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TANIŞMA, GİRİŞ, NETWORK(AĞ) 
NEDİR? 

1. Hafta  



Merhaba 

Kimim? 

Neden bu ders? 

Ne işe yarar? 

Farkındalık gerekli mi? 

‘Uzman mı olucaz’? 

Uygulama yapacak mıyız? 

Teknoloji ve Terminoloji? 

 

• Murat KARA 

• Ağ yapısını anlamak için, 

• İletişimi tanımak, 

• Bilgi ve Eğitim şart.. 

• Öğreneceğiz..  Belki.. 

• Sadece Lab. Ortamında. 

• Pek çok.. 

 
http://193.140.54.45/network   
http://tik.la/zG8  
http://www.muratkara.com/network  

http://www.siberguvenlik.xyz/ders
http://193.140.54.45/network
http://193.140.54.45/network
http://tik.la/zG8
http://tik.la/zG8
http://www.muratkara.com/network
http://www.muratkara.com/network


İçerik (Hafta/Konu) 

1. Tanışma, bilgilendirme ve derse giriş, ağ nedir? Kullanım yerleri, sinyal, iletim. 
2. Veri iletimi, temel özellikler ve temel terim ve kavramlar. 
3. Referans modelleri (OSI, TCP/IP) ve katmanları.. 
4. Ağ Bileşenleri ve Ağların Sınıflandırılması (LAN, MAN, WAN..), Topolojiler.. 
5. Ağ Donanımları (Cihazları), Kablolama Sınıflamaları ve yapıları.. 
6. Protokoller, Protokol kümeleri ve Internet İletişimi (http, IP, dhcp, smtp, arp..) 
7. Yerel Alan Ağ Teknolojileri (LAN, 802.x..) 
8. Vize 
9. Geniş Alan Ağ Teknolojileri (WAN, Anahtarlama, Yönlendirme..) 
10. IP ve sınıflandırması IPv4-IPv6, alt ağlar(subnet), 
11. Anahtar(Switch) Cihazı ve Anahtarlama yöntemleri.. 
12. Yönlendirici(Router) ve Yönlendirme çeşitleri.. 
13. Kablosuz Ağlar.. 
14. Ağ Güvenliği Saldırı ve Savunma Yöntemleri 
15. Genel Tekrar ve Finale Hazırlık.. 



Network (Ağ) 

• Ne? 

• Neden? 

• Nerede? 

• Kullanım Yerleri? 

• Neler? 

• Nasıl? 

 





Ağ Kullanım Yerleri 

• İletişim, 

• Veri paylaşımı, 

• Haberleşme, 

• İnternet, 

• Ticaret, 

• Bankacılık, 

• Eğitim 

• … 

 



Bilgisayar Ağı (Network) Nedir? 

• İki veya daha fazla bilgisayarın kablolu ya 
da kablosuz iletişim araçları üzerinden 
yazılım ve donanım bileşenleri ile birlikte 
bağlanması ile  meydana getirilen sistem 
bütünüdür. 



Bilgisayar Ağı (Network) Nedir? 

• Kaynakların ve bilginin (veri, ses, görüntü veya 
video) paylaşılması ve kişiler arasında 
iletişimin sağlanmasıdır. 

• Çeşitli yöntem ve teknolojiler ile bağlanarak 
bilgisayar ağını oluştururlar. 

• Kaynakların etkin paylaşımını sağlayıp bilgi 
akışını hızlandırarak verimli bir iletişim ortamı 
sunar. 





İletim, Sinyal.. 

• Sayısal iletişim ikili tabanda kodlanmış bilgi veya 
verinin  sistemler arasında aktarılmasını kapsar. 

• İletim 
– Paralel 
– Seri 

• Asenkron 
• Senkron 

• Sinyal (İşaret), fiziksel değişkenlerin durumu 
hakkında bilgi taşıyan ve matematiksel olarak 
fonksiyon (İşlev) biçiminde gösterilen kavrama 
denir. 



Analog Sinyal 



Sayısal(Digital) Sinyal 



VERİ İLETİMİ, TEMEL TERİM VE 
KAVRAMLAR 

2. Hafta 



Bilgisayarda verilerin taşınmasını sağlamak için salınım yapan  
işaretlerin üç parametresi değişebilir . 
 Genlik : kablo üzerine düşen elektrik yükü miktarı  
 Frekans: birim saniyedeki çevrim sayısıdır 
 Faz: İşaretin çevrimine ne kadar ilerden başlayacağı 



Frekans ve salınım 

• Frekans arttıkça salınım artmakta ve daha fazla 
bilgi taşıyabiliriz. 



Terimler 
• Yayın (Propagation):  Bir bilgisayarın gönderdiği bir bitlik datanın 

ağ ortamına bırakılıp hedef bilgisayara ulaşmasıdır. 

• Gidiş-geliş zamanı (Round Trip Time-RTT): Bir bilgisayarın 
gönderdiği bir bitlik datanın ağ ortamına bırakılıp hedef 
bilgisayara ulaşıp kaynak bilgisayara geri gelme süresine denir. 

• Yayın gecikmesi (Propagation Delay): Gönderilen datanın hedefe 
ulaşana kadar geçen süreye denir. 

• Zayıflama (Attenuation): Dijital data bırakıldığı ağ ortamı ne 
olursa olsun  kullanılan ortamın özelliğine göre belli bir 
mesafeden sonra zayıflayacaktır. 

• Yansıma (Reflection): Elektrik sinyalleri devamlı olarak 
sinyalleşme sürdüğü  müddetçe bir problem olmamakta ama 
sinyalleşme esnasında olan kopukluklarda  geri bir sinyal 
alınmaktadır. 



