiyorsa, RIP 

arabirimi özelliklerinin GeliĢmiĢ sekmesinden, varsayılan ayarları değiştiriniz. 

 

 

1.3 IGRP(Interior Gateway Routing Protocol) 

1.3.1 IGRP Yönlendirme 

 

IGRP(Interior Gateway Routing Protocol), 1980‘lerin başlarında RIP‘in yetersizliklerini 

gören Cisco firması tarafından oluşturulmuş bir protokoldür. IGRP, otonom sistemlerde 

kullanılan güçlü bir protokoldür. IGRP; ağın bant genişliği (bandwith), gecikme süresi 

(delay), güvenilirlik (reliability), yük (loading) ve MTU değerlerine bakarak en iyi yolu 

bulmaya çalışır. 

 

IGRP, RIP‘e göre daha geniş ağlarda çalışabilir. RIP‘in 15 atlama sayısına kadar 

çalışabilmesine karşın IGRP 255 atlama sayısına kadar çalışabilmektedir. Bu da büyük 

ağlarda oldukça işimizi görür. 

 

En iyi yönlendirmeyi seçmek için metrik tabanlı işlem yapar. Karışık metrik hesaplamalarıyla 

yol bulmada çok başarılıdır. Metrik hesaplama ise özellikle gecikme zamanı (delay) ve bant 

genişliği (bandwidth) kullanır. 

 

Karışık metrik hesaplamaları sayesinde kaynak ve hedef adres arasında çoklu yol bulma 

yeteneğine sahiptir. En fazla 6 tane yol belirleyebilmektedir. RIP‘teki 30 saniyelik bekleme 

IGRP‘de 90 saniyedir. IGRP, ağları bilgilendirerek 90 saniye aralıklarla belli özerk bir sistem 

için yönlendirme güncellemeleri yollar.[1][3] 
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ġekil 1.17: Hızlı metrik yol seçimi 

 

 

IGRP bir iç ağ geçidi mesafe yönü protokolüdür. Mesafe yönü protokolleri matematiksel 

olarak mesafeleri ölçmek suretiyle yolu hesaplar. Bu ölçüm mesafe yönü olarak bilinir. 

Mesafe yönü protokolü kullanan routerlar komşu routerlarin her birine düzenli aralıklarla bir 

yönlendirme mesajı içinde kendi yönlendirme tablolarının tamamını ya da bir kısmını 

göndermek zorundadır. 

 

Varsayılan olarak IGRP yönlendirme protokolleri metrik olarak bant genişliği ve gecikmeyi 

kullanırlar. İlave olarak, IGRP bileşik metrikleri saptamak için değişkenler bileşkesinin 

kullanımında konfigüre edilebilir. Bu değişkenler şunlardır: 

 

 Bant geniĢliği 

 Gecikme 

 Yük 

 Güvenilirlik 

 

Ağ içinde yayılan yönlendirme bilgisi olarak routerlar şu aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir: 

 

 Yeni alıcı adresleri tanımlamak 

 Hataları öğrenmek 

 

IGRP‘ nin tasarımındaki karakteristik noktalar şunlardır: 

 

 Tanımsız ve karmaşık topolojileri yönetmek için çok yönlülük 

 Farklı bant genişliği ve gecikme özellikleri için gereken esneklik 

 Çok geniş bir ağ üzerinde çalışma ölçeği 

 

Sonuç olarak IGRP, RIP‘e oranla daha güçlü ve büyük ağlarda kullanılabilecek bir 

protokoldür.[3] 
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1.3.2 IGRP Yapılandırması 

 

IGRP‘nin düzgün yapılandırılmış olup olmadığını doğrulamak için kullanılan değişik 

komutlar vardır. Bunların en yaygın olanlarından ikisi show ip route komutu ve router igrp 

komutlarıdır. 

 

IGRP gönderim işlemini konfigüre etmek için, router igrp komutunu kullanırız. IGRP 

gönderim işlemini sona erdirmek için bu komutun no biçimini kullanırız. 

 

RouterA(config)# router igrp sayi 

RouterA(config)# no router igrp sayı 

 

IGRP işlemini tanımlayan özerk sistem numarası 1‘dir. Aynı zamanda gönderim bilgisini 

etiketlemekte de kullanılır. IGRP gönderim işleminde ağ listesini belirtmek için network 

router konfigürasyon komutunu kullanın. Bir girişi silmek için komutun no biçimini 

kullanınız.[1] 

 

IGRP‘ nin düzgün bir şekilde yapılandırıldığını kontrol etmek için show ip route komutunu 

giriniz ve ― I ― ile gösterilen IGRP yolunu arayın IGRP konfigürasyonunu kontrol eden diğer 

ilave komutlar şunlardır: 

 

 Show interface arabirim 

 Show running-config 

 Show running-config interface 

 Showrunning-config begin interface 

 Show running-config begin igrp 

 Show ip protocols 

 

Ethernet arabiriminin düzgün yapılandırılıp yapılandırılmadığını doğrulamak için show 

interface fa0/0 komutunu giriniz. IGRP‘ nin router üzerinde aktif olup olmadığını görmek 

için show ip protocols komutunu giriniz.[1] 

 

IGRP yapılandırması sırasında bir otonom sistem numarasına ihtiyacınız vardır. 

 

Router(config)# router igrp otonom_sistem_numarası 

Router(config-router)# network ag_adresi 

 

IGRP, classfull bir protokol olduğundan ağ adresini de classfull olarak tanımlamanız gerekir. 

IGRP ile yük dengeleme yapılabileceğini söylemiştik. Bunun için: 

 

Router(config-router)# variance multiplier 

 

multiplier parametresi ile karmaşık metrik değerlerinin kaç katı kadar oranda dengeleme 

yapılacağı belirtilir. 

 

Router(config-router)# traffic-share {balanced | min} 
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Yük dengeleme (balanced) ile metrik ve çoklayıcı (multiplier) değerlerine bağlı olarak yük 

dengeleme yapılacağı belirtilir. Min ile ise minumum uzaklığa sahip olan yola yönlendirme 

yapılması sağlanır. Ön tanımlı olarak traffic-share parametresi yük dengeleme (balanced) 

yapılandırmasındadır.[1] 

 

IGRP protokolü, daha çok tetiklenmiş güncellemeler kullandığından daha hızlıdır. Debug 

komutunu igrp parametresiyle çalıştırdığınızda ayrıntılı igrp analizi yapabilirsiniz. 

 

Router# debug ip igrp 

Router'lar üzerindeki routing yapılandırmasını görmek için şu komutlar kullanılır: 

 

show ip route 

show protocols 

show ip protocol 

debug ip rip 

debug ip igrp events 

debug ip igrp transactions 

 

Show Protocol komutunun kullanılması: 

 

2501A#sh protocol 

 

IGRP, performansı kontrol etmek için şu zamanlayıcıları (timer) kullanır: 

 

Update timer: Gönderilecek mesajların sıklığını düzenler. Varsayılan değeri 90 saniyedir. 

Invalid timer: Bir yönlendirmenin geçersiz olduğunu belirlemeden önce bekleme süresidir. 

Holddown timer: Bekleme zamanı Update timer zamanının üç katının 10 saniye fazlasıdır. 

Flush timer: Yön bilgisinin yönlendirme tablosunda flash edilmesinden önce geçecek zamanı 

belirtir.[1] 

 

IGRP protokolünün yapılandırılması için şu komutlar kullanılır: 

 

Router # config t 

Router (config) # router igrp 10 

Router (config -router) # network ip adresi 

 

 

 

 1.3.2.1 IGRP Yönlendirme Algoritması 
 

IGRP yönlendirme işlemini yapılandırmak için router igrp yapılandırma komutu kullanılır. 

IGRP yönlendirme işlemini sonlandırmak için bu komutun no formu kullanılır. 

 

IGRP yapılandırmasını aşağıdaki gibi gerçekleştirebiliriz: 

 

Router(config)# router igrp 100 

Router(config-router)# network 10.0.0.0 
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Bu konfigurasyonun RIP‘den farkı gördüğümüz gibi ―100″ ile belirtilen değerdir.Bu değer AS 

(Autonomous System) numarasıdır. 

 

Aşağıda IGRP yönlendirme algoritması için komut söz dizimi verilmiştir. 

 

RouterA(config)# router igrp as-number 

RouterA(config)# no router igrp as-number 

 

Burada AS (Autonomous system) numarası IGRP işlemini tanımlar. Aşağıda AS no 101 için 

IGRP‘nin nasıl yapılandırılacağı gösterilmiştir.[1] 

 

 

 

 

 

1.3.2.2 Autonomous Systems 

 
Autonomous systems (AS), ortak bir routing stratejisini paylaşan bir yönetim altındaki 

network topluluklarıdır. Bu topluluk dış dünyaya tek bir birim olarak gözükür. 

 

The American Registry of Internet Numbers (ARIN), herhangi bir hizmet sağlayıcı (ISP), ya 

da bir ağ yöneticisi her AS‘ye 16 bitlik bir numara atar. Yönlendirme protokolleri, örneğin 

Cisconun IGRP‘si, AS numarası gerekliliğini şart koşar. 

 

ġekil 1.18: Autonomous systems 

 

Autonomous sistemler (AS) genel ağın daha küçük ve yönetilebilinir ağlara bölünmesini 

sağlar. Her bir AS‘in kendi kuralları vardır. Ayrıca kendilerini dünya üzerindeki diğer 

AS‘lardan ayıran benzersiz birde AS numaraları vardır.[1] 
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Şekil 1.18‘de konfigürasyonda AS numarası olarak 100 verilmiştir. Bu router IGRP 

yönlendirme bilgilerini sadece AS numarası 100 olan routerlarla paylaşacaktır. Bu şekilde 

kontrol süreci de kolaylaşmıştır. 

 

RIP‘deki gibi analiz yapmak istediğimizde aşağıdaki komutu çalıştırırız: 

 

Router# debug ip igrp 

 

 

1.3.2.3 IGRP Metrikleri 
 

Show ip protocol komutu, router üzerinde kullanımda olan yönlendirme protokollerine ilişkin 

ağ bilgisi, filtreler ve parametreleri görüntüler. Bu, K1-K5 metrik değerlerini tanımlar ve 

maksimum atlama miktarına yönelik bilgi sağlar. K1 metriği bant genişliğini ve K3 metriği 

gecikmeyi temsil eder. Varsayılan olarak K2, K4 ve K5‘ in metrik değerleri ―0‖ olarak 

ayarlanmışken K1 ve K3, ―1‖ olarak ayarlanmıştır.[1] 

 

Bu tümleşik metrik RIP‘in bir alıcı adresi yolu seçimi esnasında kullandığı metrik atlamadan 

daha kesin doğruluktadır. En küçük metrik değere sahip olan yol en iyi yoldur. 

 

 IGRP’ nin kullandığı metrikler Ģunlardır: 

 

 Bandwith – yoldaki en düsük bant genişliği 

 Delay – yol boyunca olan toplam arabirim gecikmesi 

 Reliability – alıcı adreslerine yönelik linklerdeki güvenilirlik 

 Load – Alıcı adresine yönelik saniyede gönderilen bit sayısı tabanlı yük 

 MTU - yolun maksimum aktarım birim değeri 

 

IGRP tümleşik metrik kullanır. Bu metrik, band genişliği, gecikme, yük ve güvenirliğin bir 

fonksiyonu olarak hesaplanır. Varsayılan olarak, sadece bant genişliği ve gecikme gözönünde 

bulundurulur. Diğer parametrelerin sadece konfigürasyon doğrultusunda aktifleştirileceği ya 

da aktifleştirilmeyeceği düşünülür. 

 

Gecikme ve bant genişliği değerlerle ölçülmez, fakat gecikme ve bant genişliği arabirim 

komutlarına yerleştirilmişlerdir. Yüksek bant genişliğine sahip bir bağlantı ve düşük toplam 

gecikme daha küçük bir metriğe sahip olacaktır.[1] 

 

1.3.2.4 IGRP Yolları 
 

IGRP üç tip yol bildirir: 

 

 İç 

 Sistem 

 Dış 
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Ġç 

 

İç yollar, bir router arabirimine bağlı olan ağ ile o ağın alt ağı arasındaki yollardır. Eğer bir 

routera bağlı ağ alt ağ olarak yapılmamış ise IGRP iç yollara bildirimde bulunmaz. 

 

Sistem 

 

Sistem yolları, özerk sistemin içinde kalan ağ yollarıdır. Cisco IOS yazılımı sistem yolarını 

doğrudan bağlı olan arabiriminden alır ve sistem yol bilgisi diğer bir IGRP tarafından 

sağlanır. Sistem yolları alt ağ bilgilerini içermez. 

 

DıĢ 

 

Dış yollar, özerk sistemin dışında kalan ağ yollarıdır ve son nokta ağ geçidi tanımlaması 

yapılırken göz önüne alınır. Cisco IOS yazılımı, IGRP‘ nin sağlamış olduğu dış yollar 

listesinden bir son nokta ağ geçidi seçer. 

 

Yazılım, eğer daha iyi bir yol bulunmaz ise son nokta ağ geçidini kullanır. Eğer özerk 

sistemler dış ağa birden fazla bağlantıya sahipse farklı routerlar son nokta ağ geçidi olarak 

farklı routerları seçebilir.[1] 

 

 

ġekil 1.19: IGRP Yolları 

 

1.3.2.5 IGRP Dayanıklılık Özellikleri 
 

IGRP dayanıklılığını sürdürmek için pek çok özelliğe sahiptir. Bunlar: 

 

 Tutucular 

 Kesişme noktaları 

 Mantıksal çıkarım güncellemeleri 

Tutucular 

 

Tutucular, uygun olmayan yollardan gelen düzenli güncelleme mesajlarını engellemek için 

kullanılırlar. Bir router devre dışı kaldığında komşu routerlar bunu düzenli gelen güncelleme 

mesajlarının olmayışı ile tespit ederler. 
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KesiĢme noktaları 

 

Kesişme noktaları, bir bilginin geldiği yönde geri routera gönderilmesini belirtmenin yararlı 

olmadığı düşüncesinden kaynaklanır. Kesişme noktası, gönderim döngüsünü engeller. 

 

Mantıksal çıkarım güncellemeleri 

 

Kesişme noktaları, komşu routerlarla olabilecek gönderim döngülerini engellerler. Fakat 

mantıksal çıkarım güncellemeleri büyük ölçekli gönderim döngülerini bertaraf etmek için 

gereklidir. Genel ifadesiyle gönderim metriklerindeki artış gönderim döngüsünü gösterir. 

