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ÖZET 

 

Çağımızda bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte haberleşme giderek 

kolaylaşmış, özellikle internetin yaygın kullanımı ile birlikte yeni bir iletişim ortamı meydana 

gelmiştir. Bu teknoloji sayesinde dünyanın bir ucunda yaşanan olaylara anında ulaşmanın yanı sıra 

o olaylara interaktif bir biçimde katılmak da olanaklaşmıştır. 

 

Gelişen bu yeni teknoloji çeşitli kaynaklarda Web TV, Online TV, IP-TV, İnternet TV, Network 

TV, Video Streaming olarak adlandırılan “internet altyapısı ile televizyon yayıncılığı”’dır. Artan bu 

tür yayınlarda söz konusu altyapıda kullanılan donanımsal ve yazılımsal bileşim olarak kullanılan 

Media Server’larda iletişim protokolleri ve yayınların belli bir kurallar dahilinde verimli bir şekilde 

çalışması önem kazanmaktadır. Bu ödevin amacı İnternet ortamında medya akışı için kullanılan 

protokollerin ve bu protokollerde güvenlik kavramınının incelenmesidir. 

 

GİRİŞ 

 

Bilgisayar teknolojilerindeki hızlı ilerlemeler, metin ve görüntü gibi geleneksel verilerin 

yanısıra ses ve video gibi yeni veri türlerinin de İnternet üzerinden iletimini gündeme getirmiştir. 

İnternet üzerinde bulunan çokluortam dökümanlarının miktarı büyük bir hızla artmaktadır. Web 

Akışı (Live Streaming) internet üzerinde aşamalı çokluortam verilerinin transferi için kullanılan bir 

tanımdır. Kullanıcının herhangi bir ortam dosyasını kendi bilgisayarına internet ortamından 

indirmeden izlemesi, dinlemesi ya da görmesi olarak ta tanımlanır[1]. Ortam dosya türleri olarak 

klip, video, ses ve resim gibi dosya türlerini tanımlayabiliriz. İnternet ortamında ortam akışlarının 

en büyük avantajı transfer edilmiş dosyanın tekrar oynatılabilmesidir. 

 

Hızlı internet ve “streaming” teknolojisiyle günlük yaşama giren canlı video yayıncılığı, 

Web TV ve IPTV kavramlarını ortaya çıkartmıştır. Profesyonel yayıncılar dışında Livestream gibi 

portalların herkese bu hizmetleri sağlayan Media Server kurma ve yönetme şansı vermesi, Web 

TV’nin önemli bir alternatif yayıncılık örneği oluşturmasını sağlamaktadır. 

 

Bu ödevin amacı İnternet ortamında medya akışı için kullanılan protokollerin ve bu 

protokollerde güvenlik kavramınının incelenmesidir.  
 

Birinci bölümde; Media Server ve yapısının temel nitelikleri ve Media Server olarak kullanılan en 

yaygın yazılımlar anlatılmıştır.  

 

İkinci bölümde; RTMP, RTMPS ve HTTP, TCP/IP protokollerinin Media Server üzerindeki 

fonksiyonları anlatılmıştır.   

Üçüncü bölümde; Media Server ve yapısı üzerinde alınabilecek güvenlik önlemleri konusunda 

bilgi verilmiştir. 

Dördüncü bölümde; Sonuç ve anlatılan konulara ilişkin yararlanılan kaynaklar verilmiştir. 
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BÖLÜM 1 

MEDIA SERVER 

Temel manada Medya (Media) sunucusu, talep edilen çözüm, sektör ya da finansal planlara 

göre teknik fonksiyonlarında küçük farklar olmasına karşın, sesli veya görüntülü dijital verilerin 

canlı ya da kayıttan, istenilen formatta ve esneklikte, yüksek talebe karşılık verebilecek şekilde 

talep edilen gereksinimlerde çözümler sunan ve en önemlisi alt yapı sunan yazılım ve donanım 

bütünüdür.[2] 

 

Medya Server, senkron (canlı) ve asenkron olmak üzere iki türlü çalıştırılabilmektedir. 

Asenkron yayın, daha önce hazırlanmış olan video veya ses dosyalarına erişim sağlar. İstemci 

bilgisayar seçilen videoyu parça parça arabelleğe alarak kullanıcının videoyu akıcı bir şekilde 

izlemesini sağlar. Bu işlemin süresi bağlantı hızına göre değişir.  

 

Asenkron multimedya veri transferinde video veya ses dosyası kullanıcının istemi dışında 

bilgisayara indirilmez. Senkron veri transferinde ise o anda var olan bir yayın yine arabelleğe 

alınmak vasıtası ile kullanıcıya aktarılır. Senkron yayın günümüzdeki televizyon yayına benzer, 

istemci bilgisayar mevcut yayını yakalar. Eğer seçilen kanalda, gösterimde bir video ya da canlı bir 

yayın var ise bu yayın istemci bilgisayarda izlenebilir. 