Terimler 
• Gürültü (Noise): Elektrik, optik ve elektromanyetik sinyallerin 

yakınında bulunan ve gönderilen datayı bozma riski olan diğer 
sinyallerin tümüne denir. 

• Crosstalk: Bir kablonun başka bir kablonun elektrik sinyalinden 
veya elektriksel gürültüsünden etkilenmesine denir. 

• Yayılma (Dispersion): Sinyalin zamana bağlı olarak yayılmasına 
denir. 

• Jitter: Kaynak ve hedef bilgisayarların zamanlandırmasındaki 
farklılığa denir. (Paketlerin gecikme sürelerindeki varyasyondur-
farklılıktır. 

• Gecikme (Latency): Gönderilen datanın kaynak bilgisayardan 
hedef bilgisayara ulaşırken geçirdiği süreye denir. 

• Çarpışma (Collision):  İki bilgisayardan gönderilen bitlerin ağ  
ortamında  çarpışmalarına denir. 



Sinyal Görünümü 







Modülasyon(Kipleme) 





Bant Genişliği 



Otoban Benzetmesi 



REFERANS MODELLERİ VE 
KATMANLAR (OSI, TCP) 

3. Hafta 



Veri Aktarımı 



Katmanlı Çalışma 



OSI Model 

Open Systems Interconnection  

(Açık Sistem Arabağlantısı Modeli) 

• ISO (International Organization for Standardization) 
(Uluslar arası Standartlar Kuruluşu) tarafından 
geliştirilmiştir. 















TCP/IP Model 

• TCP/IP Modeli Amerikan 
Savunma Bakanlığı 
tarafından heterojen ağlarda 
kesintisiz bağlantılı iletişim 
için geliştirilmiştir. 

• 4 katmandan oluşur. 







Katman Açıklama Protokoller 

Uygulama TCP/IP uygulama protokollerini ve ana bilgisayar 
programlarının ağı kullanmak için taşıma katmanı 
hizmetleriyle nasıl bir arabirim oluşturacağını tanımlar. 

HTTP, Telnet, FTP, 
TFTP, SNMP, DNS, 
SMTP, X Windows, 
diğer uygulama 
protokolleri 

Taşıma Ana bilgisayarlar arasında iletişim oturumu yönetimi sağlar. 
Veri taşınırken kullanılan bağlantının hizmet düzeyini ve 
durumunu tanımlar. 

TCP, UDP, RTP 

Internet Verileri IP veri birimleri olarak paketler. Bu paketler, veri 
birimlerini ana bilgisayarlar ve ağlar arasında iletmek için 
kullanılan kaynak ve hedef bilgilerini içerir. IP veri 
birimlerinin yönlendirilmesini gerçekleştirir. 

IP, ICMP, ARP, RARP 

Ağ arabirimi Koaksiyel kablo, optik fiber veya çift bükümlü bakır kablo 
gibi bir ağ ortamıyla doğrudan arabirim oluşturan donanım 
aygıtları tarafından bitlerin elektriksel olarak nasıl işaret 
haline getirileceği de dahil olmak üzere verilerin fiziksel 
olarak ağ içinden nasıl gönderileceğini belirtir. 

Ethernet, Token 
Ring, FDDI, X.25, 
Frame Relay, RS-232, 
v.35 

TCP/IP 



OSI ve TCP/IP 





AĞ BİLEŞENLERİ, AĞ 
SINIFLANDIRMASI, TOPOLOJİLER 

4. Hafta 



Ağ Bileşenleri 

• Ağ Sınıflandırılması 

– Lan 

– Man 

– Wan 

• Ağ Cihazları 

– Aktif 

– Pasif 

• Topoloji 

 



Ağın Sınıflandırılması 
• Coğrafi koşullara göre;  

– LAN, MAN, WAN  

 
• Topolojilerine göre;  

– Bus, Ring, Star, Tree, Mesh  

 
• Ortamlarına göre;  

– OSI, TCP/IP  
– Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM  

 
• İletim Yöntemleri;  

– Aktif (Ağ Cihazları);  
• Modem, NIC, Repeater, Hub, Switch, Router  

– Pasif (Kablolar);  
• Coaxial, UTP, STP, Fiber 



LAN, MAN, WAN 

• LAN - Yerel alan ağları  
(Local Area Networks, LANs)  

 

• MAN - Metropol alan ağları  

 (Metropolitan Area Networks, MAN)  

 

• WAN - Geniş alan ağları  

 (Wide Area Networks, WAN) 



LAN 

• Ev, okul, laboratuvar, iş binaları vb. gibi sınırlı coğrafi 
alanda bilgisayarları ve araçları birbirine bağlayan bir 
bilgisayar ağıdır.  

46 



MAN 

• LAN ağlarından daha büyük bir ağ yapısıdır. 

• Metropol olarak adlandırılmasının sebebi genellikle şehrin bir 
kısmını ya da tamamını kapsamasındandır. 

• Kampüs ağları adıyla da anılan bu ağlar, üniversite 
kampüslerinde ve büyük işyerlerinde kullanılır. 

• Değişik donanım ve aktarım ortamları kullanılır. 

47 



WAN 

• Birden fazla cihazın birbiri ile iletişim kurmasını 
sağlayan fiziksel veya mantıksal büyük ağdır.  

• Yerel alan ağlarının birbirine bağlanmasını sağlayan 
çok geniş ağlardır. En geniş alan ağı İnternettir. 