Mantıksal çıkarım güncellemeleri daha sonra silinmek üzere yola gönderilir ve tutuculara 

yerleştirilir. IGRP ile mantıksal çıkarım güncellemeleri sadece metrik yolda 1.1 ya da daha 

fazla bir artış var ise gönderilir. 

 

IGRP aynı zamanda pekçok süre tutucu ve zaman aralığı içeren değişkenler sağlar. Bunlar; 

zamanlayıcı güncellemesi, geçersizlik zamanlayıcısı, zaman tutucu ve boşaltma 

zamanlayıcıdır.[1] 

 

Zamanlayıcı güncellemesi, gönderim güncelleme mesajlarının hangi sıklıkta gönderildiğini 

belirler. Bu değişken için IGRP‘in varsayılan değeri 90 saniyedir. Geçersizlik zamanlayıcısı, 

bir routerin daha önceden geçersizliği belirtilmemiş özel bir yolda gönderim güncelleme 

mesajlarının olmadığı durumda ne kadar bekleyeceğini belirtir. Bu değişken için IGRP‘ nin 

varsayılan değeri üç defa güncelleme periyodudur.[1] 

 

Zaman tutucular, zayıflığından dolayı yok sayılan yollarla ilgili toplam zaman bilgisini 

tutarlar. Bu değişken için IGRP nin varsayılan değeri 10 saniyenin üzeri için üç defadır. 

 

Son olarak, boşaltma zamanlayıcıları, bir yolun gönderim tablosundan çıkarılmasından önce 

ne kadar zamanın geçmesi gerektiğini belirler. Varsayılan değeri yedi defadır. Günümüzde 

IGRP artık yaşlanmış durumdadır. Alt ağ maskelemesi ve değişken uzunluğu konusunda 

eksikleri vardır. Cisco, bu sorunu gidermek için IGRP‘ nin 2. Versiyonunu çıkarmak yerine 

IGPR‘ nin başarıyla geliştirilmiş şeklini yapmıştır (EIGRP). 

 

 

1.3.3 IGRP Sorunlarının Tespiti ve Giderilmesi 

Çoğu IGRP konfigürasyon hatası yanlış yazılmış ağ bildirimlerini, bitişik olmayan alt ağları, 

ya da yanlış özerk sistem numaralarını içerir. IGRP yönlendirmelerinde sorun giderirken, 

yönlendiricilerin, yönlendirme güncellemelerini birbirlerine yayınladığından ve metriklerin 

doğru olarak yapılandırıldığını doğrulamak gerekir. Eğer “show ip route” komutu 

kullanılıyorsa ve istenilen hedef ağ yönünü tabloda göremiyorsak yönlendirme gerçekleşmez. 

IGRP yönlendirmelerinin sorun giderilmesinde tavsiye edilen komutlardır.[1] 

 

 Debug ip igrp events 

 Debug ip igrp transactions 

 Show ip protocols 

 Show interface 

 Show ip route 
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Bu komutların açıklaması ise kısaca şöyledir: 

 

 Debug ip igrp events: Her bir güncellemenin kaynağını/hedefini ve her bir 

güncellemedeki yön sayısını doğrular. 

 Debug ip igrp transactions: Yönlendiriciler arası IGRP yönlendirme 

güncelleme işlem bilgisini görüntüle ve onaylamak için kullanılır. 

 Show ip protocols: IGRP işlem parametrelerini görüntüler.  

 Show interface: Bu komut metrik değerlerinin doğrulanmasını sağlar. 

 Show ip route: Bütün yönlendirme tablosunun içeriğini gösterir. 

 

 

1.4 RIP ve IGRP’ nin KarĢılaĢtırılması 

RIP ve IGRP çalışma mantığı olarak birbirlerine genel anlamda benzemektedirler ancak 

uygulamalarında farklılıklar vardır. Tablo 1.9‗da RIP ve IGRP arasındaki farklar üzerinde 

durulmaktadır. 

 

Tablo 1.9 RIP VE IGRP Özelliklerinin KarĢılaĢtırılması 

IGRP metrik değerini RIP‘ in metriği ile karşılaştıracak olursak eğer, bir yolun gerçekte ne 

kadar iyi olduğunu belirleyen IGRP‘ nin metriğidir. Çünkü IGRP' de, bir yolun metrik değeri, 

güncellemenin alındığı arabirimin, bant genişliğini (bandwidth) ve gecikme süreleri (delays) 

bilgileri kullanılarak hesaplanmaktadır. Metrik hesaplamasında, bant genişliği ve gecikme 

sürelerinin hesaplanması, sadece geçilen router sayısı (atlama sayısı) hesaplamasından daha 

anlamlıdır. Ayrıca, IGRP açısında, çok sayıda router geçilen ama çok hızlı hatlarla kurulu 

olan yol kullanılabilecek bir yoldur.[1] 

RIP metrik olarak sadece atlama sayısı (geçilen router sayısı) kullanmaktadır. Yollarla ilgili 

komşulardan alınan güncelleme bilgilerinde yer alan metrik değerleri, o yola ulaşıncaya kadar 

geçilecek router'ları belirtmektedir. Bir güncellemeyi göndermeden önce, router metrik 

değerini tüm alt ağ bilgileri için 1 arttırmaktadır. 

Son olarak, güncellemelerde maske gönderimi konusuna değinecek olursak, bu sizin ağ üze-

rinde değişken uzunluklu alt ağ maskesi (VLSM, variable length subnet mask) kullanıp kul-

lanmamanıza bağlıdır. RIP ve IGRP uzaklık vektörü yönlendirme protokolleri VLSM'i 

desteklemezler. Bu sebeple güncellemelerde maske kullanmazlar.[1] 
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1.5 RIP’ i IGRP’ ye DönüĢtürme 

IGRP‘ nin 1980 lı yılların başında oluşturulmasıyla Cisco sistemleri iç routerlar arasında 

datagram gönderme konusunda RIP kullanımıyla ortaya çıkan sorunları çözen ilk firmaydı. 

IGRP, roterlar arasındaki ağ gecikmesi ve bant genişliğini inceleyerek dahili ağda en iyi yolu 

tespit eder. IGRP bir sonraki olacak gönderim atlaması üzerindeki anlaşmazlıktan 

kaynaklanan yönlendirme döngülerinden kaçınmak için RIP den daha hızlı yakınlaşır. Dahası, 

IGRP RIP‘ in atlama miktarı sınırını paylaşmaz. Bunun ve RIP üzerindeki diğer 

geliştirmelerin neticesi olarak IGRP çok yaygın, kompleks ve topoloji itibariyle çok yaygınlık 

kazandı.[1] 

 

RIP‘ i IGRP‘ ye dönüştürme aşamaları şunlardır: 

 

 Dönüştürülecek router üzerindeki mevcut RIP‘ leri doğrulayınız. 

 IGRP‘ yi router A ve router B üzerinde konfigüre ediniz. 

 Router A ve Router B üzerinde show ip protocols giriniz. 

 Router A ve Router B üzerinde show ip route giriniz. 

 

 

Tablo 1.10: IGRP’ye dönüĢtürme aĢamaları 
 

1.5.1 RIP ve IGRP Yapılandırmasını Doğrulama 
 

Bu bölümde RIP, IGRP ve diğer yönlendirme işlemlerinin doğru yapılandırılıp 

yapılandırılmadığını öğrenmek için gerekli komutların söz dizimi ve amaçları 

tanımlanacaktır. Bu amaçla show ip route ve show ip protocols komutları kullanılabilir. 

―show ip protocols” komutu router üzerinde IP trafiğini hangi yönlendirme protokolünün 

taşıdığını gösterir. 
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Tablo 1.11: “show ip protocols” komutunun çıktısı 

show ip route komutu yönlendirme algoritması vasıtasıyla komşu routerdan alınan 

yönlendirme bilgilerinin doğrulanması için kullanılır. 
 

 

Tablo 1.12: “show ip route” komutunun çıktısı 
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2-BAĞLANTI DURUMU YÖNLENDĠRME PROTOKOLLERĠ 

2.1 Bağlantı Durumu (Link State) Yönlendirme 

Hem bağlantı-durumu (link-state) hem de uzaklık vektörü (distance vector) yönlendirme 

protokollerinin ortak amacı, o an ki en iyi yollara göre yönlendirme tablosunu 

doldurabilmektir. Her İki protokol tipinin arasındaki fark, bu isi nasıl yaptıklarında 

yatmaktadır. İkisi arasındaki söylenebilecek en büyük fark, uzaklık vektörünün duyurusunda, 

ağ ile ilgili kısmi bilgiye sahip olunmasıdır. Bu bilginin kısıtlı olmasındaki ana neden, 

yönlendirme bilgilerinin komşudan öğrenilmiş olmasındır. Uzaklık vektöründe (distance 

vector), bir router güncelleme aldığı zaman, aldığı güncelleme bilgisinde komşusunun 

ardındaki router'lar hakkında hiçbir bilgiye sahip değildir. Bağlantı-durumu (link-state) 

yönlendirme protokolünde ise bunun tam aksine, ağ ile ilgili büyük bir topolojik bilginin 

duyurulması söz konusudur. Bağlantı-durumu protokolünde, router'lar, yönlendirme 

bilgilerini değiş-tokuş etmeden önce komşu router'ları öğrenmelidirler.[1][4] 

 

Şekil 2.1'de bağlanı-durumu (link-state) yönlendirme protokolü ile neyin duyurusunun 

yapıldığı gösterilmektedir. 

 

 

Ağ topolojisi, şekil 2.1.a‘da belirtilmektedir. Şekil 2.1.b‘de ise, tüm ağ topolojisinin 

güncelleme anındaki durumu tanımlanmaktadır. Bağlantı-Durumu (Link-state)'te Router B, 

A‘ya yolun olması gereken metriğini göndermektense, kendisinin ağa bağlı olduğu tüm 

hatlarının metriklerini A‘ya göndermektedir. Ayrıca, Router B, A‘ya ağ üzerindeki bütün 

yolları da söylemektedir ki bu yol bilgilerinde o yola ait alt ağlar ve onların anlık durum 

bilgisinin ne olduğu da yer almaktadır. Gerçekte, bütün ağın haritası, her hattın maliyetini de 

içerecek şekilde A‘ya veriliyormuş gibidir. [1] 
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Router A‘nın bağlantı-durumu (link-state) yönlendirme protokolü, öğrendiği tüm ağ 

topolojisinin bilgisini kullanarak, topoloji üzerindeki tüm alt ağlara giden tüm yolları 

hesaplamadan geçirerek, en düşük maliyetli yolları ortaya çıkarmaktadır. Çıkardığı yol 

bilgisinde örneğin, 10.1.1.0 alt ağını maskesiyle (255.255.255.0) birlikte değerlendirmektedir. 

Eğer aynı alt ağa giden birden fazla yol mevcutsa, bağlantı-durumu (link-state) yönlendirme 

protokolü en düşük metrikli (maliyetli) yolu seçecektir. Yine örnekteki 10.1.1.0 alt ağına 

gitmek için, Router A‘dan çıkan paketler, Router C üzerinden geçişi tercih edeceklerdir, 

çünkü C üzerinden gidiş yolu maliyeti en düşük yol olarak görülmektedir. 

 

Uzaklık vektörü (distance vector) protokollerinden farklı olarak, bağlantı-durumu 

protokolleri, yönlendirme güncellemeleri (routing update) içinde bir başkasına yol metriği 

söylemez ya da bir başkasından yolun metriğini almazlar. Doğal olarak aldıkları güncelleme 

bilgilerindeki tüm içeriği kullanarak, yol metrik bilgisini kendileri hesaplayarak bulurlar. 

Örneğin, uzaklık vektörü protokollerinde, Router B, A‘ya ―10.1.1.0 alt ağma metrik 3 ile 

ulaşılır‖ tarzında bir güncelleme bilgisi göndermektedir. Ancak bağlantı-durumu 

protokollerinde ise, router güncellemelerde, ağ topolojisinde yer alan alt ağ ile ilgili bütün 

hatların maliyet değerlerini öğrenmekte, ardından kendisi hesaplama yaparak, 10.1.1.0 alt 

ağına gidiş metriğini bulmaktadır. Bunu yaparken, router, o alt ağa ulaşıma imkân tanıyan 

bütün yolların tek tek toplam maliyetlerini hesaplamaktadır. Örneğin, Router A 10.1.1.0 alt 

ağına gitmek için iki farklı yol bulmuştur, bunlardan biri 220 metrik maliyeti ile C üzerinden 

10.1.1.0 alt ağma ulaşmak, diğeri ise 310 metrik maliyeti ile D üzerinden 10.1.1.0 alt ağına 

ulaşmaktır. Her iki yol içinde, A, bir sonraki router (next hop) olarak B‘yi kullanmaktadır. Bu 

sebeple, Router A, 10.1.1.0 alt ağına ulaşmak için, yönlendirme tablosuna bir sonraki router 

adresi olarak B‘nin ilgili arabiriminin IP adresini girmektedir. Aynı şekilde, Router B'de aynı 

alt ağa gitmek için tüm ilgili yollarının maliyetlerini hesaplamaktadır. 10.1.1.0 alt ağma C ya 

da D üzerinden gidilebileceğini algılayan B, yaptığı maliyet hesaplamaları sonucunda, en iyi 

yolun (en iyi metrik değerinin) C üzerinden kurulabileceği sonucunu çıkarmaktadır. Böylece 

B, yönlendirme tablosuna 10.1.1.0 alt ağına gidiş için bir sonraki router adresi olarak C' yi 

eklemektedir.[1] 
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Bağlantı-Durumu yönlendirme protokollerinde yolların hesaplanması için kullanılan 

algoritmaya SPF (Shortest Path First- En Kısa Yol Öncelikli) algoritması adı verilmektedir. 

Bu algoritma bazen Dijkstra SPF algoritması ya da kısaca algoritmayı bulan kişinin adı olan 

Dijkstra olarak da bilinmektedir. Şekil 2.1.b‘ye baktığınızda, A‘dan 10.1.1.0‘a giden iki ayrı 

yol görülmektedir ve bu iki yolun en düşük maliyetli olanı rahatlıkla bulunabilmektedir.  

 

Router‘lar diğer router‘ların ve alt ağların listesi ve hangi alt ağın hangi router‘lara bağlı 

olduğu bilgisine sahiptirler. SPF algoritması, tüm topoloji bilgisini işleyer ve sonuçta her bir 

alt ağa giden en iyi yolu metriği ile beraber bulmaktadır. 

