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1. BİLGİSAYAR AĞLARINA GİRİŞ 

İki ya da daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya bilgisayar 

ağı denir. Ağ üzerindeki bilgisayarlar birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunabilirler. Bu 

alışveriş internet üzerinden farklı kıtalardaki iki bilgisayar arasında ya da aynı mekân içinde 

olan iki bilgisayar arasında olabilir. 

 

Bilgisayar ağı kurulurken, ağ kablosunun bir ucu bilgisayarın Ethernet girişine, diğer 

ucu ise modem ya da dağıtıcıdaki Ethernet girişine takılır. Aynı işlem diğer bilgisayar(lar) için 

de gerçekleştirilir. İşletim sistemi üzerinden ağ ile ilgili gerekli ayarlar yapıldıktan sonra ağ 

bağlantısı tamamlanmış olur. 

 

 
 

 

 

 

Bilgisayar ağları türleri 

 

Bilgisayar ağlarını, ağın büyüklüğüne göre 7 gruba ayırabiliriz. Bunlardan en yaygın 

bilinmesi gereken 3 çeşit ağ türü vardır. 

- Yerel alan ağları (LAN - Local Area Network) 

- Metropol alan ağları (MAN - Metropolitan Area Network) 

- Geniş alan ağları (WAN - Wide Area Network) 
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2. GENİŞ ALAN AĞLARI 

2.1. Geniş Alan Ağı Nedir? 

Geniş Alan Ağları (WAN), coğrafi olarak birbirinden uzak bir mekanda bulunan bilgisayarların 

başka bir mekanda bulunan bilgisayarlarla iletişim kurabilmesi için LAN'ları ve başka tip ağları 

birbirine bağlayan bilgisayar ağlarıdır. 

  

 

Geniş Alan ağları, yerel alan ağlarına göre şehirler, ülkeler gibi daha geniş bir coğrafi 

alanı kapsayan ve birden çok yerel alan ağını içeren özel iletişim ağlarıdır. Mevcut en büyük 

geniş alan ağı İnternet’tir ve Internet bir bütün olarak düşünüldüğünde, yerel alan ağları ile 

metropol alan ağlarının birbirine bağlanmasını sağlar. Bir kurumdaki geniş alan ağı kurumun 

merkez, şube, bulut servisleri gibi bölgelerine bağlantılar içermektedir. 

Geniş alan ağına bağlı cihazlar telekomünikasyon sistemlerini kullanarak kiralık 

devreler, uydular veya internet bağlantıları yardımıyla birbirlerine bağlanabilirler. Bu 

bağlantılar kurulurken Internet Servis Sağlayıcılardan da hizmet alınabilir. 

Geniş alan ağı kapsamındaki birden fazla yerel alan ağı bağlantıları için birbirinden bağımsız 

ağlar arasında iletişimi sağlayan yönlendirici (router) cihazları kullanılır. Yönlendiriciler (router) 

yardımıyla geniş alan ağına ait tüm ağların birbirleriyle bağlantı kurma olanağı sağlanır. Geniş 

alan ağları kullanıcıların uygulamalara, hizmetlere, kaynaklara erişim için de imkân tanır. Tek 

ve merkezi bir bölge üzerinden kullanıcılar istenilen kaynak, hizmet veya uygulamalara geniş 

alan ağı üzerinden erişebilir. 
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2.2. Geniş Alan Ağlarında Kullanılan Topolojiler 

Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini, nasıl bağlanacağını, veri iletiminin nasıl 

olacağını belirleyen genel yapıya topoloji denir.  

Fiziksel Topoloji: Ağın fiziksel olarak nasıl görüneceğini belirler.(Fiziksel Katman). 

Mantıksal Topoloji: Bir ağdaki veri akışının nasıl olacağını belirler.(Veri İletim Katmanı). 

2.2.1. Ağaç (Tree) Topoloji 

Temel olarak yol topolojisi ile yıldız topolojisinin karakteristik özelliklerinin 

kombinasyonu şeklinde ortaya çıkan bir topoloji türüdür. Yıldız şeklinde bağlı istasyonların 

omurga üzerinde konumlanması sonucu oluşan yol modeli ağaç topolojisini oluşturur. Diğer 

bir yönden, ağaç topolojisi mantıksal açıdan gelişmiş yıldız topolojisine benzer. Tek farkları ise 

ağaç topolojisinin herhangi bir merkezi düğüme ihtiyaç duymamasıdır. 

 

 

 

İki şekilde ortaya çıkar , omurga ağacı ( Backbone tree ) ve ikili ağaç ( binary tree ) . Omurga 

ağaç modelinde her düğüm hiyerarşik bir düzen içerisinde alt dallara ayrılır. İkili ağaç yapısında 

ise her düğüm sadece iki segment halinde bölünerek yapıyı oluşturur. Ağaç topolojisi yapısında 

sinyalin akış şekli hiyerarşik bir düzende oluşur. 

Ağaç topolojisinin avantajları; 

 Farklı üreticilerin donanımları ile uyumlu çalışır. 

 Ağın genişletilmesi kolaydır. 

 Sorunların tespiti ve giderilmesi kolaydır. 

 Ağın yönetimi ve bakımı kolaydır. 

