
Ağ Teknolojileri

Ağ Temelleri

 Bir ağdan söz edebilmek için en az 2 bilgisayarın birbirlerine uygun  
bir iletişim ortamıyla bağlanması gerekmektedir.

 Üst sınır yok!
 Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı İnternet’ tir.

 Bir ağ kurduktan sonra bilgisayarlar arasında dosya paylaşımı  
yapabilir, CD/DVD gibi cihazları paylaşabilir, yazıcı/tarayıcı gibi  
çevre birimlerini ortak kullanabilirsiniz.

Bir ağ kurmak için
 En az iki bilgisayara, her bilgisayarda ağ kartına, ağ yazılımına ve ağ

ortamına gerek vardır.



Ağ Teknolojileri

Ağ Tarihçesi

 İlk bilgisayar ağı, 1969, ARPANET.
(Advanced Research Projects Agency Network)

 Bu ilk bilgisayar ağı aynı zamanda internetin de atasıdır.

Neden Ağ?
 Dosya Paylaşımı

(Google Docs uygulaması, Bulut Bilişim Uygulaması…)

 Çevre Birimlerin Paylaşılması (Yazıcı, Tarayıcı gibi)

 İnternet Erişimi…

(Zaman ve para kazancı…)



Ağ İletişim Ortamları

Kablo Türleri

Bükümlü Çift (Twisted Pair) Kablo
 CAT5, CAT6, CAT7 gibi kategorilere ayrılan bu kablolar Yerel Alan  

Ağlarında (LAN) sıklıkla kullanılır.

 Kabloların bükümlü hâle getirilmesinin nedeni ise içerisinden elektrik  
akımı geçen paralel kabloların elektromanyetik bir alan yaratarak  
birbirlerini olumsuz etkilemelerini en aza indirmektir.

 UTP kablo.



Ağ İletişim Ortamları

Kablo Türleri  

Koaksiyel Kablo

 Elektriksel parazitten korunma konusunda en çok tercih edilen kablo  
türüdür.

 Bu tür kablolar sayısal olmayan (analog) iletişimde de kullanılır.

 Bu nedenle kablolu televizyon şebekelerinde sıklıkla kullanılmaktadır.



Ağ İletişim Ortamları

Kablo Türleri  

Fiber Optik Kablo

 Fiber optik kablo ile iletişim, saç kılından ince cam kabloların içinden  
elektrik sinyallerinin ışık huzmesi olarak gönderilmesidir.

 Dış etkenlerden korunmak amacıyla sert plastik bir kılıf içerisine  
yerleştirilmiştir.

 Bu tür kablolar ile çok uzun mesafelere veri gönderilir. Örnek;
telekomünikasyon sistemleri.

 Bakır kablolara göre sinyal kaybı en aza indirgenmiştir.

 Gönderilen veri miktarı bakır kablolara göre çok daha fazladır.

 Bakır kablolara göre daha pahalıdırlar.



Ağ İletişim Ortamları

Kablo Türleri  

Fiber Optik Kablo



Kablolu Ağ Türleri

LAN (Local Area Network)

 Aynı mekândaki bilgisayarların birbirlerine çeşitli bağlantı  
yöntemleriyle bağlanarak kurmuş oldukları ağ türüdür.

 Ofiste, laboratuvarda, binada veya binanın katlarındaki ağ.

LAN’ da bilgisayar ve diğer  
ağ elemanları hub/switch  
gibi aygıtlarla birbirine  
bağlanır.



Kablolu Ağ Türleri

MAN (Metropolitan Area Network)

 Kent genelindeki LAN’ ların birbirine bağlanarak haberleşmesiyle  
kurulmuş olan ağdır.

LAN’ lar içindeki iletişim  
trafiği çok yoğun olmadığı  
için CAT kablolar kullanılır.

MAN ağında trafik  
yoğun olacağı için Fiber  
Optik Kablolar kullanılır.



Kablolu Ağ Türleri

WAN (Wide Area Network)

 Fiziksel olarak çok geniş alanlara yayılmış ağlardır.

 LAN ile WAN arasındaki bağlantı Router (Yönlendirici) denilen  
cihazlarla gerçekleştirilir.

İnternet WAN’ a en güzel 
örnektir.



Intranet

 Sadece belirli bir kuruluş içindeki bilgisayarları, yerel ağları (LAN) ve  
geniş alan ağlarını (WAN) birbirine bağlayan, çoğunlukla TCP/IP  
tabanlı ağ.

 Temel oluşturulma amaçları, kuruluş bünyesinde bilgileri ve bilgi işlem  
kapasitesini paylaşmak.

 Bazı şirketlerdeki intranet‘ lerden, ateş duvarı (Firewall) sistemleri  
üzerinden (bazı emniyet tedbirleri ile), internet çıkışı da yapılır.

 Türkiye' deki en büyük intranet ağı "Polnet" ile Emniyet Genel  
Müdürlüğü'ne aittir.



Kablosuz Ağlar

Kablosuz Ağ Standartları

 Erişim alanı içerisinde yetkilendirilen tüm cihazlar telsizağ  
standartları kullanarak birbirleriyle haberleşebilir.

 IEEE, 802.11x (Telsiz Ağ Standartları)

 Örn; 802.11 b/g/n

802.11
Protokolü

Çıkış  
Tarihi

Çalışma  
Frekansı

Veri Aktarım  
Hızı (Mbit/s)

İç Mekân  
Erimi (m)

Dış Mekân  
Erimi (m)

a 1999 2.4/5 GHz 11 35 120

b 1999 2.4 GHz 54 35 140

g 2003 2.4 GHz 54 38 140

n 2009 2.4/5 GHz 300 70 250



Ev Ağı, ADSL Güvenliği

ADSL (Asimetrik Sayısal Abone Hattı)
 Bir ISS’ den hizmet satın aldıktan sonra ADSL modem üzerinden  

kurulan ağdır.

 ADSL, Yalın ADSL…

ADSL Güvenliği
 Güvenli modem şifresi belirleme,

 MAC Adres filtrelemesi kullanma,

 Otomatik IP dağıtan DHCP özelliğini kapalı tutma,

 SSID (Kablosuz ağ adını) gizleme,

 WEP yerine WPA veya WPA2 şifreleme yöntemini kullanma.