 

 

2.1.1 Döngü OluĢumunu Engelleme (Loop Avoidance) 

SPF algoritması yardımıyla hazırlanan topoloji veritabanı, SPF ile oluşturulma sürecinde 

döngü oluşumundan zaten uzak tutulmaktadır. Uzaklık vektöründen farklı olarak, bağlantı-

durumu protokollerinin döngü oluşumunu engelleme gibi bir ihtiyacı yoktur. Dolayısı ile 

―split-horizon‖ kuralı ve "hold-down" zamanı gibi özelliklere de ihtiyaç duymamaktadır. 

Bağlantı-durumu (link-state) protokolleri, servis dışı kalan router'lar ve alt ağlarla ilgili 

bilginin hızla dağıtılmasını sağlayarak, döngü oluşumunu engellemektedir. Bu yüzden, 

herhangi bir bağlantının ya da router'ın servis dışı kaldığını fark eden router, o an bu yeni 

durumu komşularına taşıma yöntemiyle (flood) aktarır. Yeni durumla ilgili bilgiyi alan 

router'lar de kendi, komşularına aynı yöntemle yeni durumu duyurur. Bu şekilde, ağdaki tüm 

router'lar yeni durumdan haberdar edilmiş olur. (Bu yöntem sanki uzaklık vektörü 

protokollerindeki ―tetiklenmiş -ani- güncelleme‖ (triggered update) gibi çalışmaktadır, ancak 

burada sözü edilen bilginin yayılma stili zaten bağlantı-durumu protokollerinin içsel yapısında 

mevcut olup farklı bir özellik gibi adlandırılmamakta ve algılanmamaktadır). 

Çoğu uzaklık vektörü protokollerinin kararlılık seviyesine ulaşmak için harcadığı zaman 

engellemek için kullanılan özellikler tarafından harcanan süreleri kapsamaktadır. Örneğin, tek 

başına ―hold-down‖ zamanı bile, kararlılık -seviyesine ulaşmak için birkaç dakika gecikmeye 

sebep olmaktadır. Ancak, bağlantı-durumu (link-state) protokollerinde, bu tip döngü 

oluşumunu engelleme özellikleri kullanılmadığı için, kararlılık seviyesine ulaşma 

(convergence time) çok hızlı gerçekleşmektedir.[1] 

 

2.2 OSPF (Open Short Path First) 

2.2.1 OSPF Yönlendirme 

Bir önceki bölümde Bağlantı-Durum protokollerinden bahsetmiştik. Bağlantı-Durum 

protokolleri için söylenen her şey OSPF için de geçerlidir. 

Bağlantı-Durum protokolleri, router'ın ilk açıldığı (boots) zaman anında broadcast yayınında 

bulunarak topoloji bilgisini tüm arabirimlerinden göndermez. Bunu yerine, önce komşularını 

keşfettiği süreç başlatır (Komşular dinamik olarak keşfedilme yerine, elle de statik olarak da 

girilebilir). Komşular diğer router'lardır ve onlarda aynı bağlantı-durumu (link-state) 

protokolünü kullanarak aynı alt ağı paylaşmaktadırlar. Komşular birbirlerini öğrenir 

öğrenmez, birbirleriyle topoloji bilgilerinin (topoloji veritabanı diye adlandırılan) bir 

kopyasını değiş-tokuş ederler ve ardından SPF algoritmasını çalıştırarak yeni yolları (new 

routes) hesaplamaya başlarlar. 



45 
 

Router bir komşusunu belirledikten sonra, bu router'lar birbirleriyle kendi topoloji veritabanı 

bilgilerini değiş-tokuş (takas) ederler.OSPF‘in kullandığı, topoloji bilgisini içeren birkaç 

farklı paket tipi- LSU (Link State Updates-bağlantı-durumu güncellemeleri) ve DD (Database 

Description-Veritabanı Tanımı)-  vardır. OSPF, topoloji bilgisini içeren paketlerin dışında, 

bunlar kadar önemi birde kendi LSA (Link State Advertisements, Bağlantı-durumu 

Duyuruları) duyuru paketlerini kullanmaktadır. Örneğin, tek bir bağlantı (link) bilgisi içeren 

LSA paketi, o bağlantının ait olduğu alt ağın adres bilgisini, maskesini, maliyetini (metrik 

değeri) ve diğer bilgilerini içermektedir. Ayrıca, OSPF yönlendirme bilgilerinin (routing 

information) değiş-tokuşu güvenilir bir protokol (reliable protocol) ile gerçekleştirilmektedir. 

Güvenilir protokol kullanımının altında yatan sebep, LSU paketinin kaybolması durumunda 

tekrar transfer edilmesini sağlanmaktır. Böylece, bir router komşusuyla yönlendirme bilgisini 

değiş-tokuş ederken, komşusunun tüm LSA paketlerini alıp almadığını da kesin olarak 

bilebilme şansını elde etmektedir.[1] 

  

OSPF ile yolların ilk defa öğrenilmesine ilişkin temel aşağıdaki gibidir. 

1. Her router, tüm arabirimlerinde yer alan komşularını keşfeder (discover). Tüm komşuların 

listesi, bir komşu tablosunda tutulur.  

2. Her router, komşularıyla topoloji bilgisini (LSA‘leri ) değiş-tokuş ederken, güvenilir bir 

protokol kullanmaktadır. 

3. Her router öğrendiği topoloji bilgisini, topoloji veritabanına yerleştirir. 

4. Her router, kendi topoloji veritabanı üzerinde SPF algoritması çalıştırarak, veri tabanına 

kayıtlı olan tüm ağlara giden en iyi yolları hesaplayarak bulur. 

5. Her router, bulduğu en iyi yolları IP yönlendirme tablosuna (IP routing table)  yerleştirir. 

 

Bağlantı-durumu protokolleri, router'ların çok çalışmasını (işlem gücü) ve çok bellek 

harcamasını gerektiren protokollerdir. Bağlantı-durumu (link-state) yönlendirme protokolü 

çalıştıran bir router, uzaklık vektörü (distance vector) çalıştıran bir router'a göre daha fazla 

bellek ve işlem gücü kullanmaktadır. Topoloji güncellemeleri esnasında, bağlantı-durum 

protokolleri uzaklık vektörü protokollerine göre daha fazla byte‘lık bilgi gönderir. Buna 

rağmen OSPF tüm yol bilgilerini belli periyodik zaman aralıklarında göndermediği için, 

OSPF'nin toplam gönderdiği verinin byte olarak miktarı, uzaklık vektörüne kıyasla çok az 

olabilir. Bunun yanı sıra, bağlantı-durumu (link-state) yönlendirme protokolleri, yönlendirme 

tablosunun (routing table) dışında, bir de komşu tablosu ve topoloji veritabanı diye 

adlandırılan ek tablolar kullanmaktadır. Herhangi bir arabirimin (ya da hattın) kapanması ya 

da açılması durumunda ise, SPF algoritması her şeyi yeniden hesaplamak zorundadır. Bu ise 

algoritma için her router üzerinde daha fazla bellek ve daha güçlü işlemci ihtiyacı anlamına 

gelmektedir. [1] 

Ancak, ihtiyaç duyulan bellek ve işlemci gereksiniminin azaltıldığı bazı tasarım örnekleri 

vardır. OSPF ile ilgili önemli bir diğer konu ise, kararlılık seviyesine ulaşma (convergence) 

hızıdır. OSPF, uzaklık vektörü protokollerine göre daha hızlı kararlılık seviyesine 

ulaşmaktadır. Hızlı biçimde kararlılık seviyesine ulaşmak, her zaman yönlendirme 

protokolleri için önemli bir özelliktir. 
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2.2.1.1 OSPF Protokolleri ve ÇalıĢması 

Bu bölüm, OSPF protokolünün nasıl çalıştığının daha iyi anlaşılması için router‘ın ilk açıldığı 

andan başlanıp, OSPF ile ilgili işlettiği süreçlerin sırasına bağlı kalınarak ele alınacaktır. 

 

2.2.1.1.1 OSPF Router’larının Router Kimlik Numarası (Router ID) ile 

Tanımlanması 

OSPF topoloji veritabanı, alt ağ adreslerinin listesini tutmaktadır (alt ağ adresleri, bağlantılar 

(links) diye isimlendirilir, bu sebeple oluşturdukları listeye de bağlantı-durumu veritabanı 

denir). Ayrıca router'ların da bir listesi tutulmaktadır. Listede tüm kayıtlı router'lara bağlı olan 

alt ağlar da yer almaktadır. Bağlantıların (alt ağların) ve router'ların listeleriyle donanmış olan 

router, SPF algoritmasını çalıştırarak, tüm alt ağlara giden en iyi yolları bulabilmektedir.  

 

Alt ağları içeren veritabanı girdileri, alt ağ adresi (subnet number) ve ilgili maske öneki 

(prefix) ile kolayca tanımlanabilmektedir. OSPF, veritabanında tuttuğu router'lan, 

birbirlerinden ayırt edebileceği, onlara ait tekil tanımlamalar yapabileceği bir kavram 

kullanmaktadır(OSPF RID (Router ID)). OSPF, RID numaraları sayesinde, veritabanında 

herhangi bir karışıklık oluşmasına izin verilmeksizin, tüm router'ların birbirlerinden ayırt 

edilmesi sağlanmaktadır. Herhangi iki router'ın aynı OSPF RID numarasına sahip olabilmesi 

de imkânsızdır. OSPF RID tanımlaması için, router'a ait bir IP adresi kullanılmaktadır. Çünkü 

router‘ların IP adresleri birbirleriyle çakışmayacak (duplicate) biçimde ayarlanmaktadır. 

Elbette, bir router'ın birden çok arabirimi ve birden çok IP adresi bulunabilmektedir. 

Dolayısıyla, bir Cisco router'ın OSPF RID numarasını belirleyebilmesi için kullandığı 

kriterler aşağıda verilmektedir: 

 Router öncelikle, çalışır vaziyette olan yerel geri dönüş -loopback- arabirimi olup 

olmadığına bakar. Eğer çalışır durumda (açık) yerel geri dönüş (loopback) arabirimleri 

varsa, bunların IP adreslerine bakar. Sayısal değeri en büyük olan IP adresi, o router'ın 

OSPF RID numarası olarak kullanılır. 

 Router'da, çalışır durumda bir yerel geri dönüş (loopback) arabirimi yoksa, o zaman 

router çalışır durumdaki diğer tüm arabirimlerinin IP adreslerine bakar. Sayısal değeri 

en büyük olan IP adresi, o router' ın OSPF RID numarası olarak kullanır. 

 Her router, OSPF protokolünün çalışmaya başladığı andan itibaren, OSPF RID 

numarasını seçmektedir. Eğer OSPF yönlendirme protokolü çalışmaya başlamış ve 

ardından tüm diğer arabirimlerin de açılması tamamlanmışsa, mevcut en büyük IP 

adresi OSPF RID olarak seçilmektedir. Seçilen OSPF RID numarası, OSPF 

protokolünün tekrar başlatılması (restart) gibi bir süreç ortaya çıkmadığı müddetçe 

değişmez. 

 

 

 

2.2.1.1.2 KomĢularla “Hello” Diyerek TanıĢma 

 
Bir router, OSPF RID numarasını belirledikten sonra, diğer arabirimlerinin de açık hale 

gelmesiyle, artık OSPF protokolü konuşan komşularıyla tanışmaya hazır demektir. OSPF 

router' ları aynı alt ağı paylaşıyorlarsa komşu olabilirler. OSPF konuşan diğer router‘ ları 
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keşfetmek için, router OSPF ―Hello‖ paketlerini çoklu dağıtım (multicast) yöntemiyle tüm 

arabirimlerinden gönderir ve karşılığında da o arabirimler üzerindeki komşularından OSPF 

―Hello‖ paketlerini almayı bekler. Şekil 2.2‘de konu anlatılmaya çalışılmıştır.[1] 

 

 

 

 

Router A ve B‘nin her ikisi de LAN üzerinden ―Hello‖ mesajları göndermektedirler. Hemen 

ardından, iki router birbirleriyle topoloji bilgisini değiş-tokuş etmeye başlamaktadır. Topoloji 

bilgilerinin alımının ardından Dijkstra algoritmasını çalıştırarak, buldukları en iyi yollara 

yönlendirme tablosunu (routing table) oluşturmaktadırlar. ―Hello‖ mesajlarının şu özellikler 

bulunmaktadır: 

 

 ―Hello‖ mesajı, IP paket başlığının (paket header) hemen arkasına yerleştirilir. 
 ―Hello‖ paketleri çoklu dağıtım(multicast) IP adresi olan 224.0.0.5 adresine gönderilir. 
 OSPF router‘ları, 224.0.0.5 çoklu dağıtım (multicast) IP adresine gönderilen tüm 

paketleri dinlemektedirler.Burdaki amaç ―Hello‖ paketlerini alabilmektir. 
 

Router‘lar aldıkları "Hello" paketlerinin içeriğinden çok önemli bilgiler edinmektedirler. 

―Hello‖ paketleri içerik olarak, gönderen router‘ın Router Kimlik Numarasını (R1D), Etki 

Alanı Kimlik Numarasını (Area ID), ―Hello‖ zaman aralığı bilgisini (Hello interval), yok 

olma zaman aralığı bilgisini (dead interval), router öncelik seviyesini (priority), atanmış 

router‘ı (designated router), yedek atanmış router'ı (backup designated router) ve gönderen 

router‘ın aynı alt ağdan tanıdığı komşu router'ların listesini taşımaktadır.[1] 

 

Komşuların listesinin tutulmasının, ―Hello‖ mesajlaşma sürecinde önemli bir yeri vardır. 