 

Günümüzde yüksek bant genişliğinin olmasından kaynaklı olarak video dosyalarının 

kullanıcılara verimli bir şekilde aktarılabilmesi için en uygun yöntem verilerin bir sunucuda 

depolanarak ya da sunucu üzerinden canlı olarak yayınlanmasıdır. Resim, video, ses ve animasyon 

gibi multimedia verinin boyutları metin veriye göre yüksek olduğundan medya sunucusunun 

donanımsal olarak yüksek kapasiteli sabit disk ve işlemci kapasiteli olması gerekir. Sunucuların 

sahip olması gereken disk alanı videonun uzunluğuna ve saniyede aktardığı veri miktarına (görüntü 

çözünürlüğü ve saniyede akan film kare sayısı) bağlıdır. Diğer yandan sunucuların sahip olması 

gereken bant genişliği videonun saniyede aktardığı veri miktarına ve sunucuya aynı anda 

bağlanacak istemci bilgisayar sayısına bağlıdır. Misal vermek gerekirse medya sunucusunda 

saniyede 300 kbit (saniyede 25 kare ve 320x240 çözünürlük ile işleyen tipik bir videonun 

saniyedeki akış hızı) ile kodlamış bir saatlik bir video kaydı olduğunu varsayalım. Bu video 

asenkron olarak yayınlanıyor ve aynı anda 1000 istemci bilgisayar yayını izlemek için sunucuya 

bağlanıyorsa bir saatlik yayın için aşağıdaki kapasiteler gereklidir. 

 

Videonun diskte kapladığı alan (3600 s - 300 kbps) / (8,388.608 MB/kbps) = 128.7 MB 

Sunucunun ihtiyacı olan bant genişliği 300 kbps - 1000 (istemci bilgisayar sayısı) = 300,000 kbps = 

300 Mbps Multimedya veri olduğu gibi aktarılmamakta, verinin düşük bant genişliği ile 

aktarılabilmesi ve düşük maliyetle depolanabilmesi için sıkıştırma algoritmaları uygulanmaktadır. 

Resimler için JPEG (Joint Photographic Experts Group), GIF (Graphics Interchange Format), BMP 

(Bit Mapped), TIF (Tagged Image File Format) vb.; videolar için ASF (Advanced Streaming 

Format), WMV (Windows Media Video), AVI (Audio Video Interleave), MPEG (Motion Picture 

Expert Group, mpeg1, mpeg2, mpeg4 (divx, xvid)), FLV (Flash Video), MOV (QuickTime) ve RM 

(Real Media) vb.; ses dosyaları için ise WMA (Windows Media Audio) , MP3 (Mpeg Layer 3), 

MP4 (Mpeg Layer 4), WAV (Wave Form) formatları belli başlı sıkıştırma formatlarıdır. [3] 

 

Farklı formatlar için farklı özellikteki media oynatıcıları tasarlanmıştır. Bu medya 

oynatıcıları sahip oldukları codec'ler (kod çözücüler) vasıtası ile farklı formattaki videoları istemci 

bilgisayar ekranına aktarabilmektedir. Codec'ler sıkıştırılmış ve kodlanmış formatta gelen video 

dosyalarını çözerek medya oynatıcının o video dosyasını tanımasını ve görüntülemesini sağlar. Her 

dosya sıkıştırma formatının codec'i farklıdır. Medya oynatıcılar sahip oldukları codec'ler ölçüsünde 
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çeşitli formatlardaki videoları işletebilirler. Windows Media Player, QuickTime Player, Real Player 

ve MPlayer belli başlı medya oynatıcılarına örnektir. 

 

Bir medya, yüksek çözünürlükte ne kadar az yer kaplarsa veya boyutu ne kadar küçük ise 

istemcinin o medyaya ulaşımı daha kolay olur. Bu hem canlı yayınların akış kalitesini hem de 

kaydedilen videoların sunucuda kapladığı alanın boyutunu etkiler. Şekil1’de başlıca video 

formatları, bunların kullandığı sıkıştırma türlerini ve verilen çözünürlüğe göre 1 dakikalık sürede 

disk üzerinde kapladığı alana ait kıyaslamaları göstermektedir. 

 
Şekil 1-Video formatlarına ait sıkıştırma türleri ve disk üzerinde kapladığı alana ait kıyaslamalar[3] 

 

Günümüzde, web tabanlı yayın yapan çeşitli Media Server yazılımları bulunmaktadır. 

Bunların popüler olanları konusunda aşağıda bilgilendirmeler bulunmaktadır. Bunlar; 

Apple QuickTime Streaming Server 

Apple QuickTime Streaming Sunucusu, Macintosh uyumlu işletim sistemleri için tasarlanmış bir 

Medya sunucusudur. Orijinal yazılım platform bağlı olmasına rağmen QuickTime yazılımlarını 

geliştiren bir organizasyon "Darwin" adı altında hem Windows hem de Linux ortamına 

kurulabilecek bir media sunucusu yazılımı geliştirmişlerdir. Bu yazılım ücretsiz bir yazılımdır ve 

".MOV" (QuickTime Movie), "MPEG-4 (.MP4)" ve ".3GP (3GPP)" formatlarında yayın yapabilir 

ve H.264 ile MP3 standardını destekler. Bu media sunucusunun yaptığı yayınlar QuickTime 

Oynatıcısı ile izlenebilir ve bu oynatıcı tüm popüler işletim sistemleri için mevcuttur. Yazılım 

teorik olarak 300 kbps ile aynı anda 1500 canlı yayını ya da 1000 asenkron video yayınını 

yapabilmektedir. Apple QuickTime Streaming Server, Airplay Gerçek Zamanlı Duraksız Yayın 

Protokolü (RTSP) 554, Qt Sunucusu Yönetimini TCP 1220, Streaming kısımlarını UDP 6970-9999, 

