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Ağ Tarihçesi
� 1960'li yılların sonlarında Hawaii Üniversitesi ALOHA adını 

verdiği bir geniş ağ kurdu. Üniversitenin amacı kampüsün değişik 
noktalarına yayılmış olan bilgisayarları birbirine bağlamaktı. Bu 
network modelinin günümüze kadar gelen en önemli özelliği 
CSMA/CD olarak adlandırılan tekniktir. CSMA/CD (carrier detect, 
multiple access with collusion detect)



Ağ Terihçesi

1972 yılında XEROX firması deneysel amaçlı ilk ethernet kartını 
üretti ve 1975 yılında ilk ethernet ürününü piyasaya sürdü. Bu 
ürünün orijinal versiyonu 2.95 Mbps hızında 1km kablo ile 100 
den fazla bilgisayarı birbirine bağlamak üzere tasarlanmıştı.

Intel, Xerox ve Digital 10 Mbps ethernet konusunda yeni bir 
standart getirdiler. Oluşturulan bu standart bugün kabul gören 
IEEE 802.3 standartı ile büyük  benzerlikler göstermektedir.



Bilgisayar
Ağlarının 
Amaçları

İletişim kolaylığı.

Donanım paylaşımı.

Dosya, veri veya bilgi paylaşımı.

Yazılım paylaşımı.



İletişim 
Çeşitleri

Paralel İletişim

Digital olarak kodlanmış 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 İletişim

Seri iletim bilginin tek bir iletim yolu üzerinden n bit sıra ile 
aktarılmasıdır. Bilgisayar ağlarıüzerindeki iletişim seri iletişimdir.



Ağ Topolojileri

� Cihazların ağ üzerindeki yerleşim şekline topoloji 
denir.

Topoloji çeşitleri

� Bus Topoloji

� Star Topoloji

� Ring Topoloji

� Mesh Topoloji

� Tree Topoloji



BusTopoloji

� Bus topolojisinde tüm iş istasyonlarının üzerinde olduğu bir hat 
mevcuttur. Bütün istasyonlar hattaki tüm mesajları inceler ve 
kendine ait mesajları alır. 

� Hattaki bilgi akışıçift 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 karışır.



Bus Topoloji

Avantajları

� Kablo yapısı güvenilirdir.
� Yeni bir istasyon eklemek kolaydır.

� Merkez birime ihtiyaç duyulmaz.

Dezavantajları

� Maksimum 30 istasyon bağlanabilir.

� Ağın uzunluğu ince koaksiyelde 185 kalın 
koaksiyelde 500 metreden fazla olmaz.

� Bir istasyonun arızalanması bütün ağı devre dışı 
bırakır.

� Arıza tespiti zordur.



Star(Yıldız) 
Topoloji

� Bu topolojide ağdaki iletişimin 
gerçekleşmesi için 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.



Star (Yıldız) 
Topoloji

Yıldız toplolojisinin 
özelliklerini şu şekilde 
özetleyebiliriz:

Bir istasyonun 
arızalanması ağı 
etkilemez.

Ağa yeni bir istasyon 
eklemek çok kolaydır.

Ağ yönetimi çok 
kolaydır.

Kurulan ağ elemanlarına 
göre yüksek hızlar elde 
edilebilir.



Tree (Ağaç) 
Topoloji

� Ağaç topolojisinin diğer adı hiyerarşik topolojidir. Ağacın 
merkezinde sorumluluğu en fazla olan bilgisayar bulunur. Dallanma 
başladıkça sorumluluğu daha az olan bilgisayarlara ulaşılır. Bu 
topoloji çok büyük ağların ana omurgalarını oluşturmakta kullanılır.



Ring (Halka) 
Topoloji

Bu topolojide her istasyon bir halkanın elemanıdır ve 
halkada oluşan bilgi bütün istasyonlara ulaşır.

Her istasyon halkada oluşan bilgiyi ve hedef adresi alır. 
Hedef adres kendi adresi ise kabul eder. Aksi halde gelen 
bilgi işlem dışı kalır.

Bilgi akışı tek yönlüdür.

Günümüzde pek çok halka ağı iki halka kullanmakta ve çift 
yönlü bilgi akışı elde etmektedir. Herhangi bir 
sonlandırmaya gerek duyulmaz.



Ağ Çeşitleri

� LAN (Local Area Network)

� WAN (Wide Area Network)

� SAN (Storage Area Network)

� Özel Sanal Ağlar (VPN)



LAN (Local
Area Network)

� Yerel alan ağları (LAN - Local Area Network) adından da 
anlaşılabileceği gibi bir yerleşke veya bir kurum içerisinde 
oluşturulan, dışa kapalı ağlardır. 

� Bilgisayarlar arası uzaklık birkaç kilometreden fazla değildir. 
İstasyonlar küçük bir coğrafi alan içerisindedir. 

� Yerel ağlar diğerlerine göre daha hızlı çalışırlarken megabit gibi 
hızlara erişirler.



WAN (Wide
Area Network)

�Birbirlerine çok uzak yerel ağların bir araya
gelerek oluşturduğu geniş ağlardır.

�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.İstasyonlar
çok geniş bir coğrafi alana yayılmıştır.



SAN (Storage 
Area Network)

� Sunucular, saklama ortamı olarak üzerlerine düşen görevi 
yapmasına karşılık, kapasiteleri sınırlıdır ve aynı bilgiye birçok kişi 
erişmeye çalıştığında darboğaz oluşabilir.

� Bu yüzden birçok kuruluşta RAID diskler ve optik saklama 
sistemleri gibi çevrebirimi saklama aygıtları kullanılmaktadır.



Özel Sanal 
Ağlar (VPN)

� Sanal ve özel ağlar (VPN - Virtual Private Network), yerel internet 
servis sağlayıcı ve kurumsal yerel ağlar arasında güvenli bir tünel 
üzerinden veri iletimi gerçekleştirerek çalışır. 

� Bir çok ağ donanımı üretici internet gibi, paylaşılmış veri ağları 
üzerinden tünelleme ve şifreleme yapabilme yeteneğine sahip 
donanımları piyasaya sunmaktadır.



Ağ Kartı 

AğKartı( NIC- Network Interface Kart ) 

Bilgisayarları ve diğer cihazları ağa bağlamada kullanılan 
kartlardır. Ağ kartı NIC (Network Interface Card) olarak da 
adlandırılır. Veriler bilgisayarda ikilik sistemde işlenirler. 

Ağ kartları bu verileri elektrik, ışık 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 kullanan ağ kartları 
pci bağlantı yuvalarını kullanmaktadır. 


