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Özet
Günümüzde iletişim teknolojilerindeki en büyük gelişmeler kablosuz iletişim teknolojileri
alanında yaşanmaktadır. Bu teknolojilerden sensör ağlar, üzerinde en çok çalışma yapılan
konulardan biridir. En basit haliyle, kablosuz sensör ağları, kablosuz olarak birbirleriyle bilgi
alışverişi yapan sensörler ve bunların bir merkezden izlenmesini sağlayan ağlardır. Kablolu
sensör ağlarına göre bu yetenek neyin izlenebileceğini, nasıl izlenebileceğini, ne sıklıkla
izlenebileceğini ve ne maliyetle izlenebileceğini değiştirebilmektedir. Bir çok uygulama alanı
olan sensör ağlar en yaygın olarak askeri alanlar, kampüsler ve ofis ortamlarında kullanılır.
Kablosuz sensör ağları oldukça işlevsel bir yapıya sahiptir. Bu yapılarının teknolojik anlamda
bir çok getirisi olduğu gibi, bunun yanında veri güvenliği bakımındansisteminduyarlıolmasına
neden olmaktadır. Veri güvenliğininvebütünlüğününsağlanmasıiçingüvenlikmekanizmalarının
olması gerekmektedir. Düğümlerin hareketli olması, bu nedenle de topolojinin sıkçadeğişmesi
ve kurulan yolların bozulması, ortaya çıkacak olan problemlerin giderilmesini sağlayacak
yönlendirme protokollerini zorunlu kılmaktadır. Veri dağıtımı sırasında kullanılan protokoller
sayesinde veri kaybı minimuma indirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada, kablosuz sensör
ağların genel yapısı, avantaj ve dezantajları ile kullanım alanları açıklanarak; ortaya
çıkabilecek güvenlik problemleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu problemlerin giderilmesi
için kullanılan veri iletim protokolleri ve bunların çalışma prensipleri de incelenmiştir.
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SAMMERY
Today, most major advances in communication technologies are experienced in the field of
wireless technology . This technology which is called sensor networks, focus on studies the
issues in this regards. In its simplest form , a wireless sensor network, exchange with other
sensors and a centralized monitoring that provide networks. Regarding to wire technology ,
this enable sensor networks in a way that what and how can be monitored. Besides, it helps to
see how often it can be monitored as well as related cost. Amont many applications, the
sensor area networks is most widely used in military areas, campuses and offic mediums.
Wireless sensor networks are quite has a functional structure . These structures technological
return a lot of sense , as well as data in terms of security of the system to be as sensitive as it
is . Ensuring data security and integrity for security mechanisms should be on node mobility ,
and therefore the topology frequently Founded change and the deterioration of the road ,
which will occur will provide a solution to the problem of routing protocols are mandatory.
Data during deployment Minimal data loss due to the used protocols download is attempted.
In this study , the wireless sensor is the overall structure of the network , with the advantages
and use dezantaj fields are explained; security problems may arise in this regard . In order to
eliminate these problems data transmission protocols used for these studies andprinciple
student.
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1.Giriş
genişletmektedir ve karmaşık yapılandırma tasarımı gerektirmez.
cihazları istenen noktalarda kullanılabilir. Bir ağ sadece kaç düğümü ekleyerek
maliyetleri düşürtülür ve ikinci olarak binlerce metre tel yüklemek yerine sadece küçük
kablolu sistemlerdenfarklı olarak, ilk olaraksensorun düzenlemesi ve yapılandırılma
kimyasal sızıntının gerçekleştiği zaman, hızla merkeze bilgi verilir. Bu sistemlerde eski
tarafında otomatik olarak bir kablosuz sensör ağı oluşumuyla değerlendirilir ve olası bir
uygulamalarından biridir. Kimyasal sızıntısı olan büyük bir fabrika ortamında yüzlerce sensör
Örneğin uzak bir ortamı izleme ve değerlendirme

bu teknolojinin en yaygın

endüstriyel ve tıbbı, hemdeaskeri uygulamaları kapsayabilmektedir.
Dolaysıyla kablosuz sensör ağı kullanıcı yelpazesi çok geniştir ve tarımsal uygulamaları,
bilgilerin üzerinden basit ve birincil işlemeler yapar, sonra yarı işlemiş verileri gönderir.
merkezveya işleme verileri sonuçlanan düğümüne göndermez, ilk başta kendisi elde ettiği
özelliklerindendir. Her sensör düğümü kendi dizi üzerine bir işlemciye sahiptir. Tüm ham
arasında

işbirliği

ve

koordinasyon

yeteneğinin

olmasısensorağlarınıdiğer

benzersiz

edebilme yeteneklerine sahip olması gerekir” anlamını taşımaktadır. Sensör düğümlerin
Öte yandan bu mesele “sensör ağların protokolleri ve algoritmaları kendilerini organize