 Dallardan birinde oluşacak sorun diğerlerini etkilemez. 
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Ağaç topolojisinin dezavantajları; 

 Kablolama işlemi zordur. 

 Dallanma arttıkça ağın bakımı ve yönetimi zorlaşır. 

 Omurgada yaşanacak bir sorun tüm ağı etkiler. 

2.2.2. Örgü/Karmaşık (Mesh) Topoloji 

Her noktanın birbirine bağlandığı çok güvenli bir network sistemi olan mesh 

yerleşim biçimi tamamen ya da kısmen oluşturulabilir. Mesh yerleşim birimine pek 

rastlanmaz. Daha çok WAN’da kullanılır. Gerçek MESH topoljide tüm düğümler ağ içerisinde 

birbirine bağlıdırlar. LAN’da kullanıldığında tüm düğümlerin birbirine mutlaka bağlı olması 

gerekmez. 

Örgü/Karmaşık topolojisinde, ağa bağlı bir cihaz ağdaki diğer cihazlara doğrudan 

bağlantılıdır. Çoğunlukla geniş alan ağları (WAN) arasında kullanılır. Ağa bağlı cihaz sayısı 

‘N‘ ise, ağ üzerindeki bağlantı sayısı ‘N*(N-1)/2‘ adettir. 

 

 

 

 

Örgü topolojisinin avantajları; 

 Bir cihaza bağlı hatta sorun oluşması cihazın iletişimini kesmez. 

 Veri iletim hızı oldukça yüksektir. 

 Ağın genişletilmesi diğer bağlantıları etkilemeden yapılabilir. 

https://4.bp.blogspot.com/-kQLmEVkP-5Y/WOtQuV48v1I/AAAAAAAAAN0/pe3mhfMG-asWeaiBcbCDmshfRk8j9a9HQCEw/s1600/sefsefsefse.png


7 
 

Örgü topolojisinin dezavantajları; 

 Bağlantı sayısı çoktur. 

 Karmaşık bir yapısı vardır. 

 Çok fazla kablo kullanılır. 

 Maliyeti yüksektir. 

Ağaç ve Örgü/Karmaşık Topoloji Karşılaştırması

 

3. GENİŞ ALAN AĞLARINDA KULLANILAN BAĞLANTILAR 

WAN teknolojiler ya çevrim anahtarlama ya da paket anahtarlama yöntemi ile bağlantı 

sağlarlar. Çevrim anahtarlamada, veri bağlantının başlangıcında hesaplanmış sabit bir yol 

üzerinde hareket eder. Bağlantı açılıncaya kadar sürer. Telefon ile arama işlemi çevrim 

anahtarlamaya bir örnektir. İletişimde bulunacağınız numarayı çevirdiğinizde siz ve aradığınız 

kişi arasında bir çevrim oluşur. Herhangi bir yanıt alamazsanız telefonu kapatırsınız. Paket 

anahtarmada ağdaki bant genişliğinin daha etkin kullanılması sağlanır. Paket anahtarlama ile; 

ağ üzerindeki anahtarlama mekanizması ile herhangi bir veri switch ‘ten switch’e en uygun 

yolu kullanarak hareket eder. Paket anahtarlamanın kullanıldığı ağlarda herhangi bir fiziksel 

bağlantı, pek çok farklı kullanıcıdan ve pek çok farklı hedeften gelen paketleri taşır. Çevrim 

anahtarlamalı bağlantıda, bant genişliği bir gönderici ve alıcıya atanmıştır. 

3.1. ISDN (Integrated Services Digital Network) 

ISDN cihazlar standart telefon hatları üzerinden ses, veri, radyo sinyali veya video 

göndermek için kullanılır. ISDN cihazlar doğrudan dijital telefon ağlarına bağlıdırlar. ISDN 

cihazlar tam bir modem değildirler. Bunun nedeni onlar dijital ISDN sinyallerini module etmez 

veya demodüle etmezler. Standart modemler gibi ISDN cihazlarda harici veya dahili olarak 

bilgisayarlara bağlanabilirler.  Harici cihazlar bilgisayara seri ya da paralel porttan 

bağlanabilirler.  ISDN T1 servisler kullanılarak 56 KbpS den 1.544 Mbp kadar bağlantı hızları 

kullanabilirler.  
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ISDN tarafından kullanılan sinyal protokollerini ağ veri sinyallerine dönüştürmek için,  ISDN 

donanım olarak bir NT (Network termination) cihaz gerektirir. Bazı ISDN cihazlar NT ara 

yüzüyle birlikte ISDN uyumlu yönlendiricilerde bulundururlar. ISDN, OSI modelinin fiziksel, veri 

hattı, ağ ve taşıma katmanlarında çalışır. 

 

3.2. FDDI (Fiber Distributed Data Interface) 

FDDI; token ringdeki jeton iletimi (token passing) ve sürekli ağ dolaşma 

konfigürasyonundaki gibi çalışır. Fakat FDDI, bir bağlantı hatası meydana geldiğinda tekrar 

ayarlanabilir olması nedeiyle hata toleransı daha yüksektir. FDDI ın hızı 100 Mbps olup, Token 

Ring’in hızı olan 4-16 Mbps hızı ile karşılaştırıldığında hızla daha hızlıdır. 