48 



Ağ Topolojileri 

• Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşeceğini, 
nasıl bağlanacağını, veri iletiminin nasıl 
olacağını belirleyen genel yapıdır. 

– Fiziksel topoloji: Ağın fiziksel olarak nasıl 
görüneceğini belirler (Fiziksel katman) 

– Mantıksal topoloji: Bir ağdaki veri akışının nasıl 
olacağını belirler (Veri iletim katmanı) 



Topolojiler 



Topolojiler ve Kablolar 

Topoloji Bus Ring Yıldız Mesh 

Kullanım - Kısmen Birincil Kablosuz 

Hub & Swich - - Kullanır - 

Yöntem Linear Bus Token Ring Ethernet Fiber Optik Ad-Hoc 

Kablolar 

Coaxial Kullanır İlk Evrelerinde… - - 

STP / FSTP - Kullanır - - 

UTP - Kısmen Kullanır - - 

Fiber Optik - - - Kullanır - 

Bağlayıcılar 

BNC Coaxial (Thinnet: RG58 / Thicknet: RG8) - - 

RJ45 - Sarmal Çiftli (STP/UTP/FSTP) - - 

SC/ST - - - Fiber Optik - 

Limitler RG58 RG8 STP UTP 

PC (adet) 30 100 260 72 1.024 / Switch & Hub Başına… - 

Uzunluk (m) 185 500 100 / 2 Birim Arasında… 2.000 / 2 Birim… - 



AĞ DONANIMLARI, KABLOLAMA 
5. Hafta 



Ağ Donanımları(Cihazları) 

• NIC – Network Interface Card(Ağ Arabirim Kartı) 

• Repeater (Tekrarlayıcı-Yenileyici) 

• Hub (Dağıtıcı) 

• Switch (Anahtar) 

• Bridge (Köprü) 
– Brouter (Köprü-Yönlendirici) 

• Router (Yönlendirici) 

• Gateway (Ağ Geçidi - Geçityolu) 

• Firewall (Ateş Duvarı) 



Ağ Cihazları ve Simgeleri 



Ağ Cihazları ve Simgeleri 



Katmanlara göre cihazlar 



OSI ve Ağ Cihazları 

OSI Katmanı Cihaz 

Uygulama Ağ geçidi (Gateway) 

Sunum Ağ geçidi (Gateway) 

Oturum Ağ geçidi (Gateway) 

Taşıma Ağ geçidi (Gateway) 

Ağ Yönlendirici (Router) 

Katman 3 Switch 

Veri İletim Köprü (Bridge) 

Katman 2 Switch 

Fiziksel NIC, Yineleyici (Repeater) 

Hub 

Kablo, Alıcı ve verici 



NIC – Network Interface Card (Ağ Arabirim Kartı) 

• Ağ adaptörü veya ağ kartı (ethernet) kartı olarak 
adlandırılır. 

• Sinyalleri alma gönderme işlemlerini yapar. 

• Veri paketlerini parçalara ayırma birleştirme işlemlerini 
yapar. 

• Fiziksel adrese sahiptir (MAC Adresi) 48 bittir. (16 lık) 

• OSI de Fiziksel(1) ve Veri iletim(2) katmanlarında yer alır. 

• Ethernet, ATM, FDDI, TokenRing, ISDN kullanılan 
teknolojilerdir. 

• PCI, USB, PCMCIA bağlantı yuvalarına takılırlar. 



NIC 



Repeater(Tekrarlayıcı-Yineleyici) 

• Ağın genişletilmesinde kullanılır. 

• Sinyallerin daha uzun mesafelere ulaştırılmasını 
sağlar. 

• Farklı kablo türlerinde farklı mesafelerde 
kullanılır. 

• Verileri sadece aktarır 

• OSI de fiziksel katmanda yer alır. 

 



Repeater 



Hub (Dağıtıcı) 

• Kablolar ile ağ birimlerinin (bilgisayar vb.) 
birbirlerine bağlanmasını sağlar.  

• Paylaşılan bir yol sunar. 

• OSI de Fiziksel katmanda yer alır. 

• Port sayısına göre, 

• 10/100/1000 Mbps, 

• LAN da kullanılır. 

• BNC/RJ45. 

• Star topoloji. 



Switch (Anahtar) 

• Kendisine bağlı cihazlara anahtarlamalı bir yol 
sunar. 8, 12, 16, 24, 36 portlu olabilirler. 

• Paket aktarımında MAC adreslerini kullanır. 
• Adreslerine göre sadece iki cihazın birbirleri ile 

haberleşmesine olanak sağlar diğer cihazlar paket 
trafiğinden etkilenmez.  

• Diğer cihazlar kendi aralarında trafiğe devam 
edebilirler. 

• OSI de genelde ikinci katmanda çalışırlar (bazen 3) 
• Ethernet, ATM teknolojilerini kullanırlar. 



Switch 



Switch 



Switch 



Switch veri akışı 



Switch MAC Tablosu 



Bridge (Köprü) 

• Ağları bölümlere ayırma veya birleştirmede 
kullanılır. (farklı topolojide olsa) 

• MAC adreslerini kullanır. 

• OSI de veri iletim katmanında yer alır. 

• Trafik yoğunluğunu azaltmayı sağlar. 

• Kaynak, Saydam ve çevrimli yöntemleri vardır. 

• 10 / 100 Mbps. 



Bridge 



Bridge 



Bridge 



Router (Yönlendirici) 
• Ağın ve paketlerin yönlendirilmesini sağlar. 

• IP adreslerini kullanır. OSI de 3.katmandadır. 

• En iyi yolun bulunması işlevini yapar. 