Elektronik ve kablosuz iletişim alanındaki son gelişmeler, tasarlama yeteneği ve sensörlar
yapılması konusundaki düşük güç tüketimi ile küçük boyutu, uygun fiyatlı ve farklı
uygulamalara imkân sağlamıştır. Bu küçük sensörlar, türüne göre farklı çevresel bilgileri
almak işleme ve bilgileri göndermek yeteneğine sahip olan kablosuz sensör ağı adlandırılmış
ağları genişletmek ve oluşturmak ihtiyacı, bir fikrin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bir
sensör ağı çok sayı sensör düğümlerinden oluşturulmuş ve çevreden bilgi toparlamak için
yayın olarak dağıtılmıştır. Mutlaka sensör düğümlerin yerleştirme mekanı daha önceden
belirtilmiş ve tespit edilmiş olmamalıdır. Böyle bir özellik ile sensörların tehlikeli veya
erişilemeyen yerlerde bırakılmasına yol açabiliriz.
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2.Kablosuz sensor ağları
Kontrol ve çevre anlayışı mühendisliği alanında birçok uygulamaları olabilir, ancak aynı
zamanda bu sistem teknoloji gelişme ile koruma ve güvenlik, enerji ve çevre kontrolü, tıbbi
bakımdan, sağlıklı olan gıda vs. farklı alanlarda önemli bir rol oynamaktadır. Söylendiği
Kablosuz sensor ağ düşük maliyetli ve yüksek performansı ve uzaktan kontrol edebilmesi vs.
avantajları sanayi ve ticaret alanında sahip olduğu için rahatlık ve kolaylığı kullanıcılarına
sağlamıştır. Bir ağ çevre anlayışı, hesaplamalar yapmak ve iletişim kurmak için donanımdan
oluşur. Sensör ağları biyolojik bir sistemin fiziksel konumunda veya IT tabanlı bir çerçeve bir
ortamda uygulanmaktadır.
Sensör sistemi çok uzak olmayan bir gelecekte önemli gelişmeleri olacaktır. Ve dünyada en
kullanılan sistemin biri olacak. Genellikle bu sistemlerin uyulama alanları izlemek, keşfetmek
ve veri toplamaktır. Sensör ağı dört ana bölüme ayrılabilir.
1. Konumunda yerleştirilmiş sensörler
2. Bir ağa bağlı aktiviteler
3. Bir küme şeklinde bilgi toplamak için merkezi bir nokta
4. Hesaplama kaynakları merkezi noktadan veri kontrolü yapmak için
Toplanan bilgiler çok fazla olduğu için algoritmik yöntemlerden bilgileri yönetmek için
kullanıyoruz ve bu önemli ve ilgilidir. Ayrıca düğümün enerji miktarıda (pil ömrü) çok
önemlidir. Sensör ağlar küçük ve düşük enerji düğümlerden CPU ve bellek ile büyük ağlara
oluşturan ve birbiri ile bağlı olarak oluşturulmuş. Bilgi öğrenmek ve çevre anlayışı için birçok
uygulamaları vardır.
Bu elektronik duyarların biricik uygulamalarından trafik kontrolü ve meteoroloji istasyonları
söylenebilir. Bu ağlar karmaşık protokolleri gerektirir ve ayrıca çok yüksek maliyetli
olmaktadır. Lakin bugün teknoloji ilerlemesi ile bu tür ağları çok düşük maliyetle
sağlamaktadır. Bu sensorların ucuz, düşük tüketimi ve genellikle çok yönlü ve farklı
boyutlarda bulunmalarıyla beraberancakbazen gözle görünür değildir.
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3.Kablosuz Algılayıcı Ağlar çeşitleri
kaynaklardan yararlanabilmek mümkündür
bataryatüketimi ve yeniden şarj edilmesi çok zor, ama güneş hücreleri gibi diğer enerji
kuruması özellikle aşırı çevre koşullarda çok önemlidir. Bu sensorlar ile ana sorun
uçaktan yere atabiliriz ve bu hedefler örgü (mesh) şekillenir. Sensorların birbiri ile iletişim
kullanmak için, kendi kullanım şartları ile uçaklar kullanabilir ve hedefleri yerleştirilmesi için
Bu sensörlar yer üzerine kullanılır ve fiyatı diğer sensorlarından daha ucuzdur. Bu sensörları
3.1 Karasal WSN