 

3.3. ATM (Asynchronous Transfer Mode) 

ATM de verileri transfer etmek için hücre olarak adlandırılan 53 byte  sabit paket 

uzunluğudaki veriler kullanılır. Veri transfer hızı, 25 Mbps ile 2400 Mbps arasında değişir. ATM 

twisted pair veya fiber optik kablo kullanır. Standart büyüklükteki hücreler kullanılarak, ATM 

sabit, yüksek veri hızında, radyo sinyali, video ve görüntü uygulamaları için kullanılır.   

3.4. Frame Relay 

Frame Relay T1 taşıyıcı servisler kullanılarak 56 Kbps dan 1544 Mbps bağlantı hızlarında 

bağlantı sağlayan bir WAN teknolojisidir. T3 taşıyıcı servisler kullanılarak bağlantı hızı 45 Mbps 

hızlara kadar çıkabilir. Frame relay paket anahtarlamanın olduğu bir ağ protokolüdür. 
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3.5. SONET / SDH (Synchronous Optical Network/ synchronous digital hierarchy) 

SONET ve SDH fiberoptik ağlar üzerinden data iletimi için oluşturulmuş standartlardır. 

SONET (Synchronous Optical NETwork), National Standarts Institutue (ANSI) tarafından 

oluşturulmuştur ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan bir veri iletim standardıdır. SDH 

(Synchronous Digital Hierarchy) ise International Telecomunications Union (ITU) tarafından 

yayımlanan ve daha çok Avrupa ve Asya'da kullanılan bir veri iletim standardıdır. Türkiye'de 

üniversitelerin bağlantısını sağlayan Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) ve tüm ülkenin İntenet 

altyapısını sunan TTNET'in yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyduğu omurga hatlarında bu 

teknolojiler kullanılmaktadır. Türkiye'de temel olarak tercih edilen standart ise Avrupa 

ülkelerin de tercihi olan SDH'tır. SONET/SDH standartlarından önce PDH (Plesiokron Digital 

Hierarcy) standartları kullanılmaktaydı. Bunların içindeyse T1/E1 en önemli standartlardı ve 

omurga hatlarda bu standartlar kullanılmaktaydı. Günümüzde T1/E1 standartlarıyla 

oluşturulan omurgaların yerini hızla SONET/SDH standartlarıyla oluşturulan omurgalar 

almaktadır. SONET ve SDH sundukları yeni ve gelişmiş teknolijnin yanında eski teknolojileri de 

destekler. ATM ve FDDI gibi daha eski veri iletim teknolojileri SONET ve SDH altyapısında 

sorunsuz çalışabilmektedir. 

 

 
 

SONET ve SDH'ın fiziksel katmanında fiberoptik kablo ve Ring ya da Mesh topolojisi 

kullanılır. Veri, bu topolojiler üzerinden TDM (Time Division Multiplexing) çoğullama 

protokolünün kullanıldığı point-to-point sistemler üzerinden iletilir. 

SONET veri iletiminde Optical Carrier (OC-Optik Taşıma Seviyeleri) ile Synchronous Transport 

Signals (STS_Eşzamanlı İletim Sinyalleri) adında parametreler tanımlamıştır. Bu parametreler 

verinin belli basamaklardaki iletim hızını ifade etmektedir. Her iki terim de sayısal olarak aynı 

değerleri karşılamaktadır. SDH teknolojsinde ise SONET'in bu parametlerine karşılık 

Synchronous Transport Module (STM-Eş Zamanlı İletim Birimi) parametresi tanımlanmıştır. 
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SONET ve SDH Veri İletim Hiyerarşisi 

 

 Hierarchy    Speed     SONET[US]  SDH[Europe]   

 ---    51.84Mbps  STS-1   STM-0 

 Level 0   155.52Mbps   STS-3   STM-1 

 Level 1   622.08Mbps   STS-12  STM-4  

 Level 2  2488.32Mbps    STS-48   STM-16 

 Level 3  9953.28Mbps  STS-192  STM-64 

 Level 4  39813.12Mbps  STS-768  STM-256 

Yukarıda verilen tablodan görüleceği üzere SONET'te temel sinyal STS-1 ya da OC-1 

olarak tanımlanmıştır ve 51.840 Mbps bant genişliği sağlamaktadır. SDH teknolojisinde ise 

temel sinyal STM-1'dir ve 155.52 Mbps'lık bant genişliği sağlamaktadır. Tablo inceleğinde 

SDH'IN STM-1'de sunduğu bant genişliğini SONET'in; ancak OC-3/STS-3 sinyaliyle 

yakalayabildiği görülür. 

SONET ve SDH'ın Avantajları 

 Yüksek İletim Oranları 

10Gbits/s mertebelerine ulaşmış standart bant genişliği omurga iletim hatları için 

idealdirler. 

 Kolaylaştırılmış Ekleme/Çıkarma İşlevi 

ATM ve T1 gibi diğer düşük bant genişliği sağlayan teknolojilerle birlikte kolaylıkla 

çalışabilirler. 

