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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 481BB0004 

ALAN Elektrik Elektronik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Ağ Elemanları ve Ağ Sistemleri 

MODÜLÜN TANIMI Ağ elemanlarını kullanarak bir ağ sistemi oluĢturmak için 

gerekli temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Bilgisayar Donanımı dersi modüllerini almıĢ olmak. 

YETERLĠK Fiziksel olarak ağ sistemini kurmak.. 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile ağ elemanlarını kullanarak, ağ sistemlerinin 

fiziksel kurulum iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar  

1. Ağ sistemlerini tanıyarak, topolojinin (yerleĢim 

Ģekli) seçimini yapabileceksiniz. 

2. Ağ elemanlarını tanıyarak, topolojiye uygun montaj 

iĢlemini yapabileceksiniz. 

 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Çoklu bilgisayar sistemi, seçilen topolojiye uygun ağ 

kartları, hub, ilgili ağ kabloları, kabloların hazırlanması için 

ağ penseleri, yeterli sayıda kablo konnektörü, kablo test 

cihazı, iĢ güvenliği ile ilgili ekipmanlar. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili 

değerlendirme soruları ile kendinizi değerlendireceksiniz.  

 

Modül sonunda ise kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçmek amacıyla hazırlananan ölçme araçları (uygulama, 

çoktan seçmeli, soru cevap) ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bilgisayar ağları, bilgi alıĢveriĢinin çok hızlı bir Ģekilde gerçekleĢtiği ve bilgiye kolay 

ulaĢım sağlayan bir bilgi havuzudur. Bu ortamı oluĢturan ve ayakta durmasını sağlayan ağ 

teknolojilerinin önemi de gün geçtikçe artmaktadır. 

 

Dev bir bilgisayar ağı olan internet herkes için vazgeçilmez bir bilgi kaynağıdır.  

Bütün mesleklerde bilgisayar kullanılması, kiĢisel bilgisayarların her eve girmesi, internete 

ulaĢmanın çok kolay ve ucuz bir hale gelmesi istisnasız her bilgisayarın bir bilgisayar ağına 

bağlı olması anlamına gelmektedir. 

 

Bilgisayarlar satılırken alınması gereken standart donanımlar ve isteğe bağlı alınan 

lüks diyebileceğimiz diğer donanımlar bulunduğu bilinmektedir. Bilgisayarların yerel bir ağa 

bağlanması için gerekli olan ethernet kartları ise artık anakartlara monte edilmiĢ (onboard) 

Ģekilde satılmakta, yani bir ağa bağlanabileceği varsayılmaktadır.  

 

Bilgisayar ağlarının bu denli önemli hale gelmesi ile birlikte ağ sistemleri konusunda 

bilgi sahibi ve iĢine hakim teknik elemanlara olan ihtiyaç kaçınılmaz derecede fazladır. 

 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle ağ sistemlerini oluĢturma, ağ 

elemanlarını tanıma, ağ sistemleri konusunda çözüm üretme ve karĢılaĢılan sorunlara anında 

müdahale etme yeteneklerini kusursuz biçimde kazanacaksınız. 

 

Bilgisayar ağını oluĢtururken kullanacağınız topolojiyi (yerleĢtirme Ģekli) seçebilecek, 

o topolojiye ait kablo tipini belirleyip kabloları kullanıma hazır hale getirebilecek ve uygun 

ağ elemanlarını seçebileceksiniz. 

 

Mevcut bilgisayar ağlarını daha verimli hale getirmek için çözüm üretebilecek, 

karĢılaĢılan sorunlara hızlı bir Ģekilde müdahale edebileceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Ağ sistemlerini tanıyarak, topolojinin (yerleĢim Ģekli) seçimini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Piyasada en çok kullanılan ağ topolojisinin hangisi olduğunu öğreniniz. Bir ağ 

üzerinde kaç bilgisayar bulunduğunu ve özel görevi olan bilgisayarlar varsa 

bunların ne görev yaptığını öğreniniz. Ağ ortamında çalıĢan kiĢilerden, ağ 

ortamının ne gibi özelliklerinden yararlandıklarını öğreniniz. 

 

1. BĠLGĠSAYAR AĞLARI 
 

1.1. Bilgisayar Ağ Sisteminin Tanımı 
 

Birden çok bilgisayarın birbirlerine kablolu veya kablosuz sistemlerle bağlı olduğu, 

veri haberleĢmesinin yanı sıra yan donanımların ve yazılımların da paylaĢılmasına imkan 

sağlayan elektronik ortama bilgisayar ağı denir.  

 

Bilgisayar ağlarına en güzel örnek evlerimizde kullandığımız telefonlardır. 

Telefonlarda ses bilgisi kablolar ile santrallere gönderilir, santrallerden diğer santrallere ve 

oradan da hedef telefona çağrı iletilir. Her telefonun kendisine ulaĢılmakta kullanılan bir 

numarası bulunmaktadır. Bu sistem incelendiğinde bir ağın nasıl çalıĢtığı daha kolay 

anlaĢılabilir. Sistem bilgisayarlara uyarlandığında her bilgisayarın bir numarasının 

bulunduğu, çeĢitli kablolama teknolojileri ve ağ elemanlarıyla bilginin hedefe ulaĢtırıldığı 

görülecektir. 

 

Ağ sistemi iki kiĢisel bilgisayardan oluĢabileceği gibi binlerce iĢ istasyonundan da 

oluĢabilir. Her kullanıcı sahip olduğu donanım ve yazılımların tümünü veya bir kısmını 

paylaĢıma açabilir. 

 

Ağ sisteminin avantajlarını Ģu baĢlıklar altında toplayabiliriz; 

 

 Hızlı ĠletiĢim: Veri haberleĢmesi ile birlikte ses ve video iletiĢimleri de gerçek 

zamanlı olarak gerçekleĢtirilebilir. 

 Ortak Donanımla: Bilgisayar donanımlarında ek olarak kullanılan yazıcı, cd 

yazıcı, disket sürücü gibi donanımlar ortak kullanıma açılabilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Ortak Yazılımlar: Çok kullanıcılı yazılımlar kullanılabilir. 

 Yedekleme: Veri ortak bir yedekleme ortamında yedeklenebilir. Böylece veri 

güvenliği sağlanır. 

 Ġnternet PaylaĢımı: Ağdaki bütün bilgisayarlar bir bilgisayar üzerinden 

internet hizmeti alabilir. 

 

1.2. Sayısal ĠletiĢim 
 

1.2.1. Kodlama 
 

Veri kaynak bilgisayardan, hedef bilgisayara iletilirken parçalar halinde ikilik 

sistemde iletilir. Bu parçaların bir anlam ifade etmeleri için çeĢitli veri kodlama yöntemleri 

ile bir kimlik kazandırılır. Veri bu kimlik ile yolunu bulur, hedef bilgisayarı bilgilendirir, 

hatalı ulaĢıp ulaĢmadığı kontrol edilir, baĢının ve sonunun neresi olduğu belirlenir, veri 

gönderme iĢinin sona erip ermediği anlaĢılır.  

 

Kodlama yöntemleri: 

 

 NRZ, Sıfıra DönüĢsüz (Non Return to Zero) 

 RZ, Sıfıra DönüĢlü (Return to Zero) 

 NRZ I, Sıfıra DönüĢsüz DeğiĢmeli (Non Return to Zero Invertive) 

 AMI, DönüĢümlü Ġz Terslemesi (Alternate Mark Inversion) 

 HDB3, Yüksek Yoğunluklu Çift Kutup 3 (High Density Bipolar 3) 

 PE, Faz Kodlaması (Phase Encode, Manchester) 

 CDP (Conditional Diphase) 

 

1.2.2. Birlikte ÇalıĢabilme, Protokol 
 

Ağ iletiĢimini düzenleyen kurallara protokol denir. Bu kurallar bir mesajın; nasıl 

hazırlanacağını, gönderileceğini, iletiĢim kanalının nasıl düzenleneceğini ve yöneltileceğini 

tanımlar. Protokol standartları genellikle belli kurumlar ve komiteler tarafından yayınlanır. 

 
Senkronize etmek, zaman açısından çakıĢtırmak veya bir konuda zaman açısından 

anlaĢmaya varmak demektir. Verinin fiziksel yollarla iletimi esnasında ortaya çıkabilecek 2 

temel konu vardır. Bunlar bit senkronizasyonu ve karakter senkronizasyonudur.  
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Senkronizasyon deyince saat sinyali (clock pulse) kavramından da bahsetmeliyiz. Saat 

sinyali, birbiriyle çalıĢmak zorunda olan donanım ve yazılımların eĢzamanlı hareket 

etmelerini düzenleyen kavramdır. Her yeni iĢlem, görevine baĢlamak için saat sinyalinin 

gelmesini bekler. 

 

1.2.3. Paralel Ġletim 
 

Dijital olarak kodlanmıĢ bilginin tüm bitleri aynı anda transfer ediliyorsa buna "paralel 

veri iletimi" denir. Paralel veri iletiminde, iletilecek bilginin her biti için ayrı bir kablo 

bağlantısı sağlanır. 

 

Seri veri iletiminde, bir kerede bir karakterin sadece bir biti iletilir. Alıcı makine doğru 

haberleĢme için karakter uzunluğunu, start-stop bitlerini ve iletim hızını bilmek zorundadır. 

Paralel veri iletiminde, bir karakterin tüm bitleri aynı anda iletildiği için start-stop bitlerine 

ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla doğruluğu daha yüksektir. 

 

1.2.4. Seri Ġletim 
 

Seri iletim bilginin tek bir iletim yolu üzerinden n bit sıra ile aktarılmasıdır. Bilgisayar 

ağları üzerindeki iletiĢim seri iletiĢimdir. 

 

1.2.4.1. EĢzamansız Seri Ġletim 

 

EĢzamansız (Asenkron) protokoller karaktere yöneliktir. Yani “iletim sonu (EOT)” 

veya “metin baĢlangıcı (STX)” karakterleri gibi veri bağlantı denetim karakterleri, iletimin 

neresinde ortaya çıkarsa çıksınlar aynı eylemi gerçekleĢtirirler. En çok kullanılan eĢzamansız 

veri iletim protokolleri 8A1/8B1 ve 83B‟dir. 

 
Gönderilen veri bir anda bir karakter olacak sekilde hatta bırakılır. Karakterin baĢına 

baĢlangıç ve sonunda hata sezmek için baĢka bit eklenir. Sonlandığını anlamak için de dur 

biti eklenmektedir. BaĢla biti 0 ve dur biti 1‟dir. 

 

1.2.4.2. EĢzamanlı Seri Ġletim 

 
EĢzamanlı (senkron) protokoller karaktere veya bite yönelik olabilirler. En çok 

kullanılan protokoller BSC ve SDLC „dir. Ġkili eĢzamanlı iletim protokolü (BSC) karaktere 

yönelik ve  eĢzamanlı veri bağlantı iletiĢimi (SDLC) bite yönelik protokollerdir. 

 

EĢzamanlı iletimde baĢla ve dur bitleri gönderilmez. ĠletiĢimde saat sinyalinde 

faydalanılır. Veri ile birlikte saat iĢaretide modüle ederek gönderilir ve uyum sağlanır. 

Senkronizasyonun baĢlaması için, gönderen bilgisayar hedef bilgisayara bir senkronizasyon 

karakteri gönderir. Eğer alıcı bu karakteri tanıyıp onaylarsa iletim baĢlar. 

 

Veri transferi gönderici ve alıcı arasındaki senkronizasyon sonlanıncaya kadar sürer. 

 



 

 6 

1.2.4.3. Gerçek Zamanlı Ġletim 

 

Bu iletimde karĢı taraftan hızlı bir cevap beklenmektedir. Gerçek zamanlı iletim (real-

time transport protocol ) protokollerine verilecek en iyi örnek voIP protokolüdür. Ses ve 

video verisini internet üzerinden taĢımak için paket biçimi standartları tanımlamıĢtır. Gerçek 

zamanlı iletim bir çoklu yayın (multicast) protokolü olarak tasarlanmıĢtır. Daha çok video 

konferans gibi real-time stream media (gerçek zamanlı kesintisiz ortam) uygulamalarında 

kullanılmaktadır. 

 

1.3. Kullanıcı / Sunucu (Client/Server) 
 

Ağ kavramı ilk ortaya çıktığında ana makine (mainframe) adı verilen, bütün ağın 

yükünü sırtında taĢıyan, geliĢmiĢ özelliklere sahip bir bilgisayar ve bu ana makineye bağımlı 

olarak çalıĢan terminal adlı aptal bilgisayarlar vardı. Terminaller, ana makinede bulunan 

iĢlemci ve sabit disk‟i kullanmak için kendilerine yeterli olan ekran, klavye ve ağ 

donanımına sahip basit bilgisayarlardı. En büyük mahzuru, bütün yükü omuzlarında taĢıyan 

ana bilgisayarın sorun çıkarmasıydı. Ana bilgisayarın arızalanması bütün ağın çökmesi 

demekti. Yüksek özelliklere sahip olan ana bilgisayarlar ise çok pahalıydı. 

 

Bu durum, kullanıcı / sunucu modelinin ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. Bu modelde 

bütün bilgisayarlar birbirinden bağımsız çalıĢmaktadır. Her bilgisayar tek baĢına çalıĢmak 

üzere yeterli olan bütün donanıma sahiptir. Ancak bazı ağ iĢlemlerinin gerçekleĢmesi için ağ 

hizmetini veren özel sunucularında varlığı kaçınılmazdır. 

 

Kullanıcı (client)  baĢka bir bilgisayar ya da programdan hizmet talep eden, bilgisayar 

veya programlardır. Bilgiye eriĢim yetkileri sunucu tarafından belirlenir. 

 

Sunucu (server) kullanıcılara hizmet etmekle yükümlü bilgisayar veya programlardır. 

Genellikle bilgiler bu bilgisayarda barındırılır. Kullanıcılara paylaĢım yetkileri dağıtarak, 

kullanım düzenini sağlar. Bir bilgisayarı sunucu yapan üzerinde barındırdığı donanım değil, 

üzerinde sunduğu kaynağı paylaĢıma açmasıdır. Bir ağda sadece bir sunucu olabileceği gibi, 

birden fazla sunucuda olabilir. Ağdaki bir bilgisayar ftp hizmeti verirken, diğer bilgisayarda 

posta veya http hizmeti verebilir. Ayrıca bir sunucu aynı anda kullanıcıda olabilir ve baĢka 

sunuculardan yararlanabilir. 

 

1.4. Alan Ağları 
 

Günümüzde kullanılan yerel alan ağı veya geniĢ alan ağı terimleri aslında bu 

kavramların ilk ortaya çıktıkları zamandaki anlamlarını taĢımamaktadır. Bu kavramlar ilk 

ortaya çıktığında bir yerel ağda istasyonlar arası uzaklık çok azdı ancak günümüzde yerel 

ağlar kilometrelerce büyüklükteki alanları kaplamaktadır. Ancak yine de belli baĢlı 

özellikleriyle birbirlerinden ayrılmaktadırlar. 

