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Sayfa 1 

GPRS’in TEMEL İLKELERİ  

G P R S  N E D İ R ?  

Çağın ilerlemesi, şehirlerin metropolleşmesi, toplumsal ilişkilerin değişmesi, toplum 

örgütlülüğünün yeniden yapılanması elbette toplumun bir ferdi olan bireyi de etkilemiştir. 

Metropolitan vatandaşın artık sabit bir adresi yoktur, iş şekli daha çok mobil özellik gösterir 

ve sürekli zamanla yarış halindedir. 

İnsan her nerede olursa olsun istediği anda özgürce haberleşmek istemektedir. Bu da 

mobil haberleşme fikrini doğurmuştur.İnsanların aynı şekilde veri bağlantısına sahip olma 

istekleri de kablosuz veri servislerini ortaya çıkarmıştır.Her nerede ve her ne zaman olursa 

olsun insanların e-postalarına, internete, dosyalarına, fakslarına ve diğer verilere 

erişebilmeleri için kullanılan bir yöntem de GPRS'tir. 

GPRS, GSM mobil istasyonları için bir paket radyo erişimi ve GSM altyapısında bir 

paket bağlaşmalı yönlendirme fonksiyonelliği sağlayan bir veri servisidir. GPRS fikri ilk 

olarak 1992'lerde ortaya çıktı. 2000 yılı itibariyle da uygulamalarına başlandı. 

GPRS, GSM sistemlerinde paket verisi üzerine ETSI (European Telecommunications Standarts 

Institute) tarafından hazırlanmış bir standarttır.  

Ayrıca TIA (Telecommunications Industry Association) tarafından TDMA/136 

sistemleri için paket veri standardı olarak kabul edilmiştir. PLMN'e GPRS fonksiyonelliğinin 

eklenmesiyle operatörler abonelerine IP'ye dayanan dış şebekelere daha verimli erişim 

sağlayabilirler. 

GPRS hava arayüzü hızını 115 kbit/sn'ye çıkarabilir.Aynı radyo kaynağını pek çok 

kullanıcının kullanmasına izin verirken, ücretlendirme de bağlantı süresine göre değil, 

transfer edilen veri miktarına bağlı olarak yapılmaktadır. 

GSM’de de kullanılan GMSK modülasyonu kullanılır. Kısaca GPRS, GSM sistemine 

paket bağlaşmasını getirir diyebiliriz. 
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Sayfa 2 

G P R S  E T S I  T A N I M I  

GPRS, abonesine devre bağlaşmalı moddaki şebeke kaynaklarından 
yararlanmadan, veriyi uçtan uca paket transfer modu ile iletmesini ve almasını sağlar. 
GPRS, aşağıdaki karakteristiklere sahip uygulamalar için şebeke kaynaklarının verimli ve 
ekonomik kullanımına olanak sağlar; 

- Aralıklı, peryodik olmayan (örneğin patlamalı) veri iletimi, 
 - Küçük veri miktarlarının sık iletimi, 

- Büyük veri miktarlarının sık olmayan iletimi. 
 
GPRS'te PTP (point to point-noktadan noktaya) destek servis tipi tanımlanmıştır. 

PTP servisi iki kullanıcı arasında bir veya daha fazla paketin iletimini sağlar. İki çeşit PTP 
servisi vardır: 

- PTP bağlantısız şebeke servisi (PTP-CLNS: PTP Connectionless) 
- PTP bağlantı yönelimli şebeke servisi (PTP-CONS: PTP Connection Oriented) 

 
Servis isteğinin başlatılması sabit veya mobil erişim noktalarından mümkündür. 
 

1- PTP-CLNS:  Bir veya daha fazla paketin A abonesinden B abonesine 
gönderildiği bir servistir.Her paket birbirinden bağımsızdır.Datagram 
modundadır ve patlamalı uygulamaları desteklemektedir. Güvenilir bir dağıtım 
için, radyo arayüzü üzerinde PTP-CLNS, onaylanmış transfer modunu 
destekler. 

2- PTP-CONS: Çoklu paketlerin A abonesinden B alıcısına gönderildiği bir 
servistir. Kullanıcılar arasında lojik bir bağlantı sağlar. Patlamalı transaktif veya 
interaktif uygulamaları destekler. Radyo arayüzü üzerinde onaylanmış transfer 
modundan güvenilir bir dağıtım için yararlanır. 
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G P R S ' E  N E D E N  İ H T İ Y A Ç  V A R D I R ?   