 Güvenilirlik 

SONET ve SDH ağ yönetim mekanizması ana hatta bir sorun olduğunda yüksek 

kapasiteli bant genişliği sağlayan bir diğer hattı çok hızlı bir şekilde anahtarlayarak 

iletişimin kopmasını ya da yavaşlamasını engeller. 
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 Uyumluluk 

SONET ve SDH, ATM üzerinden video yayını gibi geleceğin teknolojilerini 

destekleyen bir altyapıya sahiptir. 

 ISP'ler Arası Bağlantı 

Farklı teknolojileri ve fiziksel altyapıları kullanan ISP'ler arası bağlantı için SONET ve 

SDH ekonomik açıdan daha uygundur. 

 Yüksek Seviyede Eşleştirme 

Servis sağlayıcılar bu teknolojileri kullanarak müşterilerinin isteklerine daha kolay 

cevap verebilirler. Örneğin kiralık hat (leased line) anahtarlamaları haberleşme ağ 

yönetimi (TNM) denilen bir sistem üzerinden birkaç dakikada yapılabilir ve kontrol 

edilebilir. 

 

3.6. VPN (Virtual Private Network) 

VPN (Virtual Private Network - Sanal Özel Ağlar), İnternet üstünde güvenli iletişim kurmak, 

veri aktarımı sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir teknolojidir. VPN'nin en önemli tercih sebebi 

maliyettir. Kendine ait yedekli, güvenilir, hızlı ve yüksek yatırım gerektiren bir ağa sahip 

olmayan kurumların, bir operatöre ait mevcut altyapıyı, kendine özel ağ gibi rahat ve güvenilir 

bir şekilde kullanabilmesidir. Genel telekomünikasyon ağlarının kullanıldığı bu uygulama, uçlar 

arasında sağlanan tünelleme sistemini (tunneling protocol) ve güvenlik prosedürlerini 

[doğrulama (authentication) ve şifreleme (encryption)] içerir. 

Veriler, VPN tünelinin bir ucunda paketlenip şifrelenir ve diğer uçta paketler açılıp şifreler 

çözülerek güvenli bir şekilde iletilir. Tünel boyunca bu süreci gerçekleştirip veri aktarımı çeşitli 

protokollerle sağlanır. Bunlar IPSec (IP Security) ve SSL (Secure Sockets Layer) protokolleridir. 

3.6.1. IPSec VPN 

Bu protokol, güçlü şifreleme ve veri bütünlüğü garantisi sağlar. Farklı şifreleme 

metotları kullanılır. Bunlardan en önemlisi 3-DES (Digital Encryption Standart)'dir. İstemcinin 

bu bağlantıyı sağlayabilmesi için bilgisayarına bazı yazılımları yüklemesi gerekmektedir. 

3.6.2. SSL VPN 

İnternet omurgası üstünde, herhangi bir noktadan web tarayıcısı (Firefox, Safari, Opera 

vb.) kullanılarak VPN sistemine dâhil olmayı sağlayan protokoldür. IPSec VPN'nin aksine 

herhangi bir yazılım yüklemek gerekmemektedir. Bu özelliği sayesinde istemcisiz VPN 

(clientless VPN) olarak da adlandırılır. 
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3.6.3. İntranet VPN 

Aynı ağ sisteminde bulunan birimlerin, veri merkezine hızlı, şifrelenmiş biçimde direk 

bağlanmalarını sağlayan yapılardır. Örnek vermek gerekirse, aynı yerleşke içinde bulunan 

mühendislik birimlerinin mühendislik dekanlığı veri tabanına bağlanabilmesi olabilir. 

3.6.4. Extranet VPN 

Yerleşke olarak uzak mesafelerde bulunan birimlerin, ana İnternet omurgası üzerinden 

bağlanmalarını sağlayan yapıdır. Her iki birimde VPN sunucusu bulunmak zorundadır (Bkz. 

Şekil 1). Örnek olarak, iki farklı şehirde bulunan farklı iki kurumun ortak projeleri kapsamında 

birbirlerinin veri tabanlarına erişiminin sağlanması olabilir. Bu yapıda güvenliğin üst düzeyde 

olması şarttır. 

 

 
Şekil 1 - Uzak mesafede bulunan iki kurumun arasında sağlanan VPN sistemi ile güvenli veri 

erişimi sağlanabilmektedir. 
 

3.6.5. Remote Access VPN 

Kullanıcının, veri merkezine uzak noktalardan (ev, otel, konferans salonu vb.) veri 

merkezine erişimini sağlayan yapıdır. Kullanıcı, merkezde bulunan VPN sunucusuna bu yapı 

sayesinde bağlanıp, ağ içindeki bir kullanıcı özelliği kazanır (Bkz. Şekil 2). Bu bağlantı da ana 

İnternet omurgası üstünden sağlanmaktadır. Bu nedenle, şifreleme ve doğrulama yapısı üst 

seviyede olmalıdır. 
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Şekil 2 - İstemci VPN bağlantısı ile Yerel Ağ kullanıcı haline geliyor. 

 

3.7. MPLS  (Multi Protocol Label Switching) 

Çoklu protokol etiket anahtarlama (MPLS) yüksek performanslı ağlarda bir bilginin bir ağ 

düğümünden diğerine aktarılmasını sağlayan bir mekanizmadır. MPLS uzak iki düğüm arasında 

sanal bağlantı kurulumunu kolaylaştırır. Değişik ağ protokollerine ait paketlerin 

sarmalanmasını sağlar. 