• Ağlar arası haberleşme için ara bağlantı sağlar. 

• LAN-LAN, LAN-MAN, LAN-WAN da işlev yapar. 

• Cihaz, işlemci, ram ve işletim sistemine sahiptir.  

• Yönlendirme tablosuna sahiptir. 

• Konfigürasyonu yapılabilir. Kurallar vb.. 

• Farklı portlara (şaseler) sahiptir. 

• Statik, Dinamik yönlendirme. 



Router 



Router 



Gateway (Ağ Geçidi) 

• Geçityolu olarak da adlandırılır. 

• Protokol dönüşümü veya haritalama olanağı 
sağlayan donanım veya yazılımdır. 

• Genelde Routerlar üzerinden tanımlanır. 

• Farklı protokol kullanan ağlarda iki yönlü 
protokol dönüşümü yaparak bağlantı 
yapılmasını sağlar. 

• OSI de tüm katmanları içerir.  

 



Firewall(Ateş Duvarı) 

• Ağ erişimine ilişkin içerden veya dışarıdan 
yetkisiz her erişime engel olmak için veya 
paketleri süzmek için kullanılan güvenlik 
amaçlı donanım veya yazılımdır. 

• Kurallar tanımlanır. IP ler tanımlanır. 

• Portlar kullanılır. Servislere erişim ayarlanır. 

• Genelde İzin ver veya yasakla prensibine göre 
çalışır. 

 



Kablolama Sınıflamaları  

• Coaxial (Koaksiyel – Eş eksenli) [BNC] 
– Thin (thinnet) (İnce) 

– Thick (thicknet) (Kalın) 

• Twisted-Pair (Çift-bükümlü) [RJ45] 
– STP (Korumalı Çift-bükümlü) 

– UTP (Korumasız Çift-bükümlü) 
• Straight-through (Düz) 

• Cross-over (Ters) 

• Rollover () 

• Fiber-Optik [ST /SC / MT-RJ] 



Coaxial(Koaksiyel – Eş eksenli) 



Coaxial Cable 



BNC (British Naval Connector) konnektör 



Koaksiyel 

185 m 

500 m 



Coaxial Cable 

TİP 

 

EMPEDANS 

 

KULLANIM 

RG-8 50 Ohm 10BASE-5  

(Kalın-Thicknet) - 500 m 

RG-58 50 Ohm 10BASE-2* 

(İnce-Thinnet) - 185 m 

RG-59 75 Ohm Kablo TV 

RG-6 75 Ohm 

 

Anten kablosu 



Twisted-Pair (Çift-bükümlü) 



STP - UTP 

• UTP (Unshielded Twisted Pair) 

 Korumasız çift bükümlü 

 

• STP (Shielded Twisted Pair) 

 Korumalı çift bükümlü 





Shielded Twisted-Pair Cable 



STP 



UTP 



Unshielded Twisted Pair (UTP) 



Kategori 

 

Uygulama Alanı 

1 (CAT1) Yanlızca ses veri iletimi yapılmaz  

2 Ses ve 1 Mbps’ ye kadar veri iletimi.  

3 Ses ve 10 Mbps’ ye kadar veri iletimi.  

4 Ses ve 20 Mbps’ ye kadar veri iletimi  

5 Ses ve 100 Mbps’ ye kadar veri iletimi.  

5e Ses ve 622 Mbps’ ye kadar veri iletimi.  

6 Ses ve 1 Gps’ ye kadar veri iletimi.  

7 Ses ve 10 Gps’ ye kadar veri iletimi. 

UTP Kablo Kategorileri 



UTP 



RJ45 Konnektör 



RJ45 



T568A – T568B 











Ethernet Adı Kablo Tipi Max. Veri 

Transfer Hızı 

Max. Veri 

Transfer 

Uzaklığı 

Açıklama 

10Base5 Kalın Koaksiyel 10 Mbps 500 metre BNC, T 

10Base2 İnce Koaksiyel 10 Mbps 185 metre BNC, T 

10BaseT UTP 10 Mbps 100 metre RJ-45 

100BaseT UTP 100 Mbps 100 metre RJ-45 

1000BaseT UTP 1000 Mbps 100 metre RJ-45, CAT5 ve üstü 

1000BaseTX 

(Gigabit Ethernet) 

UTP 1000 Mbps 100 metre RJ-45, CAT5 ve üstü 

10BaseFL Fiber (multimode) 10 Mbps 2000 metre Ağlar arası, Fiber optik hub ve NIC 

arası bağlantı 

100BaseFX Fiber (multimode) 100 Mbps 2000 metre 100 Mbps Ethernet ağlarda 

1000BaseSX Fiber (multimode) 1000 Mbps 260 metre SC, PC ve hub arası bağlantı için 

tasarlanmıştır. 

1000BaseLX Fiber (singlemode) 1000 Mbps 550 metre 1000BaseSX’in daha uzun mesafeler 

arası kullanması için, genellikle 

omurga olarak kullanılır. 



Kablo Özellikleri (İsimlendirme) 

Temel bant – tekli gönderim veya alım 

Yayın bant – çoklu gönderim veya alım 



Fiber-Optik 



Fiber-Optik 



Fiber-optik 



Fiber-optik ek cihazı (Füzyon) 



Fiber-optik 



ST /SC / MT-RJ 



PROTOKOLLER 
6. Hafta 



Protokol 

• Protokoller, bilgisayarlar arası iletişimde 
kullanılan ağ dilleridir. (kurallarıdır.) 