Örneğin, Router A, B‘den bir ―Hello‖ mesajı aldığı zaman, B'ye ―Hello‖ mesajını aldığını bir 

şekilde bildirmesi gerekmektedir. Bunu yapabilmek için, Router A, B‘nin RID numarasını, 

çoklu dağıtımla göndereceği bir sonraki ―Hello‖ mesajındaki OSPF komşu listesine 

eklemektedir. Aynı şekilde, Router B, A‘dan aldığı ―Hello‖ mesajı İçerisindeki A‘nın OSPF 

RID numarasını, bundan sonra göndereceği ―Hello‖ mesajındaki (veya mesajları) komşu 

listesine (list of neighbors) kaydedecektir.[1] 
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2.2.1.1.3 KomĢu Olmaya ÇalıĢırken Çıkabilecek Potansiyel Problemler 

 
Aynı alt ağda olup da birbirlerinden ―Hello‖ mesajı almasına rağmen, yine de komşu 

olamayan router‘lar vardır. OSPF‘de aynı alt ağdaki router‘lar, takas ettikleri ―Hello‖ 

paketlerinde birbirlerine gönderdikleri bazı parametereler üzerinde anlaşmaları 

gerekmektedir; eğer anlaşamazlarsa komşu da olamazlar. Karşılıklı komşu olmak isteyen 

router‘larda aşağıdaki kriterler uyuşmalıdır: 

 

 Alt ağ İçin kullanılan alt ağ maskesi (subnet mask) 

 Alt ağ adresi (bu adres, router'ın o arabiriminin IP adresi ve alt ağ maskesinin VE 

operatöründen geçirilmesi ile elde edilmektedir) 

 ―Hello‖ Zaman Aralığı (Hello interval) 

 Yok olma Zaman Aralığı (Dead Interval) 

 OSPF Etki Alanı Numarası (OSPF Area ID) 

 

Eğer belirtilen maddelerden en az bir tanesinin uyuşmaması söz konusu olursa, router‘lar 

komşu olamazlar. Bu noktaya kadar verilen detayları adım adım özetleyecek olursak; 

1. Her router OSPF'i başlatır ve RID numarası elde eder. 

2. Router‘lar ―Hello‖ paketleri aracılığı ile birbirlerine komşu olup olmadıklarını 

keşfederler. 

3. Router‘lar, komşularıyla çift-yönlü iletişime geçebildiklerini, komşularından aldığı 

―Hello‖ paketi İçerisinde kendi RID numarasını görmesiyle anlar. 

 

Komşu olan router‘lar, sonuç olarak birbirleri arasında topoloji bilgisini değiş-tokuş etmeye 

hazır hale gelmişlerdir. Bir sonraki adım, her bir LAN için DR (Designated Router, Atanmış 

Router) seçimi yapmaktır.[1] 

 

 

2.2.1.1.4 AtanmıĢ Router Kullanarak OSPF Yükünü Azaltmak 

 
Bazı durumlarda, router'lar arasında LSA‘ları içeren DD (Database Description, Veritabanı 

Tanımı) paketlerinin değiş-tokuşu yapılmadan önce DR'nin (Atanmış Router) seçilmiş olması 

gerekmektedir. LAN bölümlemeleri İçin DR'lere mutlak ihtiyaç vardır ve bazen (topoloji ve 

yapılandırmaya bağlı olarak) Frame Relay ve ATM'de de DR seçimine ihtiyaç 

duyulabilmektedir. 

 

DR kavramı sayesinde, aynı alt ağ üzerinde OSPF, konuşan bir sürü router'ın sebep olacağı 

trafik yükü azaltılmış olacaktır. Elbette, tek bir LAN bölümlemesi (segment) üzerine bir sürü 

router takılabilir. Zaten bunun için LAN üzerinde DR seçimi, mutlak yapılması gereken 

zorunlu bir elemedir. Örneğin, tek bir LAN alt ağına bağlı 10 adet router olduğunu farz 

edelim. Her router‘ın, diğer router‘ara da yönlendirme güncellemesi göndermesine izin 

verelim. Bu durumda, her router dokuz komşusuna güncelleme gönderecektir. Karşılıklı 

topoloji güncellemeleri ise 45 farklı komşu çift arasında gerçekleşecektir. Bu neredeyse hep 

birbirinin tekrarı (redundant) olan bilgiler gönderilmesine sebep olacaktır. Halbuki, Şekil 
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2.3‘te de görüldüğü gibi, DR seçimiyle, aynı LAN üzerinde yönlendirme güncellemeleri DR 

üzerinden yapılandırılacaktır. Yani, dokuz router‘ın sadece DR ile güncelleme yapması 

anlamına gelmektedir ki bu OSPF‘nin getireceği yükün taşmasını (flooding) çok ciddi 

boyutlarda düşürmüş olacaktır.[1] 

 

Bir router, DR seçip seçmeyeceğine ve bu konuda ilgili diğer işlemleri gerçekleştirip 

gerçekleştirmeyeceğine, arabiriminin OSPF ağ tipine (interface network type) bakarak karar 

vermektedir. Örneğin, noktadan-noktaya olan bağlantıyı sağlayan arabirimin varsayılan OSPF 

ağ tipi noktadan-noktaya'dır.Bu sebepten bu arabirim için DR seçimine gerek yoktur. Benzer 

biçimde, LAN arabirimleri için varsayılan OSPF ağ tipi broadcast'tir, bu yüzden mutlaka DR 

seçimi yapılmak zorunluluğu vardır. Frame Relay gibi NBMA (NonBroadcast MultiAccess, 

Broadcast olmayan Çoklu Erişim) ağları için, OSPF ağ tipinin beş farklı varyantı farklı 

seçeneklerle yapılandırılabilmektedir. Bu yapılandırmalardan bazılarında DR‘ye gereksinim 

duyurulurken, bazılarında DR‘ye ihtiyaç yoktur (Bu beş farklı yapılandırmayı sağlamak üzere 

ip ospf network ağ-tipi komutu kullanılmaktadır). 

 

Yönlendirme bilgilerinin değiş-tokuşu için DR, çok önemli bir kavramdır. Bu yüzden, 

herhangi bir sebeple DR‘nin ortadan kalkması durumu, kararlılık seviyesine erişimde 

gecikmelere yol açacaktır. OSPF, DR‘nin servis dışı kalması ya da bağlantısının kopması gibi 

durumlarda, DR‘nin görevini üstlenecek BDR (Backup DR, Yedek Atanmış Router) 

kavramını ortaya koymaktadır.[1] 

 

2.2.1.1.5 AtanmıĢ Router’ın (DR) Seçim Süreci 

 
DR‘ye mutlak ihtiyaç duyulan topolojide, komşu olan router‘lar bir seçim süreci 

başlatmaktadırlar. DR‘yi seçmek için, router'lar aldıkları "Hello" paketinde iki sahaya 

bakmaktadırlar ve DR‘yi seçerken aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurmaktadırlar: 

 

 ―Hello‖ paketini en büyük OSPF Öncelik Seviyesi (highest OSPF Priority) ile 

gönderen router DR olarak seçilir. 

 Eğer iki ya da daha fazla router, aynı en yüksek OSPF öncelik seviyesiyle ―Hello‖ 

paketi göndermişlerse, en büyük RID numarasına (highest RID) sahip router, DR 

seçimini kazanır. 

  Her zaman olmasa da, tipik olarak ikinci en büyük OSPF öncelik seviyesine sahip 

olan BDR olarak seçilir 

 Öncelik seviyesi (priority) 0 olarak atanmış router, asla DR olamaz. 

 Bir router'ın, DR adayı olabilmesi İçin Öncelik seviyesinin 1 ile 255 arası bir rakamla 

ifade edilmesi gerekir. 

 DR seçildikten sonra yeni bir router, var olan DR‘den daha yüksek bir öncelik seviyesi 

ile ―Hello‖ paketi gönderirse DR olarak seçilmez. Ancak, mevcut DR ve BDR servis 

dışı kalırsa DR olarak seçilebilir. 
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2.2.1.1.6 Veri Tabanı DeğiĢ-TokuĢu 

 

DR ve BDR seçildikten sonra, komşu router'lar ile hem yönlendirme bilgisini DD paketleri 

(Database Description, Veritabani Tanımı) aracılığıyla değiş-tokuş edebilecek hem de LSA ve 

LSU paketlerini takas edebilecek hale gelmişlerdir. Buraya kadar, kat edilen adımlar 

incelenecek olursa; 

1. Her router OSPF‘yi başlatır ve RID numarası elde eder. 

2. Router‘lar, ―Hello‖ paketleri aracılığı ile birbirlerinin komşu olup olmadıklarını 

keşfederler. 

3. Router'lar, komşularıyla çift-yönlü iletişime geçebildiklerini, komşularından aldığı 

―Hello‖ paketi içerisinde kendi RID numarasını görmesiyle anlar. 

4. Eğer OSPF arabirim ağ tipi DR seçimini gerekli görüyorsa, DR seçimi yapılır. 

Bu noktada, DR seçimine gerek duymayan arabirim üzerinden, OSPF ile ilgili 

güncellemelerin hepsi komşu router'a gönderilmektedir. DR seçimi yapılmayan 

arabirimlerden gönderilecek güncellemeler için tekil hedef IP adresi (unicast destination IP 

address) kullanılmaktadır. 

DR olmayan router‘lar, güncellemelerini DR ya da BDR router‘ların arabirimlerine, 

27.4.0.0.6 çoklu dağıtım hedef IP adresini (multicast destination IP address) kullanarak 

gönderirler. Biri başka deyişle, DR ve BDR olan router'lar, alt ağ üzerinde özel olan 224.0.0.6 

çoklu dağıtım hedef IP adresine gönderilmiş güncellemeleri dinlerler. 224.0.0.6 IP adresi, 

―tüm OSPF DR‘leri demektir ki bu DR ve BDR‘leri kapsayan bir tanımlamadır. DR, 

kendisine gelen güncellemeleri olduğu gibi diğer tüm OSPF router‘larına 224.0.0.5 çoklu 

dağıtım hedef IP adresini kullanarak aktarır (relay). Dikkat edilecek bir nokta vardır: BDR 

güncellemeleri almaktadır ve DR‘nin görevini üstlenecek şekilde kendini hazır tutmaktadır. 

Ancak BDR kesinlikle aldığı güncelleme bilgilerini DR olmayan router'lara iletmez.[1] 

Şimdi artık, komşu olan router‘lar kendilerinde bulunan tüm topoloji veritabanını (topology 

database) komşusuyla takas edebilir. Hatırlanacak olursa, OSPF‘de gönderilecek olan 

topoloji, veritabanı, uzaklık vektörü (distance vector) protokollerinde gönderilecek veriden 

çok daha büyük miktarları ifade etmektedir. Router, tüm bağlantı-durumu veritabanını (link-

state database)  komşusuna aktardığı zaman, ―Tam‖ konumuna (Full state) geçiş yapmış olur. 

Normal çalışmasını sürdüren bir router üzerinde, show ip ospf neighbor komutu işletilecek 

olunursa, bir ya da daha fazla komşu router‘ın ―Tam‖ konumunda olduğu gözlemlenebilir. 

"Tam" konumunda gösterilmiş komşular için akla gelen ilk şey, bu komşunun OSPF ile ilgili 

beklenilen tüm işlemleri gerçekleştirdiğidir. 

"Tam" konumunun, LSU (Link State Updates, Bağlantı Durumu Güncellemeleri) 

güncellemlerini yapmış olan komşular için kullanıldığını akıldan çıkarmayalım. LAN 

bölümlemesi üzerinde,DR olmayan router'lar kendi aralarında asla güncelleme değiş-tokuşu 

yapmazlar. LAN bölümlemesinde, DR olmayan router‘lar sadece DR ve BDR ile güncelleme 

takası gerçekleştirmektedirler, öyleyse, DR olmayan bir router, DR ve BDR ile ―Tam‖ 

konumunda komşu olurlarken, DR ve BDR olmayan diğer router‘lar ile sadece çift-yönlü 

iletişim konumunda kalmış komşular olmaktadırlar.[1] 

 

Router, komşusundan tüm veritabanı bilgisini aldıktan sonra, SPF algoritmasını çalıştırarak, 

yönlendirme tablosunu (routing table) güncelleyebilir.  
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2.2.1.1.7 Kararlı Konum (Steady-State) ÇalıĢması 

 
Uzaklık vektöründe (distance vector) güncellemelerin periyodik yapılandırmasındaki amaç ile 

―Hello‖ paketlerinin kullanım amacı aynıdır. Uzaklık vektöründe, bir router belli zaman 

aralığı süresince, komşu router‘dan herhangi bir güncelleme duymuyorsa, o sessiz komşunun 

servis dışı kaldığını düşünür. Bunun üzerine, sessiz kalan komşusundan öğrendiği bütün 

yolları sonsuz uzaklık metriği (infinite distance metric) ile etiketler. 

OSPF'te de, bir router, komşusundan yok olma zaman aralığı (dead interval) diye bilinen süre 

boyunca ―Hello‖  paketi alamıyorsa, o zaman sessiz kalan komşu, servis dışı olarak 

tanımlanır. Varsayılan yok olma zaman aralığı (dead interval), ―Hello‖ zaman aralığının dört 

katıdır. Örneğin, Cisco router'larda Ethernet arabirimleri için ―Hello‖ zaman aralığı 10 saniye, 

Yok olma zaman aralığı (dead interval) ise 40 saniyedir. OSPF yok olma zamanı dolana kadar 

normal çalışmasına devam eder, süre dolduğu zaman, sessiz kalan router için komşular 

tablosunda (neighbor table) ―kapalı‖ (down) yazar. ―Hello‖ paketleri almayı kesen router, 

yeni yollar hesaplamak için Dijkstra algoritmasını çalıştırır, çünkü router‘lardan biri servis 

dışı kalmıştır. Bunun yanı sıra, router tüm topoloji güncellemesini komşularına da duyurur, 

bu şekilde onlarında servis dışı kalma durumundan haberdar olmalarını sağlar. Topoloji 

güncellemesi alan diğer router'lar da tekrar kendi üzerlerinde Dijsktra algoritmasını 

çalıştırarak, yeni yolları hesaplamaya başlarlar.[1] 

 

2.2.1.2 HiyerarĢik Tasarım Yoluyla OSPF Ölçeklendirmesi 

 
OSPF, tasarımla ilgili çok fazla düşünülmeden kurulmuş ağ topolojileri için kullanılabilir. 

Tüm router‘larda OSPF'yi etkinleştirmek yeterlidir. OSPF‘nin ölçeklendirilebilme ve iyi 

tasarımlara yönelik ölçeklendirme ihtiyacına cevap verebilme yeteneklerini tam anlamıyla 

değerlendirip, takdir edebilmek için Şekil 2.3‘ü incelemek faydalı olacaktır. 