MPLS yüksek derecede ölçeklenebilir ve protokolden bağımsız bir bilgi taşıma sistemidir. 

MPLS ağlarında bilgi paketlerine etiketler atanır ve paket aktarım işlemi paketin içeriğinden 

bağımsız olarak yalnızca bu etiketlerin içeriklerine bağlı olarak yapılır. Bu durum aradaki 

mekanizmadan ve kullanılan protokollerden bağımsız olarak noktadan noktaya iletişim 

devrelerinin kurulmasına olanak sağlar. Bu sistemin en büyük faydası ATM, Frame Relay, 

SONET veya Ethernet gibi herhangi bir ''Bilgi Bağlantı Katmanı'' teknolojisine ve değişik trafikler 

oluşturmak için kullanılan çoğul ikinci katman ağlarına olan ihtiyacı elimine etmektir. MPLS 

''Paket Anahtarlama Ağları'' ailesinin bir üyesidir. Bu mekanizma herhangi bir OSI Model 

katmanında çalışabilir. Genelde geleneksel olan 2. katman ve 3. katman arasında kullanılır ve 

bu yüzden 2.5'uncu katman protokolü olarak adlandırılır. Genelde devre temelli kullanıcılar ve 

paket anahtarlama temelli kullanıcılara yönelik birleşmiş bir bilgi taşıma sistemi kurulması 

amacıyla kullanılan bir datagram servis modelidir. IP paketleri ve doğal ATM, SONET ve 

Ethernet çerçeveleri dahil olmak üzere birçok değişik trafiğin taşınmasında kullanılabilir. 
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Önceleri aynı amacı gerçekleştirmek amacıyla Frame Relay ve ATM gibi birçok değişik 

teknoloji uygulanmaktaydı. Aslında MPLS teknolojisi ATM sisteminin güçlü ve zayıf tarafları göz 

önünde bulundurularak geliştirilmiştir. Bir çok ağ mühendisinin üzerinde hemfikir olduğu bir 

konu var ki bu da ATM teknolojisinin değişik uzunluktaki çerçeveler(frame) için bağlantı-

uyumlu servis sağlayan ve daha az ek yük gerektiren farklı bir protokolle değiştirilmesi 

gerektiğidir. MPLS şu an bu tür teknolojilerin bazılarının yerini almış durumdadır. 

 

MPLS özel olarak ATM'in standart, hücresel anahtarlama ve sinyalleme protokolüyle 

birlikte gelir. Modern optik ağlar o kadar hızlıdır ki (40 gb/sn ve ötesi) 1500 bytelık paketler 

bile hiçbir gerçek zamanlı gecikmeye uğramadan aktarılır. Böylece küçük ATM hücrelerinin 

modern ağların çekirdeklerinde gerekli olmadığını MPLS tarafından tanınır. 

MPLS halihazırda birçok IP tabanlı ağda kullanılmaktadır ve IETF tarafından RFC 3031 

koduyla standartlaştırılmıştır. Pratik olarak MPLS IP datagramlarını ve ethernet trafiğini 

aktarmak için kullanılmaktadır. Hem IPv4 hem IPv6 teknolojisinde kullanılabilir. Asıl geliştirilme 

amacı yönlendirme hızını arttırmak olmasına rağmen ASIC, TCAM ve CAM-temelli 

teknolojilerin ortaya çıkmasıyla buna gerek kalmamıştır. Bu yüzden MPLS'in şu an esas 

kullanım amacı kısıtlı trafik mühendisliğini uygulamak ve IPv4 ağlarında 2.Katman/3.Katman 

servis sağlayıcı VPN tiplerinin kullanımını sağlamaktır. MPLS  T1, ATM ve Frame Relay gibi 

teknolojileri desteklemektedir. 
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MPLS'İN ÇALIŞMASI 

 

MPLS paketlerin önüne bir veya birden fazla MPLS etiketi ekleme prensibine göre çalışır. Buna 

etiket yığını denir.  

Her etiket yığını girdisi 4 bölümden oluşur: 

 20 bitlik etiket değeri. 

 QoS (Servis Kalitesi) ve ECN (Açık Tıkanıklık Bildirimi) için 3 bitlik trafik sınıfı bölümü. 

 1 bitlik yığın sonu işareti. Bu işaret mevcut etiketin yığın içerisindeki son etiket 

olduğunu belirtir. 

 8 bitlik TTL (yaşam süresi) bölümü. 

MPLS etiketli paketler IP tablosu yerine bir etiket okuma işlemine göre aktarılır. Bu 

şekilde aktarım daha hızlıdır. Çünkü herhangi bir CPU harcaması söz konusu değildir. MPLS 

ağlarının çıkış noktalarındaki yönlendiricilere ''Etiket Kenar Yönlendiricileri'' (LER) denir. Bunlar 

gelen pakete bir MPLS etiketi ekler ve çıkış arayüzünden bu şekilde paketi gönderir. 

