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VERİBAĞı KATMANI 

• Veri hattı katmanında, fiziksel katmanda elektronik 

medyanın üzerinde verilerin nasıl iletileceği ve 

verilerin bu medyaya nasıl yazılacağı belirlenir. 

• Veri bağlantısı katmanı fiziksel katmana erişmek ve 

kullanmak ile ilgili kuralları belirler. Veri bağlantısı 

katmanının büyük bir bölümü ağ kartı içinde 

gerçekleşir. Veri bağlantısı katmanı ağ üzerindeki 

diğer bilgisayarları tanımlama, kablonun o anda 

kimin tarafından kullanıldığının tespiti ve fiziksel 

katmandan gelen verinin hatalara karşı kontrolü 

görevini yerine getirir. 
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VERİBAĞı KATMANI 

• Veri bağlantısı katmanı iki alt bölüme ayrılır:  

                                    

- Media Access Control (MAC)                      

- Logical Link Control (LLC) 
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VERİBAĞı KATMANI 

 

• MAC alt katmanı, veriyi hata kontrol kodu (CRC), 

alıcı ve gönderenin MAC adresleri ile beraber 

paketler ve fiziksel katmana aktarır. Alıcı tarafta da 

bu işlemleri tersine yapıp veriyi veri bağlantısı 

içindeki ikinci alt katman olan LLC'ye aktarmak 

görevi yine MAC alt katmanına aittir. 

 

• LLC alt katmanı, bir üst katman olan ağ katmanı 

yani 3. katman için geçiş görevi görür.  
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VERİBAĞı KATMANI 

• Ayrıca switch (anahtar) 2.katmanda çalışan bir cihazdır. 
Çünkü 2. katmanda tanımlı MAC adreslerini 
algılayabilirler ve bir porttan gelen veri paketini (yine 
elektrik sinyalleri halinde) sadece gerekli olan porta (o 
porttaki makinanın MAC adresini bildiği için) 
yollayabilirler. 

• Ethernet ağlarda adresleme için MAC (Media Access 
Control) adresleri kullanılır. MAC  adresleri herbir NIC ‘in 
içine donanım olarak kazınmıştır ve 48 bitlik bir sayıdır. Bir 
ethernet ağda aynı MAC adresine sahip iki cihaz 
olamaz. Zaten MAC adresleride dünyada bulunan herbir 
NIC için tekdir. Örnek bir MAC adresi ; 

  A0-CC-AC-03-55-B9 şeklindedir.  
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AĞ KATMANI 

• Ağ katmanı veri paketine farklı bir ağa gönderilmesi 
gerektiğinde yönlendiricilerin kullanacağı bilginin 
eklendiği katmandır. Bu katmanda veriler paket 
olarak taşınır. 

• Ağ katmanında iki istasyon arasında en ekonomik 
yoldan verinin iletimi kontrol edilir. Bu katman 
sayesinde verinin yönlendiriciler (router) aracılığıyla 
yönlendirilmesi sağlanır.  

• Ağ aşamasında mesajlar adreslenir ayrıca mantıksal 
adresler fiziksel adreslere çevirilir. Bu aşamada ağ 
trafiği, yönlendirme gibi işlemler de yapılır. 
IP protokolü bu katmanda çalışır. 
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IP ADRESLERİ 

• IP adresleri 32 bit uzunluğundadır ve birbirinden 

nokta ile ayrılmış dört oktetden  oluşur. Bu sayılar 0 ile 

255 arasında bir değer olabilir. Örnek bir IP adresi 

192.168.10.101’dir.  

• Peki network’teki cihaz hangi ağa sahip olduğunu 

nasıl anlar? Bunu anlamak için subnet mask (alt ağ 

maskesi) denilen değeri kullanır. IP adresi ile subnet 

mask değerini lojik AND işlemine tabii tutarak kendi 

Network ID’sini bulur. 
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TAŞIMA KATMANI 

• Taşıma katmanı üst katmanlardan gelen veriyi ağ 

paketi boyutunda parçalara böler. NetBEUI, TCP ve 

SPX gibi protokoller bu katmanda çalışır. Bu 

protokoller hata kontrolü gibi görevleri de yerine 

getirir. 