1- İnternet günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir ve GPRS  
internet dünyası ile mobil haberleşme arasında bir direkt link imkanı verir. Varolan GSM 
veri servislerinden farklıdır.Öncelikle, kullanıcı her veri transfer etmek istediğinde 
şebekeye bağlanmak zorunda değildir, bütün zaman boyunca bağlantıda kalabilir. GPRS 
çabuk, daima bağlantılı uygulamalara olanak sağlar.İkinci olarak, GPRS transfer edilen 
veri miktarına göre ödeme yapmaya olanak sağlar. 

GPRS ile sağlanan yüksek iletim hızı ile, kullanıcılar daha hızlı dosya 
indirebilecekler, yeni uygulamalar mümkün hale gelecek ve veri servisleri çok daha çekici 
olacaktır. 

 
2- GPRS uygulamasını ertelemek, operatörler açısından, yarışın dışında kalmak ve  

pazar payının azalması demektir.Çünkü 2001 itibariyle GSM şebekelerindeki trafiğin 
%30'unun veri uygulamaları tarafından oluşturulacağı düşünülmektedir. 

Varolan şebekeye bir takım yeni yazılım ve donanım eklenmesi ile GPRS şebekesi 
mümkün hale gelecektir. 

 
3- GPRS, fazla olan ses kapasitesini veri için kullanır. Yüklü saatte bile GPRS  

tarafından kullanılabilecek bir fazla kapasite şebekede vardır. 
Örneğin, bir TRX hücresi 15 Erlang'lık bir ses trafiğini taşıyabilir, ancak %2 blokaj 

ile sadece 9 Erlang'lık ses trafiği taşınabilir.Böylece kapasitenin %40'ı kullanılmamış 
olur.GPRS bu fazla kapasitenin bir kısmını kullanabilir. 

 
4- GPRS 3. nesil hücresel sistemlere bir geçiş yoludur. Hücresel sistemlerin gelişimi  

bölümünde de gördüğümüz gibi UMTS (Universal Mobile Telecommunications System - 

Uluslararası Mobil Telekomünikasyon Sistemi)'in gelişi GSM şebekesini tamamlayacaktır. 

Ve GSM MSC'ne WCDMA BSS'i bağlanarak devre bağlaşmalı çağırmalar ve GPRS IP 

temel yapı şebekesi bağlanarak paket bağlaşmalı servisler sağlanacaktır. Daha sonra ise 

UMTS'in ATM bazlı çekirdek şebekesi eklenecektir. 
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GPRS’in ÖZELLİKLERİ  

G E N E L  S İ S T E M  Ö Z E L L İ K L E R İ  

GPRS sistemi GSM sistemine ek bir servis olup internet veya firma LAN (Local 
Area Network-Yerel Alan Şebekesi)'larına veri paketi kullanarak erişmek isteyen son 
kullanıcıya mobil istasyonu bağlantı cihazı olarak sağlar. MS, GSM telefonu olan bir mobil 
terminali (MT-Mobile Terminal) ve buna bağlı bir bilgisayar olan terminal cihazını (TE-
Terminal Equipment) içerir. 

GPRS veri transferi internet protokolüne dayanır. Bu yüzden paket veri iletimi hava 
arayüzünü içeren uçtan uca kaidesine dayanarak yürütülür. 

GSM sistemi telefon için devre bağlaşmalı hava arayüzünü kullanırken GPRS 
sistemi paket bağlaşmalı hava arayüzünü kullanır ve her ikisi de GSM standartlarına 

göredir. Bir GPRS şebekesi, bir GSM şebekesinin bir uzantısı olarak görülebilir ve kendine 
özgü bazı eklemelere ihtiyaç duyar. GPRS sistemini GSM sistemine tanıtmakla, abone ve 
terminal verisini koordine etmek, bağlamak, idare etmek ve güvenliklerini sağlamak hem 
devre bağlaşmalı hem de paket bağlaşmalı haberleşme için mümkün olacaktır. 

Paket veri fonksiyonu, GSM sistemince sağlanan devre bağlaşmalı servislerle 
karışmaz. 

GPRS sistemi, bir radyo kanalının pek çok MS tarafından meşgul edilmesi olayı ile 
karakterize edilebilir. Bir MS, bir veri paketi oluşturduğunda, şebeke paketi uygun olan ilk 
radyo kanalından gönderir. 

Büyük veri miktarlarını içeren bir mesaj transfer edileceğinde pek çok pakete 
bölünür. Bu paketler adreslerine ulaştığında orijinal mesajı oluşturmak üzere tekrar 
birleşirler. Alınan bütün paketler veri hafızalarında depo edilir. İletim esnasında farklı 
paketler farklı radyo kanallarını kullanabilir. 