 



 

 7 

1.4.1. Yerel Alan Ağları (LAN) 
 

Yerel alan ağları (LAN-Local Area Network) adından da anlaĢıldığı gibi, bir yerleĢke 

veya bir kurum içerisinde oluĢturulan, dıĢa kapalı ağlardır. Bilgisayarlar arası uzaklık birkaç 

kilometreden fazla değildir. Ġstasyonlar küçük bir coğrafi alan içerisindedir. Yerel ağlar 

diğerlerine göre daha hızlı çalıĢırlarken Megabit gibi hızlara eriĢirler. 

 

Örnek olarak, evlerde veya iĢyerlerinde oluĢturulan ağlar yerel alan ağlarına girer. 

Genellikle internet paylaĢımının gerçekleĢtirilmesi, çok kullanıcılı basit programların 

kullanılması veya çok kullanıcılı oyunların oynandığı ağlardır. 

 

1.4.2. Metropolitan Ağlar (MAN) 
 

Metropolitan ağlar (MAN-Metropolitan Area Network) yerel alan ağlarından biraz 

daha büyük ağlardır. Üniversitelerde, büyük iĢyerlerinde oluĢturulan ağlar bu kategoriye 

girer. Ülke çapına yayılmıĢ organizasyonların belirli birimleri arasında sağlanan veri iletiĢimi 

ile oluĢan ağlardır.  

 

1.4.3. GeniĢ Alan Ağları (WAN) 
 

Birbirine çok uzak yerel ağların bir araya gelerek oluĢturduğu geniĢ ağlardır (WAN- 

Wide Area Network). Ağlar arası bağlantı fiber optik bir kablo ile olabileceği gibi uydular 

üzerinden de sağlanabilir. Bu ağlarda kullanılan teknolojiler LAN‟lardan farklıdır. 

Yönlendirici (router) ve çoklayıcı (repeater) gibi ağ elemanlarının kullanılması gerekir. 

Ġstasyonlar çok geniĢ bir coğrafi alana yayılmıĢtır.  

 

1.5. Ağ Topolojileri 
 

Bilgisayar ve yazıcı gibi ağ elemanlarının fiziksel (gerçek) veya mantıksal (sanal) 

dizilimine topoloji denir. Topoloji yerleĢim Ģekli demektir. 

 

Bu konuyu anlatırken kullandığımız terimlerden, merkezi birim olarak 

adlandırdıklarımız hub veya anahtar gibi ağ elemanlarını, istasyon ise bilgisayar ve ağ 

yazıcısı gibi elemanları iĢaret edecektir. 

 

1.5.1. LAN Topolojileri 
 

Yerel alan ağlarında bilgi paketler halinde iletilir. Bu paketlerin iletimi üç farklı 

Ģekilde gerçekleĢir. 

 

 Unicast: Paketin tek bir kaynak istasyondan, tek bir hedef istasyona 

gönderilmesidir. 

 Multicast: Paketin tek bir istasyondan,  ağda çoğaltılarak birden fazla hedef 

istasyona gönderilmesidir. 



 

 8 

 Broadcast: Paketin tek bir istasyondan, ağda çoğaltılarak ağa dahil olan bütün 

istasyonlara gönderilmesidir. Buna bilgi iletiĢimi de denir. 

 

Lan topolojileri arasında en çok kullanılan 3 topoloji Ģunlardır; ortak yol, halka ve 

yıldız topolojileridir. Günümüzde kullanılan en yaygın kullanılan yıldız topolojidir. Bunun 

sebebi performans, kablolama kolaylığı ve fiyatıdır. 

 

1.5.1.1. Ortak Yol (Bus) 

 

Ortak yol topolojisinde tüm iĢ istasyonlarının üzerinde olduğu bir hat (omurga) 

mevcuttur. Bütün istasyonlar hattaki tüm mesajları inceler ve kendine ait mesajları alır. 

Hattaki bilgi akıĢı çift yönlüdür. Kaynak istasyon bilgiyi hatta bırakır. Bilgi her iki yönde 

ilerleyerek hatta yayılır. Ancak bu topolojide aynı anda iki istasyonun bilgi göndermesi 

durumunda bilgi trafiği karıĢır. Bunu önlemek için hattın paylaĢımını düzenleyen protokoller 

kullanılmalıdır.  

 

Ortak yol topolojisi kullanılarak kurulan ağlarda koaksiyel kablo (bakınız öğrenme 

faaliyeti 2- konu 10.1) kullanılır, her bir istasyona T-konnektör takılır. Ġlk ve son istasyona 

ise sonlandırıcı (terminator) bağlanarak ağ sonlandırılır (ġekil 1.1). 

 

 

ġekil 1.1: BNC konnektörler 

 

Bu topoloji ağ performansı en düĢük olan topolojilerden biridir. Ġki istasyon arası 

mesafe ince koaksiyel kullanıldığında 185 metre, kalın koaksiyel kullanıldığında 500 

metredir. Ġki istasyon arası mesafe minimum 0,5 metre olmalıdır. Maksimum 30 istasyon 

kullanılabilir. 

 

Ortak yol topolojisine uygun bağlantıda dikkat edilmesi gereken noktalar Ģunlardır: 

 Bağlantı gerçekleĢtirilirken T-konnektörler doğrudan network kartına 

takılmalıdır. 
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ġekil 1.2: BNC doğru bağlantı 

 

 Eğer bir istasyon uzağa yerleĢtirilecekse T-konnektör‟den çıkacak bir kablo ile 

uzatma yapılmamalıdır.  

 

 

ġekil 1.3: BNC yanlıĢ bağlantı 

 

 Uzaktaki bir bilgisayarın sisteme bağlanması için, ġekil 1.4 ve 1.5‟de görüldüğü 

gibi 2 çözüm üretebiliriz. 

 

 

ġekil 1.4: BNC çözüm 1 
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ġekil 1.5: BNC çözüm 2 

 

 Üstünlükleri 

 

o Kablo yapısı güvenilirdir. 

o Yeni bir istasyon eklemek kolaydır. 

o Merkez birime ihtiyaç duyulmaz. 

 

 Mahzurları 

 

o Maksimum 30 istasyon bağlanabilir. 

o Ağın uzunluğu ince koaksiyelde 185, kalın koaksiyelde 500 

metreden fazla olamaz. 

o Bir istasyonun arızalanması bütün ağı devre dıĢı bırakır. 

o Arıza tespiti zordur. 

 
1.5.1.2. Halka (Ring) 

 

Bu topolojide her istasyon bir halkanın elamanıdır ve halkada dolaĢan bilgi bütün 

istasyonlara ulaĢır. Her istasyon halkada dolaĢan bilgiyi ve hedef adresi alır. Hedef adres 

kendi adresi ise kabul eder. Aksi takdirde gelen bilgi iĢlem dıĢı kalır.  

 

Halkadaki bilgi akıĢı tek yönlüdür. Yani halkaya dahil olan bilgisayarlar gelen bilgiyi 

iletmekle görevlidir. Ancak günümüzde pek çok halka ağı iki kullanmakta ve çift yönlü bilgi 

akıĢı elde etmektedir. Herhangi bir sonlandırmaya gerek duyulmaz. 
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ġekil 1.6: Halka topoloji 

 

En yaygın olarak kullanılan, IBM tarafından oluĢturulan token ring topolojisidir. 

Halka içinde dolanan bilginin denetimi amacıyla, token (jeton) adı verilen bir bilgi ağda 

dolanır. Token hedef bilgisayara ulaĢtıktan sonra, o bilgisayar tarafından değiĢtirilerek tekrar 

ağa bırakılır. Yani her bir istasyon gelen kablo için alıcı, giden kablo için gönderici görevi 

görür. 

 

Halka topoloji kullanılarak 4 – 16 Mbps hıza ulaĢmak mümkündür. 

 Üstünlükleri 

 Maliyeti düĢüktür. 

 Her bir istasyon gönderici olarak görev yaptığından sinyal zayıflaması 

çok düĢüktür. 

 Ağda hiçbir çakıĢma meydana gelmez. 

 Performansı yüksektir. 

 Kolay ve hızlı kurulur. 

 Arıza tespiti kolaydır. 

 Mahzurları 

 Halkaya dahil olan bir istasyonun arızalanması, ağın çökmesine sebep 

olur. 

 Hub ile istasyon arası 100 metreden fazla olamaz. 

 



 

 12 

1.5.1.3. Yıldız (Star) 

 

Bu topolojide ağdaki iletiĢimin gerçekleĢmesi için bir merkezi birim bulunur ve bütün 

istasyonlar bu merkezi birime bağlanır. Ortak yol topolojisine göre performansı daha 

yüksektir, güvenilirdir fakat daha pahalı çözümler sunar.   

 

Bir istasyondan diğerine gönderilen bilgi önce bu merkez birime gelir, buradan hedefe 

yönlendirilir. Ağ trafiğini düzenleme yeteneğine sahip bu merkezi birim, hub veya anahtar 

(switch) olarak adlandırılır. Hub ve anahtar gibi ağ elemanları öğrenme faaliyeti 2‟de 

ayrıntılı olarak ele alınmıĢtır.  

 

ġekil 1.7: Yıldız topoloji 

 

Bu topolojiye dayalı bir sistem kurulurken korumasız çift bükümlü UTP (Unshielded 

Twisted Pair-Korumasız Çift Bükümlü)  veya korumalı çift bükümlü STP (Shielded Twisted 

Pair-Korumalı Çift Bükümlü) kablo kullanılır. Ġstasyonların merkezi birime (hub) olan 

uzaklığı maksimum 100 metredir. Kullanılan ağ kartına veya kabloya göre ağ farklı hızlarda 

çalıĢabilir. 

 

Merkezde bulunan hub veya anahtar üzerindeki ıĢıklara bakılarak arızalı olan istasyon 

bulunabilir. Bir istasyonun arızalanması ağ trafiğini etkilemez.  

 Üstünlükleri 

 Bir istasyonun arızalanması ağı etkilemez. 

 Ağ yeni bir istasyon eklemek çok kolaydır. 

 Ağ yönetimi çok kolaydır. 

 Kullanılan ağ elemanlarına göre yüksek hızlar elde edilebilir. 
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 Mahzurları 

 Merkezi birimdeki hub‟da oluĢacak bir arıza, hub‟a bağlı bütün 

istasyonları devre dıĢı bırakır. 

 Her bir istasyon için ayrı bir kablo çekilmesi gerekir. Bu da maliyeti ve 

kablo kirliliğini arttırır. 

 

1.5.2. WAN Topolojileri 
 

1.5.2.1. Ağaç 

 

Ağaç topolojisinin diğer adı hiyerarĢik topolojidir. Ağacın merkezinde sorumluluğu en 

fazla olan bilgisayar bulunur. Dallanma baĢladıkça sorumluluğu daha az olan bilgisayarlara 

ulaĢılır. Bu topoloji çok büyük ağların ana omurgalarını oluĢturmakta kullanılır. 

 

 

ġekil 1.8: Ağaç topolojisi 

 

1.5.2.2. Örgü 

 

Bu topolojide geometrik bir düzen yoktur. Her bilgisayar kendisine en yakın 

bilgisayara eklenerek yerleĢim Ģekli oluĢturulur (ġekil 1.9). 
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ġekil 1.9: Örgü topolojisi 

 

1.6. OSI BaĢvuru Modeli 
 

OSI (Open Systems Interconnection-Açık Sistem Mimarisi) modeli ISO (International 

Standards Organization-Uluslararası Standartlar Yapısı) tarafından geliĢtirilen ve birbirleriye 

iletiĢime geçen bilgisayarların iletiĢim kurallarını belirler. 

 

Bilgisayarlar arası iletiĢim ortaya ilk çıktığında her üretici kendi standartlarına göre 

iletiĢimi gerçekleĢtiriyordu. Bu da birbirinin konuĢtuğu dili anlamayan iki milletten insanın 

anlaĢamaması gibi bir durum ortaya çıkardı. Çözüm olarak nasıl ki insanlık olarak 

Ġngilizceyi ortak dil olarak kabul ettiyse, OSI modelide ortak dil olarak kabul edilmiĢtir.  

 

Böylece bu modeli temel alan bütün üreticilerin ürünleri birbirleri ile 

anlaĢabilmektedir. Bu yüzden OSI sanal bir referans olarak kabul edilebilir. OSI olmazsa 

olmazsa olmaz bir kural değildir. Ancak bu modele uygun sistemler kurulmazsa, diğer 

sistemlerle iletiĢim kurulamaz. 
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1.6.1. OSI Katmanları 
 

Katman Görevi 

Uygulama(Application ) Kullanıcı uygulamalarına servis sağlar. 

Sunum(Presentation) Veri dönüĢümünü gerçekleĢtirir. 

Oturum(Session) Sistemler arasındaki iletiĢimi sağlar. 

UlaĢım(Transport) Uçtan uca haberleĢme kontrol sağlar. 

Ağ(Network) Network bağlantısını düzenlemek, devam ettirmek ve 

sonlandırmaktan sorumlu. 

Veri bağı(Data link) Fiziksel bağlantıyı sağlar. Veri frame'lerini 

(çerçevelerini) düzenler.  

Fiziksel(Physical) Veri iletimi ortamı düzeyinde verilerin elektrik 

sinyalleri olarak iletimini sağlar. 

 

Bu katmanları (layer) 7 baĢlık altında inceleyebiliriz.  

 

1.6.1.1. Uygulama Katmanı (Application Layer) 

 

Bilgisayar uygulamaları ve ağ arasında arabirim görevi görür. Kullanıcı tarafından 

çalıĢtırılan uygulamalar bu katmanda tanımlıdır. Uygulamaların ağ üzerinde çalıĢmaları 

sağlanır. 

 

FTP (File Transfer Protocol-Dosya Aktarım Protokolü), SNMP (Simple Network 

Management Protocol-Basit Ağ Yönetim Protokolü), e-mail, web tarayıcıları ve veri tabanı 

uygulamaları bu katmanda çalıĢan uygulamalara örnektir. 

 

Uygulama katmanının baĢka bir görevi de farklı sistemler arasındaki dosya transferini 

düzenlemektir. Her sistem kendine özgü dosya biçimlerine, isimlerine sahiptir. Yani 

birbirleri ile ortak çalıĢabilmek için uygulama katmanına ihtiyaç duyarlar. 

 

1.6.1.2. Sunum Katmanı (Presentation Layer) 

 

Sunum katmanında veri düzenlenerek uygulama katmanına sunulur. Zaten adını da 

buradan almıĢtır. Veri üzerindeki kodlama, dönüĢtürme ve biçim verme iĢlemi burada 

gerçekleĢtirilir.  