 

 

 
Şekil 2.3'de görülen ağ yapısında, dokuz router‘ın tümünün topoloji veritabanında yer alan 

bilgi, hepsinde de aynıdır. Bu büyüklükteki bir ağ için, tüm router‘larda OSPF 

etkinleştirildiğinde, herşey düzgün biçimde çalışmaktadır. Ancak birde dokuz router yerine 

900 router ile kurulmuş ve üzerinde binlerce alt ağ taşıyan, ağ toplojisini düşünelim. Böylesi 

büyüklükte bir ağ topolojisi için, OSPF‘nin kararlılık seviyesine ulaşma zamanı çok yavaş 

olacağı gibi, router‘lar üzerinde bellek yetersizliği ve işlemci zayıflıkları gibi problemlerle de 

karşılaşacaktır. Meydana gelebilecek problemleri özetlemek gerekirse;[1] 
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 Büyük topoloji veritabanı (topology database), her router için çok fazla bellek ihtiyacı 

demektir. 

 Büyük topoloji veritabanı üzerinde SPF algoritmasıyla çalışmak, çok güçlü işlemci 

ihtiyacı demektir hele bir de topoloji veritabanının (topology database) üssel büyümesi 

(exponential growth) düşünülecek olursa 

 Yapının herhangi bir yerinde tek bir arabirimin çalışma konumunu değiştirmesi 

("açık" iken "kapalı" konuma geçmesi ya da tam tersi), var olan tüm rputer'larda tekrar 

SPF algoritmasının çalışması demektir.  

 

2.2.1.2.1 OSPF Etki Alanları (Areas) 

 

Büyük ağ topolojilerinde, OSPF etki alanları (OSPF Areas) kullanmak, problemlerin çoğunu 

OSPF etki alanları (areas) sayesinde, ağ topolojisi bölümlenmektedir. Bu bölümleme 

sayesinde, bir router kendi etki alanı (area) dışmda kalan alt ağların topolojisi hakkında çok az 

bir bilgiye sahiptir. Ayrıca, kendi etki alanı dışında kalan router'lar hakkında da herhangi bir 

bilgiye sahip değildir. Daha küçük topoloji veritabanı demek, router için daha az bellek 

kullanımı ve SPF çalıştırmak için daha az işlemci gücü ve zamanı demektir. Şekil 2.4'de, 

Şekil 2.3'de verilen ağ topolojisinin, Etki Alanı-1 ve 0 olarak, OSPF etki alanlarına 

bölümlenerek vurgulanmış yeni düzenlemesi gösterilmektedir.[1] 

 
Şekil 2.4‘ün üst parçasında yine aynı topoloji gösterilmektedir, ancak şeklin alt parçasında 

Router 1,2 ve 4'te oluşturulan topoloji veritabanı (topology database) gösterilmektedir. Ağ'ın 

bir 
 
parçasının başka bir etki alanına (area)  taşınmasıyla, Area 1 içinde kalan router'lar taşınan 

kısımla ilgili detaylardan korunmuş olmaktadır (shielded). Router 3, ABR (Area Border 

Router, Etki Alanı Sınır Router'ı) olarak bilinmektedir, çünkü bu router iki farklı etki alanının 

kesiştiği sınırda (border) yer almaktadır. Router 3, Etki Alanı-0'ın tam topoloji bilgisini 

kesinlikle Router 1,2 ve4'e geçirmez. Bunun yerine Router 3, Etki Alanı-0'da yer alan alt 

ağlara ait özet bilgiyi 1,2 ve 4‘e duyurmaktadır. Sonuç olarak, 1,2 ve 4 router'ları topolojiyi 
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Şekil 2.4‘ün alt parçasında olduğu gibi algılamaktadırlar. Böylece, router 1,2 ve 4 tüm 

dünyayı, sanki az sayıda router'dan oluşuyormuş gibi görmektedirler. Az sayıda router 

görünmesi demek, SPF algoritmasının daha kısa sürede işini tamamlaması ve topoloji 

veritabanının da az bellek kullanması demektir. 

Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise, Şekil 2.4‘de topoloji bilgisinin özetlenmesi 

yapılandırılmakta ama buna rağmen ne Etki Alanı-0 (AreaO) ne de Etki Alanı-1 (Areal) 

içindeki bilinen alt ağların sayısında herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır. Burada 

özetlenmiş topoloji bilgisi (summarized information) ile belirtilen kavram, bir etki alanı 

içerisindeki (inside area) router'ların, yönlendirme güncellemeleri (routing updates) esnasında 

daha az miktarda bilgi
 
alması anlamını ifade etmektedir. Alınan az miktar bilgi, işgal edilecek 

daha az bellek demektir.
 
Çok önemli bir konuyu karıştırmamakta da fayda vardır. O da, 

"Yönlendirme Özetlemesi" (route summarization) dir. Yönlendirme özetlemesi özelliği 

sayesinde, bir etki alanındaki alt ağlar bir başka etki alanına duyurulurken, azaltılarak 

duyurulur. Örneğin, bir etki alanında 10 tane alt ağ varsa, bu alt ağlar diğer etki alanına 

özetlenip 1 alt ağ olarak duyurulabilir Bu sebeple, yönlendirme özetlemesi (route 

summarization) ile topoloji bilgisinin özetlenmesi (summarized information) kesinlikle çok 

farklı kavramlardır. Her iki kavramda, Etki Alanı Sınır Router'lari (Area Border Routers) için 

kullanılan kavramlar olmasına karşın, içerdikleri anlamlar çok farklıdır.[1] 

Etki alanı tanımlamaları, daha önce tarif edilen üç tip problemi çözebilmektedir. İlk olarak, 

topoloji veritabanını küçültmekle, daha az bellek kullanılmasını sağlamaktadır, ikinci olarak, 

daha küçük veritabanı ile uğraşan SPF algoritması daha kısa sürede sonuç üretmektedir 

böylece kararlılık seviyesine ulaşma çok daha hızlı gerçekleşmektedir. Üçüncü olarak, aslında 

çok da net görünmese de, Etki Alanı-0'da her hangi bir bağlantının çalışma konumunu 

değiştirmesi ("açık" konumdan "kapalı" konuma geçmesi ya da tersi), Etki Alanı-1 üzerinde 

toptan SPF algoritmasını gerektirmeyebilir. Dolayısıyla, etki alanlarının kullanımı sayesinde, 

router'lar üzerinde SPF hesaplamaları azaltılmış olacaktır. 

Dikkat edilecek olursa, iki etki alanını (area) birbirinden ayırt eden bir hat değildir, bir 

router'dır. Şekil 6-5'de Router 3 hem Etki Alanı-1 (Areal) hem de Etki Alanı-0 (AreaO) 

üzerinde yer al maktadır. OSPF, her iki etki alanı içerisinde de yer aldığından ötürü, Router 3 

için ABR (Area Border Router, Etki Alanı Sınır Router'ı) terimini kullanmaktadır. ABR 

rolünde olan router, her iki etki alanının da topoloji veritabanına (topology database) sahiptir. 

ABR, iki etki alanının herhangi birinde meydana gelebilecek bağlantı durum değişiminde 

SPF'i her iki taraf içinde çalıştırabilmektedir. Etki Alanları kullanımı, maalesef Router 3 gibi 

ABR olan router'lar için herhangi bir performans artışına neden olmaz. Yani, ABR'ler için 

hala bellek ihtiyacı ve SPF hesaplamaları bir sorun olarak durmaktadır.[1] 

 

2.2.1.2.2 Kısa Etki Alanları (Stub Areas) 

 
OSPF‘nin büyük ağ yapıları için daha uygun çalışmasını sağlayacak bazı özellikleri vardır. 

OSPF‘de, bir etki alanını (area) kısa (stub) olarak tanımlamanıza müsaade edilmektedir. 

Böylece, o alan içerisindeki router'lar İçin topoloji veritabanı büyüklüğü daha da 

düşürülebilmektedir. OSPF, SPF algoritmasının daha hızlı çalışmasını sağlayacak şekilde yine 

topoloji veritabanı büyüklüğünü düşüren farklı etki alanları varyantlarının - Tümden Kısa Etki 

Alanı (Totally Stubby) ve Çok da Kısa Sayılmayan Etki Alanları (Not-So-Stubby) - da 

tanımlanmasına olanak tanımaktadır. Yeni bir OSPF etki alanı tipi olan TNSSA (Totally Not 

So Stubby Areas, Tümden Çok da Kısa Sayılmayan Etki Alanları), yeni bir alan tipi 

desteklemektedir. 
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2.2.2 OSPF Yapılandırması 

OSPF, kendi yapısının karışıklığından dolayı, bir çok yapılandırma seçeneği içermektedir. 

Tablo 2.2 ve Tablo 2.3 OSPF yapılandırma ve sorun giderme (Troubleshoot) konularını 

özetlemektedir. 

 

Bu kısımda, aynı ağ topolojisi kullanılarak uygulamaya alınan iki örnek yapılandırma yer 

almaktadır. İlkinde, tek OSPF etki alanı (single area) kullanılmaktadır. İkinci örnekte ise, 

çoklu etki alanı (multiple areas) kullanılarak gerçeklenen yapılandırma ve bazı show 

komutlarının çıktılarına yer verilmektedir.[1] 

 

 

 

 

2.2.2.1 Tek Etki Alanı ile OSPF Yapılandırması 
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Tek-Etki Alanı kullanılarak yapılandırılan OSPF yapılandırması ile RIP ve IGRP 

yapılandırmaları arasında çok az bir fark vardır. OSPF yapılandırmasının tanımlanmasının ve 

diğer yönlendirme protokolleriyle arasındaki farkların vurgulanmasının en iyi yolu örnek 

üzerinden gitmektir. Şekil 2.5‘de örnek bir ağ topolojisi yer almaktadır ve Örnek 2.1‘de de 

Albuquerque router'ı üzerindeki ilgili yapılandırma görülmektedir.[1] 

 

 

 

 

Örnek 2.1 'de yer alan yapılandırma sayesinde, Albuquerque router'ı üzerindeki tüm 

arabirimlerde OSPF etkinleştirilmiş olmaktadır. Genel yapılandırma modundayken ilk olarak 

kullanılan router ospf 1 komutu yardımıyla, kullanıcı OSPF router yapılandırma moduna 

(OSPF router configuration mode) geçirilmektedir, router ospf komutuyla beraber kullanılan 

sayı, OSPF süreç-numarasını (proccss-id) göstermektedir. Bazen, aynı router üzerinden birden 

fazla farklı OSPF süreçleri tanımlamak isteyebilirsiniz. İşte o zaman, router'ın bu farklı OSPF 

süreçlerini birbirlerinden ayırt edebilmesi için router komutu, süreç-numarası (process-id) 

kullanılmaktadır. Örnek üzerinde, her üç router'da da süreç-numarası (proccss-id) aynıdır. 

Ancak bunun hiçbir önemi yoktur. Yani bir başka değişle, her üç routerda da farklı farklı 

süreç-numaraları rahatlıkla kullanabilir. Süreç-numaralarının önemi, bir router'ın kendi 

içindeki OSPF süreçlerini ayırmasında saklıdır. 
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network komutu yardımıyla, Albuquerque router'ı üzerinde OSPF‘nin hangi arabirimler 

üzerinden etkinleştirilmesi gerektiği dikte edilmektedir, network komutuyla belirtilen alt 

ağlara ait arabirimlerde OSPF etkinleştirilmekte ve bu arabirimler Etki-Alanı-0 (AreaO) 

içerisine dahil  edilmektedirler. OSPF'nin kullandığı network komutu ile RIP ya da IGRP‘nin 

kullandığı network komutu arasında fark vardır. OSPF'nin kullandığı network komutu, 

wildcard olarak isimlendirilen maskeyi parametre olarak kullanmaktadır.Wildcard maskesinin 

Cisco'nun erişim denetimi listelerinde (ACLs-access control lists) kullanıldığı gibidir.[1] 

 

Wildcard maskeleri 32 bitlik maskelerdir.Wildcard maskenin herhangi bir yerinde, değeri 1 

olan bitin bulunması demek, o bite denk gelen IP adresindeki bitin router tarafından önemsiz 

kabul edilmesi demektir. Bu sebeple, wildcard maskesindeki 1 değerli bitler "önemsiz bitler" 

(don't care bits) olarak adlandırılır. Wildcard maskenin herhangi bir yerinde, değeri 0 olan 

bitin bulunması demek, o bite denk gelen IP adresindeki bitin router tarafından mutlaka 

kontrol edilmesi demektir. Bu sebeple, wildcard maskesindeki 0 değerli bitler "önemli bitler" 

(care bits) olarak adlandırılır. 

 

Öyleyse, router'ın IP adresi ve wildcard maskesini kullanarak, wildcard maskesi içerisinde yer 

alan "önemli bitlerin" olduğu yerleri mutlaka eşleştirmek durumundadır. Örneğin, örnek 

2.1'de kullanılan wildcard maskesinin değeri 0.255.255.255'dir. Bu değer ikili sayı sistemine 

çevrilirse, 0000 0000 1111 1111 1111 111   1111 1111 elde edilmektedir - başka deyişle 

sekiz adet 0, 24 adet 1 elde edilmektedir. network komutu, bu wildcard maskesini kullanarak, 

Cisco IOS işletim sistemine, 10.0.0.0 IP adresini, arabirim IP‘leri ile karşılaştırmasını dikte 

etmektedir. Kullanılan wildcard maskesi, Cisco IOS işletim sistemine, ilk sekiz bitin mutlaka 

karşılaştırılması gerekliğini (yani bütün IP adresleri "10." ile başlamalıdır) geri kalan bilginin 

önemsiz olduğunu belirtmektedir.[1] 

Bu durumda. Albuquerque router‘ının üç arabirimi de verilen 10.0.0.0 ağ adresi ve 

0.255.255.255 wildcard maskesi kullanımına uymaktadır (hepside "10." ile başlayan IP 

adreslerine sahiptir ).  

Örnek 2.2'de, Albuquerque'nun tüm arabirimlerinde OSPF'nin etkinleştirilmesini sağlayan 

alternatif bir yapılandırma örneği yer almaktadır. Bu örnekte ise, her arabirimle eşleşmek 

üzere üç ayrı network komutu yapılandırılmaktadır. Kullanılan wildcard maskesi 0.0.0.0‘dır. 

Bu wildcard maskesiyle dikte edilen önerme; mutlaka 32 bitin 32'sinin de eşleşmek zorunda 

olmasıdır. Öyleyse, network komutunda verilen IP adresi ve 0.0.0.0 wildcard maskesiyle 

istenen şey, arabirimin IP adresinin network komutundaki IP adresiyle aynı olmasıdır. Bunun 

için örnekte, üç arabirimle örtüşen üç network komutu yazılmaktadır. 