GPRS sistemindeki MS, sadece paket bağlaşmalı haberleşme için kullanılabileceği 
gibi hem devre hem de paket bağlaşmalı haberleşme için kullanılabilir. 
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K U L L A N I C I  Ö Z E L L İ K L E R İ  

GPRS verinin mobil telefon şebekesi aracılığıyla gönderilmesi ve alınmasını 
sağlayan yeni ses dışı hizmetlerin eklendiği bir servistir. Günümüz devre bağlaşmalı veri 
ve kısa mesaj servisinin eksikliklerini giderir. 
 

- Hız: GPRS ile, aynı anda sekiz zaman dilimini kullanarak teorik maksimum hız 
171.2 kbit/sn'ye ulaşılabilir. Bu GPRS'in bugünün sabit haberleşme şebekeleri üzerinden 
yapılan veri iletiminden 3 kat ve GSM şebekelerindeki devre bağlaşmalı veri 
servislerinden 10 kat daha hızlı demektir. 

 
- Anında Erişim: GPRS, ihtiyaç olduğu anda verinin gönderilebildiği veya 

alınabildiği acil bağlantıları kolaylaştırır. Bir çevirmeli modem bağlantısına gerek yoktur. 
Bu yüzden GPRS kullanıcıları zaman zaman "daima bağlantılı" olarak nitelendirilir. 
Anında erişim GPRS'in devre bağlaşmasına göre avantajlarından biridir. 

 
- Yeni ve Daha İyi Uygulamalar: GPRS, GSM şebekeleri üzerinden daha önce devre 

bağlaşmasının hız (9.6 kbit/sn) ve SMS'teki mesaj uzunluğu (160 karakter) sınırlamaları 
yüzünden uygulanamayan pek çok uygulamaya olanak sağlar. Bunlar daha sonra ayrıntılı 
olarak incelenecektir. 

 
-Servis Erişimi:  GPRS kullanabilmek için kullanıcılar, 
1- GPRS uyumlu bir mobil telefon (piyasadaki bütün GSM telefonlarından 

bazıları GPRS uyumludur.) 
2- GPRS desteği sağlayan bir mobil telefon şebekesine abonelik. 
3- Yazılım ve donanım konfigürasyonları içeren mobil telefonların spesifik 

modellerini kullanarak GPRS verisinin alınması ve gönderilmesi hakkında bilgi sahibi 
olmak  

4- GPRS üzerinden verinin gönderildiği veya alındığı bir hedef. SMS'te bu 
hedef genellikle bir mobil telefon olurken GPRS'te bu bir internet adresidir. 
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Ş E B E K E  Ö Z E L L İ K L E R İ  

- Paket Bağlaşması: GPRS, varolan devre bağlaşmalı GSM şebekelerinde bir paket 
bazlı hava arayüzünü gerektirmektedir. Devre bağlaşmalı bir şebeke mimarisini paket 
bağlaşması ile desteklemek büyük bir gelişim demektir. İlerde de göreceğimiz gibi GPRS 
standartları şebeke operatörlerinin sadece iki yeni altyapı düğümü eklemesi ve varolan 
bazı şebeke elemanlarında yazılım değişikliğine gitmesi yolu ile oluşturulmuştur. 
GPRS ile veri iletilmeden önce paketlere ayrılır. Paketler farklı yollardan alıcı uca 
ulaştırılır ve orada tekrar birleştirilerek veri orijinal haline getirilir. 
 

- Spektrum Verimliliği: Paket bağlaşmasında GPRS radyo kaynakları sadece 
kullanıcılar veriyi alırken veya iletirken kullanılır. Bir radyo kanalı bir mobil kullanıcıya 
belli bir süre için tahsis edilmektense, uygun olan radyo kanalları aynı anda pek çok 
kullanıcı arasında paylaştırılabilir. Az bulunan radyo kaynaklarının verimli kullanımı, pek 
çok GPRS kullanıcısının aynı band genişliğini paylaşması ve tek bir hücreden hizmet 
edilebilmeleri manasına gelir. Kullanıcı sayısı, kullanılan uygulamaya ve transfer edilen 
veri miktarına bağlıdır. Spektrum verimliliğinden dolayı sadece trafiğin yoğun olduğu 
saatlerde kullanılan boş kapasitelere daha az gereksinim vardır. 

 
GPRS, aşağıdakileri eşzamanlı olarak gerçekleştirdiğinden bir GSM şebekesinin 

trafiğin yoğun olduğu saat kapasitesi artırılmalıdır. 
 