• Taşıma katmanı alt katmanlar (Transport Set) ve üst 

katmanlar (Application Set) arasında geçit görevini 

görür. Transport katmanında verinin uçtan uca 

iletimi sağlanır. Verinin hata kontrolü ve zamanında 

ulaşılıp ulaşmadığı kontrol edilir. Taşıma katmanı 

taşıma katmanı üst katmanlara taşıma servisi sağlar. 
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TAŞIMA KATMANI 

• Transport katmanı network'ün servis kalitesini (QoS) 

artırır. "Quality of Service", bir network servisinin 

kalitesinin ölçümü için belli kriterleri kullanılır. Bu 

kriterler şunlardır: 

 

• İletişimin maliyeti 

• İletişim için sağlanan bant genişliği 

• Network katmanında oluşan hataların giderilmesi 

• Kayıp paketlerin kurtarılması 

• Sırası bozulan paketlerin yeniden düzenlenmesi 
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TAŞIMA KATMANI 

• Taşıma katmanı, veriyi, kaynak bilgisayardan hedef 

bilgisayara güvenli bir şekilde taşıyan ve data akışını 

düzenleyen katmandır. Taşıma katmanının iki önemli 

fonksiyonu vardır. Bunlar: Güvenlilik (Reliability) ve 

Akış Kontrolü (Flow Control)’dür. 
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TAŞIMA KATMANI 

• Güvenlilik (Reliability): İki bilgisayar arasında 
gerçekleştirilen data iletişiminde, gönderilen datanın 
sağlıklı bir şekilde alınıp alınmadığını, alınmadığı 
takdirde tekrar gönderilmesini sağlayan bir 
fonksiyondur. Örneğin; A bilgisayarı B bilgisayarına 3 
data paketi göndermiştir ve bu dataların alındığının 
onaylanmasını istemektedir. Gönderilen her bir 
data, taşıma katmanı protokolü tarafından 
numaralandırılmaktadır. B bilgisayarı da gönderilen 
dataları aldığını ve bir sonraki data paketini ve/veya 
paketlerini beklediğini belirten bir onay mesajı 
gönderir. Bu mesaja gönderim onayı (forward 
acknowledgement) denir. 
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TAŞIMA KATMANI 

• Akış Kontrolü (Flow Control): Birçok sebepten dolayı bazı data 
paketleri yok edilmektedir. İletişim halindeki bilgisayarlardan 
gönderen bilgisayarın kapasitesi, data paketlerini alan 
bilgisayarın alabileceği kapasiteden daha fazla 
olabilmektedir. 

• Dolayısıyla datayı alan bilgisayar, data paketlerini yok 
edebilmektedir. Ayrıca gönderen bilgisayar, ağda bulunan 
anahtar ve yönlendirici gibi ağ cihazlarının kapasitesini 
zorlayabilmektedir. Aynı şekilde bu cihazlar da data paketlerini 
yok edeceklerdir. Bazen datayı alan bilgisayarın ara belleği 
(buffer) yeteri kadar büyük olmayabilir ve işlemcisi çok 
miktarda datayı işliyor olabilir. Bu nedenlerden dolayı tıkanma 
(congestion) olabilmektedir. Bu tıkanıklığı giderebilmek için 
data gönderim miktarını kontrol etmek üzere akış kontrol 
etmek üzere akış kontrol sistemi kullanılmaktadır.  

 

Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ 



TAŞIMA KATMANI 

• Bu sistemde, üç metot kullanılmaktadır. Bunlar; 

• Ara Bellekleme (Buffering) 

• Tıkanıklıktan Kaçınma (Congestion Avoidance) 

• Pencereleme (Windowing) 

• Ara Bellekleme (Buffering): Data akış hızına 

müdahale etmeden alınan data, bilgisayarın 

kapasitesini aştığı durumlarda bilgisayarın ara 

belleğinde yer açma işlemidir. Böylece, belli bir süre 

ara bellekte tutulan data, bilgisayarın yükü azaldığı 

zaman hemen işleme sokulmaktadır. 
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TAŞIMA KATMANI 

• Tıkanıklıktan Kaçınma (Congestion Avoidance): Data 
paketlerini alan bilgisayarın ara belleği dolduğu durumlarda, 
data paketlerini gönderen bilgisayara ya “gönderme işlemini 
durdur” ya da “gönderme işlemini yavaşlat” şeklinde mesajlar 
göndermektedir. Böylece, alınmış olan data paketlerini işlemek 
üzere belli bir süre kazanmaktadır. TCP/IP iletişimde ICMP 
mesajları içerisinde “Source Quench” adlı mesaj, data 
paketlerini gönderen bilgisayara hızını yavaşlatması gerektiğini 
ifade etmektedir. 

• Pencereleme (Windowing): Data iletişimi sırasında gönderilen 
datanın güvenli bir şekilde gidip gitmediğinin öğrenilmesi ve 
oluşacak data kayıplarının telafi edilmesi çok önemlidir. Bu 
takibin, daha etkili bir şekilde yapılması için gönderen 
bilgisayarın onay almadan gönderebileceği maksimum sayıda 
data paketi belirlenir. Bu işleme, pencereleme (windowing) 
denir. 
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