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OPNET IT Guru-Switched LANs 

Amaç: 

Bu laboratuvar uygulaması anahtarlanmış yerel ağlar hakkında fikir edinmek amaçlı 

tasarlanmıştır. Laboratuvardaki benzetimler (simülasyonlar), anahtar (switch) ve 

çoklayıcı (hub) ile birbirine bağlanmış yerel alan ağlarının başarımı (performans) ile ilgili 

değişik uygulamaları inceleme fırsatı vermektedir. 

 

Genel Bakış: 

Tek bir ağa bağlanabilecek kullanıcı sayısının ve tek bir ağın hizmet edebileceği coğrafik 

alan büyüklüğünün bir sınırı vardır. Bilgisayar ağları bir kullanıcı ile diğerini birbirine 

bağlamak için (direk bağlantıları olmasa bile) anahtarları kullanır. Anahtar, kullanıcıları ağ 

bağlantılarına bağlayan çoklu giriş ve çıkışlara sahip bir ağ cihazıdır. Anahtarın en önemli 

görevi girişine gelen paketleri alıp doğru çıkışa doğru yönlendirmektir. 

Anahtarların karşılaşabilecekleri en büyük sorun çıkışlarındaki kısıtlı bant genişliğidir. Bir 

paket anahtarın çıkışına yönlendirildiğinde geliş hızı çıkış hızındaki kapasiteden büyükse 

çekişme (contention) problemi yaşanır. Bu durumda anahtar, çekişme problemi bitip 

kapasite yükselene kadar gelen paketi kuyruk ya da tamponlarda (buffer) bekletir. Bu 

bekleme gereğinden fazla sürerse anahtar, kuyruk ya da tamponu boşaltır ve paketleri 

iptal eder. Paket iptalleri sık sık yaşanıyorsa anahtarın tıkandığı söylenebilir.  

Bu laboratuvarda anahtar ve çoklayıcı kullanarak anahtarlanmış yerel alan ağları 

kurulacaktır. Çoklayıcı, girişine gelen paketleri hedef gözetmeksizin bütün çıkışlarına 

yönlendirir.  Bununla birlikte anahtar, girişine gelen paketleri hedeflerini göz önüne alarak 

çıkışına doğru yönlendirir. Bir ağdaki verimin ve çakışmanın, anahtar ve çoklayıcıların 

kullanım durumuna bağlı olarak nasıl etkilendiğini bu laboratuvar uygulamasında çalışmış 

olacaksınız. 

Yöntem: 

 OPNET IT Guru’yu başlatınız. 

 FileNew seçiniz  

 Project OK seçiniz  

 Projeyi aşağıdaki gibi isimlendiriniz  

 <belirleyici_bir_isim>_ SwitchedLAN 

 Senaryo adı: OnlyHub.  

 OK’e tıklayınız.  

Başlangıç sihirbazı açılacaktır.  

 Initial Topology Create Empty Scenario, Choose Network Scale Office’i 

seçiniz 

 Bu adımdan sonra Next’e üç kere tıklayıp son olarak OK’e tıklayınız.  

 Nesne paletini kapatınız. 

 

Ağı yaratma 

Takip edilecek adımlar: 

 Menüden TopologyRapid Configuration’ı seçiniz.  

 Listeden Star’ı seçiniz ve OK’e tıklayınız.  

 Select Models’e tıklayınız. Model List’ten ethernet’i seçip OK’e tıklayınız. 



2 
 

 Center Node Model’i ethernet16_hub olarak seçiniz. 

 Periphery Node Model değerini ethernet_station olarak, Link Modeli 10BaseT 

olarak ayarlayıp Number değerini de 16 olarak ayarlayınız. 

 Ağın nereye konumlandırılacağı ise aşağıdaki gibi ayarlanacaktır.  

 Y center değerini 50’ye ayarlayınız.  

 Radius değerini 42’ye ayarlayıp OK’e tıklayınız. 

 

 

Hub (Çoklayıcı) düğümüne (node_16) sağ-klik yapınız  Edit Attributes menüsünden 

adını Hub1 olarak değiştirip OK’e tıklayınız. Projenizi kaydediniz. 

Yaratılan ağ aşağıdaki gibi görünecektir: 

 

 

Ağ Düğümlerini Yapılandırmak 

 Herhangi bir düğüme (Düğüm 0’dan 15’e) sağ-klik yapınız.  Select Similar 

Nodes’u seçiniz.  

 Ardından tekrar Herhangi bir düğüme (Düğüm 0’dan 15’e) sağ-klik yapınız. Edit 

Attributes’ü seçiniz. Apply Changes to Selected Objects özelliğini seçili hale 

getiriniz. Bu özellik her düğümü ayrı ayrı yapılandırmanıza gerek bırakmadan bir 

kerede bütün düğümleri yapılandırmanızı sağlar. 