RTSP (Kayıtsız) TCP 7070 temel portlarını kullanmaktadır. [4] 

 

Microsoft Windows Media Server 

Microsoft Windows Medya Sunucusu yazılımı başlangıçta Windows 2003, daha sonraki süreçlerde 

Server üst versiyon sunucu işletim sistemleri ile birlikte gelmektedir. Windows Medya Sunucu 

yazılımının en büyük dezavantajı platform bağımlı olmasıdır. Yazılım sadece Windows işletim 

sistemleri üzerinde çalışır. Windows Mediya Sunucusunun yaptığı yayın çeşitleri sadece Windows 

Medya Oynatıcısı ile çalıştırılabilir. Yayın aktarımını Microsoft'a özgü olan MMS (Microsoft 

Media Services) ile TCP ya da UDP üzerinden yapar. Yazılım MPEG-1, MPEG-4, MP3 
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formatlarında video yayını yapabilir. Asenkron yayınlar genellikle ".wmv", ".wma", ".mpg", canlı 

yayınlar ise ".asf” formatlıdır.  

 Son  iki yılda ürün üreticisi Microsoft bu hizmeti Bulut (Azure) tabanlı olarak vermekle 

birlikte bir çok video formatını, PlayReady ve/veya Widevine dinamik ortak şifreleme 

kullanmaktadır. [5] [6] 

 

Adobe Media Server (Adobe Flash Communication Server) 

Adobe Media Server, Adobe Systems'ın tescilli bir veri ve medya sunucusudur. Bu sunucu, 

medya tabanlı, çok kullanıcılı RIA'lar oluşturmak için Flash Player ve HTML5 çalışma zamanı ile 

çalışır. Sunucu, sunucu tarafı mantığı için ECMAScript tabanlı bir komut dosyası dili olan 

ActionScript 1'i kullanır. [7] 

 

Red 5 Media Server 

Red5, Java ile geliştirilmiş, open-source (açık kaynak) kodlu bir uygulamadır. İlk olarak 

2005 yılında piyasaya çıkmış flash ve teknolojileri tabanlı bir ürün, kurulumu gayet basit, ayrıca 

ürünü kullanan piyasada birçok firma var. Her türlü canlı akış çözümü için açık kaynaklı bir medya 

sunucusudur. Hemen hemen her VOD ve canlı akış senaryosunun özelleştirilmesini sağlayan basit 

bir eklenti mimarisi ile esnek olacak şekilde tasarlanmıştır. Red5 Amazon'dan Facebook'a binlerce 

şirket tarafından kullanılıyor ve kullanılmaktadır.  

 

2005 yılında Adobe Flash Communication Server'a alternatif olarak RTMP'yi tersine 

mühendislik yapmak için bir geliştirici ekibiyle birlikte çalışılmış,  Red5 Media Server artık HLS, 

WebSockets ve RTSP dahil olmak üzere Flash'ın ötesinde canlı akış için kullanmaktadır.  [8] 

 

Red5 Media Server, Red5 Pro'nun üzerine inşa edildiği temel platformdur. Sunucu 

tarafındaki uygulama ve eklenti çerçevelerinin yanı sıra çözümümüze güç veren çekirdek akış 

altyapısına sahiptir. Diğer yandan Red5, Flash tabanlı mimari kullanıyor olması, daha önce Apple 

ve son dönemde de Android tarafından engellenmiş bir teknoloji olması dezavantaj oluşturmuştur.  

 

Wowza Media Server 

Live streaming (canlı yayın) imkânı veren bir platform. Aylık abonelik modeli ile çalışmakta. 

Developer’lar için özel API’ı mevcut ve sistemin arka planındaki servisleri yönetme şansı veriyor. 

Ancak her şeyi yapmak mümkün değil gibi. Ürünün avantajlarından birisi, birçok streaming 

formatını destekliyor olması. Java API yapısı sayesinde streaming servis yönetimi de basittir. [9] 

 

Kurento Media Server 

Kurento Media Server, open source (açık kaynak) kodlu bir proje olup,  Red5'dan en başta 

farklılaştığı nokta sloganında: “Kurento is an Open Source Software WebRTC media server” 

vurgulanan: WebRTC. Proje Rey Juan Carlos University adlı Madrid’de yer alan bir üniversitede 

geliştirilmektedir. Proje 2010 yılında başlanmış C ve C++ dilleri kullanılmıştır. Kurento’nun 

desteklediği bir çok format, taşıma yöntemi ve standart mevcuttur. [10] 

 

Kurulumu gayet kolay ve hızlıca, kurulum ile birlikte hazır node.js bir proje gelmektedir. 

Proje içinde birçok örnek streaming çalışması yapılmıştır. Bu da geliştirme süreçini hızlandıracak 

bir çalışmaya neden olmuştur. Örneklere bakarak hızlı düzenlemeler yapılabilir.  