 

 

2.2.2.2 Çoklu-Etki Alanı (Multiple Areas) ile OSPF Yapılandırması 
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OSPF ağ topolojisini tasarlarken, en iyi tasarımı üretebilmek için hangi alt ağın hangi etki 

alanına konması gerektiğini belirleyecek seçimleri yapabilmek, kolay değildir. Etki alanı 

belirlendikten sonra, yapılandırma çok kolaydır. Örneğin, Şekil 6-9'a bakılacak olursa, bazı alt 

ağların Etki Alanı-0, bazılarının da Etki Alanı-1 içerisinde yer aldığı görülmektedir. 

 

 
 

ġekil 6-9 Çoklu-Etki Alanlı OSPF Ağı 

 

Böyle küçük bir ağ yapısı için, çoklu-etki alanı (area) kullanmaya gerek yoktur. Ancak, 

buradaki amaç, çoklu-etki alanının nasıl yapılandırıldığını anlatabilmektir. Dikkat edilecek 

olunursa, Albuquerque ve Seville router'larının her ikisi de ABR (Area Border Router, Etki 

Alanı Sınır Yönlendiricisi) olarak görev yapmaktadır. Yosemmite ise, Etki Alanı-1 İçerisinde 

kalmakta olup, ABR gibi bir rolü yoktur.[1] 

 

Örnek 2.3 ve 2.4'te, Albuquerque ve Yosemite router‘larının yapılandırılmaları gösterilmekte 

ve bazı show komutlarına yer verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek 2.3 Albuqurque Üzerinden SPF Çoklu Etki Alanı Yapılandırması ve Show Komutları 
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Örnek 2.4 Yosemmite Üzerinde OSPF Çoklu-Etki Alanı Yapılandırması ve Show 

Komutları 

 

 

 

Yapılandırmada, network komutunun, ilgili arabirimle ilgili etki alanının doğru eşleşmesini 

sağlayacak şekilde dikkatli yapılandırılmasına ihtiyacı vardır. Örneğin, network 10.1,4,1 

0.0.0.0 area 1 komutu, Albuquerque router'ının Seri 0/0 arabiriminin IP adresini, Etki Alanı-1 

içerisine alınmasını sağlamaktadır, network 10.1.6.1 0.0.0.0 area 0 ve network 10.1,1,1 

0.0.0.0 area 0 komutları ise, Seri 0/1 ve Ethernet 0/0 arabirimlerini Etki Alanı-0 içerisine dahil 

etmektedir. Örnek 2.1 'deki tek komutla tüm arabirimleri bir etki alanına dahil etmenin tam 

tersine, Örnek 2.3'te, Albuquerque'nun yapılandırılmasında tek bir network komutu 

kullanılarak, bütün arabirimler üzerinde OSPF etkinleştirilmesi yapılamaz. Çünkü,  

Albuquerque router'ının bir arabirimi (Seri 0/0) farklı bir OSPF etki alanına (area), diğer iki 

arabirimi başka bir etki alanına dahil edilmektedir.[1] 

show ip route ospf komutu, bütün IP yönlendirme tablosunu listelemek yerine, sadece OSPF 

ile öğrendiği yolları listelemektedir, show ip route komutu, OSPF aracılığı ile öğrendiği 

yolların yanı sıra, router'a doğrudan bağlı olan üç alt ağı da listelemektedir. Dikkat edilecek 

olursa, Albuquerque üzerinde 10.1.2.0 alt ağının nasıl öğrenildiğini anlatmak için "O" harf 

kodu kullanılmaktadır. ―O" harf kodu, o yolun OSPF ile iç-etki alanı (Intra-area) İçerisinden 

öğrenildiğini göstermektedirr. 10.1.2.0 alt ağı Etki Alanı-l'in içinde olan bir alt ağ olup, 

Yosemite üzerindedir. Albuquerque, bir ABR olduğu için hem Etki Alanı-1 'e hem de Etki 

Alanı-0'a dahildir. Bu sebeple, 10.1.2.0'yiEtki Alanı-1 üzerinden öğrenmektedir, kendisi de 

Etki Alanı-l'e dahildir öyleyse bu alt ağını öğrenme yöntemi “O” dur. 
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Örnek 2.4'te, Yosemite'in OSPF yapılandırması için sadece tek network komutu kullanması 

yeterlidir. Çünkü Yosemite'in tüm arabirimleri Etki Alanı-1 içerisinde kalmaktadır ve tüm 

arabirimler 10.0.0.0 ağına aittirler. Komut yardımıyla, tüm arabirimlerin IP adresleri 10.0,0.0 

ağına eşleştirilebilmekte ve Etki Alanı-1 içerisine dahil edilebilmektedir (network 10.0.0.0 

Area 1). Yine dikkat edecek olunursa, Yosemite'in diğer iki router üzerinden öğrendiği yollar 

için "IA" harf kodlaması kullanılmaktadır. "IA" ile anlatılmak istenen, o yolların OSPF ile 

dış-etki alanlarından (Inter-area) öğrenildiğini göstermektedir. Çünkü bu yollar Etki Alanı-0 

üzerinden öğrenilmektedir, halbuki Yosemite Etki Alanı-1 içerisinde yer almaktadır. 

OSPF topology veritabanı (topology database) router ve o router'a bağlı alt ağ -bağlantılar- 

bilgilerini içermektedir. Router‘ların, komşu tablosunun (neighbour table) topoloji 

veritabanında (topology database)ayırt etmek, rahatça tanımlayabilmek için her bir router için 

OSPF RED (Router ID, Router Kimlik Numarası) numarası kullanmaktadır. Bir router'ın 

çalışan yerel geri dönüş -sanal- (loopback) arabirimlerinden en büyük IP adresine sahip 

olanının, IP adresi o router'ın OSPF RID numarası olarak atanır. Eğer çalışan bir sanal 

arabirim (loopback) yoksa fiziksel arabirimlere bakılır. Aynı şekilde, fiziksel arabirimlerden 

IP adresi en büyük olanının, IP adresi OSPF RID numarası olarak belirlenir. Eğer istenirse, 

OSPF RID numarası, router-id komutu yardımıyla da router yapılandırma modunda (router 

confıguration mode) atanabilir.[1] 

 

show ip ospf neighbor gibi komutların çoğu OSPF RID numarasına atıfta bulunmaktadır. Bu 

komut, tüm komşuları RID numaraları ile birlikte listelemek için kullanılmaktadır. Mesela, 

Örnek 2.3'te, show ip ospf neighbor komutunun çıktısında görünen ilk komşu router, Router 

ID 10.1.5.2 ile görüntülenmektedir ki bu Yosemite'in RID numarasıdır. 

 

Sonuç olarak, show ip ospf interface komutu ile OSPF'in ilgili arabirimler üzerinde işletimiyle 

alakalı detaylı bilgiler listelenebilmektedir. Örneğin bu komutla, arabirimin dahil olduğu Etki 

Alanı numarası, OSPF uzaklık maliyeti ve bu arabirime bağlı olan komşuları 

listelenebilmektedir. Bunların yanında, arabirimin zamanlayıcı (timers) bilgileri, ―Hello‖ 

zaman aralığı ve yok olma zaman aralığı (dead interval) gibi bilgiler de listelenmektedir. 

 

OSPF, her bir yolun metrik değeri için maliyet kullanmaktadır. Bir arabirimin maliyet değeri 

ip ospf cost x arabirim yapılandırma modu komutuyla atanabilmektedir. Bunun yanı sıra, 

bandwidth arabirim yapılandırma modu komutuyla da OSPF maliyetini atayabilirsiniz. Eğer, 

arabirime herhangi bir maliyet ataması yapmamışsanız, IOS İşletim sistemi varsayılan maliyet 

değeri olarak 10
8
/bantgenişliği formülünün ürettiği sonucu kullanacaktır. Burada 

bantgenişliği, arabirim bantgenişliğini ifade etmektedir. Örneğin, Cisco IOS İşletim 

sisteminin Ethernet arabirimleri için bantgenişliği 10.000 (bandwidth komutuyla kullanılan 

değerler kbps cinsindendir. Yani 10000 rakamı 10000 kbps demektir, o da 10 Mbps'a denk 

gelmektedir)olup, formüle yerleştirecek olursak 10
8
/10

7
 yani Ethernet için varsayılan maliyet 

10 olacaktır. Yüksek hızlı seri arabirimlerinin, varsayılan bantgenişliği 1544 olup, formüle 

uygulanacak olunursa 10
8
/1544000 yani elde edilecek maliyet değeri aynı örnekte gösterildiği 

gibi yaklaşık 64 olacaktır. Eğer arabirimin bantgenişliğini değiştirirseniz, OSPF'in maliyet 

değerini de değiştirmiş olacaksınız.[1] 

Fast Ethernet (100 Mbps) arabirimleri için hesaplanan maliyet değeri 1 olarak verilmektedir. 

Gigabit (1000 Mbps) arabirimleri için ise maliyetin 0.3 olması gerekirken, maliyet sadece 

tamsayılarla ifade edilebildiği için, OSPF Gigabit arabirimi için de varsayılan maliyet 

değerini 1 olarak kullanmak durumundadır. Ama Cisco referans bantgenişliğini (reference 
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bandwith) değiştirerek -ki bu kesirli ifade edilen formülün pay kısmının değiştirilmesi 

demektir- maliyet değerini değiştirebilmenize olanak tanımaktadır. Örneğin, auto-cost 

reference bandwidth 1000 OSPF router yapılandırma modu komutuyla, formülün pay kısmını 

(numaratör) 1000 Mbps olarak değiştirmiş olursuınuz. Yani formül artık (10
9
/bant genişliği) 

şeklinde kullanılmaktadır. Böylece Gigabit Ethernet maliyeti 1, Fast Ethernet‘in maliyeti 10 

olmuş olur. [1] 

 

2.3 Bağlantı Durumu ve Uzaklık Vektör Protokollerinin KarĢılaĢtırılması 

Bağlantı-Durumu protokolleri, uzaklık vektörü protokolleriyle karşılaştırıldığında, şu konular 

üzerinde daha avantajlıdır; kararlılık seviyesine ulaşmada daha hızlıdır ve döngü oluşumunu 

yapısı gereği engellemektedir. Günümüz ağ yapılarında, uzaklık vektörünün kararlılık 

seviyesine ulaşmak için harcayacağı 3 dakikalık bekleme süresi, ağın servis dışı kalması 

olarak algılanmaktadır. OSPF‘nin kararlılık seviyesine ulaşmada harcayacağı bir 10 saniyelik 

bekleme süresi ise, rahatsızlık olarak algılanabilir. Bunun yanı sıra, bağlantı-durumu 

protokolleri, döngü oluşumunu da engellemektedir. Ek olarak, OSPF, genel RFC-2328 

dokümanında tanımlandığı için, hangi marka router kullanırsanız kullanın çalışmasında 

herhangi bir problemle karşılaşmayacaksınız. 

 

Bağlantı-durumu (link-state) protokollerinin bazı dezavantajları bulunmaktadır. En büyük 

olumsuzluk büyük ağ yapılarının planlanması ve tasarımlarının yapılmasıyla ilgilidir. Ağın 

fiziksel topolojisine bağımlı olarak, OSPF, o ağın yapısına uygun olabilir ya da olmayabilir. 

Örneğin, OSPF Etki Alanı-0‘ı "omurga" (backbone) olarak tanımlamaktadır. Omurga 

olmayan tüm etki alanları (nonbackbone areas), birbirlerine omurga üzerinden bağlı 

olmalıdırlar ki bu yapı OSPF‘nin hiyerarşik tasarımını belirtmektedir. Çoğu ağ yapısında, 

hiyerarşik OSPF tasarımları düzgün çalışmaktadır ama geri kalan ağ yapılarında bu mümkün 

olmamaktadır. Bağlantı-durumu protokollerinin diğer dezavantajları daha net 

görülebilmektedir. Ağ topolojisine ve OSPF‘nin tasarımına bağlı olarak, router'ın 

performansını negatif yönde etkileyen daha fazla bellek ve daha fazla işlemci gücüne duyulan 

İhtiyaç gibi dezavantajlar, açıkça görünen olumsuzluklara örnek olarak verilebilir.[1] 

 

Tablo 2.1‘de bağlantı-durumu ve uzaklık vektörü yönlendirme protokollerinin karşılaştırması 

yapılmıştır. 
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3-HYBRID YÖNLENDĠRME PROTOKOLLER 

3.1 Hybrid Yönlendirme 

Dengelenmiş Melez yönlendirme protokolleri (balanced hybrid routing protocols) Cisco,
 
IP 

yönlendirme protokollerinden (distance vector IP routing protocols) iki tanesine destek 

vermektedir - RIP ve IGRP. Aynı zamanda Cisco, bağlantı-durumu IP yönlendirme 

protokollerinden (link-state IP routing protocols) de iki tanesine destek vermektedir -OSPF ve 

IS-IS (Intermadiate System-to-Intermediate System, Ara Sistemden Ara Sisteme). Ve en son 

olarak, Cisco tek bir dengelenmiş melez IP yönlendirme protokolüne (single balanced routing 

hybrid IP protocol) destek vermektedir - EIGRP. 

 

Cisco, dengelenmiş melez (balanced hybrid) terimini EIGRP için kullanmaktadır, çünkü 

EIGRP' de biraz uzaklık vektörü yönlendirme protokolü, biraz da bağlantı-durumu 

yönlendirme protokolü özellikleri bulunmaktadır. [1]  

 

3.2 EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) 

3.2.1 EIGRP Yönlendirme 

EIGRP, Cisco Systems tarafından tasarlanmış ve IGRP‘nin gelistirilmiş sürümüdür. EIGRP, 

Interior Gateway Protocol ailesindendir. Metot olarak uzaklık vektör protokolüdür ama link 

state özelliklerini de taşır. Bir ağa EIGRP‘nin kullanılabilmesi için çok iyi bir tasarı yapılması 

gerekir. Buna karsı olarak EIGRP alternatif yollar arasında çok yüksek geciş hızı sunar. 

