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Haberleşme Protokolleri 

Ağ iletişimini düzenleyen kurallara protokol denir. Bu kurallar 
bir mesajın; nasıl hazırlanacağını, gönderileceğini, iletişim 
kanalının nasıl düzenleneceğini ve yöneltileceğini tanımlar.  

Protokol standartları genellikle belli kurumlar ve komiteler 
tarafından yayınlanır.  

• Ethernet 

• Token Ring 

• FDDI 

• ATM 



Ethernet 

Ethernet en bilinen ve en çok kullanılan ağ teknolojisidir. 
Kullanımı çok yaygınlaşmıştır. Ethernet ortaya çıktığından beri 
kullanım kolaylığı ve üretim haklarının herkese açık olması 
sebebiyle en çok kullanılan LAN teknolojisi olarak ağ 
dünyasında büyük bir yer edinmiştir.  

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 işi ISO 
tarafından yapılmaktadır. Bu tarihten itibaren üretilen tüm 
ürünler IEEE 802.3 CSMA/CD standardına uygun olarak 
üretilmiştir. Piyasada IEEE 802.3 CSMA/CD standardına göre 
üretilen ürünler Ethernet teknoloji olarak adlandırılır.  



 
Ethernet Çalışma Esası  

Ethernet kartı veriyi hatta (kabloya) bırakmadan önce, hattı 
denetler. Eğer hat başkası 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 baş ve son tarafına çeşitli bilgiler eklenir.  







Jetonlu Halka (Token Ring) 

Token Ring network IBM tarafından geliştirilmiştir. Daha sonra 
ANSI/IEEE standardı (IEEE 802.5) olmuştur. Token Ring ağ 
protokolü yoğun trafiğe sahip ağlarda kullanılır.  

Token passing (jeton aktarım) erişim yöntemini kullanır. Bu 
ağda jeton (token) adı verilen bir sinyal vardır. Bu jeton ile 
birbirlerine ulaştıracakları bilgi paketleri taşınır. Bir bilgisayar 
veri iletmek istiyorsa veriyi jetona ekler ve veri halkadaki 
dolaşımına devam eder. Jeton her bilgisayara uğrar, bilgisayar 
kendisine gelmiş bir bilgi varsa bu bilgiyi alır ve jetonu tekrar 
halkaya bırakır. 

Bu sistemde verilerin çakışması mümkün değildir. Bu sebeple 
ağın genişlemesi ile ortaya çıkan performans düşüklüğü 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.  



Jetonlu Halka 

Token Ring ağ protokolü ile çalışan sistemlerinde, sistemde ilk 
açılan bilgisayar her zaman sistemin gözlemleyicisi görevini 
üstlenir ve bir sinyal (jeton) (Lojik 1 veya lojik 0 gibi) üretir. Bu 
sinyal ile ağda bilgi alış/verişi başlar. Sistemdeki başka bir 
bilgisayar diğer bir bilgisayara bilgi göndereceği zaman ağda 
dolaşan jetonun kendisine ulaşmasını bekler. 

Jeton kendine ulaştığında göndereceği bilgi paketini ve paketin 
ulaştırılacağı bilgisayarın adresini jetona ekler ve jetonu tekrar 
ağa bırakır. Bilgi paketi gidiş adresine ulaşana kadar ağdaki 
diğer bilgisayarlar bilgi alış verişi yapmaz dolayısıyla jetonu 
kullanamaz. Jeton boşalınca başka bir bilgisayar jeton 
aracılığıyla bir bilgi paketini başka bir bilgisayara iletebilir. 
Ağdaki iletişim bu şekilde devam eder. 



Jetonlu Halka 

Tokken Ring ağında bilgisayarlar yıldız bağlantı şekline göre 
kurulurlar ve bir merkezi birime bağlanırlar. Ancak mantıksal 
bir halka bağlantısı varmış gibi çalışırlar. Sinyal bu mantıksal 
halka içinde dolanır.  

Token Ring protokolü fiber optik kablo veya çift bükümlü kablo 
kullanır. Yıldız-kablolamalı halka (star-wired ring) topolojisi ile 
ağ üzerine yerleştirilir. 4Mbps veya 16Mbps veri iletişim 
hızlarında çalışır.  

Pek yaygın değildir. Yaygın olmamasının ana sebebi, bu yapıyı 
geliştiren tek bir firma vardır. Ortak geliştirilmediği için genel 
anlamda pek kabul görmemiştir.  