Hazır Java ve Javascript kütüphaneleri mevcut, bu kütüphaneleri kullanarak hızlı bir şekilde 

streaming yönetebilirsiniz ama ben bu dilleri kullanmıyorum derseniz, üzülmeyin onunda 

içinde Kurento Protocol mevcuttur.[11]  WebSocket ve JSON-RPC tabanlı bu protokol ile 

entegrasyon sağlayarak streaming’i yine yönetebilirsiniz. Ayrıca asenkron yayınlarda video 

üzerinde editleme (düzenleme) işlemleri yapılabilmektedir.  

http://doc-kurento.readthedocs.io/en/stable/glossary.html#term-kurento-protocol
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Ngnix – Based Media Streaming Server 

En yaygın video akış protokollerinden biri bir HLS Akış Sunucusudur.  HLS, en iyi akış 

performansı için kullanıcının cihazına ve ağ koşullarına göre uyarlanmış ortam içeriğini akışa 

almanızı sağlayan uyarlanabilir bir akış teknolojisidir. Nginx RTMP, medya sunucunuza RTMP ve 

HLS akışı eklemenizi sağlayan bir Nginx modülüdür. Daha önce, RTMP ve HLS modülleri ayrı 

Nginx modülleridir, ancak şimdi hepsi tek bir modül olarak Nginx'e eklenebilir. Projenin 

dökümanlarına GitHub üzerinden erişebilirsiniz. [12]   

 

Bu teknolojiyi kullananlar arasında olan birkaç firma olarak, Netflix, Hulu, Pinterest, 

CloudFlare, Airbnb, WordPress.com, GitHub, SoundCloud, Zynga, Eventbrite, Zappos, Media 

Temple, Heroku, RightScale, Engine Yard, MaxCDN bulunmaktadır. 

 

BÖLÜM 2 

RTP, RTMP, RTMPS, HTTP VE TCP/IP 

RTP tek yön ve çok yöne yayın servisleri üzerinden gerçek zamanlı iletimi yönetmek için 

kullanılan internet protokolüdür. RTP geniş ölçüde telefon, video konferans uygulamaları ve web 

tabanlı bas-konuş özellikleri gibi medya akışı gerektiren iletişim ve görsel sistemlerde kullanılır. 

RTP çoklu ortam verilerinin gerçek zamanlı (real-time), uçtan uca (end-to-end) iletimi için 

tasarlanmıştır. Protokol bir internet protokolü kullanan ağlar üzerindeki veri iletiminde verilerdeki 

sıra bozukluğunu tespit eder ve gecikmedeki değişme (jitter) telafisi için kolaylık sağlar. RTP 

multicast (çoklu gönderim) servisler üzerinden birden çok hedefe veri iletimini destekler. 

 

RTP, ister bağlantılı (connection-oriented) ister bağlantısız (connectionless) olsun 

bağlantının türünden bağımsız olarak çalışır. Herhangi bir adres formatına bağımlılığı yoktur. 

Sadece çerçeveleme (framing) ve parçalama (segmentation) işlemlerinin alt katmandaki protokoller 

tarafından gerçekleştirilmesini bekler. RTP herhangi bir şekilde güvenilirlik (reliability) garantisi 

vermez. RTP paket başlığında içerdiği bilgilerle hata kontrolü yapılmasını sağlar. RTP protokolü 

sanki uygulamanın bir bileşeniymiş gibi çalışır. RTP adının gerçek zamanlı iletişim protokolü 

olmasına rağmen (pratikte olamayacağı gibi) gerçek zamanlı iletişim sağlamaz. RTP gerçek zamanlı 

uygulama içeriğini taşınmasını sağlar. [13] 

 

Multimedya verilerin ağ üzerinden aktarımı yüksek yoğunluklu ve kesintisiz paket akışı 

gerektirdiğinden veri akışını sağlayan protokollerin paket kayıplarını en aza indirebilme ya da 

kaybolan paketleri çok çabuk bir şekilde tamamlayabilme, multicast vb. yayın türlerini 

destekleyebilme gibi özelliklere sahip olması gerekmektedir. 

 

Adobe firması tarafından satın alınan, Macromedia firması tarafından Flash Media Server 

teknolojisinde kullanılmak üzere geliştirilen RTMP (Gerçek Zamanlı Mesajlaşma Protokolü) 

başlangıçta Macromedia tarafından bir Flash oynatıcı ve bir sunucu arasında internet üzerinden ses, 

video ve veri akışı sağlamak için geliştirilmiş özel bir protokoldür. RTMP protokolü güvenli 

bağlantı sertifikaları (SSL, TLS) ile desteklendiğinde RTMPS protokolü oluşmaktadır. 

 

İnternet'in popüler protokolü TCP/IP, klasik anlamda veri aktarımı için tasarlanmıştır. Bu 

protokol düşük bant genişliğinde çalışır ve veri transferini geri bildirimle sürekli kontrol ettiğinden 

paketleri multimedya veri transferinin gereksindiği ölçüde hızlı ve ardışık olarak göndermeye 

uygun değildir. Bunun yanında TCP protokolünün multicast desteği yeterli ölçüde verimli değildir. 

Bundan ötürü multimedya dosyalarının ağ üzerinden aktarımı genellikle UDP (User Datagram 

Protokol) ile yapılır. UDP, multimedya veriyi datagram adı verilen küçük paketler halinde ardışık 

https://www.netflix.com/
https://www.hulu.com/
https://www.pinterest.com/
https://www.cloudflare.com/
https://www.airbnb.com/
https://wordpress.com/
https://github.com/
https://soundcloud.com/
https://www.zynga.com/
https://eventbrite.com/
http://www.zappos.com/
https://mediatemple.net/
https://mediatemple.net/
https://www.heroku.com/
http://www.rightscale.com/
https://www.engineyard.com/
https://www.maxcdn.com/
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ve seri halde gönderir. Multimedya verilerin UDP ile transferi basit ama hızlı ve verimli bir iletişim 

şekli olmakla birlikte paket kayıpları mümkündür. Paketlerin gönderildikleri sıra ile istemciye 

ulaşma garantisi yoksa da bu kayıplar eksik paketlerin istemci tarafından tekrar istenmesi gibi hata 

kontrol ve telafi mekanizmaları ile en aza indirgenebilmektedir.  