 

Sunum katmanı gönderilen paketleri veri haline çevirir, yani veriyi karĢı bilgisayar 

tarafından anlaĢılır bir düzene sokar. Böylece farklı uygulamalar aynı verileri ortak olarak 

kullanabilir. Örneğin, bazı sistemler X harfini 8 bitle ifade ederken, bazıları da 16 bitle ifade 

edebilir. Ancak kullanıcı için önemli olan verinin görünen kısmıdır. ĠĢte anlaĢılır bir biçime 

dönüĢtürme iĢini sunum katmanı gerçekleĢtirir. 
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Ayrıca bu katmanda veriyi sıkıĢtırma, açma, Ģifreleme, Ģifre çözme iĢlemleri 

gerçekleĢtirilir. JPEG, TIFF, MPEG bu katmanda tanımlanan standartlardan bazılardır. 

 

1.6.1.3. Oturum Katmanı (Session Layer) 

 

Oturum katmanında iki nokta arasında iletiĢim bağlantısı kurulur, baĢlatılır ve sona 

erdirilir. Bu katmanda kimlik, güvenlik ve yönetim iĢleri yerine getirilir. Ġki bilgisayara ait 

uygulamalar arasındaki bağlantının yapılması, kullanılması ve bitirilmesi iĢlemleri 

gerçekleĢtirilir.  

 

Oturum katmanının sağladığı pek çok servis vardır. Örneğin, bir dosya transferi 

esnasında meydana gelecek aksaklıklar bu katman tarafından düzenlenir. Dosya transferi 

sırasında meydana gelebilecek bir kopma, oturum katmanı tarafından yerleĢtirilen kontrol 

noktaları sayesinde transferin kaldığı yerden devam etmesini sağlayacaktır. 

 

SQL, ASP, NetBIOS, Sockets ve X Window bu katmanda çalıĢan protokollerdir. 

 

1.6.1.4. UlaĢım Katmanı (Transport Layer) 

 

UlaĢım katmanın görevi, üst katmanlardan gelen veriyi ağ paketi boyutunda parçalara 

bölmektir. Bu katman iki bilgisayar arasında mantıksal bir bağlantı kurar. 

 

 Bir üst katmandan aldığı verileri segment‟lere bölerek bir alt katmana iletir ve 

bir alt katmandan aldığı segmentleri bir üst katmana iletir. 

 AkıĢ denetimi yöntemi ile verinin zamanında karĢıya ulaĢıp ulaĢmadığını 

kontrol eder.  

 Gönderilen segment‟lerin karĢı tarafta tekrar aynı düzenle birleĢtirilmesini 

sağlar. 

 

NetBEUI, TCP ve SPX bu katmanda çalıĢan protokollerdir. 

 

1.6.1.5. Ağ Katmanı (Network Layer) 

 

Ağ katmanının temel görevi yönlendirmedir. Verinin hedef bilgisayara ulaĢabilmesi 

için, yönlendiricilerin ihtiyacı olan bilgilerin eklendiği katmandır.  

 

Yönlendirme iĢlemi verinin farklı bir ağdaki hedefe ulaĢmasında hangi yolun en doğru 

yol olduğunun belirlenmesidir. Yönlendiriciler (router) bu katmanda tanımlıdır. Bu 

katmanda veri bloklarına paket adı verilir. Veri paketleri ağ adresleri kullanılarak en uygun 

yönlendirme iĢlemine tabi tutulur. 

 

IP ve IPX bu katmanda çalıĢan protokollerdir. Ağ katmanındaki yönlendirme 

protokollerine örnek olarak RIP, IGRP, OSPF ve EIGRP verilebilir. 
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1.6.1.6. Veri Bağı Katmanı (Datalink Layer) 

 

Veri bağı katmanının büyük bir bölümü ağ kartı içinde gerçekleĢir. Bu katmanda veri 

çerçeve (frame) adını alır. Çerçevenin yapısı hakkında geniĢ bilgiye öğrenme faaliyeti 2 1.1. 

Ethernet kartları baĢlığı altında yer verilmiĢtir. 

 

Veri paketlerine hata kontrol bitleri, alıcı ve verici adresleri (MAC adresi) eklenerek 

oluĢturulan çerçeveler, fiziksel katmana gönderilir. Çerçevenin doğru iletilip iletilmediğini 

denetler. Hatalı olan çerçeveleri tekrar gönderir. Çerçevelerin hata denetimi CRC (Cyclic 

Redundancy Check ) yöntemiyle yapılır. 

 

Anahtar (switch) ve köprüler (bridge) bu katmanda tanımlıdır. 

 

1.6.1.7. Fiziksel Katman 

 

En alt katmandır verilerin gönderilmesi ve alınmasından sorumludur. Verileri bit 

olarak hedefe iletmekle görevlidir. Ağın elektriksel ve mekaniksel yöntemleri yani fiziksel 

bağlantı burada belirlenir. Kablolama ve ağ kartına bağlanmayı içeren standartlar kullanılır. 

Ağ bağlantısı bakır ve fiber optik kablolarla olabileceği gibi, kablosuz bağlantılarla da 

olabilir. 

 

IEEE 802.3, 802.4 ve 802.5 standartları yaygın olarak kullanılmaktadır. Hub‟lar 

fiziksel katmanda tanımlıdır. Hub, kablolama ve konnektörler hakkında geniĢ bilgiye 

modülün ilerleyen bölümlerinde ulaĢabilirsiniz. 

 

1.6.2. Katmanlararası Sanal ĠletiĢim 
 

OSI modeli aslında sanal bir kavramdır. OSI programları veya donanımlarına herhangi 

bir yerde karĢılaĢamazsınız. OSI modelini üreticiler tarafından referans kabul edilen ortak bir 

dil olarak düĢünebiliriz. 

 

ġekil 1.10: OSI baĢvuru modelinin çalıĢma algoritması 
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Ġki bilgisayar birbirleriyle iletiĢime geçmeden önce, sırasıyla uygulama katmanından 

baĢlayarak bütün katmanlar ile görüĢülür. Veri fiziksel hattan hedefe ulaĢır ve iĢlem 

tersinden devam eder. Her katman bir sonraki katmana veriyi iletirken kendi bilgisini 

ekleyerek gönderir.  

 

ġekil 1.10‟da görülen OSI modelindeki 7 katmanın en altında yer alan iki katman 

yazılım ve donanım, üstteki beĢ katman ise genelde yazılım yolu ile çözülmüĢtür. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

ÖLÇME SORULARI 
 

AĢağıdaki cümlelerde bazı kelimelerin yerleri boĢ bırakılmıĢtır. BoĢ bırakılan yerlere 

doğru kelimeleri yazınız. Sorulara verdiğiniz cevapları modül sonunda verilen doğru 

cevaplarla karĢılaĢtırarak kendinizi kontrol ediniz. 

 

1. Ağ iletiĢimini düzenleyen kurallara …………. denir.  

2. …………. etmek, zaman açısından çakıĢtırmak veya bir konuda zaman açısından 

anlaĢmaya varmak demektir. 

3. …………. sinyali birbiriyle çalıĢmak zorunda olan donanım ve yazılım eĢzamanlı hareket 

etmelerini düzenleyen kavramdır. 

4. Dijital olarak kodlanmıĢ bilginin tüm bitleri aynı anda transfer ediliyorsa buna  …………. 

veri iletimi denir. 

5. Bilgisayar ağları üzerindeki iletiĢim  …………. iletiĢimdir. 

6. Kullanıcılara hizmet etmekle yükümlü bilgisayar veya programlarına  …………. denir. 

7. BaĢka bir bilgisayar yada programdan hizmet talep eden, bilgisayar veya programlara  

…………. denir. 

8. Evlerde, iĢyerlerinde oluĢturulan ağlar  …………. alan ağlarına girer. 

9. …………. yerel alan ağlarının 3 harfli kısaltmasıdır. 

10. Lan topolojileri arasında en çok kullanılan 3 topoloji  …………., ………….  ve  

………….  topolojileridir.  

11. …………., paketin tek bir istasyondan, ağda çoğaltılarak ağa dahil olan bütün 

istasyonlara gönderilmesidir. Buna yayın iletiĢim de denir. 

12. Ortak yol topolojisi kullanılarak kurulan ağlarda  …………. kablo kullanılır, her bir 

istasyona  …………. -konnektör takılır. 

13. Ortak yol topolojisinde iki istasyon arası mesafe ince koaksiyel kullanıldığında  

…………. metre, kalın koaksiyel kullanıldığında  …………. metredir. 

14. Halka topolojisinde halka içinde dolanan bilginin denetimi amacıyla, …………. adı 

verilen bir bilgi ağda dolanır. 

15. Yıldız topolojisinde istasyonların merkezi birime (hub) olan uzaklığı maksimum  

…………. metredir. 

16. Yıldız topolojiye dayalı bir sistem kurulurken  …………. veya   …………. kablo 

kullanılır. 

17. Yıldız topolojisinde merkezi birim olarak kullanılan  …………. veya  …………. 

üzerindeki ıĢıklara bakılarak arızalı olan istasyon bulunabilir. 

18. …………. topolosinde ağın merkezinde sorumluluğu en fazla olan bilgisayar bulunur. 

19. Dallanma baĢladıkça sorumluluğu daha az olan bilgisayarlara ulaĢılır. 

20. …………. modeli  birbirleriye iletiĢime geçen bilgisayarların iletiĢim kurallarını belirler 

ve  …………. katmandan oluĢur. 

21. …………. katmanı bilgisayar uygulamaları ve ağ arasında arabirim görevi görür. 

22. Kullanıcı tarafından çalıĢtırılan uygulamalar bu katmanda tanımlıdır. 

23. …………. katmanında iki nokta arasında iletiĢim bağlantısı kurulur, baĢlatılır ve sona 

erdirilir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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24. …………. katmanı verinin hedef bilgisayara ulaĢabilmesi için, yönlendiricilerin ihtiyacı 

olan bilgilerin eklendiği katmandır. 

25. Anahtar ve köprüler ………….  katmanında tanımlıdır. 

 

 

DOĞRU / YANLIġ TESTĠ 

AĢağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlıĢ olarak değerlendiriniz. Sorulara 

verdiğiniz cevapları modül sonunda verilen doğru cevaplarla karĢılaĢtırarak kendinizi kontrol 

ediniz. 

 

  DOĞRU YANLIġ 

26 Günümüzde en yaygın kullanılan ağ topolojisi halka 

topolojisidir. 

  

27 Ortak yol topolojisinde tüm istasyonların üzerinde olduğu bir 

hat (omurga) mevcuttur. 

  

28 Ortak yol topolojisinde bir istasyonun arızalanması bütün ağı 

devre dıĢı bırakır. 

  

29 Halka topolojisinde halkaya dahil olan bir istasyonun 

arızalanması, sadece o istasyonu etkiler ağ çalıĢmaya devam 

eder. 

  

30 Yıldız topolojisinde bir istasyonun arızalanması ağ trafiğini 

etkilemez.  

  

31 Örgü topolojisinde her bilgisayar kendisine en yakın 

bilgisayara eklenerek yerleĢim Ģekli oluĢturulur. 

  

32 Veri üzerindeki kodlama, dönüĢtürme ve biçim verme iĢlemi 

oturum katmanında gerçekleĢtirilir. 

  

33 Veri bağı katmanı en alt katmandır, verilerin gönderilmesi ve 

alınmasından sorumludur. 

  

34 Ağ elemanlarının fiziksel veya mantıksal dizilimine topoloji 

denir. 

  

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. Cevap anahtarı modülün 

sonundadır. 

 

Tüm sorulara “doğru” cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Ağ elemanlarını tanıyarak, topolojiye uygun montaj iĢlemini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 Size en yakın bilgisayar laboratuarına giderek, hangi ağ elemanlarının 

kullanıldığını öğreniniz. Bir ağ kartını kontrol ederek konnektörün, telefon 

kablolarında kullanılan konnektörlerden farkını öğreniniz. 

 

2. AĞ DONANIM ELEMANLARI 
 

2.1. Ağ Kartları 
 

Bilgisayarları ve diğer cihazları ağa bağlamada kullanılan kartlardır. Ağ kartı NIC 

(Network Interface Card) olarakta adlandırılır.   

 

Veriler bilgisayarda ikilik sistemde iĢlenirler. Ağ kartları bu verileri elektrik, ıĢık veya 

radyo sinyalleri ile diğer bilgisayarlara iletir. Ağ kartları hız ve bağlantı yolları bakımından 

da farklılık gösterir. ISA, PCI, USB, PCMCIA gibi bağlantı yuvalarını kullanan ağ kartları 

vardır. Günümüzde en çok kullanılan ağ kartları PCI bağlantı yuvalarını kullanırlar.  

 

Bir ağ tasarımı yaparken ağın hızı, maliyeti ve kablolama Ģekline göre bir seçin 

yapılmalıdır. Bu seçimler Ģunlar olabilir: 

 

Protokol Kablo Hız Topoloji 

Ethernet UTP, Koaksiyel 10-100 Mbps Ortak yol, Yıldız, Ağaç 

Token Ring UTP 4-16 Mbps Yıldız – Mantıksal halka 

FDDI Fiber optik 100 Mbps Ġkili Halka 

ATM UTP, Fiber optik 155-2488 Mbps  Ortak yol, yıldız, halka 

 

Bu baĢlıklar hakkında daha fazla bilgi edinmek için aĢağıdaki 4 konuyu inceleyiniz. 

MAC Adresi 

Her bir ağ kartının kendine özgü, dünyada baĢka bir kartta olmayan 48-bitlik fiziksel 

adresi vardır. yani MAC adresi olarak adlandırılır. MAC adresi (Media Access Control-

ortama eriĢim) 2 adet 24 bitlik adresten oluĢur. Ġlk 24 bit IEEE (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers) isimli kurum tarafından üretici firmaya verilen kısımdır. Ġkinci 24 bit 

ise, üretici firmanın her ürettiği karta verdiği adres kısmıdır. Örneğin, bir MAC adresi 00-50-

05-1A-00-AF Ģeklinde olabilir. Bu adres o ağ kartı üzerine, üretildiği firma tarafından ROM 

üzerine kaydedilir ve bir daha değiĢtirilemez. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1.1. Ethernet 
 

Ethernet en bilinen ve en çok kullanılan ağ teknolojisidir. Kullanımı çok 

yaygınlaĢmıĢtır. Ağ kartı ile Ethernet kartı aynı anlamda kullanılmaktadır. Ethernet ortaya 

çıktığından beri kullanım kolaylığı ve üretim haklarının herkese açık olması sebebiyle en çok 

kullanılan LAN teknolojisi olarak ağ dünyasında büyük bir yer edinmiĢtir. 

 

Resim 2.1: PCI Ethernet kartı 

Belirli standartlar kullanarak,  100 Mbps (mega bit per second / saniyede transfer 

edilen veri miktarı) hıza kadar veri transferi gerçekleĢtirilebilir. GeliĢmiĢ kablolama 

sistemleri (fiber optik)  ile daha yüksek hızlara ulaĢmak mümkündür. 