Yönlendirmeyi sadece etiketlere göre yapan yönlendiricilere ''Etiket Anahtarlama 

Yönlendiricileri'' (LSR) denir. Bazı uygulamalarda LER'e gelen paket önceden etiketlenmiştir ve 

LSR yönlendiricileri pakete ikinci bir etiket daha ekler. 

Paketler, LER ve LSR'ler arasında ''Etiket Dağıtım Protokolü'' kullanılarak aktarılır. MPLS 

ağı içerisinde bulunan LSR'ler daha sonraları paketleri aktarmak için kullanılmak üzere ağın 

genel bir haritasını çıkarır. Bunu standart prosedürleri uygulamak suretiyle etiket ve 

erişilebilirlik bilgilerini düzenli olarak degişerek gerçekleştirir. "Etiket Anahtarlama Yönleri" 

(LSP) ağ yöneticisi tarafından ağ temelli IP sanal özel ağları oluşturmak veya ağ içerisinde trafiği 

belirlenmiş özel bir yolda akıtmak gibi değişik amaçları gerçekleştirmek için kullanılır. Birçok 

yönden LSP'lerin; ATM ve veya Frame Relay ağlarındaki PVC'lerden herhangi bir belirgin farkı 

yoktur. Tek fark PVC'lerin özel bir 2. katman teknolojisine bağımlı olmamalarıdır. MPLS temelli 

bir sanal özel ağda (VPN); VPN'e bağlı giriş ve çıkış yönlendiricileri yani LSR'ler genellikle PER 

(Sunucu Kenarı Yönlendiricileri) olarak adlandırılır. Paketlere herhangi bir işlem yapmadan 

transit olarak geçiren yönlendiriciler da PR (Sunucu Yönlendirici) olarak adlandırılır.  
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MPLS tüneline aktarılmak üzere giriş yönlendiricisine gelen etiketlenmemiş bir paketin 

ilk olarak yönlendirici tarafından hangi "Aktarım Eşdeğerlik Sınıfı" (FEC)'nda olduğu belirlenir, 

sonra yeni oluşturulmuş MPLS başlığına bir veya birden fazla etiket eklenerek bu tünele 

iletilmek üzere bir sonraki yönlendiriciye aktarılır.  

 

Etiketlenmiş bir paket MPLS yönlendiricisi tarafından alındığında ilk olarak en üstteki 

etiket tetkik edilir. Daha sonra katman değiş-tokuş prensiplerine göre paketin etiket yığınında 

"push" (ekleme) ve "pop" (çıkarma) işlemleri uygulanabilir. Yönlendiricilerde en üst etikete 

göre hangi işlemi uygulayacaklarına yönelik önceden oluşturulmuş tarama tabloları vardır. 

Böylece paket işlemleri çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. 

Değiş-tokuş operasyonlarında etiket yenisiyle değiştirilir ve paket tüm yol boyunca bu 

yeni etiketle ilerler.  

"Push" işleminde yeni etiket mevcut etiketin üstüne doğru itilir yani paket MPLS'in 

farklı bir katmanına kapsüllenir. Bu işlem MPLS'in hiyerarşik paket yönlendirimini mümkün 

kılar. Bu özellik MPLS VPN'leri tarafından kullanılır.  

"Pop" işleminde etiket daha alttaki etiketi ortaya çıkarmak için paketten silinir. Bu 

işleme kapsülden çıkarma denir. Çıkarılan etiket yığındakı son etiket ise paket MPLS tünelini 

terk eder. Bu genelde çıkış yönlendiricisi tarafından yapılır. 

Bu işlemler sırasında paketin içeriğinden bağımsız olarak MPLS etiket yığınına göre 

yönlendirme yapılır. Transit yönlendiricisi tipik olarak sadece etiket yığını içerisinde en üstteki 

etikete göre işler. Paket iletimi etiketin içeriğine göre gerçekleşir, bu şekilde protokolden 

bağımsız paket aktarımı sağlanır. Bu durum protokole göre çalışan yönlendirme tablolarının 

kullanılmasını önleyerek her sıçramada gerçekleşen pahalı IP en uzun ön başlık eşleşiminin 

kullanılmasına gerek kalmamasını sağlar. 

Çıkış yönlendiricisinde en son etiket çıkarıldığında sadece paket kalır. Bu bir IP paketi 

veya farklı türde herhangi bir paket olabilir. Çıkış yönlendiricisi artık paket aktarımını yaparken 

etiketlerden yardım alamayacağı için paket aktarımı için yönlendirme bilgisine ihtiyaç duyar. 

MPLS transit yönlendiricisinin böyle bir ihtiyacı yoktur. 
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Bazı özel durumlarda en son etiket çıkış yönlendiricisine gelmeden önce yani transit 

yönlendirici üzerindeyken de çıkarılabilir. Buna "Sondan Önceki Sıçrayış Çıkarımı"  (PHP) denir. 

Bu durum çıkış yönlendiricisinin birçok paketin MPLS tüneline geçişinin gerçekleştirildiği 

durumlarda ortaya çıkar. Bu şekilde aşırı CPU tüketimi durumu ortaya çıkar. Doğrudan çıkış 

yönlendiricisine bağlı transit yönlendiricisiyle PHP kullanarak en son etiketi çıkış 

yönlendiricisine varmadan söker. MPLS,  ATM sanal devre belirleyicisinden faydalanarak 

mevcut ATM ağ altyapısını da kullanabilir veya tersi de olabilir. 