 

Web sunucusundan multimedya verilerin aktarılması web tarayıcısının sunucudan istekte 

bulunması ile başlar. Sunucu, bunun karşılığında video ya da ses dosyasının kendisi yerine istenen 

multimedya dosyasını tanımlayan bir meta dosyası gönderir. Bu dosya çalıştırılacak olan video ya 

da ses dosyasının tam adresini içerir. Bir sonraki adımda tarayıcı medya oynatıcıyı aktive eder ve 

meta dosyasını medya oynatıcıya aktarır.  

Ağ üzerinden multimedya verilerin aktarılması için tasarlanmış en temel protokoller RTP 

(Real-time Transport Protocol), RTSP (Real Time Streaming Protocol) ve RTCP (Real Time 

Control Protocol) protokolleridir. Bu protokoller, UDP tabanlı protokollerdir.  

RTP protokolünün gerçek zamanlı veri paketlerinin aktarılmasını sağlar, paketlerin transferi 

sırasında hata kontrolü ve hataların düzeltilmesi ile ilgilenmez. RTP, multicast protokolü olarak 

tasarlanmış olmakla birlikte unicast uygulamaları da destekler; video konferans, baskonuş ve ip-

telefon sistemlerinde kullanılmaktadır.  

RTMP, Real Time Messaging Protocol yani Gerçek Zamanlı Mesajlaşma Protokolü 

anlamına gelir, video sitelerinde sıklıkla karşılaşılan formattır. RTMP Macromedia‘nın, internet 

üzerinden; Flash player ve sunucu arasında ses, görüntü ve veri akışını gerçekleştirmek için 

geliştirdiği özel bir protokoldür. Bu protokol üzerinden; serialize edilebilen nesneler, ses ve video 

streamleri taşınabilmektedir. TCP üzerinden bir portla sunucu ile çift yönlü ve kalıcı bir haberleşme 

sağlar. 

Çift yönlü kavramı sunu anlatır: Flash Player sunucuya bilgi gönderebildiği gibi, sunucu da 

“her hangi bir talep olmasa bile”, Flash Player’a istediği anda bilgi gönderebilir. Bu 

anlamda HTTP protokölü tek yönlüdür. HTTP protoklünde sunucudan bilgi almak için istemcinin 

(browser yada flash player) istekte bulunması gereklidir. RTMP bağlatısının davranışlarını 

denetlemek için kullanılan sunucuya ait (Red5, FMS ya da WebOrb) API kullanılarak bir uygulama 

geliştirilir ve bağlantı bu uygulamaya yapılır. 

 

RTMP protoklünün türevleri 

 

RTMP: 1935 portunu kullanır, RTMPE: içerik çalışma zamanında şifrelenir. Diffie-

Hellman anahtar değişimi ve HMACSHA256'dan oluşan endüstri standardı şifreleme ilkellerini 

kullanır. Veri aktarılırken RTMPE bir RC4 anahtar çifti oluşturur.Bir anahtar sunucu tarafından 

gönderilen verileri şifreler ve diğer anahtar sunucuya gönderilen verileri şifreler. RTMPE, client ve 

server arasındaki veri aktarımının third party uygulamalar tarafından dinlenmesini engeller. 

 

RTMPT (RTMP Tunnelled): 80 portunu kullanır HTTP üzerinden çalışır, birçok 

kurum/kuruluş Firewall ve Proxy kullanır ve RTMP soketleri üzerinden doğrudan erişimleri 

engeller. Bu da Flash Media Server uygulamalarının kullanılamaması demektir. Bu sorun, RTMP 

verilerinin, HTTP istekleri gibi gösterilerek gönderilmesi ile aşılmıştır. Bu yöntem tunneling olarak 

da bilinir. 

 

RTMPTE: 80 portu kullanılır. Tunneled veri akışının gerçek zamanlı (real time) 

şifrelenmesidir. Veri aktarılırken şifrelenir ve şifrenin çözülmesi için bir anahtar gerekmez. 
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RTMPS (RTMP Secure): 443 portunu kullanır (HTTPS üzerinden çalışır). Veriler SSL ile 

şifrelenir. Mesajlaşmanın başında bir şifre ile kimlik doğrulaması yapılır. 

 

RTMFP (Real-Time Media Flow Protocol): Peer to Peer (P2P) iletişim için 

geliştirilmiştir. UDP tabanlı iletişim gerçekleştirir. RTMP’de ise TCP tabanlıdır. UDP tabanlı 

iletişimin bazı önemli avantajları da vardır; düşük gecikme süresi, artırılmış ses/ses kalitesi ve 

yüksek bağlantı güvenirliği sağlar. 