 

Internet'in DSL ve kablo modem gibi yüksek hızlı geniĢ bant cihazlar ile her eve 

girmesi, ethernet‟e olan ihtiyacı arttırmaktadır. 

 

IEEE 1985 yılında "IEEE 802.3 Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications" ismiyle yeni 

Ethernet standardını yayınladı. Bu tarihten sonra standart belirleme iĢi ISO tarafından 

yapılmaktadır. Bu tarihten itibaren üretilen tüm ürünler  IEEE 802.3 CSMA/CD  standardına 

uygun olarak üretilmiĢtir. Piyasada IEEE 802.3 CSMA/CD standardına göre üretilen ürünler 

Ethernet teknoloji olarak adlandırılır. 

 

IEEE kurumu tarafından belirlenen Ethernet tipleri Ģunlardır. Burada 10 ifadesi hız 

yani 10 Mbps anlamına gelmektedir. Base ifadesi baseband, broad ifadesi broadband 

anlamına gelmektedir. 

 

 Ethernet Kablo Teknolojileri 

 10Base2: Ġnce koaksiyel kablo ile 10Mbit hızında Ethernet ağı. Ucuzluğu 

sebebiyle (cheapernet) veya ince kablo kullanıldığı için ince ethernet 

(thinnet) olarak ta adlandırılır. 2 rakamı maksimum kablo uzunluğunu 

ifade etmektedir ki ince koaksiyel kablo maksimum 185 m olmalıdır. 

 10Base5: Kalın koaksiyel kablo ile l0Mbit hızında Ethernet ağı. Kalın 

ethernet (thicknet) olarak da adlandırılır. 5 rakamı maksimum kablo 

uzunluğunu ifade etmektedir, kalın koaksiyel kablo maksimum 500 m 

olmalıdır. 

 10BaseF: Fiber optik kablo ile l00Mbit hızında Ethernet ağı. F ifadesi 

fiber optik kablo kullanıldığını belirtir. 
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 10BaseT: Korumasız çift bükümlü (unshielded twisted pair) kablo 

üzerinde l0Mbit hızında Ethernet. T ifadesi kablo tipini (twisted pair) 

belirlemektedir. Fast Ethernet (hızlı ethernet) olarak da anılır. 10BaseT, 

ortak yol-yıldız topolojileri kullanan ethernet kablolama sistemini 

tanımlar. Kullanılan kablo haricinde ethernet paket yapısı ve çalıĢma 

mantığı 10Base2 ve 10Base5 ile aynıdır 

 100BaseT: Korumasız çift bükümlü (unshielded twisted pair) kablo 

üzerinde l00Mbit hızında Ethernet. T ifadesi bükümlü kablo (twisted 

pair) kullanıldığını belirtir. 

 10Base36: Broadband yayın yapan kablo ile 10Mbit hızında Ethernet ağı. 

Kablo uzunluğu maksimum 3600 metre olabilir. 

 Ethernet ÇalıĢma Esası 

Ethernet kartı veriyi hatta (kabloya) bırakmadan önce, hattı denetler. Eğer hat baĢkası 

tarafından kullanılmıyorsa gönderen ve alıcının Mac adreslerini içeren veriyi hatta bırakır.  

 

Ethernet veriyi çerçeveler haline getirerek diğer bilgisayarlara gönderir. Veri hatta 

bırakılmadan önce protokollerden faydalanılarak, verinin baĢ ve son tarafına çeĢitli bilgiler 

eklenir. 

 

Öntakı 

 

7 byte 

BaĢla 

Ayıracı 

1 byte 

Alıcı 

adresi 

6 byte 

Gönderici 

adresi 

6 byte 

Paket 

uzunluğu (tür) 

2 byte 

Veri 

 

46-1500 byte 

CRC 

 

4 byte 
 

ġekil 2.1: Ethernet çerçeve formatı 

 

 Öntakı: Alıcı ile verici saatinin senkronize olmasını sağlar. 

 Alıcı adresi: Çerçeveyi alacak bilgisayarın MAC adresini içerir. 

 Gönderici adresi: Çerçeveyi gönderen bilgisayarın MAC adresini içerir. 

 Paket uzunluğu (Tür): Alınan çerçevelerin hangi üst katman 

protokolüne veya fonksiyonuna gönderileceğini belirler 

 Veri: Aktarılacak veridir. 10 Mbps‟lık ağlarda 46 ile 1500 byte arasında 

olmalıdır. 

 Çerçeve hata sınama (CRC): Bir tür hata sınama algoritmasıdır. Öntakı 

dıĢında çerçevenin tüm bitleri için yapılır. Verinin karĢıya doğru ulaĢıp 

ulaĢmadığını denetler. 
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 Ethernet Kartı Seçimi 

 

Ethernet kartlarında kullanılacak kablolama tipine göre BNC, RJ-45 VE AUI 

konnektörleri olabilir. Bazı Ethernet kartlarında birden fazla konnektör yuvası bulunabilir, 

bunlara Combo Ethernet kartları denir. Karttaki konnektör yuvası sayısı arttıkça Ethernet 

kartının fiyatı artar. Ayrıca günümüzde Ethernet o kadar çok yaygınlaĢmıĢtır ki, anakart 

üreticileri anakart üzerine (onboard) ethernet kartlarını gömmektedirler.  

 

 

Resim 2.2: Onboard ethernet kartı 

 

Piyasada Ģu anda en çok UTP kablo ve RJ-45 birleĢimi kullanılmaktadır. BNC 

kablolama artık yerini UTP kablolamaya bırakmaktadır. 

 

    

Resim 2.3: Hub ve ethernet kartı ıĢıkları 

 

Bu kablolamada bütün kabloların toplanarak birleĢtiği merkezi bir birim (hub) vardır. 

Hub üzerindeki ıĢıklar kontrol edilerek hangi portların aktif, hangilerini pasif olduğu veya 

arızalı olduğu kontrol edilebilir. Aynı zamanda bazı ağ kartlarının üzerinde de bu ıĢıklardan 

mevcuttur. Kart üzerinden de kontrol edilebilir. YeĢil ıĢık yanması ve hatta yanıp sönmesi 

iletimin gerçekleĢtiğini bildirir. 

 

UTP kablolamada her bilgisayar hub‟a farklı bir kablo ile bağlandığından herhangi bir 

arızada o kabloya bağlı olan bilgisayar devre dıĢı kalacaktır. 

 

Piyasada Ģu anda kullanılan kartların hemen hemen hepsi autosense özelliğine sahiptir. 

Yani bağlandıkları ağın hızına uyum sağlayıp, o hızda çalıĢırlar.  

 Combo Ethernet Kartları 

Bazı Ethernet kartlarında birden fazla konnektör yuvası bulunabilir. Örneğin, hem 

koaksiyel, hem de UTP kablo takılabilen ağ kartları mevcuttur (Resim 2.4). Ancak dikkat 

edilmesi gereken nokta iki bağlantıda aynı anda yapılamaz. Aynı anda sadece bir konnektör 

kullanılabilir. 
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Resim 2.4: Combo ethernet kartı 

 

Eski combo kartlarda hangi konnektörün kullanılacağına dair jumper‟lar 

bulunmaktaydı. Bu jumper‟lar isteğe göre ayarlanarak konnektör seçimi yapılırdı. Bazı 

kartlar ise özel yazılımları ile bu seçimi yapar. Daha yeni kartlar ise otomatik tanıma 

özelliğine sahiptir, kablonun hangi konnektöre takılı olduğunu tanır ve ona göre çalıĢır. 

 Jumper 

Seçim veya ayar yapmak üzere elektronik devrelerin üzerine yerleĢtirilmiĢ küçük 

kapaklardır. Takıldıkları yerdeki iki teli kısa devre yapar. Yani birbirine bağlar. 

 

 

Resim 2.5: Jumper 

 

 Ethernet Kartının Takılması 

Aldığınız ethernet kartı 10 Mbps, 10/100 Mbps veya 1000Mbps (1Gbps) hızında 

olabilir, büyük bir ihtimalle bu kart PCI bir karttır.  

 Bilgisayar kasasını açın. 

 BoĢ PCI yuvalardan birine bu kartı düzgün bir Ģekilde yerleĢtiriniz.  

 Anakarta zarar vermeyecek Ģekilde üzerinden tam oturması için 

bastırınız.  

 YerleĢtiğinden eminseniz kasayla olan birleĢim yerini bir vida ile 

sıkıĢtırınız. 

 Kasanın kapağını kapatınız. 

 Kullanacağınız ağ kablosunu doğru Ģekilde konnektöre yerleĢtiriniz. 
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Bundan sonra sıra Ethernet kartının iĢletim sistemine tanıtılmasına gelir. Kartınız tak 

ve çalıĢtır (PnP) özelliği taĢıdığından, büyük bir ihtimalle iĢletim sistemi tarafından otomatik 

olarak algılanacaktır. 

 

2.1.2. Token Ring 
 

Token Ring network IBM tarafından geliĢtirilmiĢtir. Daha sonra ANSI/IEEE standardı 

(IEEE 802.5) olmuĢtur. Token passing (jeton aktarım) eriĢim yöntemini kullanır. 

 

Token Ring ağında bilgisayarlar yıldız bağlantı Ģekline göre kurulurlar ve bir merkezi 

birime bağlanırlar. Ancak mantıksal bir halka bağlantısı varmıĢ gibi çalıĢırlar. Sinyal bu 

mantıksal halka içinde dolanır. Bu ağda jeton (token) adı verilen bir veri vardır. Bu jeton 

ağda dolanır. Bir bilgisayar veri iletmek istiyorsa veriyi jetona ekler ve veri halkadaki 

dolaĢımına devam eder. Jeton her bilgisayara uğrar, bilgisayar kendisine gelmiĢ bir bilgi 

varsa bu bilgiyi alır ve jetonu tekrar halkaya bırakır (ġekil 2.6). 

 

 

 

ġekil 2.6: Token ring ağında jeton’un dolaĢımı 

 

Bu sistemde verilerin çakıĢması mümkün değildir. Bu sebeple ağın geniĢlemesi ile 

ortaya çıkan performans düĢüklüğü bu yöntemde daha azdır. Ancak token ring için gereken 

ağ donanımının ethernet‟e göre 4-5 kat daha pahalı olması bu sistemin en büyük 

mahzurudur. 
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Resim 2.2: Token ring ağ kartı 

 

Token Ring fiber optik kablo veya twisted pair kablo kullanır. Yıldız-kablolamalı 

halka (star-wired ring) topolojisi ile ağ üzerine yerleĢtirilir. 4Mbps veya 16Mbps veri iletiĢim 

hızlarında çalıĢır. 

 

Pek yaygın değildir. Yaygın olmamasının ana sebebi, bu yapıyı geliĢtiren tek bir firma 

vardır. Ortak geliĢtirilmediği için genel anlamda pek kabul görmemiĢtir.   

 

Token ring ağlarında MAU (Media Access Unit-Ortam EriĢim Birimi) adı verilen, 

ethernetteki hub‟a benzeyen merkezi bir birim bulunur. Ağdaki bilgisayarlar yıldız Ģeklinde 

MAU „ya bağlanır. MAU içinde mantıksal yapı tutulur. Ancak token ring kartlar ve MAU 

„nun fiyatı oldukça yüksektir. 

 

2.1.3. FDDI 
 

Fiber Distributed Data Interface (FDDI-Fiber Dağıtık Veri BağdaĢtırıcı), genellikle 

uzak mesafelerdeki bir veya daha fazla yerel alan ağını birbirine bağlamak için geliĢtirilmiĢ 

ağ protokolüdür.  

 

Yüksek hıza ihtiyaç duyulan ağlarda kullanılır. 100 Mbps hızında token-passing (jeton 

atlatma) eriĢim tekniğine sahiptir. Fiber optik kablo teknolojisi ile bağlantı sağlanır. Ancak 

günümüzde bakır telden yapılmıĢ kablo ile de iletim sağlanabilmektedir. 
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Resim 2.3: FDDI ağ kartı  

 

Token Ring ağlarda bir bilgisayar Token‟a veri yükledikten sonra Token tekrar 

boĢalıncaya kadar ağ üzerinde tekrar baĢka bir iletim olmaz. Yani ağ tam kapasiteyle 

kullanılamaz. Ancak FDDI ağlarda jeton‟un boĢalmasını beklenmeden yeni veriler ardı 

ardına gönderilebilir. Bir bilgisayarın ağa koymuĢ olduğu veri, tekrar kendisine ulaĢıncaya 

kadar halkada dolaĢır. 

 

Bu protokolün en büyük üstünlüğü, çakıĢmaların sayısını azaltmasıdır. Bu yüzden bu 

protokol 100Mb/s hızında daha verimli olarak çalıĢabilmektedir. FDDI, fiber-optik tabanlı 

olduğundan çok daha büyük kablo uzunluklarına imkân sağlar. Böylece, tek bir fiber-optik 

kablo ile 200 km.'ye kadar iletiĢim sağlanabilir. 

 

2.1.4. ATM 
 

Asynchronous Transfer Mode (ATM-Asenkron Aktarım Modu) paket anahtarlama 

temeline göre çalıĢan bir veri protokolüdür. 155Mbps ve üzerinde veri iletiĢimi imkânı 

sağlar. ATM, sabit büyüklükte küçük paketler halinde veri iletiĢimi yaparak çalıĢır. Diğer 

protokoller veri iletiĢimini değiĢken paket uzunluklarında yapar. 

 

ATM omurgaya bir bilgisayar bağlanması için ATM ağ kartı kullanılır. ATM ağa 

bağlı uç sistemler gelen LAN emülator yazılımı aracılığıyla, birden fazla vLAN tek bir kart 

ile üye olabilir. 

 

ATM ile birbirine uzak ağların iletiĢimi sağlanır ya da bir ağ omurgası (backbone) 

oluĢturulabilir. Genellikle 2 veya daha fazla yerel alan ağını birbirlerine bağlamakta 

kullanılır. En önemli özeliği her bağlantı için ayrı bir yol sunmasıdır. Böylece kaynağa aynı 

anda birden fazla kullanıcı bağlanabilir. ATM, hem fiber optik kablolama hem de çift 

bükümlü kablo üzerinden yıldız topolojide çalıĢır.  

 

ÇeĢitli uygulamalar için özel band ayırabilir. Böylece gecikmeye duyarlı ses ve 

görüntü iletimi de kolaylıkla gerçekleĢtirilebilir. Ancak Ethernet bağlantısının çok yoğun 

olması sebebiyle yaygınlaĢamamıĢtır. 
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Çok yüksek hıza ihtiyaç duyan ve yoğun çalıĢan bilgisayarlarda bağlantıların aynı 

anda gerçekleĢmesi amacıyla kullanılmaktadır. ATM sunduğu üstün özellikler sayesinde 

büyük ağlara sahip kurumların ana omurgasını oluĢturmada kullanılmaktadır. Ses ve görüntü 

iletiĢimini aynı ağ üzerinden iletilmesini sağladığından yerel ve geniĢ alan ağlarında 

kullanımı yaygınlaĢmaktadır. 