Token ring ağlarında MSAU (multi-station access unit) adı 
verilen, ethernetteki hub’a benzeyen merkezi bir birim bulunur. 
Ağdaki bilgisayarlar yıldız şeklinde MSAU’ya bağlanır. MSAU 
içinde mantıksal yapı tutulur. Ancak token ring kartlar ve 
MSAU’nun fiyatı oldukça yüksektir.  



Jetonlu Halka 



Fiber Dağıtık Veri Bağdaştırıcı (FDDI) 

1980’li yılların ortalarında yüksek hızlı bilgisayarların 
geliştirilmesiyle ortaya çıkmış bir standarttır. Bu standart 
günümüzde ethernet kadar yaygın değildir. 

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) genellikle uzak 
mesafelerdeki bir veya daha fazla yerel alan ağını birbirine 
bağlamak için geliştirilmiş ağ protokolüdür.  

FDDI kablolamada çift kablolama tekniği kullanılır. Bu durumda 
bir taraf saat yönünde iletim yaparken diğer taraf saatin tersi 
yönünde iletim yapar. 

Yüksek hıza ihtiyaç duyulan ağlarda FDDI kullanılır. 100 Mbps 
hızında token-passing (jeton atlatma) erişim tekniğine sahiptir. 
Fiber optik kablo teknolojisi ile bağlantı sağlanır. Ancak 
günümüzde bakır telden yapılmış kablo ile de iletim 
sağlanabilmektedir.  



FDDI 

Token Ring ağlarda bir bilgisayar Token’a veri yükledikten 
sonra Token tekrar boşalıncaya kadar ağ üzerinde tekrar başka 
bir iletim olmaz. Yani ağ tam kapasiteyle kullanılamaz. Ancak 
FDDI ağlarda jetonun boşalmasını beklenmeden yeni veriler 
ardı ardına gönderilebilir. Bir bilgisayarın ağa koymuş olduğu 
veri, tekrar kendisine ulaşıncaya kadar halkada dolaşır.  

 



FDDI 

Kullanılan fiber optik kablo sayesinde yüksek hızlarda çalışan 
(100 Mbps’nin üzerinde) token ring LAN’dır. FDDI kablolamada 
çift kablolama tekniği kullanılır. Bu durumda bir taraf saat 
yönünde iletim yaparken diğer taraf saatin tersi yönünde iletim 
yapar. 

FDDI’da A ve B sınıfı olmak üzere iki istasyon vardır. A sınıfı 
istasyonlar hayati önemli veriler ilettiğinden her iki fibere de 
bağlanır. B sınıfı istasyonlar ise fiberlerden sadece birine 
bağlanır.  

FDDI ile IEEE 802.5 Token Ring’in bir farkı vardır. 802.5’te bir 
istasyon yolladığı paket yerine gidip geri gelene kadar yeni 
jeton üretemezken FDDI’da istasyonun yeni bir jeton üretmek 
için eski jetonun geri gelmesini beklemesine gerek yoktur. 



FDDI 

FDDI teknolojisi, uygulamalar için ideal olan gerçek zamanlı ağ 
bant aralığını (real time allocation) kullanma imkânı 
sunmaktadır. FDDI bunu iki farklı tipte trafik ile sağlamaktadır. 

Eş Zamanlı (Synchronous) : Eş zamanlı bant aralığı, ses ve 
video aktarımı gibi devamlı veri akışının gerektiği durumlarda 
kullanılır. Geri kalan bant aralığı eş zamanlılık gerektirmeyen 
uygulamalar için kullanılır. 

Eş Zamanlı Olmayan (Asynchronous) : Bu tür trafikte sekiz 
seviyeli öncelik değerleri vardır. Bu öncelik değerine göre 
kendilerine ayrılan bant aralığını kullanır. Eş zamanlı bant 
aralığını kullanamayan ve öncelik değeri düşük olan 
bilgisayarlar FDDI öncelik mekanizması tarafında kilitlenerek 
iletişimi imkânsız hale gelebilmektedir. 



FDDI 

Bu protokolün en büyük üstünlüğü çarpışma sayısını 
azaltmasıdır. Bu yüzden bu protokol 100Mb/s hızında daha 
verimli olarak çalışabilmektedir. FDDI, fiber-optik tabanlı 
olduğundan çok daha büyük kablo uzunluklarına imkân sağlar. 
Böylece, tek bir fiber-optik kablo ile 200 km'ye kadar iletişim 
sağlanabilir. 



Asenkron Aktarım Modu (ATM) 

ATM (Asynchronous Transfer Mode) paket anahtarlama 
temeline göre çalışan bir veri protokolüdür. 155Mbps ve 
üzerinde veri iletişimi imkânı sağlar.  