 

RTMP/RTSP protokolü, multimedya veri transferi sırasında RTP protokolü ile birlikte 

çalışır. RTCP bir nevi kontrol protokolü görevi görür. Veri akışı sırasında RTP'ye eşlik etmesine 

rağmen hiçbir veri paketi taşımaz. RTCP ile gönderilen paketler, gönderim hataları hakkında bilgi 

toplar ve istemci ile sunucu arasındaki bağlantının verimliliği konusunda geri besleme sağlar. Byte 

cinsinden gönderilen paket boyutu, kaybolan paketler, paketler arasındaki gecikmeler ve genel 

aktarım sırasındaki gecikmeler hakkında istatistiki bilgiler toplar. Çeşitli yazılımlar vasıtası ile de 

bu bilgiler işlenip sunucudan verilen servisin verimliliği, kalitesi, ağ yapısının yeterliliği gibi 

konularda bilgi edinilebilir. 

  Medya oynatıcı sunucu ile ilk bağlantısını TCP protokolü ile yapar ve sunucuya HTTP isteği 

gönderir. HTTP, multimedya veri transferi sırasında istemcinin kullanmak isteyeceği, "oynat" 

(play) dışında "duraksat" (pause), "ileri" (forward) ya da "geri" (backward) gibi komutları 

uygulamak için tasarlanmadığından medya oynatıcı bu komutları yerine getirebilmek için RTSP 

protokolünü kullanır. RTSP, istemcinin uzaktaki medya sunucusunu kontrol edebilmesi için 

tasarlanmış ve RTP kullanan bir protokoldür. Medya oynatıcı sunucudan aldığı video adres 

bilgilerini URL üzerinden "rtsp://" komutuna yerleştirir ve sunucu ile istemci arasında RTP 

üzerinden bir kanal oluşturularak medya sunucusundaki video dosyasının aktarımı başlar. 

İstemcinin "oynat" komutu ile video sunucudan istemciye doğru akmaya başlar. "Duraklat" komutu 

ile medya akışı geçici olarak durdurulur fakat bağlantı koparılmaz. "Kaydet" komutu ile gelen 

dosyanın depolanması sağlanır. "Kop" komutu ile de istemci ile sunucu arasındaki oturum 

sonlandırılmış olur. Özellikle hareketli görüntü ve sesi birlikte içeren video tabanlı multimedya 

verinin ağ üzerinden aktarımında senkronizasyon çok önemli bir kavramdır. Bu yazıda 

'senkronizasyon', birden fazla multimedya veri çeşidinin aynı anda aktarılmasını ifade etmektedir. 

Video dosyaları için görüntü akarken konuşulanlar görüntüye uygun olmalı, görüntüyü 

tamamlamalı ve görüntü ile ses arasında uyumsuzluk yaratacak bir gecikme olmamalıdır. Normal 

şartlarda ses ve görüntü paketleri ayrı kanallardan gönderilir ve görüntü paketlerinin boyut olarak 

daha büyük ve daha kompleks bir yapıda olması nedeniyle ses paketleri hedefe görüntü 

paketlerinden daha hızlı ulaşır. Ses ve görüntü arasındaki uyuşmazlığın engellenebilmesi için ses 

paketlerinin görüntü paketlerine bağlanması gerekir. Bu işlem iki şekilde gerçekleştirilebilir: Birinci 

yöntemde görüntünün kaydı ya da çekimi sırasında ortamda aktarılmak istenen sesler mikrofon ile 

kameraya girdi olarak verilebilir, bu sayede kamera çekmekte olduğu görüntü ile eş zamanlı olarak 

gelen sesi birbirine entegre ederek kaydeder ya da çıktı olarak verir. İkinci yöntemde harici bir ses 

kaynağından (mesela ses mikserinden) gelen ses ile kameradan gelen görüntü çeşitli yazılımlar ve 

cihazlar vasıtası ile birleştirilebilir. 

Örnek ile açıklamak gerekirse yayınlardan kamera ve ses cihazından gelen veri Capture 

Card adı verilen, analog görüntüyü ve analog sesi dijital ortama aktarabilen kartlar ile dijital ortama, 

yayın yapan bilgisayara, eşzamanlı olarak aktarılmaktadır. Dijital ortama aktarılmış görüntü ve ses 

verileri aracı bir yazılım ile işlenmekte, entegre edilmekte ve senkron olarak ağ üzerinden medya 

sunucusuna gönderilmektedir. Yayın sunucuya tek bir format ve çözünürlükte gitmekte, sunucu, 
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yayın bilgisayarından gelen veriyi önceden belirlenmiş olan üç ayrı formatta (512 kbps multicast, 

512 kbps unicast ve 56 kbps unicast) istemciye sunmaktadır. İstemci bilgisayarlar, canlı yayın için 

hazırlanan web sayfasından bağlantı gücüne göre ilgili seçeneği seçerek RTP, RTSP ve RTCP 

protokolleri yardımıyla yayını alabilmektedir. 

Web üzerinden televizyon veya uzaktan eğitim ile ilgili yayıncılık yapmak için birçok 

alternatif yazılım bulunmaktadır. Bu yazılımlar, üzerinde çalıştıkları işletim sistemleri, aktardıkları 

medya tipi, kullandıkları codec ve gönderdikleri medyaları çalıştırabilen medya oynatıcılar başta 

olmak üzere birçok konuda birbirlerinden farklılıklar gösterirler. Bu yazılımların temel ortak 

özelliği ise hepsinin birer medya sunucusu yazılımı olması ve göreceli olarak yüksek kapasiteli 

donanımlara kurulma ihtiyacıdır. 