EIGRP, Diffusing Update Algorithm (DUAL) kullanmaktadır. DUAL algoritmasıyla yedek 

yönlendirmeler hesaplanmakta ve gerektiği zaman vakit kaybetmeden bu yedek yolları 

kullanılmasını sağlamaktadır. EIGRP, IGRP gibi periyodik yönlendirme güncellemesiyle 

çalışmamaktadır. Yönlendirme tablosunda bir değişiklik olduğunda tüm tabloyu değil, sadece 

güncellenen kısmı göndermektedir. Böylece yönlendiriciye getirdiği ek yük de çok düşüktür 

ve ağ trafiğini de en uygun şekilde kullandırır. Ayrıca EIGRP; IP, IPX, AppleTalk 

protokollerini de desteklemektedir. Bu nedenlerle Cisco yönlendiricilerde çok tercih edilen bir 

protokoldür. [1] [5]  

3.2.1.1 EIGRP ÇalıĢma Süreçleri (Processes) ve Tabloları (Tables) 

 

EIGRP, yeni yolları (routes) IP yönlendirme tablosuna (routing table) eklemek için üç genel 

adım takip eder. Temel açıdan yaklaşacak olunursa, bu üç adım OSPF uygulamasına çok 

benzemektedir, ancak altında yatan mantık üzerinde çok büyük farklar yer almaktadır. Bu üç 

adım aşağıdaki maddelerde verilmektedir: 

 

1. EIGRP router'ları, aynı alt ağda yer alan diğer EIGRP router'larını keşfeder ve ardından 

bu router'lar ile komşuluk ilişkisi (neighbor relationship) kurar. Her bir router, 

komşularının listesini EIGRP komşu tablosunda (EIGRP neighbor table) tutar. 

2. EIGRP bu adımda, ağ topoloji bilgisini komşularıyla değiş-tokuş eder, elde ettiği 

bilgiler doğrultusunda EIGRP topoloji tablosunu (EIGRP topology table) oluşturur.  

3. EIGRP, topoloji tablosunda yer alan bilgileri analiz ederek, en düşük metrikli yollan 

bulup, IP yönlendirme tablosuna ekler. 
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Bu üç adımın sonunda, EIGRP'de üç adet tablo oluşmuş olur: 

 

 EIGRP komşu tablosu (neighbor table)— show ip eigrp neighbor komutuyla listelenir. 

 EIGRP topoloji tablosu (topology table)—show ip eigrp topology komutuyla listelenir. 

 IP yönlendirme tablosu (routing table)—show ip route veya show ip route eigrp 

komutlarıyla listelenir. 

 

Tekbir router üzerinde, EIGRP yönlendirme protokolü kullanıldığında, dokuz adet tablonun 

oluşması ve dokuzunun da güncellenmesi ihtimali vardır çünkü EIGRP, IP, IPX ve AppIeTalk 

Katman 3 protokollerinin hepsinin bilgisini değiş-tokuş edebilme yeteneğine sahiptir. Eğer bu 

Katman 3 protokollerinin hepsi de EIGRP içinde yapılandırılmışsa, o zaman router her bir 

Katman 3 protokolü için ayrı-ayrı komşu tablosuna (neighbor table), topoloji tablosuna 

(topology table) ve yönlendirme tablosuna (routing table) sahip olacaktır. Örneğin, show ipx 

eigrp topology komutu işletilecek olunursa, EIGRP'nin IPX ağ numaralarını barındıran 

topoloji tablosu (topology table) çıktı olarak gösterilecektir. Elde edilen bu çıktı ile show ip 

eigrp topology komutunun çıktısı birbirinden tamamen farklı olacaktır. [1]  

 

3.2.1.2 KomĢular ve Topoloji Bilgisi Gönderme 

 

Şekil 3.1'de, aynı alt ağı paylaşan iki EIGRP konuşan router'ın, tipik olarak uyguladıkları 

adımlar gösterilmektedir. Her İki router, birbirlerini komşu olarak keşfetmektedir ve birbirleri 

arasında güvenilir biçimde yönlendirme bilgilerinin tamamını (full routing information) değiş-

tokuş etmektedirler. Yapılandırılan bu süreç, OSPF'ten farklı olmasına rağmen, her İkisinin de 

amacı olan "tüm yönlendirme bilgisinin güvenilir biçimde tüm komşularla takas edilmesi" 

kuralı aynen gerçekleştirilmiş olmaktadır. EIGRP, komşusunun düzgün bir şekilde çalışıp 

çalışmadığını anlamak amacıyla "EIGRP Hello" paketlerini göndermekte ve almaktadır aynı 

OSPF'teki gibi, ancak kullanılan "Hello" paketi OSPF'te kullanılan "Hello" paketinden 

tamamen farklıdır. Ağ topolojisi üzerinde herhangi bir değişiklik meydana gelirse -bağlantı 

durumu değişimi ya da yeni alt ağ eklenmesi gibi-, EIGRP sadece yeni bilgiyi güvenilir 

biçimde yönlendirme güncellemesi (reliable routing updates) olarak gönderir aynı OSPF'teki 

gibi. 

 

 
ġekil 3.1 EIGRP’de Yönlendirme Bilgisinin DeğiĢ-TokuĢ Edilme Sürecinin Adımları 
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"Hello" mesajları, komşuların keşfedilmesi için kullanılmaktadır ve sürekli kullanıma devam 

edilen "Hello" mesajları yardımıyla da komşuların hala çalışır durumda olup olmadıkları, 

bağlantılarının kopup kopmadığı anlaşılmaktadır. "Hello" zaman aralığı (hello interval), bir 

router'ın ne kadar sıklıkla "Hello" paketlerini göndermesi gerektiğini ve ne kadar sıklıkla 

"Hello" paketi alması gerektiğini belirtmektedir. "Hello" zaman aralığı değiştirilebilir ama 

LAN ve noktadan-noktaya WAN bağlantıları için varsayılan değeri 5 saniyedir. Frame Relay 

gibi çoklu nokta (multipoint) WAN bağlantılıları için ise varsayılan "Hello" zaman aralığı 60 

saniyedir. [1]  

 

EIGRP, gerçek topoloji bilgisini komşusuna taşımak için EIGRP güncelleme 

mesajlarını(update messages) kullanmaktadır. Eğer router, aynı alt ağ üzerinde birden fazla 

router'a güncelleme mesajı gönderecekse 224.0.0.10 çoklu dağıtım IP adresini (multicast IP 

address) kullanmaktadır, aksi takdirde güncellemeleri belirli olan tekil hedef IP adresine 

(unicast destination IP address) göndermektedir. ( "Hello" mesajları daima 224.0.0.10 çoklu 

dağıtım IP adresine gönderilmektedir). 

 

Güncelleme mesajları, RTP (Reliable Transport Protokol, Güvenilir Taşıma Protokolü) 

aracılığı ile gönderilmektedir. RTP'nin kullanım amacı aynı OSPF'te olduğu gibi, yönlendirme 

güncellemelerinin komşu tarafından alınıp alınmadığını algılayabilmek, alınmadıysa tekrar 

gönderilmesini sağlamaktır. RTP sayesinde, EIGRP döngü oluşumunu daha iyi 

engelleyebilmektedir. [1] 

 

 

3.2.1.3 Döngü OluĢturmadan Yönlendirme Güncellemeleri Yapmak 

Döngüden kaçınmak, dinamik yönlendirme protokollerinin en zor problemlerinden bir 

tanesidir. Uzaklık vektörü (distance vector) protokolleri bu problemi aşabilmek için, değişik 

araçlar ve yöntemler kullanmaktadır ki bu yöntemler, herhangi bir bağlantının servis dışı 

kalmasından sonra kararlılık seviyesine (convergence) ulaşana dek epey bir süre geçmesine 

neden olsa bile. Bağlantı-durumu (link-state) protokollerinde ise, döngü oluşumunu 

engellemek, tüm ağ topolojisini kendi üzerinde bir veritabanında tutmaktadır ve bu veritabanı 

İçerisinde yer alan bilgiler üzerinde matematiksel bir model uygulama yöntemiyle 

oluşabilecek döngü ihtimalini ortadan kaldırabilmektedir. 

EIGRP ise, döngü oluşumunu engellemek için üzerinde temel topoloji bilgisini (basic 

topology information) tutmaktadır, tüm topoloji bilgisini bulundurmaz. Router eğer aynı alt 

ağa giden iki farklı yol öğrenirse, bunlardan en iyi olanını yönlendirme tablosuna 

kaydetmektedir. EIGRP, aynı OSPF'te ki gibi, bazı topoloji bilgilerini üzerinde tutmaktadır. 

Amaçları aynıdır: Hızlı kararlılık seviyesine ulaşma ve yeni yolu herhangi bir döngüye maruz 

kalmadan kullanabilmek. EIGRP'nin içyapısından kaynaklanan algoritmik yaklaşımı gereği, 

OSPF'in tersine ağ topolojisinin bir kısmını kullanmaktadır. Bu nedenle, EIGRP bazı 

alternatif yollan hızlıca ve kolayca döngüye sebep olmadan bulabilmekte ancak bazıları için 

çok çaba sarf etmektedir. EIGRP Uygun Ardçıl (Feasible successor) yol tanımına sahip olan 

ve servis dışı kalmış yollar için hemen uygun ardçıl olan yol devreye alınmaktadır. Uygun 

ardçıl yolu bulunmayan yollar için ise, EIGRP hemen "Sorgula ve Karşılık Al" (Query and 

Response) sürecini başlatır ki yeni alternatif yolu kullanmadan önce herhangi bir döngünün 

olmadığını onaylayabilsin. Her iki süreçte -"uygun ardçıl" ve "sorgula ve karşılık al"- 

kararlılık seviyesine hızlı ulaşabilmektedir, yaklaşık olarak 10 saniyeden daha hızlı. Ancak 

"sorgula ve karşılık al" süreci biraz daha uzun sürmektedir. [1]  
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3.2.1.4 EIGRP Ardçılları ve Uygun Ardçıllar (Successors ve Feasible 

Successors) 
 

En iyi yolun servis dışı kalması durumunda, herhangi bir döngüye sebep olmayan en uygun 

yollardan bir tanesi kullanılabilir. EIGRP, en iyi yolun çökmesi durumunda döngüye sebep ol-

madan hemen devreye sokulacak bu en uygun yolun belirlenmesi için basit bir algoritma 

kullanmaktadır. En iyi yolun tekrar çökmesi gibi bir durum ortaya çıkabileceği İçin, EIGRP 

daha sonra kullanılmak üzere, bu döngü oluşturmayan yedek yolları kendi topoloji veritabanı 

üzerinde tutar. Şekil 3.2'de EIGRP'nin, en iyi yolun servis dışı kalması durumunda, döngüye 

sebep olmadan kullanabileceği yollar görülmektedir. [1]  

 

 
ġekil 3.2 EIGRP’de Ardçıllar ve Uygun Ardçıllar 

 

Şekil 3.2'de, Router E, Alt Ağ-l' e giden 3 alternatif yol öğrenmektedir: B, C ve D üzerinden 

giden yollar. Router E, aldığı yönlendirme güncellemelerinde (routing updates) duyduğu bant 

genişliği (bandwidth) ve gecikme süresi (delay) değerlerine bağlı olarak, her bir yolun metrik 

değerini hesaplamaktadır. E, yaptığı hesaplama sonucunda, en iyi yolun Router D üzerinden 

kurulduğunu bulmaktadır. Öyleyse, E, şekilde ki gibi Alt Ağ-l' e giden en iyi yol olarak 

yönlendirme tablosuna D' yi eklemektedir. 

 

EIGRP, o anki en iyi yolu ve D üzerinden bulunmuş en iyi yol çökerse yerine 

kullanılabileceği döngüye sebep olmayan diğer yolları kullanarak topoloji tablosunu 

oluşturmaktadır. EIGRP en iyi yola (best-route) ardçıl (successor) adını vermektedir. 

Döngüye sebep olmayan, yedek yollara da uygun ardçıl (feasible successors) adını 

vermektedir. Şekil 3.2'de görüldüğü gibi, Router C üzerinden Alt Ağ-l' e giden yol herhangi 

bir döngüye sebebiyet vermediği için Router E, bu yolu uygun ardçıl (feasible successors) 

olarak topoloji tablosuna yerleştirmektedir. Router E, B üzerinden kurulacak yolun döngüye 

sebep olacağını görmesinden dolayı, bu yolu uygun ardçıl olarak kabul etmemekte ve topoloji 

tablosuna da yerleştirmemektedir. [1]  

 

EIGRP, bir yolun uygun ardçıl olabilmesine karar verirken, o yolun komşusu üzerinde 

hesaplanmış metrik değerinin, kendi hesapladığı metrik değerinden küçük olması 
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gerekmektedir. Eğer komşunun, soruda belirtilen alt ağa olan metrik değeri küçükse, o zaman 

o komşu üzerinden kurulan yolun uygunluk kriterini (feasibility condition) sağladığı 

söylenebilir. Örneğin, Router E, Alt Ağ-l' e giden en iyi yolun D üzerinden geçtiğini görmüş 

ve yolun metriğini de 14.000 olarak hesaplamıştır. Router C ise, aynı alt ağa gidiş için metrik 

değeri olarak 13.000 hesaplamaktadır ki bu E' nin metriğinden daha düşük bir değerdir, 

öyleyse, E, en iyi yolun çökmesi durumunda kullanılabilecek yol olarak C üzerinden 

gidilebileceğini ve döngüde oluşturmayacağını kabul etmektedir. Sonuç olarak, E, topoloji 

tablosuna, C üzerinden gidişi uygun Ardçıl (feasible successor) olarak eklemektedir. Zıttı 

olarak da, kendi metriğini B' nin metriği -15,000- ile karşılaştırmış, daha büyük olduğunu 

gördüğü için, B' nin uygun ardçıl olamayacağına karar vermiştir. 

 

Eğer Alt Ağ-l' e Router D üzerinden giden yol servis dışı kalırsa, Router E, hiç döngü oluşur 

endişesi taşımadan, hemen C üzerinden gördüğü diğer yolu yönlendirme tablosuna 

yerleştirecektir. Bu hareketle, kararlılık seviyesi neredeyse anında gerçekleştirilmiş 

olmaktadır. [1]  

 

3.2.1.5 “Sorgula ve KarĢılık Al” Süreci (Query and Reply Process) 

 

Eğer en iyi yol (ardçıl) servis dışı kalmışsa ve uygun ardçılda (feasible successor) yoksa 

EIGRP o zaman DUAL (Diffusing Update Algorithm, Dağıtık Güncelleme Algoritması) adını 

verdiği dağıtık algoritmasını kullanır. DUAL, döngü oluşumuna neden olmayacak, aynı alt 

ağa gidişi sağlayacak yeni bir yol bulmak için sorgu paketleri (queries) gönderir. Eğer yeni bir 

yol bu şekilde bulunursa, DUAL bunu yönlendirme tablosuna (routing table) eklemektedir. 