ATM, sabit büyüklükte küçük paketler halinde veri iletişimi 
yaparak çalışır. Diğer protokoller veri iletişimini değişken paket 
uzunluklarında yapar.  

ATM ile birbirine uzak ağların iletişimi sağlanır ya da bir ağ 
omurgası (backbone) oluşturulabilir. 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 çalışır. 



ATM 

Çok yüksek hıza ihtiyaç duyan ve yoğun çalışan bilgisayarlarda 
bağlantıların aynı anda gerçekleşmesi amacıyla kullanılır.  

ATM sunduğu üstün özellikler sayesinde büyük ağlara sahip 
kurumların ana omurgasını oluşturmada kullanılmaktadır. Ses 
ve görüntü iletişimini aynı ağ üzerinden iletilmesini 
sağladığından yerel ve geniş alan ağlarında kullanımı 
yaygınlaşmaktadır. 



OSI Sistem Modeli 

Bilgisayar ağları karmaşık bir yapıya sahiptir.  

Ortamın fiziksel olarak oluşturulması, bu ortam üzerinde veri 
aktarımı için gerekli kodlamanın yapılması, paketlerin 
oluşturulması, paketlerin varış noktasına yönlendirilmesi, veri 
aktarımı sırasında oluşan tıkanıkların giderilmesi, ağdaki bir 
hattın ya da birinin bozulması durumunda alternatif yolların 
bulunması, paketlerin birleştirilmesi, hataların fark edilmesi/ 
düzeltilmesi, verinin bir uygulama protokolü aracılığı ile 
kullanıcıya sunulması gibi pek çok karmaşık işlemin yapılması 
gerekir. 



OSI Sistem Modeli 

OSI (Open Systems Interconnection - Açık Sistem Mimarisi) 
modeli ISO (International Standards Organization-Uluslararası 
Standartlar Yapısı) tarafından geliştirilen ve birbirleriyle 
iletişime geçen bilgisayarların iletişim kurallarını belirler.  

Bilgisayarlar arası iletişim ortaya ilk çıktığında her üretici kendi 
standartlarına göre iletişimi gerçekleştiriyordu. OSI modeli 
bilgisayarların ağ üzerinde birbirleriyle haberleşmesi ortak dil 
olarak kabul edilmiştir. Böylece bu modeli temel alan bütün 
üreticilerin ürünleri birbirleri ile anlaşabilmektedir. Bu yüzden 
OSI sanal bir referans olarak kabul edilebilir.  



OSI Sistem Modeli 



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. Hublar fiziksel katmanda tanımlıdır.  



Veri Bağlantısı Katmanı (Data Link Layer)  

Veri bağlantısı katmanının büyük bir bölümü ağ kartı içinde 
gerçekleşir. Bu katmanda veri çerçeve (frame) adını alır.  

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



Ağ Katmanı (Network Layer) 

Ağ katmanının temel görevi yönlendirmedir. Verinin hedef 
bilgisayara ulaşabilmesi için, yönlendiricilerin ihtiyacı olan 
bilgilerin eklendiği katmandır.  

Yönlendirme işlemi verinin farklı bir ağdaki hedefe ulaşmasında 
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 işlemine tabi tutulur.  

IP ve IPX bu katmanda çalışan protokollerdir. Ağ katmanındaki 
yönlendirme protokollerine örnek olarak RIP, IGRP, OSPF ve 
EIGRP verilebilir.  



Ulaşım katmanı 

Ulaşım 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 segmentlere bölerek bir alt 
katmana iletir ve bir alt katmandan aldığı segmentleri bir üst 
katmana iletir.  

• Akış denetimi yöntemi ile verinin zamanında karşıya ulaşıp 
ulaşmadığını kontrol eder.  

• Gönderilen segmentlerin karşı tarafta tekrar aynı düzenle 
birleştirilmesini sağlar.  

 

NetBEUI, TCP ve SPX bu katmanda çalışan protokollerdir.  



Oturum katmanı 

Oturum katmanında iki nokta arasında iletişim bağlantısı 
kurulur, başlatılır ve sona erdirilir. Bu katmanda kimlik, 
güvenlik ve yönetim işleri yerine getirilir. İki bilgisayara ait 
uygulamalar arasındaki bağlantının yapılması, kullanılması ve 
bitirilmesi işlemleri gerçekleştirilir. 

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 
yerleştirilen kontrol noktaları sayesinde transferin kaldığı 
yerden devam etmesini sağlayacaktır. 