MPLS yollarını yönetmek için kullanılan iki standart protokol vardır. CR-LDP (Kısıtlama 

Temelli Yönlendirici Etiket Dağıtım Protokolü) ve RSVP-TE ( Kaynak Rezerv 

Protokolü'nün(RSVP) trafik mühendisliği için kullanılan bir çeşidi). MPLS başlığı MPLS yolu 

üzerindeki bilginin tipi ile ilgili bir bilgi içermez. Eger ağ yöneticisi aynı tipteki iki 

yönlendiricisinden iki farklı trafik geçirmek isterse her değişik trafik tipi için ayrı birer MPLS 

yolu kurmalıdır.   

3.8. DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) 

DWDM ( Dense Wavelenght Division Multiplexing ) tek bir fiber kablo üstünde farklı dalga 

boylarında birden çok ve dolayısıyla yüksek hızda veri taşıyabilen optik transmisyon 

cihazlarıdır. Günümüzde ve tabi ki gelecekte yüksek haberleşmede sürekli daha yüksek hız 

aranacağından, geleceği kuvvetli bir oluşumdur. 

DWDM transmisyon sisteminin Avantajları Nelerdir? 

 Tek bir fiber çifti üzerinde çok sayıda yüksek hızlı devre taşıyabilme imkânı sağlayan 

yüksek kapasiteli linklerin kurulması. 

 Mevcut linkler üzerine yapılacak kart ilaveleri ile kapasite artırımlarının kolay ve hızlı 

karşılanabilmesi. 

 Yüksek kapasite imkânı sağlaması açısından diğer alternatif transmisyon çözümleri ile 

karşılaştırıldığında ekonomik yatırım faydaları sağlaması. 

 Optik anahtarlama ve yönlendirme teknolojisi ile sağlanan sistem güvenilirliği. 

 Gelişmiş işletim/yönetim fonksiyonlarının SDH sistemleri ile entegreli çalışabilme 

imkânı getirmesiyle, tek bir noktadan tüm şebeke elemanlarına erişim sağlaması. 

 Daha az sayıda fiber ve teçhizat kullanımıyla birlikte güçlü işletme/yönetim sistemleri 

ile yatırım ve işletme kolaylığı ve ekonomik tasarruf getirisi. 
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DWDM Hızları Nelerdir? 

Günümüz teknolojisinde tek bir fiber üzerinde her bir kanaldan 100 Mb/s - 10 Gb/s hızları 

arasında 8, 16, 32, 64,80 ve 160 adet kanal taşıyabilen DWDM sistemleri mevcuttur. 

4. TEMEL BAĞLANTI ELEMANLARI 

Bir ağın temel bağlantı elemanları kablolar, ağ bağlantı adaptörleri (network kartları) ve 

dağıtıcılar (hub) gibi birimlerden oluşur. Bu elemanlar sayesinde network üzerindeki 

bilgisayarlar birbiriyle bağlantı kurarlar. 

4.1. Geniş Alan Ağında Kullanılan Kablo Türleri 

İki-Telli Açık Kablo 

Bir iki-telli açık kablo en basit iletişim ortamıdır. Her tel diğerinden yalıtılmış ve her ikisi 

de boşluğa açılmıştır. Bu tip kablolar birbirinden yaklaşık 50 metre uzakta ve bit gönderim 

oranları orta hızda olan (19.2kbps) sistemler için yeterlidir. Bu tip bağlantılar genellikle çok 

sayıda kablo kullanırlar. Bu bağlantılar için en sık kullanılan düzenleme, her bir sinyal için 

ayrık ve yalıtılmış bir tel ve toprak hattı için de ayrı bir başka tel kullanılmasıdır. Tellerin 

tümü daha sonra korumalı tek bir kabloya sarılır veya düz şerit kablonun içine yerleştirilir. 

Çift Burgulu Kablolar (Twisted-Pair Lines) 

Bu tür kablo bağlantısı özellikle Yerel Alan Ağları (LAN: Local Area Networks) için en 

yaygın ve kolay yöntemlerdendir. Çift burgulu kablolarda aynı izolasyon maddeleriyle kaplı 

tel çiftleri birbirleriyle sarılarak helezoni döndürülmek suretiyle elde edilir. Kabloları bu 

şekilde bükerek sarmak gürültüyü azaltır. Bundan dolayı da bu tür kabloların yapay gürültü 

(hata, parazit) sinyallerine karşı direnci iki telli açık hatlara göre daha fazladır. Sinyal ve 

toprak hatlarının yakınlığı, herhangi bir gürültü sinyalinin her iki hat tarafından 

toplanmasına, dolayısıyla fark sinyalindeki etkisinin azalmasına neden olur. Hatta, aynı 

kablo içerisinde birden fazla bükülmüş çift yer alıyorsa kablo içerisindeki her çiftin 

bükülmesi çapraz bağlantıyı azaltır. Bir çift burgulu kablonun şematik görüntüsü aşağıdaki 

şekilde gösterilmektedir. 
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Çift burgulu kablolar tek (örneğin dahili hatlarda) , dört (oldukça yaygındır) veya 

sekiz çift kablodan oluşabilir. Bu tür kablolar telefon fişine benzer ve RJ-45 bağlayıcılarıyla 

sonlandırılır. 