1-Sanal bağlanırlığı destekleyerek az bulunan radyo kaynaklarını daha verimli 
tahsis etmek 

2-Devre bağlaşması ile gönderilen trafiği GPRS'e yollamak 
3-GPRS standartları tarafından desteklenen GPRS/SMS ara bağlantısı kullanmak 

yerine SMS kullanılarak gönderilen trafiği GPRS'e yollamak suretiyle işaretleşme kanal 
yükünü azaltmak. 

 
- TDMA ve GSM Desteği: GPRS sadece GSM sayısal mobil telefon standardına 

dayanan mobil şebekelere uygulanacak bir servis olarak dizayn edilmemiştir.Kuzey ve 
Güney Amerika'da kullanılan IS-136 TDMA standardı da GPRS'i destekler. 
 

- İnternet Fonksiyonelliği: GPRS, varolan internet ve yeni GPRS şebekesi arasında 
bir ara çalışmaya izin vererek mobil internet fonksiyonelliğine olanak sağlar.Sabit internet 
şebekeleri üzerinden kullanılan herhangi bir servis (FTP, telnet, e-mail, chat...) GPRS 
sayesinde mobil şebekeler üzerinden de kullanılabilmektedir. 
Web taraması GPRS uygulamaları arasında en önemli olanıdır. 
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G P R S  S I N I R L A M A S I  

GPRS, şu anki veri iletim hızı ve spektrum kullanımı ile kıyaslandığında çok önemli 

özelliklere sahip olmasına rağmen aşağıdaki gibi özetlenebilecek bir takım sınırlamalara 

sahiptir. 

 Kullanıcılara Sınırlı Hücre Kapasitesi  

 Pratikteki Hız Düşüklüğü 

 Verimsiz Modülasyon   

 Geçiş Gecikmeler 
 

GPRS’i mevcut  GSM şebekesine uydurabilmek için GPRS destek düğümleri olarak 
tanımlanan SGSN ve GGSN bileşenleri GSM alt yapısına eklenmiştir.  Aşağıdaki şekilde 
GPRS Mimarisi gösterilmektedir. 
 

 
 

 
GPRS’de iletişim her biri 14.4Kbit/s ‘lik kapasiteye sahip slotlar üzerinden 

sağlanmaktadır. (Aslında bu slotların efektif kullanımı 9.6Kbit/s civarındadır). Aşağıdaki 
tabloda gösterildiği gibi GPRS’de 12 farklı sınıf bulunmaktadır. Ancak bu sınıflar değişik 
slot sayılarına sahip olsa da aynı anda sadece sınırlı sayıda slot aktif olabilme imkanına 
sahiptir. Kısaca GPRS’in hızı cep telefonunun desteklediği sınıf ile doğru orantılıdır 
denebilmektedir. 
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Sınıflar Download Upload Aktif Slot 

Class 1 1 1 2 

Class 2 2 1 3 

Class 3 2 2 3 

Class 4 3 1 4 

Class 5 2 2 4 

Class 6 3 2 4 

Class 7 3 3 4 

Class 8 4 1 5 

Class 9 3 2 5 

Class 10 4 2 5 

Class 11 4 3 5 

Class 12 4 4 5 

Class A: Aynı anda hem GPRS hem GSM hizmetleri 
Class B: Dönüşümlü olarak GPRS / GSM hizmetleri 

Class C: Aynı anda GPRS yada GSM hizmetlerinden biri 

  
 
Ayrıca aynı anda GPRS ve GSM servislerinden yararlanılıp yararlanılamayacağı da 

telefonun desteklediği sınıflar ve GSM operatörünün bu sınıflara verdiği destek ile 
belirlenmektedir. Bazı telefon ve GSM operatörleri ile aynı anda hem telefon görüşmesi 
yapılabilir hem de hatta kalabilirken bir diğerinde GPRS kullanılırken kişiye 
ulaşılamayabilir. 

 
GPRS teknolojisi, kullanıcıya yüksek hızlı bir erişimin yanı sıra, bağlantı süresine göre 

değil gerçekleştirilen veri alışveriş miktarına göre ücretlendirilen iletişim olanağı da sağlar. Bu 
yönüyle GPRS, "sürekli bağlantı halinde" olma imkanı da sağmaktadır. İstenirse her gün 24 
saat bağlantı halinde kalınabilir ve karşılığında sadece bu süre içinde gerçekleşen veri miktarı 
üzerinden fatura ödenir. Maliyetler açısından da bakılacak olursa, GPRS'in bir paket teknolojisi 
olması hem operatörler hem de kullanıcılar için çok daha verimlidir. 
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GPRS UYGULAMALARI 

GPRS için mümkün olan uygulamalar bir diz üstü bilgisayardaki haberleşme 
imkanlarından düşük iletim hızlı özel uygulamalara kadar yayılabilir. Bazı PC 
uygulamaları zaten devre bağlaşmalı GSM veri servisleri ile kullanılmakta idi; fakat GPRS 
ile çok daha ekonomik hale gelecektir. 