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



Sunum katmanı 

Sunum katmanında veri düzenlenerek uygulama katmanına 
sunulur. Zaten adını da buradan almıştır. Veri üzerindeki 
kodlama, dönüştürme ve biçim verme işlemi burada 
gerçekleştirilir.  

Sunum katmanı gönderilen paketleri veri haline çevirir, yani 
veriyi karşı bilgisayar tarafından anlaşılır 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. İşte anlaşılır bir biçime dönüştürme 
işini sunum katmanı gerçekleştirir.  

Ayrıca bu katmanda veriyi sıkıştırma, açma, şifreleme, şifre 
çözme işlemleri gerçekleştirilir. JPEG, TIFF, MPEG bu katmanda 
tanımlanan standartlardan bazılardır.  



Uygulama Katmanı (Application Layer)  

Bilgisayar uygulamaları ve ağ arasında arabirim görevi görür. 
Kullanıcı tarafından çalıştırılan uygulamalar bu katmanda 
tanımlıdır. Uygulamaların ağ üzerinde çalışmaları 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 çalışan uygulamalara örnektir.  

Uygulama katmanının başka bir görevi de farklı sistemler 
arasındaki dosya transferini düzenlemektir. Her sistem kendine 
özgü dosya biçimlerine, isimlerine sahiptir. Yani birbirleri ile 
ortak çalışabilmek için uygulama katmanına ihtiyaç duyarlar.  



Katmanlar arası Sanal İletişim  

İki bilgisayar birbirleriyle iletişime geçmeden önce, sırasıyla 
uygulama katmanından başlayarak bütün katmanlar ile 
görüşülür. Veri fiziksel hattan hedefe ulaşır ve işlem tersinden 
devam eder. Her katman bir sonraki katmana veriyi iletirken 
kendi bilgisini ekleyerek gönderir.  



Veri Haberleşmesi 

Sayısal haberleşme ikilik sistemde (binary 0 veya 1’ler 
biçiminde) sistemde kodlanmış bilgi veya verinin sistemler 
arasında aktarılması konularını kapsar.  

Bir bilgisayardaki bitler elektrik işaretinin polarizasyon 
seviyeleri ile gösterilir. Bilgisayardaki saklama elemanı içindeki 
yüksek seviye işareti 1’ i ve alçak seviye işareti 0’ı gösterebilir.  



Kodlama 

Veri kaynak bilgisayardan, hedef bilgisayara iletilirken parçalar 
halinde ikilik sistemde iletilir. Bu parçaların bir anlam ifade 
etmeleri için çeşitli veri kodlama yöntemleri ile bir kimlik 
kazandırılır. Veri bu kimlik ile yolunu bulur, hedef bilgisayarı 
bilgilendirir, hatalı ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir, başının ve 
sonunun neresi olduğu belirlenir, veri gönderme işinin sona 
erip ermediği anlaşılır.  



Kodlama Yöntemleri 

• NRZ, Sıfıra Dönüşsüz (Non Return to Zero)  

• RZ, Sıfıra Dönüşlü (Return to Zero)  

• NRZ I, Sıfıra Dönüşsüz Değişmeli (Non Return to Zero 
Invertive)  

• AMI, Dönüşümlü iz Terslemesi (Alternate Mark Inversion)  

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

• PE, Faz Kodlaması (Phase Encode, Manchester)  

• CDP (Conditional Diphase)  

 









Manchester Kodlaması 

Ağ üzerinden veri aktarımı yaparken 1 biti için +5V ve 0 biti için 
0V seviyelerini kullanmak çeşitli sorunlara neden olabilir. 
Örneğin bir sessizlik (veri gönderimine ara verilmesi durumu) 
periyodundan sonra kanalda 0001000 bitlerinin bu kodlamayla 
gönderilmesi durumunda alıcılar baştaki 0 bitlerini veri 
paketinin bir parçası mı yoksa sessizlik mi olduğunu bilemezler. 

 

Bunu çözmek için 1 biti için +5V ve 0 biti için - 5V seviyeleri 
kullanılabilir ancak alıcı ve gönderici zamanlayıcıları arasındaki 
ufak bir fark, bit zamanlamasında kaymaya neden olur. 0 ve 1 
bitlerinin ayrımının yapılması için veri paketi ile birlikte 
zamanlama bilgisinin gönderilmesi gerekir. 



Manchester Kodlaması 

Bu amaçla geliştirilen Manchester ve gürültü bağışıklığı daha 
yüksek olan diferansiyel (differential) Manchester kodları 
aşağıda gösterilmektedir: 