• Ağ protokolleri verinin cihazlar arasında nasıl 
taşınacağını ve ekstra olarak veri ile hangi 
bilgilerin gönderileceğini belirler. 

• En sık kullanılan ve bilinen protokol TCP/IP 
protokol grubudur. 

– Internet erişimi tamamen TCP/IP’ye dayanır. 



Protokollerin Standartlaştırılması 



Protokol Kümeleri(Yığınları) 
 IBM System Network Architecture (SNA)  
 Digital DECnet  
 Novell Netware  
 Apple AppleTalk  
 NetBEUI  
 IPX/SPX 
 TCP/IP 

– TCP (Transmission Control Protocol) 
– UDP (User Datagram Protocol)  
– IP (Internet Protocol)  
– ICMP (Internet Control Message Protocol)  
– IGMP (Internet Group Management Protocol)  
– ARP (Address Resolution Protocol)  























İnternet İletişimi 

• TCP / IP 

• IP Adresi 

• DHCP 

• HTTP 

• DNS 

• E-mail 

• FTP 

• SNMP 



























MAC 



IP 



RARP 

MAC HEADER IP HEADER 
RARP REQUEST 

MESSAGE 

Destination 

FF-FF-FF-FF-FF-FF 

Source 

FE:ED:FD:23:44:EF 

Destination 

255.255.255.255 

Source 

???????? 

What is my IP 
address? 



ARP 









YEREL ALAN AĞ 
7. Hafta 



LAN Teknolojileri 

• Ethernet (IEEE 802.x) 
– CSMA/CD 

– Fast Ethernet 

– Gigabit Ethernet 

• Jetonlu Halka(Token Ring) 

• Jetonlu Halka(Token Bus) 

• ATM 

• FDDI LAN 

 



IEEE Series 802.x 

802.1  High Level Interface (Internetworking) 

802.1d Spanning Tree 

802.1p General Registration Protocol 

802.1q Virtual Bridged LANs 

802.2 Logical Link Control 

802.3 CSMA/CD (Ethernet) 

802.3m Fast Ethernet 

802.4 Token-Passing Bus 

802.5 Token-Passing Ring 

802.6 Metropolitan Area Networks 

802.7 Broadband Technical Advisory Group 

802.8 Fibre Optic Technical Advisory Group 

802.9a IsoENET (proposed) 

802.9 Integrated Voice and Data Networks 

802.10 Network Security 

802.11 Wireless LANs 

802.12 100VG-AnyLAN 

802.15 Wireless Personal Area Network 

802.16 Braodband Wireless Metropolitan Area Networks 





Ethernet 



CSMA / CD 

Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect 

(Taşıyıcı Sezme Çoklu Algılama / Çatışma Denetimi) 
 

(Çarpışma Algılayıcıyla Taşıyıcı Dinleyen Çoklu Erişim) 









IEEE 802.x 



IEEE 802.x 





Ethernet Hızları 

• Ethernet Speed   Bit-Time 

• 10 Mbps    100 nanosecond 

• 100 Mbps    10 nanosecond 

• 1000 Mbps= 1 Gbps  1 nanosecond 

• 10,000 Mbps= 10 Gbps 1 nanosecond 





GENİŞ ALAN AĞLARI (WAN) VE 
TEKNOLOJİLERİ 

9. Hafta 



Geniş Alan Ağları 

Sınıflandırma 

• Bağlantı Durumuna göre 
– Noktadan noktaya 

– Çoklu bağlantı teknolojisi 

• Anahtarlama Yöntemine göre 
– Devre anahtarlama 

– Paket anahtarlama  

– Hücre anahtarlama 

• Topolojik Yapısına göre 
– Hiyerarşik topoloji 

– Örgü topoloji 

Teknolojiler 

• Modem(dial-up) 

• Kiralık hat 

• X.25 

• Frame Relay (FR) 

• ISDN 

• xDSL 

• ATM 

• SMDS 



WAN Katman/Standart/Protokol 

Fiziksel katman standartları ve 
protokolleri 

• EIA/TIA-232  

• EIA/TIA-449  

• V.24  

• V.35  

• X.21  

• G.703  

• EIA-530  

• ISDN 

• T1, T3, E1, ve E3  

• xDSL  

• SONET  

 (OC-3, OC-12, OC-48, OC-192) 

Veri iletim standartları ve 
protokolleri 

• High-level data link control (HDLC)  

• Frame Relay  

• Point-to-Point Protocol (PPP)  

• Synchronous Data Link Control (SDLC) 

• Serial Line Internet Protocol (SLIP)  

• X.25  

• ATM  

• LAPB  

• LAPD  

• LAPF  











Noktadan noktaya 

• İki nokta(düğüm) arasında bağlantı(özel yol) 
olmasını gerektirir. 

• Kiralık hatlar gibi.. 

• Servis Telekomünikasyon firmalarından 
sağlanır.  



Devre Anahtarlama (Çoklu bağlantı) 



Çoklu bağlantı 

• Sanal olarak oluşturulmuş bir ağa bağlanırlar, 

• Noktadan noktaya da olduğu gibi direk 
bağlantı olmaz, 

• Bir düğüm diğer düğüme gerektiğinde 
bağlanır. 

• Birden çok yere bağlantı için kullanılır. 

• Bant genişliği dinamik olarak kullanılabilir. 



Paket Anahtarlama (Çoklu bağlantı) 



• İletişim kurulacak iki düğüm arasında aktarıma 
geçmeden önce, uçtan uca bir yol belirlenir ve 
iletişim bu yol üzerinden gerçekleştirilir.  

• Örnek: Günlük yasamda kullanılan telefon şebekesi 
(PSTN). 