 

ATM teknolojisi pek çok ağ cihazı ile uyumlu çalıĢabilir. 

 PC, iĢ istasyonu ve sunucu ağ arabirim kartları 

 Anahtarlamalı Ethernet ve Token Ring çalıĢma grubu hub' ları 

 ÇalıĢma grubu ve kampüs ATM anahtarları 

 ATM enterprise ağ anahtarları 

 ATM çoğullayıcıları 

 ATM uç anahtarları 

 ATM omurga anahtarları 

 

2.2. Hub 
 

Ağ elemanlarını birbirine bağlayan çok portlu bir bağdaĢtırıcıdır. En basit ağ 

elemanıdır. Hub kendisine gelen bilgiyi gitmesi gerektiği yere değil, portlarına bağlı bütün 

bilgisayarlara yollar.  Bilgisayar gelen bilgiyi analiz ederek kendisine gelmiĢse kabul eder.  

 

 

Resim 2.4: HUB 

Hublar 4,8,12,16,24 portlu olarak üretilirler. Hub‟a UTP kablo ile bağlanılır ve her bir 

bağlantı 100 metreden daha uzun olamaz. Hub çalıĢırken herhangi bir portundan kablo 

çıkartmanız veya takmanız herhangi bir sorun çıkarmaz. 
 

Ağ kurulduktan sonra ortaya çıkan problemlerden biri ağın geniĢlemesidir. Ağ 

geniĢledikçe mevcut hubın port sayısı yeterli olmayabilir. Böyle durumlarda ya daha çok 

porta sahip bir hub alınır ya da baĢka bir hub ile mevcut hub birbirine bağlanır. Hublar 

birbirine bağlanarak ağın daha da geniĢlemesi sağlanabilir. Hubların birbirine bağlanması 

için hubların çoğunluğunda bulunan uplink portu kullanılır (ġekil 2.7). 
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ġekil 2.7: Hub’ların birbirine bağlanması 

Eskiden hublar çapraz kablo ile bağlanırlardır. ġu anda ise hublarda normal portların 

yanında, üzerinde crossover, uplink, out, MDI/X gibi ibarelerin yazılı olduğu ibareler 

görebilirsiniz. Bu ibarelerin bulunduğu hublar birbirleri ile düz kablo ile bağlanabilir. Bu 

port piyasada uplink portu olarak bilinir. Bazı hublarda bu düğme yoktur. Düz kablo ve 

çapraz kablo hakkında bilgi almak için bir sonraki konuyu inceleyin. 

 

Birbirine bağlanacak iki hub‟dan birinin uplink portuna düz kablonun bir ucunu, diğer 

hub‟ın ise normal bir portuna kablonun diğer ucunu takın. Ancak daha sonra karıĢtırmamanız 

amacıyla birinci porta takmanızı öneririz. Ayrıca uplink portunun yanında bir düğme 

bulunuyorsa bu düğmeye basılmalıdır.   

 

 

Resim 2.5: Hub çeĢitleri 
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Eğer üçüncü bir hubda bağlanacaksa aynı yöntem takip edilir. Ġki hubta da BNC 

konnektör yuvası varsa, iki kablo arasındaki bağlantı koaksiyel kablo ile sağlanabilir.  Eğer 

hub‟ların üzerinde uplink portu yoksa çapraz kablo yardımıyla iki hub birbirine bağlanabilir. 

Bu iĢlem için iki hubda da herhangi bir port kullanılabilir. 

 

ĠĢlevsel olarak hublar kendi aralarında aĢağıdaki gibi ayrılırlar: 

 Pasif (Passive) Hub  

 Hubın portlarına gelen sinyal herhangi bir kuvvetlendirmeye tabi tutulmadan 

direk gönderilir. 

  

 Aktif (Active) Hub  

 Yönlendirici benzeri çalıĢırlar, gelen sinyal güçlendirilerek gönderilir. Bu 

hub'lar bazen multiport repeater olarak da adlandırılır.  

 Akıllı (Intelligent) Hub  

Bu hublar köprü görevini de üstlenirler ve ağ trafiğini yönetirler. Bunlara çok portlu 

bridge demek de mümkündür. En son geliĢtirilen ve switch teknolojisini kullanan yine trafik 

filtreleme özelliğini sağlayan Switching Hub'larda bu kategoriye girer. 

 

2.3. RJ-45 Konnektörü ve Bağlantıları 
 

UTP kablolar RJ-45 denilen konnektörler ile ağ cihazlarına bağlanırlar. 10BASE T 

ağlarında kullanılırlar. RJ (registered jack) standartlara uygun olduğunu belirtmek için 

kullanılan bir önektir (Resim 2.6). 

 

  

Resim 2.6: RJ-11, RJ-45 konnektör ve sıkıĢtırma pensesi 
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Kablolama yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Bu 

kurallar belirli standartlara bağlanmıĢtır. Normalde bu standartlara uymadan da kendi 

bağlantı Ģeklinizi oluĢturabilirsiniz. Ancak bu ileride sorunlar çıkarabilir. Örneğin, bildiğiniz 

gibi duvardaki prizlerde kahverengi tonundaki kablo topraklama kablosudur. Ancak siz 

kendi evinizi döĢerken bunu canlı uç kullanıp, diğer rengi topraklama olarak seçebilirsiniz. 

Ġleride bir sorun çıktığında eve gelecek tamirci veya ev fertlerinden biri kahverengi tonlu 

kabloyu topraklama zannedeceğinden çok büyük tehlikelerle karĢılaĢabilir. Bu tip sorunlarla 

karĢılaĢılmaması için standartlara uyulmaya dikkat edilmelidir. 

 

Kullanım amaçlarına göre konnektörlere olan bağlantı Ģekilleri değiĢmektedir. RJ-45 

konnektörlerin üzerinde kablonun sekiz ucunun girebileceği boĢluklar bulunur. Özel bir 

pense ile kablo uçları konnektör diĢlerine sıkıĢtırılır. 

 

Tüm dünyada üretici ve teknisyenlerin uyduğu birkaç standart bulunmaktadır. Kablo 

uçları ile RJ-45 jack birleĢtirilirken uyulması gereken EIA/TIA isimli kuruluĢun ürettiği 

T586A VE T586B adlı iki farklı kablolama standardı vardır. 

 

ġekil 2.7‟ye baktığınızda kabloların her ikisinde de 1-2 ve 3-6 kablo çiftlerinin aynı 

çifte ait olduğunu göreceksiniz. Aslında 10BASET ağlarda esas iĢi yapan 1-2-3-6 numaralı 

kablolardır. Ağlarda kullanılan kabloları düz kablo ve çapraz (crossover) kablo olarak 

adlandırabiliriz.  

 

ġekil 2.7: RJ-45 kablolama standartları 

 

Düz kablo, merkezi birim (hub veya switch) aracılığıyla kurulan ağlarda, bilgisayar ile 

hub arasında çekilen kablolara denir. Düz kablo yaparken 2 standarttan biri tercih 

edilmelidir. Kablonun her iki ucuda aynı standarda bağlı olarak bağlanmalıdır. Yani ya her 

iki uçta 586A ya da 586B olmalıdır.  
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ġekil 2.8: Düz ve çapraz kablo bağlantısı 

 

Düz kablo yaparken bir bağlantı Ģeklini seçip o bağlantıya göre bütün bağlantılarınızı 

yapmalısınız. Böylece bir sorunla karĢılaĢtığınızda, hangi bağlantıyı kullandığınıza dair 

tereddüde düĢmezsiniz. Dünyada en çok 586A bağlantı Ģeklinin kullanıldığını da belirtelim. 

 

Çapraz kablo ise ağ kurmak amacıyla birbirine bağlanan iki bilgisayarın ağ kartları 

arasına çekilen kablodur. Çapraz kablo yaparken kablonun bir ucu 586A diğer ucuda 586B 

olmalıdır. 

 

2.4. Tekrarlayıcı (Repeater) 
 

Kablolama yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta verinin hedefe sorunsuz 

bir Ģekilde ulaĢmasıdır. Ancak kullanılan teknolojiye göre kablonun veriyi sorunsuz bir 

Ģekilde ulaĢtırabileceği maksimum uzaklıklar kısıtlıdır. Kablonun yetiĢemediği uzaklıklarda 

tekrarlayıcı devreye girer. 

 

Tekrarlayıcı alıcısına ulaĢamama ihtimali bulunan veri paketlerini güçlendirmek 

amacıyla kullanılır. Uzaktaki bilgisayarlara ulaĢmaya çalıĢırken veri paketleri yolda güç 

kaybederler. Tekrarlayıcı veri paketlerini güçlendirerek yollarına devam etmelerini sağlar. 

Tekrarlayıcı bir sinyali aldığında onu orijinal gücü ve durumuna getirir. 

 

UTP kablolarda bazı hublar zaten bir tekrarlayıcı görevi görmektedir. Token ring 

sistemlerde her istasyon kendisine gelen veriyi güçlendirerek tekrar yola bıraktığı için 

tekrarlayıcıya gerek kalmaz. Koaksiyel kabloda ince koaksiyel kullanıldığında 185 metre, 

kalın koaksiyel kullanıldığında 500 metre maksimum kablo uzunluğu olabilir. Eğer hedef 

istasyon bu mesafelerden daha uzakta ise tekrarlayıcı devreye girmelidir. Arka arkaya en 

fazla 4 tekrarlayıcı kullanılabilir. 

 

2.5. Köprü (Bridge) 
 

Ağın az veri alıĢveriĢi yapılan bölümünde araya konularak ağın verimliliğini arttırmak 

amacıyla kullanılır. Sadece adreslenen paketler az veri alıĢveriĢi yapılan bölüme iletilir. 

Diğer paketler süzülür. 

 

Köprü temelde tekrarlayıcının yaptığı iĢi yapar. Tekrarlayıcı kendisine gelen veriyi 

güçlendirir ve hedefe bakmaksızın doğrudan yollar. Köprü ise, veri paketi o hedefe 

gitmiyorsa göndermez, yani gelen bilgiyi süzer.  
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Köprü ayrıca birbirinden faklı ağları birbirine bağlar ve anlaĢmalarını sağlar. Büyük 

ağların parçalanıp herbiri bağımsız birer ağ niteliğini koruyacak biçimde daha küçük ağlara 

bölünmesinin ve bunların birbirine köprülenerek bağlanmasının (bridging) birçok faydası 

vardır. 

 

Köprülemenin faydaları: 

 

 Trafik yoğunluğu ayrıĢtırılmıĢ olur; aynı ağı adresleyen trafik diğer ağları 

etkilemez.  

 Herhangi bir ağda olabilecek bir hata veya arıza diğer ağlara yansıtılmamıĢ olur.   

 LAN'ların etkin uzunluğu artırılmıĢ olur. 

 

2.6. Anahtar (Switch) 
 

Anahtar (switch) akıllı bir hub cihazıdır. Hub „ın yaptığı görevin aynısını yapar, ancak 

ağı yormaz. Aynı anda birden fazla iletim yapma imkânı sağlar. Böylece aynı anda bir 

bilgisayar yazıcıyı kullanırken diğer ikisi kendi aralarında dosya transferi yapabilirler.  

 

Ġstasyonların aynı anda, aynı kabloyu kullanma isteklerinden dolayı çakıĢma 

(collision) meydana gelebilir. Veya ağ ortamına eklenen her bir istasyon ağın biraz daha 

ağırlaĢmasına sebep olabilir.  

 

Resim 2.7: Anahtar 

 

Anahtar, portlarına bağlanan bilgisayarları MAC adreslerine bakarak tanır. 

Anahtarlama iĢlemini gerçekleĢtirmek için MAC adreslerini yapısında bulunan tabloda tutar. 

Bu tabloda MAC adresinin hangi porta bağlı olduğu bilgisi bulunur. Kendisine ulaĢan veri 

paketlerinin MAC adreslerini inceler ve her porta dağıtmak yerine, sadece hedef MAC 

adresine sahip olan bilgisayarın bağlı olduğu porta bırakır. Böylelikle veri paketi sadece 

hedef bilgisayara ait portu ve kabloyu meĢgul eder. ÇakıĢmalar engellenmiĢ olur ve ağ 

performansı artar. 
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Anahtarlar sadece fiziksel montaj yolu ile kontrol edilebildiği gibi, SNMP (Simple 

Network Management Protocol-Basit Ağ Yönetim Protokolü) parçasına sahip olanlar 

yazılımlar veya OSI uygulama katmanında yer alan uygulamalar yardımıyla kontrol 

edilebilirler. 

 

4, 8, 12, 24 ve 36 adet porta sahip anahtarlar piyasada mevcuttur. Üzerinde 10 Mbps,  

100Mbps ve 1Gbps hızlarda farklı portaları vardır. 

 

Anahtarlar üretildikleri teknolojiye göre anılırlar (ATM anahtar, Ethernet anahtar, 

Token ring anahtar gibi). Anahtar OSI 2. katmanda yani veri bağlantı katmanında (Data Link 

Layer) çalıĢır. Ancak ağ katmanı iĢlevlerine sahip anahtarlar da vardır. 

 

ÖNERĠ: Örneğin, birbirine bağlı 4 hub‟ın olduğu bir sitemde ağ trafiği çok yoğun ve 

performans çok düĢük olacaktır. Bu gibi durumlarda merkeze bir anahtar koyularak ağ trafiği 

düzenlenmelidir. 

 

 Yönlendirici Anahtar (Routing Switch) 

 

Kullanılma oranı gittikçe artan diğer bir ağ cihazı ise routing switch‟lerdir. Bu cihazlar 

ağ trafiğini yönetebilirler. Veriler tiplerine göre önceliklendirilebilmektedir. MAC adresleri, 

IP adresleri, port bazında, policy based (IPX...) gibi farklı ölçütler kullanılarak sanal yerel 

alan ağları (VLAN) oluĢturulabilmektedir.  

 

Böylece aynı fiziksel ağ içinde farklı sanal yerel alan ağları (VLAN) oluĢturulabilir. 

Bu özellikten faydalanarak bir ağa internet paylaĢımı verilebilirken, diğer ağa internet 

paylaĢımı verilmeyebilir. 

 

2.7. Yönlendirici (Router) 
 

OSI baĢvuru modelinin ilk üç katmanına sahip aktif ağ cihazlarıdır. Temel olarak 

yönlendirme görevi yapar. LAN ve WAN arasında veya vLAN arasında bağlantı kurmak 

amacıyla kullanılır. Yönlendiricinin üzerinde LAN ve WAN bağlantıları için ayrı ayrı portlar 

bulunur. Bu portlar ile iki ağ arasında bağlan sağlanır. Örneğin, token ring (TR) ve frame 

relay (FR) iki ağı birbirine bağlamak için üzerinde TR ve FR  portları olan bir yönlendirici 

olmalıdır. 