Kablosuz sensör ağlar genellikle beş bölüme ayrılımaktadır:

1. Karasal kablosuz algılayıcı ağlar (Terrestrial WSN)
2. Yeraltı kablosuz algılayıcı ağlar (Underground WSN)
3. Sualtı kablosuz algılayıcı ağlar (Underwater WSN)
4. Multimedia kablosuz algılayıcı ağlar (Multi media WSN)
5. Mobil kablosuz algılayıcı ağla (Mobile WSN)
Bu bölümde her bir algılayıcıların kısa bir açıklama yapıyoruz .
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3.2 Yeraltı WSN
Şekil 3.2 : Yeraltısensöeler ve kaarasal röle

Bu sensörlar yer altında kullanılır ve yeraltı koşullarında için programlanır. Ancak sensör ile
iletişim kurmak için yer üzerine sensörlar yerleştirilir. Bu sensörlerin fiyatı yer üzerine
sensörlarınden daha fazladır. İlaveten baterya tüketimi ve değiştirme ile ilgili bir sorunu yer
üzerine kullanılan sensorlar gibidir. Fakat yer üzerinde sensorlarından farklı olarak, daha
detaylı ve dikkatli bir planlama gerektirir. İçlerinde kullanılan ekipman olumsuz yeraltı
koşullarda taş ve toprak gibi şartlarda bilgi aktarma yeteneğine haiz olmalı gerekmektedir. Ek
olarak düşük sinyallerinin maksimum zayıflatma düzeyi oluşturmalıdır.
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Şekil 3.3 :sualtısensör
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3.5 Mobil WSN
Sensör düğümleri kümesi kendi başına hareket edebilir ve çevre ile iletişim kurabilir. Mobil
düğümleri algılama, sıkıştırmak ve iletişim kurmak yeteneğine statik düğümleri gibi sahiptir.
Ancak farklı olduğu şey kendi kendilerini organize edebilmeleri yeteneğine sahip olmasıdır.
Dolaysıyla en büyük problem kablosuz ağları da kapsama ve onları da korumaktır.
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4. Sensör ağları kullanmanın avantajları ve uygulamaları
değerlendirmek sağlar.
veya dost kuvvetleri belirme, bulmak ve izlemek, teçhizat, mühimmat ve hemde tazminat
için ve hemde izleme öz kaynakları üzerine kullanılır. Ayrıca bu ağlar düşman hareketlerini
ağları izleme ve değerlendirmek savaş konumunda düşman üzerine daha fazla bilgi ve tanıma
Kablosuz sensör ağlarının en önemli uygulamalarından biri askeri alanındadır. Bugün bu tür
4.1 Askeri uygulama

Kablosuz algılayıcı ağlar birçok uygulamaları var ve bugün teknoloji ilerleme içinde tam bir
role sahip. Bu uygulamalar aşağıda belirtilirken bir açıklama yapıyoruz.
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düzeyinde trafik durumu ve kazaları tanımlamak ve takip edilebilmektedir.
sensör düğümlerin tarafından göz altında alan noktalarda haberdar olmak ve nihayet tüm şehir
durumundan veya kaç taşıtlar çarpışmaları yanı birbiri ile isabet etmek gibi olaylar çıkması,
sokaklarında yerleştirilerek onları akılı yapabilirsiniz. İlaveten taşıtlar yayalar yoğunluk
en önemli sorunlardan biridir. Bu ağları kullanırken ve düğümleri otobanlar da ve şehir
Şehir düzeyinde ve yollarda Trafik durumunu kontrol etmek toplum (society) ve trafik içinde
4.5 Yollar ve Otobanlar da kullanımı