• Avantajı: Veri paketleri üzerine çok uzun olan alıcı 
ve gönderici adreslerinin yazılmasına gerek yoktur. 
Böylece hattın gerçek band genişliği korunur.  

• Dezavantajı: Aktarım süresinin, bağlantı süresinden 
kısa olduğu ve trafik yoğunluğu ani değişen 
uygulamalardır. Örneğin LAN’lar. 

 

Devre(circuit) anahtarlama: 



• Ağ'da taşınacak bilgi önce parçalara ayrılır.  

• Sonra bu parçalara alıcı - gönderici adresleri ve 

bir kaç güvenlik bilgisi daha yazıldıktan sonra, 

gönderici paket (packet) denilen bu parçaları 

ağa bırakır.  

Paket(packet) anahtarlama: 



• Paketler alıcı adrese gidinceye kadar bir çok noktadan 

geçer.  

• Bu gönderilme esnasında bir tek sabit yol belirlenmez.  

• Yani paketler farklı yolları izleyebilirler.  

• Bir paketin geçtiği noktadan diğer paket geçmeyebilir 

ve paketler alıcıya aynı sırayla ulaşmayabilir (Bu 

anahtarlamanın avantajıdır).  

• Paketler uç sistemlerin (bilgisayarların) sahip olduğu 

bağlantının band genişliği ve hızı oranında ilerler. 

Paket(packet) anahtarlama: 



• Alıcıya gelen bilgiler buffer'da biriktirilir, 
paketlerin içindeki bilgi ayıklanır ve doğru sıra 
elde edildikten sonra işlenir. 

• IP (İnternet protokolü), IPX (Nowell NetWare) 
gibi protokoller paket anahtarlama yöntemine 
dayanırlar  

Paket(packet) anahtarlama: 





• Düğümler arasında sanal bir bağlantı kurulur. 
Aktarım için Hücre (cell) denilen sabit ve kısa 
veri paketleri kullanılır.  

 

• Hücrelerin üzerine alıcı ve gönderici adresleri 
yazılmaz. Ancak hücrelere bağlantı süresince 
sanal yolun numarası yazılır. 

Hücre(cell) anahtarlama: 
 



• Devre anahtarlamaya göre daha hızlı ve farklı 
sayıdaki portu kullanan cihazları destekler.  

 

• Paket anahtarlamadaki gibi paketlerin sıraya 
konması için büyük buffer gerekmez. Alıcı ve 
verici adresi kullanılmadığı için veri iletişimi 
daha hızlıdır.  

 

• Örnek: ATM 

Hücre(cell) anahtarlama: 
 



Leased Line (Kiralık Hatlar)  

• Noktadan noktaya iletişim sağlar. Her iki uçtaki 

cihazların açık olması durumunda veri transferi 

gerçekleşir. Anahtarlanmamış ağ da denir.  



X.25 

• X.25, ITU tarafından 1970’lerde geliştirilen bir 

WAN servisidir.  

• X.25 hatlar yavaş çalışır ve bağlantı yöntemine 

bağlı olarak hız 9.6Kbps ile 256Kbps arasında 

değişir.  

• X.25 servis sağlayacısına ödenecek olan ücret 

ise bağlantının kurulu olduğu süre ile doğru 

orantılıdır.  



X.25 

• X.25 servisi ile bir ağ dan aynı anda birçok ağ 

ile bağlantı kurmak mümkündür. 

• X.25 düşük miktarlarda veri transferi yapmak 

isteyen kurumlar için ideal bir çözüm olabilir.  

– Örneğin birçok banka uluslar arası ağlarında X.25 

hatları kullanmaktadır.  



FR (Frame Relay) 

• Frame relay kullanıcılara geniş alan ağları üzerinden 
yüksek hızlarda servis alma imkanı veren, esnek band 
genişliği kullanımını sağlayan, kiralık hatlara göre 
daha verimli ve ucuz bağlantı imkanı sağlayan bir 
servistir. 

• Frame relay ve X.25 birbirine benzer çünkü her ikisi 
de paket anahtarlamalı ağlara bağlantı sağlayan 
arabirimlerdir. Frame relay ağlar X.25 ağlara göre 
daha az hata kontrolü gerçekleştirdikleri için daha 
hızlıdır. 



FR (Frame Relay) 

• Frame relay 56Kbps’den 1.5444Mbps’e kadar 
hızları destekler.  

• Frame relay ağların bir dezavantajı değişik 
uzunluklarda frame kullanmaları ve bunların 
anahtar devrelerde gecikmelere neden 
olmasıdır.  

• Bağlantıyı sağlayacak olan kurumun frame 
relay şebekesine uygun router’lara ve 
CSU/DSU adı verilen üniteleri satın alması 
gerekir.  

 



• Frame relay, kalıcı sanal devreler (Permanent Virtual 
Circuits, PVCs) kullanır.  

• PVC o an mümkün olan ver transferi yapılabilecek 
mantıksal yoldur. 

•  PVC’ler bağlantı kurulum işlemlerine gerek duymaz 
ve veri transferi bittikten sonra bağlantının 
kapatılmasını gerektirmez.  



ISDN (Integrated Digital Services Digital Network - Tümleşik 
Hizmetler Sayısal Şebekesi) 

 

• Telefon kablolaması 
üzerinden tek hat ile  

– ses,  

– gorüntü ve  

– verinin  

• sayısal formatta 
iletilmesi için kullanılır.  