 

EIGRP DUAL algoritmasının basitçe yaptığı iş, mesaj paketleri kullanarak, döngüye sebep 

olmayan bir yolun olup olmadığını onaylamaktır. Bu süreç, alternatif yolun yönlendirme 

tablosuna konmasından önce tamamlanmaktadır. Örneğin, Şekil 3.2'de ki Router C ve D' nin 

her ikisinin de çöktüğünü düşünelim. Router E‘ nin böyle bir durumda, ne en iyi yolu vardır 

(ardçıl) ne de uygun ardçıl (feasible successor) olan yedek bir yolu mevcuttur. Ancak Alt   

Ağ-1‘ e fiziksel olarak ulaşabildiği çok net görülen bir yol vardır, o da Router B' nin 

üzerinden geçmektedir. Bu yolu kullanabilmek için, Router E, EIGRP sorgu mesajlarını 

(query messages) çalışan komşularına (bu durumda B' ye) göndermektedir. Router B' nin Alt 

Ağ-l' e giden yolu hala çalışır durumdadır. Öyleyse, Router B, E' ye EIGRP karşılık mesajı 

(reply message) göndererek, Alt Ağ-1' in çalışır durumda olduğunu ve yolun uygulanabilecek 

durumda olduğunu belirtmektedir. Bunun üzerine, Router E, yönlendirme tablosuna (routing 

table) Alt Ağ-l' e giden yeni yolu, döngü oluşumu endişesi olmadan kaydetmektedir. [1]  

 

En iyi yolun (ardçıl) servis dışı kalması durumunda, uygun ardçılın (feasible successor) onun 

yerine yerleştirilme süreci çok kısa bir sürede gerçekleşmektedir, tipik olarak bir ya da iki 

saniyeden daha az. Ardçıl (en iyi) ve uygun ardçılın (yedek yol) olmadığı durumda, yeni bir 

yol bulmak için, EIGRP sorgu (query) ve karşılık (reply) mesajları kullanmak zorunda 

kalmaktadır. Sorgu ve karşılık mesajlarının kullanımı, kararlılık seviyesine erişimi 

(convergence) biraz geciktirmektedir. Ancak çoğu ağ topolojisi İçin, bu gecikmeli kararlılık 

seviyesine erişim, yine de 10 saniyenin altındadır. [1]  
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3.2.2 EIGRP Yapılandırması 

EIGRP'de aynı IGRP gibi yapılandırmaktadır, aralarındaki fark router komutu ile birlikte igrp 

kelimesi yerine eigrp yazılıyor. 

Tablo 3.1 ve Tablo 3.2 EIGRP yapılandırma ve sorun giderme komutlarını özetlemektedir. Bu 

tablolardan hemen sonra, kısa bir EIGRP yapılandırma sunusu yer almaktadır ve beraberinde 

show komutunun çıktısı görüntülenmektedir. 

 

Komut Yapılandırma Modu 

router eigrp otonom sistem-numarası Genel Yapılandırma Modu (Global configuration mode) 

network ağ-adresi[ağ maskesi] Router yapılandırma modu (Router configuration mode) 

network ağ-adresi Router yapılandırma modu (Router configuration mode) 

maximum-path yol-sayısı Router yapılandırma modu (Router configuration mode) 

variance çarpan Router yapılandırma modu (Router configuration mode) 

traffic-share {dengeli | minimum} Router yapılandırma modu (Router configuration mode) 

Tablo 3.1 IPEIGRP Configuration Commands 

 

 

Komut Yapılandırma Modu 

show ip route [ip-adresi [maske] [longer 

prefixes]] 1 [protokol [süreç-numarası]] 

Tüm yönlendirme tablosunu listeler ya da parametre 

girilmişse istenilen doğrultusunda yönlendirme tablosu 

listelenir 

show ip protocols Yönlendirme protokollerini parametreleri ve o anki 

zamanlama değerleriyle beraber gösterir 

show ip eigrp neighbours EIGRP komşularını listeler ve anlık durumlarını 

görüntüler 

show ip eigrp topology EIGRP‘nin topoloji tablosunun içeriğini listeler. 

Listede, ardçıl ve uygun ardçıl yolları görüntüler 

show ip route eigrp Yönlendirme tablosundaki, sadece EIGRP yoluyla 

öğrenilen yollan listeler 

show ip eigrp traffic EIGRP‘nin trafik istatistiklerini listeler 

Tablo 3.2 IP EIGRP EXEC Komutları 

 

Örnek 3.1'te ise, Şekil 2.5'de ki ağ topolojisi kullanılarak Albuquerque router'ı üzerinde örnek 

bir EIGRP yapılandırması show komutlarıyla birlikte verilmektedir. Yosemite ve Seville 

router'larındaki yapılandırmalar, Albuquerque router‘ından EIGRP'i yapılandırmasının iki 

satırıyla eşleşmektedir. [1]  
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Örnek 3.1 ElGRP'nin Kısmi EtkinleĢtirilmesini Gösteren Örnek Router Yapılandırması 

 

EIGRP yapılandırması için, her üç router'ın da router eigrp komutunda aynı AS numarasını 

kullanması gerekmektedir. Örneğin, hepside yapılandırmadaki gibi router eigrp 1 komutunu 

kullanmalıdırlar. Kullandığınız AS sayısının hiçbir önemi yoktur, yeter ki üç router'da da aynı 

numara olsun.(AS numarasının geçerli değerleri 1 ile 65535 arasındadır. Bu değerler router 

ospf komutunda kullanılan Süreç Numarası -Process ID - içinde geçerlidir)network 10.0.0.0 

komutu, Albuquerque üzerinde IP adresi 10.0.0.0 ağına ait olan tüm arabirimler için 
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EIGRP‘yi etkinleştirmektedir. Aynı yapılandırmalar, diğer router'lar için aynen geçerli olup, 

10.0.0.0 ağına üye olan diğer router'ların arabirimlerinde de EIGRP etkinleştirilmiş olunur. 

 

show ip route ve show ip route eigrp komutları, EIGRP üzerinden öğrenilen yolları 

listelemektedir. Komutların çıktılarında, EIGRP'den öğrenilen yolların yanlarında "D" harf 

kodu kullanılmaktadır ve bu "D" harf kodu EIGRP'yi temsil etmektedir. "E" harf kodu ise, 

Cisco
 
EIGRP'yi ilk duyurduğu zamanlarda, EGP (Exterior Gateway Protocol, Dış Ağ geçidi 

Protokolü) için zaten kullanılmaktaydı bu sebeple EIGRP, harf kodu olarak en yakın harf olan 

"D" ile temsil edilmiştir. [1]  

 

EIGRP komşuları ile ilgili bilgileri görmek amacıyla show ip eigrp neighbors komutunu 

kullanabilir, ya da örneğin son kısmında gösterildiği gibi, komşulardan aktif çalışır durumda, 

olanları -ki çıktılarda bunlar için eş (peers) denmektedir- görmek için show ip eigrp interfaces 

komutunu kullanabilirsiniz. Bu komutlar, EIGRP'nin çalışma mantığının altında yatan RTP 

(güvenilir transfer protokolü) gibi süreçleri daha iyi anlamamızı sağlayacak bakış açısı, da 

sağlamaktadır. Örneğin, show ip eigrp neighbors komutu, "Q Cnt" (Queue Count, Kuyruk 

Sayısı) kolonunda, komşulara gönderilmeyi bekleyen paket sayısı veya gönderilmiş ama 

cevabı komşudan henüz alınmamış paket sayılarını listelemektedir. Aynı şekilde, show ip 

eigrp interfaces komutu da, "Xmit Queue Un/Reliable" kolonunda, RTP ile güvenilir olarak 

gönderilmiş EIGRP mesajları ile güvensiz olarak gönderilmiş EIGRP mesajlarının 

istatistiklerini ayırarak listelemektedir. [1]  

 

Örnek 3.1'de EIGRP yapılandırmasında network komutunun farklı bir kullanım sitili 

gösterilmektedir ve bunun yanında, uygun ardçıl (feasible successor) kavramıyla ilgili olan 

show ve debug komutlarına da yer verilmektedir, örneğin başlangıcında, EIGRP 

yapılandırmasına network komutlarıyla nasıl başlandığı gösterilmektedir. EIGRP'nin network 

komutları da aynı OSPF'te olduğu gibi -aynı mantıkla- wildcars maskesi kullanılarak 

yapılandırılmaktadır. Verilecek örnekte, Albuquerque üzerinde yapılandırılan üç network 

komutu gösterilecektir, her komut bir arabirimle eşleşmektedir. 

Daha sonra, (örnek 3.1'de takip edilecek Albuquerque'nun EIGRP durumu ile ilgili noktalar 

aşağıda verilmektedir: 

 

1. Albuquerque'nun 10.1.3.0/24 alt ağına giden tek yolu, ve 10.1.5.0/24 alt ağına giden eşit 

maliyet metriğine (two-equal cost) sahip çift yol örnekte gösterilmektedir. 

2. Ardından, show ip eigrp topology komutu çalıştırılarak, IP yönlendirme tablosuyla 

ilişkili olarak 10.1.3.0/24 ağında giden tek bir ardçıl -en iyi yol-, ve 10.1.5.0/24 alt ağına 

giden iki ardçıl -en iyi- olduğunu göstermektedir. 

3. Yosemite'in yapılandırmasını değiştirirek, daha yüksek bir bant genişliği tanımı 

yapıldıktan sonra, Albuquerque üzerinde işletilen show ip eigrp topology komutu, 

10.1.3.0 alt ağına giden yeni bir uygun ardçıl (feasible successor) yol ortaya 

çıkarmaktadır. 

Son olarak Albuquerque‘nun 10.1.3.0 alt ağına giden yolu seviş dışı kalınca, debug me 

mesajları yardımıyla, Albuquerque‘nun bu yol çöküş durumunun ardından uygun ardçılı 

kullandığı görülmektedir. [1]  
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3.2.3 EIGRP vs IGRP 

 

EIGRP, IGRP'nin geliştirilmiş bir sürümüdür. IGRP ile EIGRP arasında, benzerlik yerine 

daha çok farklılıklar bulunmaktadır. Tablo 3.3'te EIGRP ile IGRP arasında benzerlikler ve 

farklılıklar vurgulanmaktadır. 

 

Benzerlikler Farklılıklar 

Her ikisi de Cisco‘nun kendi 

özel protokolüdür 

EIGRP, IGRP‘ye göre çok hızlı kararlılık seviyesine 

ulaşmaktadır. 

Her ikisi de, eşit uzaklık 

maliyetli çoklu yollar için aynı 

mantığı uygulamaktadır. 

EIGRP komşusuna bir kereye mahsus yönlendirme 

bilgisi gönderir sonradan sadece yeni ya da 

güncellenmiş bilgiyi gönderir. IGRP ise her 90 

saniyede bir bütün yönlendirme tablosunu gönderir. 

Bu yüzden EIGRP, IGRP‘ye göre daha az yük getirir. 

Kullanılan metrikler kısmen 

aynı sayılır, EIGRP‘de metrik 

değeri, IGRP için kullanılan 

formülden çıkan değerin 256 

ile çarpılmasıyla elde edilir. 

EIGRP, Katman 3‘te yer alan protokollerden, sadece 

IP protokolünün değil Novell IPX ve AppleTalk 

protokollerinin de yönlendirme bilgilerini değiş tokuş 

eder. IGRP ise sadece IP yönlendirme bilgilerini değiş 

tokuş eder. 

Tablo 3.3 EIGRP ile IGRP arasında benzerlikler ve farklılıklar 

 

 

3.2.4 IGRP’den EIGRP’ye GeçiĢ 

  
Yönlendirmenin İlk yapılandırıldığı günlerde, kullanılan protokoller RIP (sürüm 1) ve IGRP 

idi. IGRP, uygulama açısından RIP sürüm 1'e göre özellikle metrik kavramı ve kararlılık 

seviyesine erişme hızı açısından, daha iyi bir protokol olarak karşımıza çıkmaktaydı. O 

zamanki Cisco hissedarlarının, IGRP' yi tercih etmeleri, ondan sonra sadece Cisco 

router'larını tercih etmelerini sağladı. 

Daha sonra Cisco, EIGRP'yi duyurduğunda, insanlar basit biçimde geçiş yapabilmeyi arzu 

ettiler. Eğer ağ topolojisi, bütün router'ların geçiş yaptırılabileceği kadar küçük bir yapıdaysa, 

bütün router' larda yeni EIGRP protokolü yapılandırılıp, eski IGRP protokolü tamamen 

temizlenmek suretiyle, EIGRP' ye geçiş tamamlanabilmektedir. Ancak, ağ topolojisi orta 

büyüklükte ya da daha büyük ağ yapısına sahipse, böyle bir durumda bazı router' ları EIGRP' 

ye geçirmek geri kalanı ise zaman içerisinde yavaş-yavaş EIGRP' ye geçirmek en uygun geçiş 

süreci olacaktır. Böyle bir çözüme gidilmesinin nedeni, projenin büyüklüğünden 

kaynaklanmaktadır. Geçiş sürecini basit biçimde yapılandırmaya yönelik olarak, Cisco 

EIGRP protokolü için otomatik yeniden dağıtım (automatic redistribution) özelliğini 

bulmuştur. Şekil 3.3 'de otomatik yeniden dağıtım kavramı ve her üç router'da da bu özelliğin 

etkinleştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. [1]  
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ġekil 3.3 IGRP ile EIGRP arasında Otomatik Yeniden Dağıtım Örneği 

 

İki farklı IP yönlendirme protokolünü, ağ kurulumlarının farklı bölümlerinde kullanmak 

istediğiniz durumlarda, Yol yeniden dağıtım (Route Redistribution) özelliğini detaylı biçimde 

yapılandırmanız gerekmektedir. Ancak, IGRP ve EIGRP ile ilgili olarak, Router-2 IGRP'den 

öğrendiği yolları EIGRP ile otomatik olarak duyurabilmektedir. Bunun tersi de doğrudur. Bu 

yapılandırma için, öncelikle iki protokolünde sınır yönlendiricisinde tanımlanması ve 

tanımlanırken her iki protokol içinde aynı AS numarasının kullanılması zorunludur (AS 

numarası 1 ile 65535 arasında bir değer olabilir). [1]  
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