 

 

Resim 2.8: Router’ın arkadan görünüĢü 
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Bu iĢlem köprüler tarafından da yapılır. Aralarındaki fark ise köprüleme iĢlemi OSI 2. 

katmanında (data-link) gerçekleĢirken, routing iĢlemi OSI 3. katmanında (network) 

gerçekleĢir. 

 

Yönlendirici görevini yaparken Ģu sırayı izler; 

 

 Bir veri paketini okumak. 

 Paketin protokollerini çıkarmak. 

 Gideceği network adresini yerleĢtirmek. 

 Routing bilgisini eklemek. 

 Paketi alıcısına en uygun yolla göndermek. 

 

2.8. Geçityolu (Gateway) 
 

OSI baĢvuru modelinin 7 katmanının iĢlevlerini de içinde barındırır. Geçit yoluna 

gelen veri paketleri en üst katman olan uygulama katmanına kadar çıkar ve yeniden ilk 

katman olan fiziksel katmana iner. Geçit yolu farklı protokol kullanan ağlarda iki yönlü 

protokol dönüĢümü yaparak bağlantı yapılmasını sağlar. 

 

Temel kullanım amaçları: 

 

 Protokolleri birbirinden farklı iki ağı birbirine bağlamak ve aralarında geçit 

oluĢturmak.  

 IP yönlendirmek. 

 Güvenlik duvarı oluĢturmak. 

 

2.9. Modem 
 

Modemler bilgisayardaki verileri yani dijital sinyali, analog sinyale çevirerek kablo 

üzerinden iletilmesini sağlayan cihazlardır. Bağlantı için ya bütün bilgisayarlar arasında 

kablo çekilecek ya da mevcut telefon hatları kullanılacaktır. Kablo çekmek çok pahalı 

olacağından, telefon hatlarını kullanmak çok daha mantıklıdır. Bilgi transferinin bir 

zorunluluk haline gelmesi ile birlikte mevcut telefon hatları üzerinden birbirine çok uzak 

bilgisayarların modemler aracılığıyla bağlantı kurmaları da kaçınılmaz olmuĢtur. 

 

Standart telefon hatları sadece ses transferi yapabilir. ĠĢte bu noktada modem devreye 

girer. Modem bilgisayardaki dijital bilgiyi analog bilgiye çevirir, karĢı taraftaki modemde 

hattan aldığı analog bilgiyi dijitale yani bilgisayarın anlayacağı dile çevirir. Bu iĢleme 

modulation ve demodulation denir. Modem bu kelimelerinin birleĢtirilmesi ile oluĢmuĢ bir 

kelimedir.  
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ġekil 2.9: Modem çalıĢma prensibi 

 

Modemler hızlarına göre adlandırılırlar. Hızları saniyede ilettikleri veri miktarı (bps) 

ile ölçülür. Örneğin bir modemin hızı 33600 bps olabilir. Bu hız diğer bir deyiĢle 33,6 Kbps 

(kilo bit per second)„dır. 1000‟er 1000‟er büyüyüp küçülürler.  Örneğin 33600 bps hıza 

ulaĢabilen bir modem ile 33600/8 =4200 yani saniyede 4,2 kbyte bilgi iletilebilir. Tabi ki 

bunlar kağıt üstündeki hesaplamalardır, uygulama da telefon hatlarına etki eden 

elektromanyetik gürültülerden dolayı daha yavaĢ hızlarda veri iletimi olabilir. 

 

2.9.1. Dial Up 
 

Dial up modemler internet servis sağlayıcıların (ISS) belirledikleri telefon 

numaralarını çevirerek bağlantılarını sağlarlar. Bu bağlantıya çevirmeli ağ da denir. 

GeliĢtirilen protokoller ile önce karĢıdaki modem ile tanıĢır daha sonra oturumu açarlar. Dial 

up modemlerin en büyük mahzurlarından birisi bağlantı halindeyken telefon hattını meĢgul 

etmeleridir. 

 

Dial up modemler 2400, 9600, 14400, 28800, 33600 ve 56000 bps hızlara 

ulaĢabilirler. ġu anda piyasada satılan dial up modemler 56 Kbps hızındadır. 

 

Modemler bağlantıyı gerçekleĢtirebilmek için çeĢitli iletiĢim yöntemleri kullanırlar. 

Bağlantı sağlamaya çalıĢan karĢılıklı iki modem önce kendileri tanıtmakla iĢe baĢlarlar. Bu 

iĢleme el sıkıĢma (handshake) denir. Bu iĢlem sırasında taĢıyıcı sinyalin belirlenmesi için bir 

deneme gerçekleĢtirilir. Ġki modemin onayı ile bu iĢlem gerçekleĢir ve el sıkıĢma 

tamamlanır. El sıkıĢma sırasında modemler farklı tiz sesler çıkartarak kullanıcıyı uyarırlar. 

Bu iĢlemden sonra modemler iletiĢim sağlayacakları ortak hızı belirlerler. Genelde bu hız 

aralarında sağladıkları en düĢük hızdır. Veri iletilirken durak biti (stop bit), eĢlik biti (parity 

bit) ve akıĢ kontrolü (flow control) gibi iletiĢim yöntemlerinden yararlanılır. 

 

Dial up modemler dahili (internal) ve harici (external) olmak üzere iki çeĢittir. 

 

2.9.1.1. Dahili Modemler 

 

Dahili modemler bilgisayar içinde bulunan diğer kartlar gibi, kasa içine takılırlar. 

Kartın ucundaki iki yuvadan biri gelen telefon hattında, diğeri de telefona takılır. Bazı 

kartlarda mikrofon ve kulaklık giriĢleri de vardır. Bunlar piyasada voice modem olarak 

adlandırılırlar. 
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Resim 2.9: Dahili (internal) modem 

 

Dahili modemler bilgisayar içine takıldığı için yer kaplamazlar ve güçlerini ana 

karttan alırlar. 

 

2.9.1.2. Harici Modemler 

 

Harici modem Resim 2.10‟da görüldüğü gibi, bilgisayar kasasından ayrı bir cihaz 

olarak kullanılır. Bilgisayarla olan bağlantısını seri port üzerinden bir ara kablo ile 

gerçekleĢtirir. Gücünü harici bir adaptör ile elektrik Ģebekesinden alır. Dahili kartlarda 

olduğu gibi gelen hat ve telefon için bağlantı yuvalarına sahiptir. 

 

Resim 2.10: Harici (external) modem 

 

Harici modemler bilgisayar kasası dıĢında dururlar ama taĢınma açısından sökülüp 

takılmaları çok kolaydır. 

 

2.9.2. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line-Asimetrik Sayısal Abone 

Hattı) 
 

ADSL, bağlantısını her evde bulunan telefon hatları üzerinden gerçekleĢtirir. Yüksek 

hızlı veri, ses ve görüntü iletiĢimini aynı anda sağlayabilen bir modem teknolojisidir. 

 

ADSL modemler dijital kodlama tekniği ile telefon hatlarını %99 verimle kullanırlar. 

Bağlantı sağlandığında splitter adlı cihaz (Resim 2.11) sayesinde telefon hattını meĢgul 

etmez. 
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Resim 2.11: Splitter 

Dial up bağlantıya göre en az 5, en fazla 50 kat daha hızlı bağlantı hızı sunmaktadır. 

1.5 ile 9 Mbps arası download (indirme), 16 ile 640 Kbps upload (gönderme) hızlarına 

eriĢilebilir. Bilgisayar internete bağlandığında splitter adlı cihaz sayesinde telefon hattını 

meĢgul etmez. Sayısal kodlama teknikleri kullanarak, telefon hattını maksimum kapasitede 

kullanır. 

 

 Bağlantı ġekillerine Göre ADSL Modemler 

 Ethernet modemler: Bilgisayarla olan bağlantılarını üzerinde bulunan 

Ethernet portları ile sağlar. Bu sebeple bilgisayarınızda Ethernet kartı 

bulunmalıdır. 

 USB modemler: Bilgisayarla olan bağlantısını USB portu üzerinden 

gerçekleĢtirir. Gücünü USB üzerinden aldığı için bilgisayarın kapanması 

durumunda modemde kapanır. 

 PCI modemler: Kart halinde PCI yuvalarına takılan dahili modemlerdir. 

 

Piyasada güvenlik duvarı (firewall), yönlendirici (router), geçit yolu (gateway) 

fonksiyonlarını barındıran ADSL modemler bulunmaktadır.  
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ġekil 2.10: ADSL modem bağlantı Ģekli 

Kablosuz modemler 

 

Resim 2.11: Kablosuz modem 

 

Bilgisayarların internete bağlanma ihtiyaçlarından dolayı kablo kirliliği de gittikçe 

artmaktadır. Bu durum kablosuz ortamların yaygınlaĢmasını sağlamıĢtır. Dizüstü 

bilgisayarların da kablosuz Ethernet kartlarını bünyelerinde barındırmaya baĢlaması, 

kablosuz (wireless) yayın yapan modemlerin kullanımını artırmaktadır. 
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Resim 2.12: Kablosuz PCI ve PCMCIA Ethernet kartları 

Kablosuz bir yayını almak için kablosuz Ethernet kartlarının bilgisayar donanımında 

bulunması gerekir. 

 

 ADSL Protokolleri 

Ülkemizde iki protokol kullanılmaktadır; 

 PPPoA-VCmux/Null (Point-to-Point Protocol over ATM), PPPoA - LLC 

(Point-to-Point Protocol over ATM - Logical Link Control) 

 PPPoE-LLC (Point-to-Point Protocol over Ethernet - Logical Link 

Control). 

 

Her iki protokol arasında hız açısından pek fark yoktur, ancak PPPoA protokolünde 

yapılan iĢin büyük bir kısmı donanım ile gerçekleĢir. ġu anda telekom kullanıcılarının hepsi 

PPPoE –LLC protokolünü kullanmaktadır.   

 

Modem ayarları yapılırken ayarlanması gereken diğer özellikler ise VPI ve VCI 

değerleridir. Yine telekom aboneleri modemlerin ayarlarken VPI değerini 8, VCI değerini 35 

olarak belirlemelidir. VPI (Virtual Path Identifier) ve VCI (Virtual Channel Identifier) 

protokolleri bağlantı ve grupları tanımlamada kullanılır. Bu değerler her ISS‟nin kendisi 

tarafından belirlenir, yani Ģu anda ülkemizde telekom belirleĢmiĢtir. Ġki cihaz arasında 

kurulan her tek bağlantıya VC (Virtual Channel), bu bağlantıların oluĢturduğu her bir gruba 

da VP (Virtual Path) adı verilmektedir. 

 

 ÇalıĢma Yöntemi 

DSL teknolojisinin çalıĢması esnasında hattın her iki tarafında da DSL modem 

olmalıdır.  
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DSL modemleri aslında modem olarak tanımlamak yanlıĢ olur. Çünkü dial up 

modemlerde de anlatıldığı gibi modemin görevi modülasyon ve demodulasyondur. Yani 

dijital sinyal anolag sinyale, analog ise dijitale çevrilir. DSL modemlerin en temel özelliği 

ise veriyi dijital olarak yollamasıdır, bu sebeple dijital sinyal analog sinyale çevrilmez. 

Sinyal çevirmeye gerek kalmadığından çok daha hızlı veri alıĢveriĢi yapabilirler. 
 

ADSL telefon hattını 3 parçaya böler. Bu hatlardan biri veri almak, biri veri 

göndermek diğeri de telefon görüĢmesi için ayrılır. Bu sebepten dolayıda modem bağlantı 

halindeyken dahi hat meĢgul değildir.  Telefon görüĢmesi yapılırken, ADSL çalıĢma hızında 

herhangi bir düĢüĢ olmaz. 
 

Asimetrik çalıĢma ise internetten bilgi indirme hızının, gönderme hızından daha fazla 

olması anlamına gelir. Kullanılan bakır kablonun çapı ve modemin tipine göre bağlantı 

hızları farklılık gösterir. 

 Bağlantı sağlanamıyorsa 

 Splitter arızalı olabilir. Bu durumda modemi direk hatta bağlayarak bir 

deneme daha yapabilirsiniz. 

 Modem arızalı olabilir. BaĢka bir modem ile bağlanmayı deneyebilirsiniz. 

 Telekom ADSL bağlantısını kesmiĢ olabilir. Telekom ADSL yetkilileri 

ile görüĢebilirsiniz. 

 Telefon kablosunda veya konnektöründe sorun olabilir. Kablonun ucuna 

bir telefon takın, telefondan çevir sesi geliyorsa herhangi bir problem 

yoktur. 

 ADSL‟in Sağladığı Ġmkanlar  

 Telefon hattını meĢgul etmez. Yapılan telefon görüĢmeleri ADSL 

bağlantısının hızını etkilemez. 

 Yüksek veri iletim hızı sayesinde kaliteli görüntü iletmek, Internet‟ten 

seyretmek mümkündür. 

 Hub görevi gören modemler sayesinde dağıtıcı bir bilgisayara gerek 

duyulmaz yani bir bilgisayar kapansa bile internet paylaĢımı devam eder. 

 Güvenlik seviyesi diğer bağlantı Ģekillerine göre daha yüksektir 

 Kesintisiz bir bağlantı sağlar. 

 Ödeme ücreti hız seçimine göre değiĢir ve sabittir. 

 Ġsteğe bağlı olarak statik veya dinamik IP alma imkânı verir. 

 Statik (sabit) IP kullanarak, kendi sunucularınızı internet üzerinde 

kullanabilirsiniz. 

2.9.3. VDSL 
 

VDSL (Very high data rate Digital Subscriber Line) telefon hatları üzerinden çok 

yüksek hızlarda veri alıĢveriĢ hızı sunabilen bir DSL teknolojisidir. 13 ile 52 Mbps arası 

download (indirme), 1.5 ile 2.3 Kbps upload (gönderme) hızlarına eriĢilebilir.  
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Resim 2.13: VDSL modem 

 

VDSL teknolojisi ADSL teknolojilerinden daha yüksek veri hızlarında ancak daha 

kısa hatlar üzerinde asimetrik bir veri iletimi sağlar. Veri indirme, veri gönderme ve POTS 

olarak adlandırılan üç temel kanal vardır. Bu kanalların hızı ADSL'e göre yaklaĢık 10 kat 

fazladır. 

 

Çok geniĢ bant geniĢliği imkânı sunmasına rağmen, VDSL 'de maksimum 1200 m gibi 

bir maksimum mesafe mahzuru vardır. Daha kısa hatlar üzerinde asimetrik bir veri iletimi 

sağlar. 

 

2.10. Ağlarda Kullanılan Kablolar 
 

Kablolamada dikkat edilmesi gereken kablo üzerinden geçecek bilginin hedefe 

ulaĢana kadar zayıflamasını engellemektir. Kablo üzerinden geçen bilginin belli bir elektrik 

gerilimi bulunur ve kablo uzadıkça bilginin gücü azalmaktadır. Bu sinyal zayıflamasını 

önlemek amacıyla tekrarlayıcılar (repater) kullanılır. Tekrarlayıcılar hakkında geniĢ bilgi 4. 