Mobil PC ofisi insanın nerede olurlarsa olsun sanki ofisinde imiş gibi çalışmasına 
olanak sağlar. GPRS'in en önemli uygulamaları arasında e-posta alım ve iletimi, dosya 
transferi ve internetle web dolaşımı vardır. E-posta mesajlaşmasında GPRS'in avantajı 
ücretlendirmenin iletilen veri miktarına bağlı olarak yapılmasından dolayı bağlantının 
tüm zaman boyunca açık tutulabilmesidir. 

Dosya transferinde, küçük dosyalar çağırma kurma süresi olmadığından dolayı 
hızlıca iletilebilir. 

Web taramasında yine ücretlendirmenin aktif olarak iletilen ve alınan veriye göre 
yapılmasının sağladığı avantaj söz konusudur. Bütün bu uygulamalar LAN'lar için dizayn 
edilmiştir ancak mobil uygulamaları da hızla artmaktadır. 

GPRS küçük veri miktarlarının sık olmayan iletimini gerçekleştiren uygulamalar 
için büyük bir market oluşturur. Bu tip haberleşme imkanlarından yararlanacak pek çok 
elektriksel cihaz vardır. GPRS vericisi cihaza periyodik istatistiksel hata bildirimleri, hırsız 
alarmlarını haber vermek üzere yerleştirilebilir. GPRS kablosuz bir servis olduğu için 

cihaz mobil veya sabit olabilir. 
Parasal işlemlerde, GPRS elektronik para için bir destek olabilir. Sistem erişim 

zamanı ve veri hızı yeterince hızlı bir işlem sağlamak için yüksek olmalıdır. 
Fotoğraf, resim, statik web sayfaları, prezentasyonlar gibi hareketsiz görüntüler sabit 
telefon şebekelerinde olduğu gibi mobil telefon şebekeleri üzerinden de alınıp 
gönderilebilir. 
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G P R S  U Y G U L A M A  A L A N L A R I  

  Chat (Sanal Muhabbet): Ülkemizdeki GSM operatörlerinin GPRS uygulamaları ile tıpki 

sabit telefon şebekelerinde olduğu gibi IRC sunucularına bağlanıp yada uyumlu cep 

telefonları, PDA, Smart Phone vb. Gibi cihazlara yüklenecek messenger programları ile 

sanal muhabbet yapılabilir.  

  Yazılı ve Görsel Bilgi Transferi: GPRS üzerinden SMS yada elektronik posta gönderimi. 

  Sabit Resim Transferi: GPRS uyumlu cihazdan, JPEG, BMP, TIFF gibi hareketsiz 

resimlerin e-posta yada MMS (Multimedia Service) aracılığı ile gönderimi. 

  Hareketli Resim Transferi: GIF gibi hareketli resim dosyalarının yine aynı şekilde GPRS 

ve MMS aracılığı ile gönderilmesi. 

 WEB Gösterimi: GPRS servislerinden en yoğun olarak kullanılanıdır. Ancak normal web 

sayfalarına göre gösterimi farklılık gösterebilir. 

  Dokuman Paylaşımı ve Ortaklaşa Çalışma: Peer-to-Peer (Paylaşım) servisleri 

kullanılarak veri paylaşımı. 

  Müzik Yayını: Bazı uyumlu cihazlarda GPRS üzerinden müzik yayını alınabilir. 

  Araç Takibi : Artık ülkemizde de kullanılmaya başlanılan bir servistir. Araca monte 

edilen GPRS cihazı sayesinde, aracın izinsiz çalışması, çalınması vb. Süpheli durumlarda, 

müşterinin aldığı servise göre müşteriye, aracın o anda nerede olduğu gibi bilgiler aracın 

bulunduğu bölgedeki baz istasyonunun hücresel bilgisi sayesinde gönderilir. Aynı 

zamanda GPRS cihazına uzaktan gönderilecek komutlar sayesinde arac durdulabilir, 

camları kapatılabilir, kapıları kilitlenebilir, alarmı ve müzik sistemleri aktif duruma 

getirilip gürültü ortamı yaratılabilir ve hırsızın yakalanması sağlanabilir. 
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Sayfa 11 

 

GPRS sisteminin sağlık hizmetlerinde kullanılmasına bir örnek 

 

 

 

 

 

 

Hazırlayan: Mehmet Fatih Camcı 

 
 