4.4 Tıp alanında farklı uygulamalar
Biyolojik araştırmalar alanında veya insanlar hakkında fiziksel durumunun farkında olmak
üzere, hemde farklı durumlarda mesela düğümleri deri altı katmanlarında yerleştirmek
tekrarlanan çalışmalar için oldukça uzun bir süre içinde, Tıbbi cihazlarda ve özellikle medikal
fizik alanında sensor ağlarından kullanılabilir.
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5. Bir sensor düğümün donanım sınırlamaları
tasarruf olacaktır.
açısından çok sayıda çarpılıyor düğüm maliyetini azaltmak gerekir böylece tüm ağda çok
Son sistem, ağ oluşturmada ekonomik açısından uygun olmalıdır. Çünkü her bir düğüm fiyat
5.1 Düşük maliyet

Bazı faktörler mesela sistemin ekonomik olması, beklenen işlevi, çok sayıda düğümler ve
nihayet fikirler gerçek bir ortamda gerçekleşmesi, her düğümde bir türlü donanım
sınırlamaları oluşturulmuş. Bu sınırları aşağıda belirtilirken bir açıklama yapıyoruz.
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6. Kablosuz sensor ağların mimarileri
gibi değil çünkü ağ yönetimi için, bir düğüme bağlıdır.
veritabanıradyospektrum içinde olması gerekir. Güç açısından diğer ağların dayanıklılık gücü
bu ağın basitliğidır. Ama bu ağın dezavantajı sensör düğümlerin her biri olan asıl
düğüm dışına birbirine bağlantıları yok daha az enerji tüketimi bulunmakta ve diğer avantajı
düğümler sadece asıl düğümüyle bağlı olabiliyorlar. Çünkü var olan diğer düğümler, asıl
Bu ağda sadece bir asıl düğüm var ve bilgileri diğer düğümlere gönderir ya da alır. Diğer
iletişim ve düşük aralığı kurmak için ev ekipman arasında ağ iletişimi kurmak gibi uygunlar.
Bu tür ağlar bir tek adım iletişime sahip. Onların yönlendirmeleri statik şeklindedir. kısa
6.1 Noktadan noktaya veya Yıldız ağ

Sensör ağ teknolojilerini gerçekleştirmede; donanım tasarımı, iletişim protokolleri ve uygulama
tasarımlamada zorluklar çıkmaktadır. Sensör ağının yaşam ömrünü uzatmak ve zeki veri toplama
sistemleri kurmak bu zorluklardan ikisidir. Diğer zorluklar şu şekilde listenelebilir:
Sensör ağlarının topolojisi çok sık değişir.
Sensörlernoktadannoktayailetişimedayananağlardayayımiletişimparadigmasınıkullanır
Sensörler çok kısıtlı güç, hesaplama yeteneği ve hafızaya sahiptir
Sensörler bozulmaya yatkındır.
Sensörler çok fazla yüktendolayı genel kimlik (ID) sahibi olmayabilir
Sensörler çok fazla sayılarda kurulur, bu nedenle kalabalıktan kaynaklanan tıkanma ve
çarpışmalar olabilir. Önlemek için birbirine yakın sensörler eşzamanlı iletişim
yapmamalıdır.
Ad-hoc yerleştirilmiş sistemin, sonuçdağıtım ve düğümlerin bağlantılılığını (connectivity)
tanımlaması ve sağlamasıgerekir.
Devingenortam durumları, sistemin zamanla bağlantılılık ve sistem uyarımını uyarlamasını
gerekli kılar.
Sensör ağları üç kategoriye ayrılır.
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temelinde izlemek ve kontrol etmeklerini sağlar .
ve onlar ürünlerini ekonomik açısından ve düşük güç ile yapabilmelerini dünyanın standart
yapılması için ZigBee isimlenir. ZigBee birlikte çaıştıkları şirketler arasında bir standart tir,
mümkünse de elektrik asıl kaynağına bağlanmıştır. Bu tür topoloji alıcı – verici örgü ağları ile
gönderebilirler. Bu düğümler çok aşamalıHop’a sahip ve yüksek güç tüketimi olan ve
bağlantıları muhafaza edebilirler ve bilgileri düşük güç düğümlerden diğer düğümlere
sadece güç tüketimini mümkün olan en düşük saklar ama ağda diğer düğümler çok aşamalı
düşük saklanır. Ama en düşük enerji tüketimi olan düğümler mesaj göndere bilmezler. Bu
ağda kombinasyon nedeniyle kablosuz sensör sistemlerde güç tüketimi mümkün olan en
Genellikle, çok adımlı yeteneğine sahip olan düğümlerin daha yüksek enerjileri var. Bu tür
sahiptir ve mesajları düşük enerji düğümlerden ağındaki diğer düğümlere gönderebilir.
Çok güçlü ve yönlülük ağı sağlar. Bu topolojide sensor düğümleri çok adımlı yeteneğine
6.3 Yıldız – Örgü ağ