BaĢlık altında ayrıntılarıyla anlatılmıĢtır. 

 

Kablolamada en önemli nokta en az maliyet ile en hızlı iletiĢimi sağlamayı 

baĢarmaktır. 

ÜSTÜNLÜKLERĠ MAHZURLARI 

Koaksiyel Kablo 

 Kablolama bir bilgisayardan diğerine 

doğru yapıldığı için çok az kablo 

kullanılır. 

 Koaksiyel kablo korunmuĢ 

olduğundan dolayı, elektromanyetik 

etkilere karĢı maksimum yalıtım 

sağlar. 

 Sadece ağ kartları ve koaksiyel kablo 

kullanıldığı için maliyeti düĢüktür. 

 

 Konnektörlerden birinde meydana 

gelen arıza tüm ağı çalıĢmaz duruma 

getirir.  

 Koaksiyel kablo ile kurulan ağlarda 

maksimum hız 10 Mbps‟tır. 

 Koaksiyel kablo yapısı itibariyle zor 

kıvrılır, ince deliklerden geçemez, 

duvar için yerleĢtirmesi zordur.  

 

Bükümlü Kablo (twisted pair) 

 100 Mbit‟lik hızlara ulaĢılabilir.  Kullanılan kablonun çok fazla olması 
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 Bir bilgisayarın veya o bilgisayara ait 

ağ hattında çıkacak sorun sadece o 

bilgisayarı ilgilendirir. Ağ 

çalıĢmasına devam eder. 

 Kablolama çok kolaydır. 

 

ve hub gibi ek donanımlara ihtiyaç 

duyulması maliyeti artırmaktadır. 

 Elektro manyetik gürültülerden 

etkilenir ve ağ performansında düĢme 

görülür. 

 

 

2.10.1. Koaksiyel Kablo 
 

Koaksiyel kablo merkezinde iletken bir kablo, dıĢa doğru yalıtkan iç tabaka, tel zırh ve 

yalıtkan dıĢ tabakadan meydana gelir. Kabaca merkezde bir iletken ve onun dıĢında bir 

korumadan oluĢan silindirik bir yapıdır. Ortak yol topolojide kullanılır. 

 

 

ġekil 2.11: Koaksiyel kablo iç yapısı 

 

Kablo yapısı sayesinde sinyalleri dıĢarıdan gelen etkilerden korur. Elektromanyetik 

kirliliğin yoğun olduğu ortamlarda düĢük güçte sinyalleri iletmek için geliĢtirilmiĢ bir 

kablodur. 
 

Ethernet ağlarında, kablolu tv altyapısında, ses ve video iletimi gibi geniĢ bir kullanım 

alanına sahiptir. Bilgisayar ağlarında kullanılanlar RG-8 ve RG-58 „dir. RG-6‟da bir 

koaksiyel kablo çeĢididir, ancak bilgisayar ağlarında kullanılmamaktadır. GörünüĢ olarak 

RG-58 ile aynıdır. Ancak RG-6 75Ω‟dur. Koaksiyel kablo seçiminde dikkat edilmesi 

gereken nokta empedansları yani omajlarıdır. Koaksiyel kabloları birbirinden ayıran 

özellikleri de zaten omajlarıdır. 
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2.10.1.1. Ġnce Koaksiyel Kablo 

 

Ġnce koaksiyel olarak kullanılan kablo RG-58‟dir. Omajı 50 Ω (ohm)‟dur. Günümüzde 

en çok kullanılan koaksiyel kablo çeĢididir. Bu kablo kullanılarak kurulan ağlarda iki 

istasyon arası 185 metreden fazla ve 0,5 metreden az olamaz.  

 

Resim 2.14: RG-58 Koaksiyel kablo 

 

2.10.1.2. Kalın Koaksiyel Kablo 

 

Kalın koaksiyel olarak kullanılan kablo RG-8‟dir. Omajı 50 Ω (ohm)‟dur. Günümüzde 

bu tip kablolar kullanılmamaktadır. Bu kablolar genellikler sarı-portakal veya kahverengi 

renkte olup, 2,5 metrede bir siyah bir bantla iĢaretlenmiĢlerdir. Bu kablo kullanılarak kurulan 

ağlarda iki istasyon arası 500 metreden fazla ve 2,5 metreden az olamaz. 

 

 

Resim 2.15: RG-8 Koaksiyel kablolar 

 
2.10.1.3. Koaksiyel Kablo Konnektorleri 

 

Konnektörler koaksiyel kabloyu ağ elemanına bağlamada kullanılır. BNC (Bayone-

Neill-Concelman) konnektörler en çok kullanılan koaksiyel kablo konnektörleridir (Resim 

(2.16). 

 

Resim 2.16: BNC konnektörler 
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T-konnektör: 10 BASE2 ağlarında her bir ağ elemanını ağa bağlamada kullanılır.  

 BNC konnektör (erkek): Ağ elemanları arasındaki bağlantıyı sağlayan 

kabloların her 2 ucuna takılır. T- konnektörün birinden çıkar diğerine girer. 

 Sonlandırıcı (terminator): Ağın baĢladığı ve son bulduğu istasyonlarda T-

konnektörün boĢtaki ucuna takılır. Ağı sonlandırmak amacıyla kullanılır. 

Sonlandırıcılar içinde direnç bulunan BNC konnektörlerdir. 

 BNC konnektör (diĢi): 2 erkek kablonun birbirine bağlanması gereken 

durumlarda kullanılır. ġekildeki diĢi konnektör çift taraflıdır. Bu konnektöre 

BARREL konektör de denir. 

 

2.10.2. Bükümlü Çift Kablo  
 

Bükümlü çift kablo (twisted pair cable) telefon kablosuna benzeyen, benzer renkteki 

tellerin birbirine çiftler halinde dolanması ile oluĢturulmuĢ kablo çeĢididir. iki farklı çeĢidi 

bulunur. 

 

2.10.2.1. UTP 

 

Korumasız çift bükümlü (UTP - Unshielded Twisted Pair)  kablo olarak Türkçeye 

çevrilebilir. Günümüzde en çok kullanılan kablo çeĢididir. Telefon kablolarına benzer. 

Bükümlü yapısı sayesinde elektrik sinyallerinin birbirleri üzerindeki etkilerini nötrleĢtirir. 

UTP, ARCnet, Token Ring ve Ethernet ağlarında kullanılmaktadır. 

 

Çiftler halinde birbirine dolanmıĢ 8 kablo ve bir naylon ipten meydana gelir. Plastik 

bir kaplaması bulunur. Naylon ip plastik kaplamanın kolayca yırtılmasını sağlamak amacıyla 

bulunmaktadır. 4 ana renk ve bu renklerin beyaz çizgililerinden oluĢur (Resim 2.17). 

 

Resim 2.17: UTP kablo 

 

UTP kablolar dıĢ görünümleri bakımından birbirlerine çok benzerler. Ancak her UTP 

kablonun üzerinde hangi kategoride oldukları belirtilir. CAT (category) kategori anlamına 

gelmektedir. Kablonun kategorisi, o kablonun göstermiĢ olduğu performansa göre 

belirlenmiĢtir. Piyasada Ģu anda en çok CAT5 kablo kullanılmaktadır. AĢağıdaki 

kategorilerden farklı olarak CAT7 kategorisi yeni geliĢtirilmektedir. Bu kablo diğerlerinden 

farklı olarak RJ-45 değil, yeni bir konnektör kullanacaktır. 
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 UTP Kablo Kategorileri  

 

Kategori Hız Konnektör Kullanım Alanı 

CAT1 - Mic Yalnız ses iletimi  

CAT2 1 Mic Ses ve veri iletimi Telefon 

CAT3 16 RJ-45 Ses ve veri iletimi Telefon – 10BASET 

CAT4 16 RJ-45 Ses ve veri iletimi Token-Ring, 10Base-T 

CAT5 100 RJ-45 Ses ve veri iletimi 100Base-TX, 10Base-T 

CAT5e 100-1000 RJ-45 Ses ve veri iletimi 1000Base-T, 100Base-

TX, 10Base-T 

CAT6 1000 RJ-45 Ses ve veri iletimi 1000Base-T, 100Base-

TX, 10Base-T 

 

UTP kablolar kablo yapılarına göre de ikiye ayrılır. Kablo uçları çok damarlı 

(stranded)  veya tek damarlı (solid) olabilir.  

  

 Tek Damarlı Kablo: Kablolardan her biri tek parça bakır telden oluĢmuĢtur. 

Kablo eğer kurulduktan sonra hareket ettirilmeyecek ise tek damarlı 

kullanılması uygundur. Çünkü tek damardan oluĢan bakır tel kırılmaya 

yatkındır. 

 Çok Damarlı Kablo: Kablolardan her biri birden fazla ince telden oluĢmuĢtur. 

Kablo eğer sık hareket edebilecek veya kıvrılabilecek bir konuma sahipse çok 

damarlı kullanılması uygundur. Çok damarlı kablo kullanılacaksa ona uygun 

RJ-45 konnektör kullanılmalıdır. 

 

2.10.2.2. STP 

 

Korumalı çift bükümlü (STP - Shielded Twisted Pair)  kablo koaksiyel kablodan, çift 

bükümlü kabloya geçiĢ aĢamasında kullanılsa da günümüzde fazla tercih edilmemektedir. 

Kullanımının zor olması, maliyetinin daha yüksek olması ve dıĢtaki tel zırhın yarardan çok 

zarar vermesi gibi etkenler bu kablonun kullanılmamasının baĢlıca sebeplerindendir. STP 

kablo Ethernet ağlarında kullanılmaz. Token ring ağlarında kullanımı daha fazladır. 

 

 

Resim 2.18: STP kablo 
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STP kablo kullanılırken dıĢtaki tel zırhın topraklanması gerekir. Aksi takdirde zırh 

elektromanyetik dalgaları toplayan anten vazifesi görür.  En dıĢtaki tel zırhın zarar 

görmemesi topraklamanın tamamlanması sebebiyle önemlidir. 

 

2.10.3. Fiber Optik Kablo 
 

Fiber optik kablo veri ve ses iletiminde kullanılan en ideal kablo çeĢididir. Çok yüksek 

hızda veri transferi ve çok düĢük sinyal kayıpları imkânı sağlamaktadır. Uzak mesafelere 

veri aktarımındaki baĢarısı sebebiyle günümüzde pek çok alanda kullanılmakta ve hızla 

yaygınlaĢmaktadır. 2 kilometreye kadar veri aktarımını tekrarlayıcı kullanmadan 

gerçekleĢtirmektedir.  

 

Fiber optik kablonun kullanım alanları; 

 

 Hub veya anahtar (switch)  olarak bilinen ağ elemanları uplink portları 

üzerinden yüksek hızlarda birbirine bağlanabilir. 

 Ağ omurgalarının oluĢturulmasında kullanılır. 

 Uzaktaki istasyonların mevcut ağa bağlanmalarında kullanılır. 

 Elektromanyetik kirliliğin bulunduğu ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. 

 

 

ġekil 2.12: Fiber optik kablo 

 

Fiber optik kablonun en önemli özelliği elektromanyetik kirlilikten etkilenmemesidir. 

Bunun sebebi verinin ıĢık dalgaları Ģeklinde iletilmesidir. Veri ıĢık hızında iletildiği için çok 

yüksek hızlara ulaĢılmaktadır. UTP ve STP kabloların aksine, fiber optik kablolarda veri 

çalmak çok zordur. 

 

Fiber optik kabloda veri iletiĢimi çifter kablo olarak kullanılmaktadır. Biri veri alımı, 

diğeri veri gönderimi görevini yapar.  

 

Fiber optik kablonun yapısı dıĢtan içe Ģu Ģekildedir; 

 

 PVC veya teflon bir dıĢ koruma. 

 DıĢ korumanın hemen altında kabloyu güçlendirmek için “kevlar” tipinde fiber. 

 Bunun içinde de merkezi koruyan plastik kaplama. 

 Merkezde cam ve plastik fiber yapısında silindir madde. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 ÇalıĢma yerini ve araç 

gereçleri hazırlayınız. 

 Ağ pensesi, kablo soyucu, RJ-45 konnektörler, 

kablo (maksimum 100 metre) ve yan keskinizi 

hazır bulundurunuz. 

 

 

 Kablo soyucunuz ile kabloyu 

uygun boyutta soyunuz. 

 Soyma iĢlemi sırasında kablo içindeki teller zarar 

görmemelidir. 

 

 Kullanacağınız bağlantı 

Ģeklini (586A – 586B ) seçin. 

Seçtiğiniz bağlantı Ģekline 

göre renk sırasını belirleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 En çok 586A kullanıldığını unutmayın. Eğer renk 

sırası ezberinizde değilse mutlaka önünüze 

kitapçığı veya renk sırasının yazılı olduğu bir not 

kağıdı bırakınız. 

 Telleri Ģetçiğiniz bağlantı tipine göre RJ-45‟e 

yerleĢtirmek içın sıraya diziniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kablo uçlarını yan keski ile 

aynı hizaya getiriniz. 

 Kablonun RJ-45 konnektöre tam oturması için, 

kablo uçlarının aynı hizada olması gerekir. Ayrıca 

teller ne çok uzun, ne de çok kısa olmamalıdır. 

Kablo dıĢındaki plastik koruyucu RJ-45‟e tam 

olarak oturmalıdır. Bunun için tellerin uygun 

Ģekilde kısaltılması gerekir. 

 Tellerin uzunluğu 1.7 cm civarında olmalıdır. 

 

 Kabloyu RJ-45 konnektöre 

yerleĢtiriniz. 

 Kablonuzun doğru renk sırasında olduğundan 

emin olun. Bir kere kullanılan RJ-45 konnektör bir 

daha kullanılamaz. Bir hata durumunda kablo 

kesilerek iĢlem baĢtan tekrarlanır.  

 Her bir telin farklı yuvaya girdiğinden emin 

olunuz. Bazı durumlarda iki tel aynı yuvaya 

girebilir.  
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 Pense yardımıyla RJ-45‟i 

sıkıĢtırınız.  

 Renk diziliĢini ve tellerin yuvalara tam oturduğunu 

kontrol ediniz. Kontrolden sonra konnektörü 

dikkatlice ağ pensesine yerleĢtiriniz. 

 

 

 

 Daha sonra ağ pensesini sıkarak tellerin yuvalara 

sıkıĢmasını sağlayınız. Çok sert sıkmanız RJ-45 

„in plastik dıĢ kısmını kırmanıza sebep olabilir. 
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 Son kontrolü gerçekleĢtiriniz.  Kabloyu çok zorlamadan RJ-45‟ten çekmeye 

çalıĢın. Herhangi bir sorun yoksa iĢlem baĢarıyla 

tamamlanmıĢtır. AĢağıdaki resimde doğru ve 

yanlıĢ bağlantıları görebilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

ÇOKTAN SEÇMELĠ TEST 
 

AĢağıdaki soruları cevaplayınız. Sorulara verdiğiniz cevapları modül sonunda verilen 

doğru cevaplarla karĢılaĢtırarak kendinizi kontrol ediniz. 