Çift burgulu kablolar özellikle kısa mesafelerdeki küçük, kullanıcı sayısı sınırlı yerel 

alan ağları için ucuzluğu ve kolaylığından dolayı oldukça uygundur. Bu bağlantı tipinde her 

bilgisayar ayrı bir hat ile bir bağdaştırıcı cihaza (HUB, Ethernet Anahtarı, …vb.) bağlanır. 

Ethernet teknolojisindeki hızlı gelişmeler, kurulum ve işletim kolaylıkları nedeni ile tercih 

edilen bir bağlantı tipidir. 

Eş Eksenli (Koaksiyel) Kablo 

Koaksiyel kablo da çift burgulu kablolar gibi kullanımı kolay ve aynı zamanda 

yukarıda sözü geçen etkileri azaltan fakat çift burgulu kablodan biraz daha pahalıya mal 

olan bir kablo çeşididir. Yüksek frekanslı sinyalleri taşımak için şekilde görüldüğü üzere 

tasarlanmıştır. 

 

Eşeksenli kabloların ortasında bakır bir iletken bulunur. Bakır tel iletken olmayan bir 

yalıtım katmanıyla çevrelenmiştir. Bu katmanın üzerinde ise koruyucu görev gören örgü 

şeklinde bakır veya alüminyum bir kabuk kaplama vardır. En üst katmansa tüm kabloyu 

içine alan plastik kaplamadır. İdeal olarak iki iletken arasındaki boşluk havayla dolmalıdır. 

Fiber Optik Kablo 

Geometrisi dolayısıyla koaksiyel kablo sınırlayıcı pek çok faktöre (yüksek frekanslı 

sinyallerin bu kablo üzerinden gönderilebilmesi ve gönderilebilen bit oranında önemli 

derecedeki artış) çözüm getirmesine rağmen gönderilen bilgi oranı ve güvenliği çift burgulu 

kablolarda olduğu gibi sınırlıdır.  
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Fiber optik kablo plastik yalıtkanla kaplı çok ince cam tüp biçimindeki kablolardan 

oluşur. Camın kırılganlığına karşı koruyucu olarak en dışta sert bir kaplama vardır. Fiber 

optik kablo daha önceden bahsedilen iletişim ortamlarının her ikisinden de veriyi taşıma 

yönteminde ayrılır. Fiber optik kablolarda taşınılan bilgi kablo üzerinde elektrik sinyali 

olarak değil de, çok ince cam tüp biçimindeki kablolar (fiber) üzerinde düzensiz değişen ışık 

ışınları şeklinde taşınır. Kısaca, veri iletişimi ışık vasıtasıyla sağlanır. 

Işık dalgalarının elektrik dalgalarına göre daha geniş dalga genişliği (bandwidth) 

olduğundan bu yöntemle saniyede yüzlerce megabit iletilebilir. İletimde elektrik sinyalleri 

kullanılmadığı için de herhangi bir elektronik etkileşim söz konusu değildir. Işık dalgaları 

ayrıca elektromanyetik karışma ve çapraz konuşmaya karşı daha dayanıklıdır. 

 

Bir fiber optik kablosu, gönderilecek her bir sinyal için kablonun koruyucu 

tabakasının (dışarıdan gelen herhangi bir ışık kaynağından gelecek zararlara karşı korumak 

için) içinde bulunan bir tek fiber içerir. Her bir fiber den tek yönlü haberleşme sağlanır. İki 

yönlü bir haberleşme için en az iki fiber gereklidir. 

Ethernet 

En popüler anahtarlanmış LAN teknolojisidir. Basit bir şekilde kablolu veya kablosuz 

ağda bilgisayarlar, routerlar ve switchler dahil olmak üzere cihazlara bağlanmak için 

kullanılan standart iletişim protokolüdür. Band genişliği: 10 Mbps, 100Mbps, 1Gbps 

Ethernet Hub ve Switch 

Bir Ethernet switch, Ethernet ağı üzerindeki terminallerin birbiriyle haberleşmesini 

sağlayan cihazdır. Osi’nin ilk üç katmanında çalışanları varsa da (multi-layer switch), daha 

çok ilk iki katmanda çalışırlar. Ethernet switchler kendilerine bağlanan cihazların MAC 

bilgilerini tablolayarak, bağlı cihazlardan gelen bilgileri tamponlayıp, istenilen MAC adresine 
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aktarırlar. Böylece, çarpışma olmaksızın ve full-duplex olarak çalışma sağlanacaktır. Daha 

üst katmanlarda çalışabilen switchler ayrıca protokol süzgeçleme özelliğine de sahiptirler. 

Port mirroring özelliği bulunan switchler istenilen portlarına gelen bilgileri, ayrıca 

belirlenen bir porta da yansıtılabilirler. 

Ethernet hub akıllı bir cihaz değildir. Yalnızca birden fazla cihazı yıldız bağlantıyla aynı 

ağa katmak için kullanılırlar. Bu nedenle verimli değildir. 
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