 Traffic Generation Parameters özelliğini genişletiniz. Packet Generation 

Arguments özelliğini seçip aşağıdaki değerleri giriniz. 
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İstatistikleri Seçmek 

 Çalışma alanına sağ-klik yapınız. Choose Individual Statistics’i seçiniz  

 Choose Results menüsünden aşağıdaki istatistikleri seçiniz. 

 

Simülasyonu Yapılandırmak 

 SimulationConfigure Discrete Event Simulation menüsünden ya da 

Configure/Run Simulation butonunu kullanarak simülasyon çalıştırma 

penceresini açınız. 

 Süreyi (duration) 2dk’ya ayarlayınız. 

 OK’e tıklayınız. 

 

Senaryoyu Tekrarlama 

Yaratılan ağ 16 düğüme bağlı bir çoklayıcı kullanarak tasarlanmıştı. Anahtar kullanarak 

başka bir ağ daha tasarlayarak performanslarını karşılaştırabiliriz. Bunun için aşağıdaki 

adımları takip ediniz 

 Scenarios Duplicate Scenario seçiniz. 

 Yeni senaryonun adını HubAndSwitch olarak belirleyiniz. OK’e basıp kapatınız.  

 Nesne paletini (Object Palette) açınız. Düşey menüde Ethernet’in seçili 

olduğuna emin olunuz. 
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 Şekilde gösterilen çoklayıcı ve anahtarı çalışma alanına ekleyiniz. Nesne paletini 

kapayınız. 

 Yeni çoklayıcıya sağ-klik yapınız.  Edit Attributes menüsünden adını Hub2 

olarak değiştiriniz. 

 Eklenen anahtara sağ-klik yapınız.  Edit Attributes menüsünden adını Switch 

olarak değiştiriniz. 

 Bağlantıları koparıp tekrar bağlayarak aşağıdaki ağ tasarımını yapınız. (Bağlantıyı 

koparmak için Edit menüsünden Cut seçeneğini, bağlantı eklemek içinse nesne 

paletindeki 10BaseT bağlantısını kullanabilirsiniz.) 

 Projeyi kaydediniz. 
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Simülasyonu Çalıştırma 

İki senaryoyu da aynı anda çalıştırmak için: 

 Scenarios menüsünden Manage Scenarios’u seçiniz. Senaryoları aşağıdaki 

şekilde görüldüğü gibi ayarlayınız. 

 

 OK’e tıklayarak simülasyonları çalıştırınız. 

 Projeyi kaydediniz. 

 

Sonuçları karşılaştırma  

Yapılan uygulamanın amacına ulaşması için iki senaryonun karşılaştırılması 

gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki adımları takip ediniz: 

 Results menüsünden Compare Results seçiniz. 

 Gelen menünün sağ tarafındaki As Is değeri time_average olarak değiştiriniz.  

 

 

 

Traffic Sent (packets/sec) istatistiğini seçip Show’a tıklayınız. Sonuç aşağıdaki şekle 

benzemelidir. Grafikteki sonuca göre gönderilen trafik her iki senaryoda da neredeyse 

aynıdır.  
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Traffic Received (packets/sec) istatistiğini seçip Show’a tıklayınız. Sonuç aşağıdaki 

şekle benzemelidir. HubAndSwitch senaryosunda alınan trafik daha yüksektir. 

 

Delay (sec) istatistiğini seçip Show’a tıklayınız. Sonuç aşağıdaki şekle benzemelidir. 

 

Hub1 için Collision Count istatistiğini seçip Show’a tıklayınız. 

Sonuç grafiği üzerinde herhangi bir alana sağ-klik yapıp Add Statistic’i seçiniz. Aşağıdaki 

şekilde görülen ayarlamaları yapıp Add’e tıklayınız. 
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Sonuç aşağıdaki gibi görünmelidir. 

 

Projenizi kaydediniz. 

 

Sorular 

1. Anahtarın ağa eklenmesi, neden verim ve gecikme anlamında ağın daha iyi tepki 

vermesini sağlamıştır? Açıklayınız. 

2. Çoklayıcının (Hub1) Collision Count (Çarpışma Sayısı)istatistiği hesaplanmıştır. 

Anahtar için de bu istatistik hesaplanabilir mi? Açıklayınız. Hesaplanabilirse bu işlemi 

yapıp grafiğini gösteriniz. 

3.İki yeni senaryo oluşturunuz. Birincisi OnlyHub ile aynı olsun. Yalnız, birincisindeki 

çoklayıcıyı anahtar ile değiştirin. İkinci senaryo ise HubAndSwitch ile aynı olsun ama 

çoklayıcıların yerine anahtar koyun ve ortadaki anahtarı kaldırın.  Yerleştirdiğiniz iki yeni 

anahtarı da birbirine 10BaseT kullanarak bağlayın. Dört senaryoyu (eski senaryolar da 

dahil) gecikme (delay), verim (throughput) ve çarpışma sayısı (collision count) 

yönlerinden inceleyip karşılaştırınız. (Grafiklerle ispatlanacaktır) 