Medya sunucusu yazılımların hemen hepsinde merkezde bir adet medya sunucusu vardır. Bu 

sunucu, boyutu, çözünürlüğü ve yayınlanma şekli sistem yöneticisi tarafından belirlenen ve 

asenkron olarak yayınlanan videoları barındırır. Bu sunucu aynı zamanda senkron (canlı) yayınlar 

için de kullanılmaktadır. Senkron yayın yapılan noktada bir bilgisayar, bir capture card ve bu 

bilgisayara kameradan gelen görüntü ve sesi medya sunucusuna gönderecek ara bir yazılım vardır. 

Medya sunucu yayın noktasından gelen veriyi alır ve sistem yöneticisi tarafından belirlenen farklı 

çözünürlük, hız, unicast ya da multicast gibi özelliklerle istemcilere yönlendirir. Bunun yanında 

medya sunucusu üzerinde hem senkron hem asenkron yayınlarda kullanılan sunumların slaytları da 

bulundurulabilir. Özellikle uzaktan eğitim uygulamalarında sunum slaytları aktif olarak 

kullanılmaktadır. Medya sunucularının çoğu sunum, doküman, web arayüzü vb. uzaktan eğitim 

materyalini ve özel protokoller ile bu materyalleri videoya senkronize şekilde entegre eder. 

 

BÖLÜM 3 

MEDIA SERVER GÜVENLİĞİ 

İnternetin son yıllarda gelişmekte olduğu bu dönemde video yayın (asenkron) ve canli 

yayın(senkron-live streaming)’lrda farklı şekillerde gerçekleşebilecek tehditlere açıktırlar. Kişiler 

veya kurumların bu tehditlerin ne kadar önemli olduğu konusunda farkındalıkları arttıkça, güvenli 

Web servislerine olan ihtiyaçları da artacaktır. Media Server üzerinde gerçekleşecek yayınlarda, 

iletişimi ilgilendiren ve standart haline gelmiş protokollerin, güvenlik kısmı açıklanacaktır. Bu 

kavramlar sırasıyla SSL/TLS, HTTPS, RTMPS olarak bilinir. 

SSL/TLS Mimarisi 

SSL, TCP’nin uçtan uca güvenli bir hizmet sunmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.  

SSL kayıt protokolü çeşitli üst katman protokollerine temel güvenlik hizmetlerini sağlar. Özellikle 

istemci/sunucu etkileşimi için hizmet transferi sağlayan HTTP protokolü SSL üstünde çalışabilir. 

SSL’in bir parçası olarak tanımlanan üç üst katman protokolü El Sıkışma, Şifre Değiştirme ve Uyarı 

protokolleridir. SSL oturumu ve SSL bağlantısı iki önemli SSL kavramıdır. 

SSL bağlantısı: SSL bağlantısı sunucu ve istemci arasında gerekli servisi sağlayan bir 

iletim aracıdır. SSL ile oluşturulan bağlantılar belirli bir süre sonra sonlandırılır ve her bir bağlantı 

tek bir oturum ile ilişkilidir.  

SSL oturumu: İstemci ve sunucu arasında güvenli bir iletim kanalı kurmak için gerekli 

parametrelere karar verilir. Oturumlar el sıkışma protokolü tarafından oluşturulur ve birden fazla 
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bağlantı arasında paylaşılabilir bir dizi kriptografik güvenlik parametreleri tanımlarlar. Oturumlar 

her bağlantı için yeni güvenlik parametreleri müzakerelerini önlemek için kullanılır.  

HTTPS Protokolü 

HTTP protokolü kullanılarak yapılan veri iletimi (medya yayını) güvenli değildir. Ortaya 

çıkan bu güvenlik zafiyetini önlemek için HTTPS önerilmiştir. HTTPS, Web tarayıcısı ile sunucusu 

arasında güvenli iletişim sağlamak amacıyla HTTP ve SSL protokollerinin beraber kullanılması ile 

oluşturulmuştur. Tüm modern Web tarayıcılar HTTPS yeteneğine sahiptirler. Bir Web tarayıcı 

kullanıcısının göreceği temel fark URL adresinin http:// yerine https:// ile başlamasıdır. Normal 

HTTP bağlantısı 80 numaralı bağlantı noktasını kullanır. Eğer HTTPS kullanılacaksa, bağlantı 

noktası numarası 443 olur. 

RTMPS (RTMP Secure) 

443 portunu kullanır (HTTPS üzerinden çalışır). Veriler SSL ile şifrelenir. Mesajlaşmanın 

başında bir şifre ile kimlik doğrulaması yapılır.  

Adobe Connect RTMP protokolü üzerinden SSRF saldırıları yapılabileceği tespit edilmiştir. 

SSRF (Server Side Request Forgery), zafiyeti barındıran sistemden harici sistemlere istek 

yollatılabilmesine imkan tanıyan bir problemdir. Söz konusu durum sayesinde saldırganlar bu 

sistem ile aynı ağda veya Internet üzerine bulunan diğer sistemlere, bu sistemin ip adresi ile herkese 

açık bir proxy gibi istek yollayabilmektedirler. Belirtilen problem yerel ağa erişim, kimlik gizleme, 

farklı sistemlere size ait bir sistem üzerinden saldırı düzenleme, port ve ağ taraması yapma gibi 

işlemler için rahatlıkla kötüye kullanılabilir. Bu tür durumlarda yazılımların yeni sürümleri genelde 

çıkarılır. 