6.2 Örgü ağ
Örgü ağları dinamik yönlendirme sahip. Düğümler bu ağlarda kaç adımlıdırlar. Bu yöntem
büyük ağlar için uygunlar. Bu ağda bir iletişim ağıdır ve ağda her bir düğüm mesajını radyo
kapsamında olan diğer düğümlere gönderebilir. Örgü ağda eğer bir düğüm kapsam dışına
diğer bir düğüme mesaj göndermek isterse ara düğümünden kullanır. Eğer bir benzersiz
düğüm bozuk olsa uzak düğüm başka bir düğüm ile kendi kapsamında iletişim kurabilir ve
mesajını istediği yere gönderebilmektedir.
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Şekil 7.1 : Sensör ağların iletişim mimarisi

7. Sensör ağların iletişim mimarileri
7.1. Giriş
Genel olarak sensör ağların

yapısı Veri tabanlı dır . Bu nedenle tasalanmış iletişim

yapısısenör düğümlerinde ağların yapısı ile koordinasyonda olmalıdır. Çünkü sensor ağlarının
çoğu uygulamalarında bazı durumlarda düğümleri birbiri ile bağlamak pratik veya ekonomik
değildir. Bu tür ağlarda genellikle kablosuz iletişim kullanılır .ve bu ağların genel yapısı böyle
dırki çok sayıda izotop düğümler, ortamda yayınlayacak ve istenen bilgileri toplamaktan
sonra, merkezi bir alıcıya (Sink) gönderilir
Merkezi alıcı enerji düzeyi yüksek olan ve gerekli ekipman ile bir düğümdür. ve aslında
sensör ağın ve bilgi ortamı aramasında ara yüz dır. Büyük coğrafi alana sahip ağlarda, verileri
göndermek yolu çok uzun olması için birkaç merkezi alıcı kullanabilir. Ayrıca radyo frekansı
uzun mesafelerde doğrudan göndermek çok fazla enerji gerektirir. Sensör ağlarda veri aktarım
yöntemi adım adım olarak kullanılır. Buna ek olarak, çoğu durumda birçok düğümler ve
merkezi alıcıların arasında, uzun mesafeler veya coğrafi engelleri gibi sorunlar nedeniyle
düğüm ve merkezi alıcı arasında doğrudan bakınız yok olabilir.
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Sensör ağların farklı işlevlerine göre her düğümünü verilmiş görevlerine göre çeşitli
uygulamaya konmuştur Tiny OS işlem sistemidir. Bu bölümde Tiny OS açıklanacaktır.
İşletim sistemlerinden biri hala tasarlanmış ve farklı algılayıcı ağların çeşitlerinde
düğümünün donanım kaynaklarına erişimi kolaylaştıran bir sade işletim sistemi gerektirir.
Daha karmaşık verilen işlem her düğüm için giderek sistem karmaşıklığı artıyor. her sensör ağ
7.3 Yazılım bileşenleri