 

1. AĢağıdaki kısaltmalardan hangisi ağ kartı anlamındadır? 

 A) BNC B) NIC C) UTP D) OSI 

 

2. Bir ağ tasarımı yaparken aĢağıdakilerden hangilerine dikkat edilmez? 

 A) Konnektör B) Hız C) Maliyet D) Kablolama 

 

3. MAC adresi kaç bitten oluĢur? 

 A) 12 B) 23 C) 36 D) 48 

 

4. Hangi kablo teknolojisi standardında kalın koaksiyel kablo kullanılır ? 

 A) 10BASE2 B) 10BASE5 C) 10BASET D) 10BASEF 

 

5. 10BaseT standardında T ifadesi ne ifade etmektedir ? 

 A) Twisted pair B) Transport C) Token ring D) Tür 

 

6. Ethernet kartlarında hangi tip konnektör kullanılmaz ? 

 A) RJ-45 B) BNC C) AUI D) RJ-11 

 

7. Birden fazla konnektör yuvasına sahip Ethernet kartlarına ne denir ? 

 A) Token ring B) Autosense C) Com port D) Combo 

 

8. Token ring ağlarında kullanılan merkezi birime ne ad verilir ? 

 A) CPU B) MAU C) Hub D) Anahtar 

 

9. FDDI genellikle uzak mesafelerdeki bir veya daha fazla yerel alan ağını birbirine 

bağlamak için geliĢtirilmiĢ network protokolüdür. FDDI kısaltmasındaki F harfi neyi ifade 

eder? 

 A) Future B) Fiber C) Firewire D) Fast 

 

10. Hub‟a bağlı bilgisayarlarda kablonun maksimum uzunluğu ne kadar olabilir ? 

 A) 100 B) 185 C) 500 D) 2000 

 

11. Hubların birbirine bağlanması için kullanılan ve hub‟ların çoğunluğunda bulunan porta 

verilen isim nedir ? 

 A) Update B) Combo C) Uplink D) BNC 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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12. Konnektörün standartlara uygun üretildiğini belirtmek amacıyla kullanılan ön ek nedir? 

 A) BNC B) ISO C) RJ D) UTP 

 

13. RJ-45 konnektör hangi tip ağlarda kullanılır ? 

 A) 10BASE2 B) 10BASET C) 10BASE5 D) 10BASEF 

 

14. Kullanılan UTP çapraz kablonun Ġngilizce karĢılığı nedir ? 

 A) Crossover B) Fiberoptik C) Switch D) Crosser 

 

15. Alıcısına ulaĢamama ihtimali bulunan veri paketlerini güçlendirmek amacıyla kullanılan 

cihaza verilen ad nedir? 

 A) Kuvvetlendirici B) Tekrarlayıcı C) Güçlendirici D) Destekleyici 

 

16. Ağın az veri alıĢveriĢi yapılan bölümünde araya konularak ağın verimliliğini arttırmak ve 

birbirinden faklı ağları birbirine bağlamak amacıyla kullanılan cihaza ne ad verilir ? 

 A) Tekrarlayıcı B) Bağlayıcı C) Anahtar D) Köprü 

 

17. Farklı protokol kullanan ağlarda iki yönlü protokol dönüĢümü yaparak bağlantı 

yapılmasını sağlar. . Bu görevi gerçekleĢtiren ağ cihazı hangisidir? 

 A) Geçityolu B) Yönlendirici C) Tekrarlayıcı D) Anahtar 

 

18. Kendisine ulaĢan veri paketlerinin MAC adreslerini inceler ve her porta dağıtmak yerine, 

sadece hedef MAC adresine sahip olan bilgisayarın bağlı olduğu porta bırakır. Bu görevi 

gerçekleĢtiren ağ cihazı hangisidir ? 

 A) Geçityolu B) Tekrarlayıcı C) Süzgeç D) Anahtar 

 

19. Saniyede iletilen bit miktarı hangi ölçüm birimi ile adlandırılır ? 

 A) Mhz B) Bps C) Bnc D) Rpm 

 

20. AĢağıdakilerden hangisi bir modem çeĢidi değildir? 

 A) TCP/IP B) Dial up C) ADSL D) VDSL 

 

21. Dial up modemlerin bağlantının baĢlangıcında kendilerini tanıtma iĢlemine ne ad verilir ? 

 A) Messenger B) Netmeeting C) Handshake D) Meeting 

 

22. Dahili ve harici anlamına gelen kelime ikilisi hangi Ģıkta doğru olarak verilmiĢtir? 

 A) In/Out B) DC/AC C) Primary/Secondary D) Internal/External 

 

23. ADSL internet bağlantısında telefon hattının meĢgul olmaması için kullanılan cihaza ne 

ad verilir ? 

 A) Splitter B) Modem C) Dial up D) Handshake 

 

24. AĢağıdakilerden hangisi bağlantı Ģekillerine göre ADSL modemler arasına girmez? 

 A) Ethernet B) USB C) Dial-up D) PCI 
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25. ADSL modem ayarları yapılırken kullanılan telekom kullanıcılarının düzenlemesi 

gereken VPI / VCI değerleri hangi Ģıkta doğru verilmiĢtir? 

 A) 16/24 B) 8/35 C) 8/24 D) 16/35 

 

26. VDSL modem teknolojisinin desteklediği maksimum mesafe ne kadardır? 

 A) 100 B) 185 C) 500 D) 1200 

 

27. Ġnce koaksiyel olarak bilinen kablonun kodu hangisidir ? 

 A) RG-58 B) RG-6 C) RG-58 D) RG-56 

 

28. Hangi kablo çeĢidi kullanılarak kurulan ağlarda iki istasyon arası 500 metreden fazla ve 

2,5 metreden az olamaz? 

 A) RG-58 B) RG-56 C) RG-8 D) RG-6 

 

29. Koaksiyel kablo kullanılarak kurulan ağlarda ağı sonlandırmak amacıyla kullanılan 

parçaya ne ad verilir ? 

 A) T-konnektör B) Barrel C) Terminator D) Repeater 

 

30. 10 BASE2 ağlarında her bir ağ elemanını ağa bağlaman parçaya ne ad verilir ? 

 A) T-konnektör B) Barrel C) Terminatör D) Repeater 

 

31. Piyasada en çok hangi kategori kablo kullanılmaktadır? 

 A) CAT4 B) CAT5 C) CAT6 D) CAT3 

 

32. CAT5 kablo ile birlikte hangi konnektör kullanılır? 

 A) BNC B) RJ-11 C) RJ-45 D) USB 

 

DOĞRU / YANLIġ TESTĠ 

AĢağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlıĢ olarak değerlendiriniz. Sorulara 

verdiğiniz cevapları modül sonunda verilen doğru cevaplarla karĢılaĢtırarak kendinizi kontrol 

ediniz 

 

  Doğru YanlıĢ 

33 Token Ring ağında bilgisayarlar yıldız bağlantı Ģekline göre 

kurulurlar ancak mantıksal bir halka bağlantısı varmıĢ gibi 

çalıĢırlar. 

  

34 Token Ring ağında verilen çakıĢması mümkün değildir   

35 FDDI ağlarda jeton‟un yeni veri göndermek için jetonun 

boĢalması beklenir. 

  

36 ATM protokolü genellikle 2 veya daha fazla yerel alan ağını 

birbirlerine bağlamakta kullanılır. 

  

37 ATM ağlarında yapısından dolayı ses ve görüntü transferi 

gerçekleĢtirilemez. 

  

38 Hub ağ elemanlarını birbirine bağlayan çok portlu bir 

bağdaĢtırıcıdır. En basit ağ elemanıdır. 
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39 Standart hublar kendisine gelen bilgiyi sadece gitmesi gerektiği 

yere gönderir, diğer portları meĢgul etmez. 

  

40 Hub çalıĢırken herhangi bir portundan kablo çıkartmanız veya 

takmanız herhangi bir sorun çıkarmaz. 

  

41 RJ-45 konnektörlerin üzerinde kablonun on (10) ucunun 

girebileceği boĢluklar bulunur. 

  

42 Düz kablo iki bilgisayarı ağ kartları ile, hub‟a ihtiyaç duymadan 

birbirine bağlamamızı sağlar. 

  

43 Aktif hub yönlendirici benzeri çalıĢır ve gelen sinyal 

güçlendirilerek gönderir. 

  

44 T586A düz kablo düzenini ve T586B çapraz kablo düzenini 

belirten kablo standartlarıdır. 

  

45 Düz kablo yapılırken kablonun bir ucu T586A diğer ucu T586B  

standardına göre bağlanmalıdır. 

  

46 Token ring sistemlerde her istasyon kendisine gelen veriyi 

güçlendirerek tekrar yola bıraktığı için tekrarlayıcıya gerek 

kalmaz. 

  

47 Tekrarlayıcı kendisine gelen veriyi güçlendirir ve hedefe 

bakmaksızın doğrudan yollar. Köprü ise veri paketi o hedefe 

gitmiyorsa göndermez, yani gelen bilgiyi süzer.  

  

48 Yönlendirici LAN ve WAN arasında veya vLAN arasında bağlantı 

kurmak amacıyla kullanılır. 

  

48 Modemler bilgisayardaki verileri yani dijital sinyali, analog 

sinyale çevirerek kablo üzerinden iletilmesini sağlayan cihazlardır. 

  

50 ADSL, bağlantısını telefon hatları üzerinden gerçekleĢtiren, 

yüksek hızlı veri, ses ve görüntü iletiĢimini aynı anda sağlayabilen 

bir modem teknolojisidir. 

  

51 VPI (Virtual Path Identifier) ve VCI (Virtual Channel Identifier) 

protokolleri kullanıcı sayısı ve port forward iĢlemlerinde kullanılır. 

  

52 DSL teknolojisinin çalıĢması esnasında hattın her iki tarafında da 

DSL modem olmasına gerek yoktur. 

  

53 DSL modemlerin ulaĢtıkları yüksek hızın sebebi, sayısal kodlama 

yöntemi ile hattın %99 „unu kullanabilmeleridir.  

  

54 Telefon görüĢmesi yapılırken, adsl çalıĢma hızında düĢüĢ 

gerçekleĢebilir. 

  

55 VDSL teknolojisi ile 13 - 52 Mbps arası download (indirme) ve 

1.5 - 2.3 Kbps upload (gönderme) hızlarına eriĢilebilir. 

  

56 Sadece koaksiyel kablo kullanılan bir yerel alan ağında merkezi 

birime ihtiyaç yoktur. 

  

57 Koaksiyel kablo yıldız topolojide kullanılır.   

58 Ġnce koaksiyel kablo kullanılarak kurulan ağlarda iki istasyon arası 

185 metreden fazla ve 0,5 metreden az olamaz. 

  

59 UTP kablonun yapısındaki, tellerden her biri tek parça bakır telden 

oluĢmuĢ ise buna çok damarlı kablo denir. 

  

60 STP‟nin UTP‟den farkı dıĢ tarafında tel zırh koruma bulunmasıdır.   

61 Fiber optik kablonun en önemli özelliği elektromanyetik kirlilikten   
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etkilenmemesidir. Bunun sebebi verinin ıĢık dalgaları Ģeklinde 

iletilmesidir. 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. Cevap anahtarı modülün 

sonundadır. 

 

Cevaplarınız “doğru” ise modül değerlendirmeye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

PERFORMANS TESTĠ (YETERLĠK ÖLÇME) 
 

Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

DEĞERLENDIRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

Sayısal iletiĢim tekniklerini tanıdınız mı?   

Ağ kavramını ve ağ çeĢitlerini (LAN, MAN, WAN) öğrendiniz mi?   

Ağ topolojilerinin yapısını tanıdınız mı?   

Ortak yol (Bus) topolojisinin yapısını öğrendiniz mi?   

Halka (Ring) topolojisinin yapısını öğrendiniz mi?   

Yıldız (Star) topolojisinin yapısını öğrendiniz mi?   

OSI katmanlarını tanıdınız mı?   

Gerekli ağ malzemelerini hazırladınız mı ?   

Ağ malzemelerinizin sağlamlığından eminmisiniz?   

Kablonuzu tellere zarar vermeden soyduğunuza emin misiniz?   

Tellerin renk diziliĢini doğru yaptınız mı?   

Kablo ucundaki tellerin aynı hizada mı?   

Tellerin doğru sırayla konnektöre yerleĢtirdiniz mi?   

Tellerin konnektöre tam olarak sıkıldığından eminmisiniz?   

Son kontrolü yaptınız mı?   

DÜZENLĠ VE KURALLARA UYGUN ÇALIġMA 

Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi?   

ÇalıĢma alanını tertipli-düzenli kullandınız mı?   

Uygun belgeleri seçip kullandınız mı?   

Zamanı iyi kullandınız mı?   

Güler yüzlü ve nazik davrandınız mı?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME  
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 protokol 

2 senkronize 

3 saat 

4 paralel 

5 seri 

6 sunucu-

kullanıcı 

7 yerel 

8 LAN 

9 ortak yol-

halka-yıldız 

10 broadcast 

11 koaksiyel–T 

12 500 

13 token (jeton) 

14 100 

15 UTP-STP 

16 hub-anahtar 

17 ağaç 

18 OSI-7 

19 uygulama 

20 oturum 

21 ağ 

22 veri bağı 

23 oturum 

24 ağ 

25 Veri bağı 

26 YanlıĢ 

27 Doğru 

28 Doğru 

29 YanlıĢ 

30 Doğru 

31 Doğru 

32 YanlıĢ 

33 YanlıĢ 

34 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 D 

4 B 

5 A 

6 D 

7 D 

8 B 

9 B 

10 A 

11 C 

12 C 

13 B 

14 A 

15 B 

16 D 

17 A 

18 D 

19 B 

20 A 

21 C 

22 D 

23 A 

24 C 

25 B 

26 D 

27 A 

28 C 

29 C 

30 A 

31 B 

32 C 

33 Doğru 

34 Doğru 

35 YanlıĢ 

36 Doğru 

37 YanlıĢ 

38 Doğru 

39 YanlıĢ 

40 Doğru 

41 YanlıĢ 

42 YanlıĢ 
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43 Doğru 

44 YanlıĢ 

45 YanlıĢ 

46 Doğru 

47 Doğru 

48 Doğru 

49 Doğru 

50 Doğru 

51 YanlıĢ 

52 YanlıĢ 

53 Doğru 

54 YanlıĢ 

55 Doğru 

56 Doğru 

57 YanlıĢ 

58 Doğru 

59 YanlıĢ 

60 Doğru 

61 Doğru 
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