Web uygulamaları, genellikle yazılım güncellemeleri gibi uzak kaynakları almak veya bir 

URL’den ya da diğer web uygulamalarından içeriye veri aktarmak için yapılan sunucular arası 

istekleri tetikleyebilir. Bu tür sunucular arası istekler, genelde güvenli olsa da implementasyon 

doğru yapılmadığı takdirde SSRF zafiyetine yol açabilirler. 

 SSRF, saldırgana bu güvenlik açığı bulunan sunucudan istek oluşturması veya buradan 

gelen istekleri kontrol edebilmesi için web uygulamasındaki bir parametreyi değiştirmesine izin 

verir. 

Web uygulamalarınızdaki SSRF açıklarını önlemek için, web sunucusunun uzak kaynakları 

çağırmasına izin verilen domainler ve protokoller için whitelist yöntemi uygulamanız şiddetle 

tavsiye edilir. 

Media Server olarak oluşturulacak platformlar hem donanımsal hem de yazılımsal olarak 

kurgulanırken, hedefe yönelik canlı yayın veya video yayın şeklinde kurgulanması, bununla birlikte 

yayının yapılacağı protokollerin seçimi ve bu protokollerin SSL/TLS şifreleme mantığı ile korumak 

gerekmektedir.  

Çoğu kişi güvenli akış düşünürken, canlı yayına erişimi kısıtlamayı düşünür. Bu genellikle 

listeden silmek veya YouTube ve Facebook'ta özel bir akış etkinliği oluşturmak gibi akış gizlilik 

ayarları kullanılarak yapılır. Bu akış gizlilik ayarları, içerik dağıtım ağından (CDN) görüntüleyiciye 

iletilen dağıtılmış bir akışta gerçek zamanlı akış sağlar. Etkinlik sahibi, görüntülemek için transfer 

URL'sini kimin alacağını kontrol edebilir. 
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Dağıtım tarafında yayın akışının güvenliğini sağlamak için, kullanıcı adı ve parola ile kimlik 

doğrulaması gerektiren güvenli portallar gibi içeriğe erişimi kısıtlamanın bazı ortak yöntemleri 

vardır. Kimlik doğrulamasından sonra, içerik görüntüleme için dağıtılmadan önce şifrelenir 

(genellikle HTTPS kullanılarak). Görüntüleyicinin bilgisayarındaki doğru güvenlik anlaşması 

sertifikasıyla, akış içeriğinin güvenilir bir siteden geldiğinden emin olabilirsiniz. 

Canlı yayınınız internete ulaştığı anda, savunmasız kalır. Akış gizliliği ayarlarının çoğu, 

içerik kaynağından CDN'ye giden sinyali korumaz. 

RTMPS ile dış koruma 

 

Yazılım ve donanım akış kodlayıcıları tipik olarak RTMP (Gerçek Zamanlı Mesajlaşma 

Protokolü) adı verilen bir veri aktarma protokolü kullanır. Güvenilir, ama çok güvenli değil. RTMP 

sahtekarlığa eğilimlidir (örneğin, birisi YouTube gibi davranıyor ve akışınızı başka bir sunucuya 

yönlendiriyor) ve diğer ortadaki saldırıları yapalabilir. Birisinin önemli bir canlı yayını kötü niyetli 

bir şekilde ihlal etmesi muhtemeldir.  

İçerik akışını sahtekarlığa ve casusluğa karşı korumanın en kolay yolu, RTMPS'den gerçek 

zamanlı güvenli canlı akışı kullanmaktır. RTMPS, RTMP'nin güvenli bir sürümüdür. Temelde, bu 

TLS üzerindeki RTMP'dir. RTMPS akış protokolü, kodlayıcı ve CDN arasındaki akışı şifreleyerek 

güvenli akışa izin verir, ancak yalnızca dosyayı değil. RTMPS ayrıca bir etki alanı adına karşı 

korur. İçeriğinizi gerçekten istenen hedefe gönderdiğinizi onaylamak için gönderen (siz) ve alıcı 

(Facebook gibi CDN) arasında bir el sıkışma kullanılır. Ancak RTMPS'den gerçek zamanlı güvenli 

akış kullanmak ve içeriği yayınlayan bir video kodlayıcıyı ve yayın yaptığınız bir CDN yerini 

desteklemesi gerekir. 

 

 

BÖLÜM 4 

SONUÇ 

Çoğu özel içerik yönetim sistemleri zaten RTMPS ile güvenli akışı desteklemektedir, ancak 

ne yazık ki hepsi değil. Örneğin, YouTube, Twitter ve Vimeo Live şu anda yalnızca canlı yayın için 

RTMP'yi desteklemektedir. Özel bir akışı yayınlama veya oluşturma gibi başka güvenlik 

seçenekleri de sunabilirler, ancak bu güvenlik önlemleri yalnızca içeriğiniz İnternet’i geçtikten ve 

CDN’ye eriştikten sonra çalışmaya başlar - ve bu akış RTMP’den geçerse güvenlik açığı vardır. 

Gizli olayları yayınlarsanız,  donanım video kodlayıcılarını kullanırken kesinlikle güvenceye 

almanız gerekir. Özelleştirilebilir RTMPS akışının yanı sıra, güvenli yönetim için 802.1x ağ 

güvenliği ve HTTPS sunar. 
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