ISDN (Integrated Digital Services Digital Network - Tümleşik 
Hizmetler Sayısal Şebekesi) 

 
• ISDN hatlardan önce ses, 

veri ve video iletimi için 
birbirinden farklı ağlara 
gereksinim duyuluyordu.  

• ISDN ses, veri ve video 
gibi değişik servisleri tek 
bir ağda bütünleştirebilir.  

• Telefon konuşmalarını 
yaparken aynı anda bilgisar 
ile internete bağlanılabilir.  



• Bir yerel ağdan başka bir yerel ağa bağlantı 
için her bir LAN’da bir ISDN uyumlu 
router’a gereksinim duyulur.  

– NT (Network Terminator) veya NT-1 ve ISDN 
adaptöre ihtiyaç duyar.  

• Basic Rate (BRI/BA) ve Primary Rate 
(PRI/PA) olarak iki ISDN servisi 
bulunmaktadır. 



• BRI’da 64 Kbps’da çalışan 
2 B (Bearer) ve 16 Kbps’da 
çalışan 1 D (Delta) kanalı 
vardır. Toplam 64*2+16 = 
144 Kbps iletim sağlar. 

 

• BRI’da B kanalı veri iletimi 
D kanalı ise hat yönetimi 
ve kontrolü için kullanılır. 



• PRI Her biri 64 Kbps'lik 30 adet 
B kanalı ve 64 Kbps'lık bir adet 
D kanalı içermektedir. Toplam 
30* 64 + 1* 64 = 2.048 Mbps 
iletim sağlar. Bu ISDN 
standardının adı E1’dir. 



• Kuzey Amerika ve Japonya'da 
her biri 64 Kbps’lık 23 B kanalı 
ve 1 adet D kanalından oluşur. 
23* 64 + 1* 64 = 1.544 Mbps 
iletim sağlar. Bu ISDN 
standardının adı T1’dir 



BRI veya PRI? 

• ISDN PRI: Dosya transferi, LAN 

bağlantıları, görüntü, PC haberleşmesi, 

Internet servis sağlayıcıları ve büyük 

şirketler için  

• ISDN BRI: Daha küçük ve orta ölçekli 

şirketler ve ev aboneleri için tercih 

edilmektedir. 



ATM (Asychronous Transfer Mode – Eşzamansız 
İletim Modu) 

• Hala gelişmektedir ve ISDN standartları 
üzerine kuruludur. 

• Eş zamanlı ses, veri ve görüntü transferi için 
yüksek hızlı hücreler kullanır. ATM yüksek 
band genişliklerini destekler (1.544Mbps - 
622Mbps). 

• Her türden ağ trafiğini (veri, ses video ve TV 
sinyalleri) 53 byte'lık (48 byte veri, 5 byte 
hücre başlığı) hücreler halinde iletir. 



ATM 

• ATM ağlar bakır, koaksiyel ve fiber optik 
kablolamayı destekler. Fakat en verimli fiber 
optik kablolama ile çalışmaktadır.  

• ATM yerel bir ağ kurmak için ATM switch’lere 
ve her bir terminalde ATM adaptöre gerek 
vardır.  



ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line – 
Asimetrik Sayısal Abone Hattı) 

• Mevcut telefon kabloları üzerinden asimetrik 

olarak ses ve data iletimine olanak 

sağlanmaktadır.  

– İnternet ve İnteraktif video uygulamalarına 

elverişli ortam sağlar. 

– Yaklaşık 6 km’ye kadar olan alanlarda çalışır. 

– Kullanıcıya doğru: 8 Mbps (Mak.)  

– Şebekeye doğru: 640 Kbps  

 



HDSL (High-bit-rate Digital Subscriber Line) 

• HDSL, T1 ya da E1 hızlarında simetrik olarak 
iletim sağlayabilir. 

• 4 km ye kadar tekrarlayıcısız, tekrarlayıcı 
kullanarak 12 km’ye kadar veri iletimi 
yapabilmektedir.  

• Şirketler tarafından, kendi intranetlerine 
erişimde, internet'e erişimde, görüntülü 
konferans uygulamalarında kullanılmaktadır.  



xDSL’ler 

• ADSL (Asimetric Digital Subscriber Line)  

• HDSL (High bit-rate Digital Subscriber Line)  

• HDSL2 (High bit-rate Digital Subscriber Line - 2)  

• IDSL (ISDN Digital Subscriber Line)  

• RADSL (Rate Adaptive Digital Subscriber Line)  

• SDSL (Symetric Digital Subscriber Line)  

• SHDSL (Symetric High-data-rate Digital Subscriber Line)  

• VDSL (Very-High-Bit-Rate Digital Subscriber Line)  

• G.SHDSL (G.991.2 Symetric High-data-rate Digital Subscriber Line)  

• MSDSL (Multi-Speed Digital Subscriber Line )  

• METALOOP 



IP VE SINIFLANDIRMASI IPV4-IPV6, 
ALT AĞLAR(SUBNET) 

10. Hafta 



IP Adresi ve Sınıflandırması 

• IP adresi belli bir ağa bağlı cihazların ağ 
üzerinden birbirlerine veri yollamak için 
kullandıkları haberleşme yöntemidir.  

• (Internet Protocol Address) 



IP v4 

• IPV4 adresleri 4 hanelidir. Ve aralarında nokta 
bulunur. 

• Örnek : 192.168.2.1 

• Her hane 256 adet ip no barındırır. 

• Teorik olarak 256x256x256x256 = 4 Milyar 

• Tükenmek üzeredir ve birçok güvenlik açığı 
barındırmaktadır. 



