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Sanal Metro Nedir .? 

Sanal Metro, birden fazla bakır, fiber veya 4.5G hattının birleştirilip, 
trafiğin eşit olarak birden fazla hattan toplama noktasına ulaşarak tek 
IP üzerinden internete çıkışının sağlandığı yük dengeleme sistemine 

verilen bir veri taşıma modelidir. 

Bir protokol değildir. Mikrotiğin L2 tünel ve Bounding teknolojisi 
kullanılarak gerçekleştirilen ve Türkiye ‘de yaygın olarak kullandığımız 
yük paylaşım ve HA ( High Available ) amacı ile tasarlanan veri aktarım 

modelidir. 



Amacı Nedir. ?

Birden fazla WAN erişiminizin PCC / NTH modelleri ile modem çıkışında 
hat dengelenmesi esnasında hatların üzerine düşen trafik eşit 

gerçekleşmemektedir . 

Sadece modem sayısı kadar dış ip kullanımı sağlanmaktadır.

Sanal metro ile bu hatların tam kapasitesinin kullanımı 
sağlanabilmektedir.

Exchange noktası üzerinde BGP ile son kullanıcı noktasına ip
yönlendirmeleri sağlanabilmektedir.  



Avantajları

Standart DSL
• DSL Arızalarında kullanıcıların etkilenmesi 

• Yüksek Ping Sorunu

• Saldırılarda kapasite yetersizliği nedeniyle 
erişim problemi 

• Arıza tespitinin otomatik kontrol 
edilememesi 

• Sınırlı ip nedeni ile kullanım zorluğu 

• Upload sınırları nedeni ile yüksek upload ‘a 
cevap verememe

• Yüksek CPU tüketimi

• Kısacası Kötü Performans 

Sanal Metro

• Download Kapasitesi Modem Upload’ının En az 10 Katı 
• Birden Fazla Exchance çıkışı sayesinde daha düşük ping
• Saldırılarda Excange noktasında önlem
• Tüm hatların verimli ve eşit kullanımı
• Sınırsız gerçek ip kullanım imkanı 
• IPv6 Uyumlu  
• Eş zamanlı trafiklerin tek noktadan kontrolü 
• DSL arızalarında diğer hatlar üzerinden otomatik trafik 

yönlendirebilmesi ve ip kullanım engeli oluşmaması .
• Yüksek yönetilebilirlik , yüksek verimlilik 
• Metro Ethernet ‘e göre düşük maliyet ve mevcut 

altyapının hızlı adaptasyonu
• Yük paylaşımına  göre düşük ve etkili CPU kullanımı



Standart  Yük Paylaşımı Modeli 

Internet

Public ip : 188.132.2.3

Public ip : 188.132.2.4

Public ip : 188.132.2.5

Public ip : 188.132.2.6

Public ip : 188.132.2.7



SanalMetro Yük Paylaşım Modeli 

Exchange Network  
Datacenter 

High Capacity Network 

Internet

L2 Tunnel ( EoIP / L2TP )

Internet Trafiği 

Sanal Metro 

SanalMetro Havuzu 
Public IP  ler sadece tünnel için kullanılıyor.

Sınırsız IP Tanımlama imkanı 
Datacenter üzerinden yüksek kapasiteli koruma 
Trafiğin tek noktadan otomatik yönetilebilmesi 
Metro Ethernet’in tüm avantajlarını kullanabilme



Nasıl Yapılır. 

Çıkış Noktası Router Uygulaması 
• Tüm DSL Portları sayısınca Exchange router’a Doğru L2 Tünel ile oluşturulur . ( EoIP / L2TP etc. ) 

/interface eoip add name=EO_1 remote-ip=1.2.3.4 tunnel-id=1234  

/interface eoip add name=EO_2 remote-ip=1.2.3.5 tunnel-id=1235

• Tüm Portlar için Exchange router’a göre bounding oluşturulur ve EO_xx tüneller bounding içine 
aktarılır

/interface bonding add arp-ip-targets=2.3.4.5 link-monitoring=arp name=SM_BO slaves=EO_1,EO_2 
transmit-hash-policy=layer-2-and-3



Nasıl Yapılır. 

Exchange  Router Uygulaması 
• Tüm DSL Portları sayısınca Cıkış Noktası router’a Doğru L2 Tünel ile oluşturulur . ( EoIP / L2TP etc. ) 

/interface eoip add name=EO_1 remote-ip=4.3.2.1 tunnel-id=1234  

/interface eoip add name=EO_2 remote-ip=4.3.2.2 tunnel-id=1235

• Tüm Portlar için Cıkış Noktası router’a göre bounding oluşturulur ve EO_xx tüneller bounding içine 
aktarılır

/interface bonding add arp-ip-targets=5.4.3.2 link-monitoring=arp name=SM_BO slaves=EO_1,EO_2 
transmit-hash-policy=layer-2-and-3



Nasıl Yapılır. 

Her iki Router için 
Bounding interface’lerine karşılıklı haberleşmeleri için ip adresleri tanımlanır .

Her iki router’da default gateway ve route edilecek ip tanımları gerçekleştirilir. 

Çıkış Noktası için : 

/ip route add distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=2.3.4.5 (Excange ip )

Exchange Noktası için : 

/ip route add distance=1 dst-address=YONLENECEKGERCEKIP gateway=5.4.3.2 ( Çıkış Nok.ip )



Sonuç 



Sonuç 

20 adet  50/4 modem ile toplam elde edilen kapasite 

20 x 50/4 = 800-900 Mbit Download / 80 Mbit Upload
İstediğiniz kadar müşteriye gerçek ip tanımı 
Modemlerdern herhangi birisi arızaya geçerse otomatik yük diğer devreye dağıtılması
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