bileşenleri olabiliyor. Ama genellikle her düğümün genel bileşenleri bulunmakta, yanı CPU
(merkezi işlem birimi ) , Telsiz verici-alıcı ve Güç kaynağı pil veya güneş hücreleri ile veya
her ikisinin kombinasyonu ile sistemin gerekli enerjisine sağlayabilmektedir. Söz konusu
verileri toplamak için bir veya kaç sensör, gerekirse Ek bellek çeşitleri, gerekirse GPS
konumu ve her bir düğümde dahil diğer bileşenler farklı uygulamalara bağlı olarak olabilir.
Aşağıdaki şekilde bir sensor düğümü donanım genel mimarisini gösterir.
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nüfuz ederken kolayca kablolu ağın kaynaklarını bulabilmektedir.
hackerkablosuzağ ve kablolu ağın ara sanıdaki ortam noktalardan kullanırken kablosuz ağa
Böylece donanımları çalarken, bu ağlara nüfuz etmek için ilk adım oluyor. Bir
yaygındır. Taşınabilir ve pochet PC’ler kablosuz ağları kullanırken kolayca çalınabilirler.
kaynaklarını kullanılabilirler. Dos saldırısı kablosuz sistemleri ve ekipmanlarda çok
Hackerler güvenlik önlemlerini geçerek kolayca bilgisayar sistemin üzerinde bilgi
kullanıyorlar. Genel olarak tüm kablosuz ağlarda güvenlik açısından bazı gerçekler ortaktır.
bozukluk oluşturan ve gerçeksiz ve yanıltıcı veri üretimi ağın etkin bant genişliğinden kötü
bilgileri sahip olabiliyorlar. Buna ek olarak bibileri imha etmek ve ağın iletişim düğümlerine
yapısını kapsayan sınırlar olmayınca hackerler çök güçlü olmayan güvenli engelleri geçerek
Ağın yapısına göre tel ve kablo kullanmak yerine radyo sinyallerini kullanıyorlar ve ağ
7.Güvenlik zayıflıkları kablosuz ağlarda ve genel riskler,
6.Orta düğümlerin iletişimi yeterli olmaması,
5.Fiziksel olarak zayıf olması,
4.Sınırlı kaynakları,
3.yetersiz merkezi gücü,
2.Güvenli olmayan bir işlem ortamı,
1.Paylaşılan veri iletimi radyo kanalı,

8. Güvenlik
Sensör ağların en önemli bölümlerinden biri Güvenlik tartışmasıdır. Ağların genişlemesi
nedenle ve onların çok uygulamaları farklı alanlarda, bugün bilgilerin güvenliği çok
önemlidir. Zira bazı durumlarda gönderilen veya alınan bilgiler bir seri şeklindedir ve kişisel
bilgiler de olabilir söyleyebiliriz. Bu yüzden bu ağlar yüksek güvenlikli olmamsıgerekir. Bir
yönlendirme protokol tasarlamak çok önemi ve gereklidir. Güvenli bir yönlendirme protokole
tasarlamak ağın yoğun olması nedeniyle çok karmaşık oluyor. Bu sorunlar için ana nedenleri
aşağıdaki fıkralardan ibarettir:
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8.1 Kablosuz ağ güvenliği için üç yönetim
8.1.1 WEP (Wired Equivalent Privacy)
WEP (WiredEquivalentPrivacy; Kabloluya Eşdeğer Gizlilik), kablosuz ağlar için bir güvenlik
0T

0T

protokolüdür. Veriler, kablosuz ağınızın güvenliğini sağlayan WEP anahtarıyla şifrelenir. Ağ
arabiriminde ve erişim noktasında aynı WEP anahtarını ayarlamanız gerekir
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9. DEĞERLENDİRME
Bu yazıda kablosuz sistemlerin hakkında genel bir araştırma ve tartışma yaptık. Kablosuz
ağlar sensör düğümlerini yaratma ve dağıtarak bilgi öğrenmek istediğiz bölgelerde oluşur.
Sensör düğümleri bazı özellikleri olmalıdır mesela düşük maliyetli, düşük güç tüketimi, küçük
boyutla, düşük bit hızı ve kendi kendilerini gelen sorunlarla ve çevre ile adapte edebilirler. Bu
ağlar çok farklı alanlarda çok uygulamaları vardır. Bazı uygulamaları belirtildi ve zaman
giderek geniş oluyor. Sensör ağı üç kategoride ayrıldı. Yıldız, örgü ve ikisinin kombinasyonu
güçlü bir ağa yüksek yeteneğe ile sağlamış.
Diğer deyişle iki ağın zayıf noktaları birbiri ile birleştirince gelişmiş ve onu daha fazla güçlü
etmiş ve çok aşamalı kabiliyetini oluşturmaktadır. Özeti en önemli tartışma konusu, ağı
oluşturmak ve yapılandırmak sonra ağın güvenliğiyle ilgilidir. Yanı ağın kablosuz olduğu
nedeniyle kodlama ve ağ güvenliği çok önemlidir. İlaveten aynı zamanda eğer doğru ve güçlü
olan bir protokolü kullanmasanız ağın verilerinin erişmek çok kolay bulunmaktadır.
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