Notasyon Değer Dot-decimalden çevirim 

Dot-decimal notation 192.0.2.235 N/A 

Dotted Hexadecimal 0xC0.0x00.0x02.0xEB 
Her oktet bireysel olarak onaltılık 
şekle dönüştürülür 

Dotted Octal 0300.0000.0002.0353 
Her oktet bireysel olarak sekizlik 
şekle dönüştürülür 

Hexadecimal 0xC00002EB 
Dotted-hexadecimalden oktetlerin 
birleştirilmesi 

Decimal 3221226219 Onluk düzende belirtilmiş 32 bit sayı 

Octal 030000001353 
Sekizlik düzende belirtilmiş 32 bit 
sayı 



IP v4 



IP v4 Sınıflaması 



IP v4 Sınıflaması 



Public(Genel) ve Private(Özel) IP 

Loopback    127.0.0.1  (localhost) 



Alt ağ (Subnet) 

3 bits borrowed allows 23-2 or 6 subnets 

5 bits borrowed allows 25-2 or 30 subnets 

12 bits borrowed allows 212-2 or 4094 subnets 





And işlemi 

Packet Address 192.168.10.65 11000000.10101000.00001010.010 00001 

Subnet Mask 255.255.255.224 11111111.11111111.11111111.111 00000 

Subnetwork Address 192.168.10.64 11000000.10101000.00001010.010 00000 



IP v6 

• Internet Protokol Version 6  

• Internet Protokol sürüm 6 

 

• 32 bitlik bir adres yapısına sahip olan IPv4'ün 
adreslemede artık yetersiz kalması ve ciddi 
sıkıntılar meydana getirmesi üzerine 
geliştirilmiştir. 



IP v4 – v6 

Billion : Milyar 



IP v6 

• IPV6 adresleri 8 hanelidir. 

• Araları “:” ile ayrılır. Her hane hexadecimal 
olarak ifade edilir.  

• IPV6’da IPV4’de olduğu gibi IP sıkıntısı 
yaşanmayacaktır.  

• Her hane 65536 adet ipv6 adresini barındırır.  

• En küçük adres 0 en büyük adres FFFF’dir. 

• Örnek : 2001:a98:c040:111d:0:0:0:1 



IP v6 





IP v4   /  IP v6 

 adet IPv6 adresi demektir. 32 bitlik adres (IPv4) yapısı demek 

adet IPv4 adresi demektir. 

1039 Dodesilyon 



IP v4 / IP v6 



IP v4 – v6  



IP v6 Google  

https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html  

https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html
https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html


IP v6 Google 

https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html  

https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html
https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html


ANAHTAR(SWITCH) CİHAZI VE 
ANAHTARLAMA YÖNTEMLERİ.. 
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Anahtar(Switch) Cihazı 

• Anahtar OSI’ye göre 2.katmanda çalışır, 

• Veri bağı - Data link - Layer2, 

• MAC adresleri ile çalışır, 

• Tabloları ile gerekli işlevi sağlar, 

• 3.katman anahtarlar  



Anahtarlama Tablosu 









Üç Katmanlı Hiyerarşi 









Anahtarlama yöntemleri(Switching).. 

• Store and forward (Depola ve ilet) 

– Paketi giriş portundan aldıktan sonra buffer’a atar. 

– Ardından paketi ilgili çıkış portuna gönderir. 

– Paketteki hataları kontrol etmez, bu nedenle daha hızlıdır. 

– Ancak bozuk paketler ağda ilerler. 

• Cut-through (Kestirme) 

– Paketi iletmeden önce hedef adresi belirler, sonra adresin çıkış portuna bu paketi iletir. 

– Pakette hata olup olmadığını kontrol eder. Hatalıysa iletmez. 

• Fregment Free (Serbest parça) 

– Paketin ilk 64 byte’ı okunur ve paket kontrol toplamı oluşturulmadan iletilir. 

• Adaptive switching (Uyarlamalı anahtarlama) 

– Yukarıdaki üç yöntem arasında kendi kendine seçim yapan bir yöntemdir. 











YÖNLENDİRİCİ(ROUTER) VE 
YÖNLENDİRME ÇEŞİTLERİ.. 

12. Hafta 



Yönlendirici / Router 





















Yönlendirme Çeşitleri(Protokolleri) 

• Statik 
– Bir yönetici el ile, bir veya daha fazla hedef ağlara 

yönlendirmeyi tanımlar. 

• Dinamik 
 Routerler, yönlendirme bilgisini ve bağımsızca seçilmiş 

en iyi yolu değiş tokuş etmek için yönlendirme 
protokolünde belirlenmiş kuralları izler. 

• Yönlendirme Bilgi Protokolü (RIP) 

• İçsel Alt Ag Geçidi Yönlendirme Protokolü (IGRP) 

• Gelişmiş İçsel Alt Ağ Geçidi Yönlendirme Protokolü (EIGRP) 

• Açik İlk Yol Testi (OSPF) 





Yönlendirme Protokolleri 

• RIP – Uzaklık vektörü içerisindeki yönlendirme protokolü 

• IGRP – Cisco nun uzaklık vektörü içerisindeki yönlendirme 

protokolü 

• OSPF – Bağlantı-Durum içerisindeki yönlendirme 

protokolü 

• EIGRP– Cisco nun gelişmiş uzaklık vektörü içerisindeki 

yönlendirme protokolü 

• BGP – Uzaklık vektörü dışındaki yönlendirme protokolü 







Yönlendirme Tabloları 

• show ip route connected 

• show ip route network 

• show ip route rip 

• show ip route igrp 

• show ip route static 





KABLOSUZ AĞLAR 
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