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İletişim

ì İletişim, iletilmek istenen bilginin, alıcının anlayabileceği şekilde 
uygun ortamdan gönderilmesi işlemidir.

ì Canlılarda iletişim, organizmaların çeşitli yöntemlerle bilgi 
alışverişi yapmalarına olanak tanıyan bir süreçtir. Hücre içinde 
iletişim mRNA denilen proteinler sayesinde karmaşık bilgilerin 
taşınması ile yapılır. Hücreler arasında çeşitli proteinler, 
hormonlar vb. kimyasallar ile iletişim sağlanır.

ì 2015 yılında yapılan bir çalışma, bakterilerin birbirlerine farklı 
yüklerde potasyum iyonu göndererek, yani elektrik ile 
haberleştiklerini göstermiştir. 
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İletişim

ì İnsan beyni bir sinir ağı sistemi ile 

çalışır.

ì İnsan beyninde iletişimi sağlayan 86 

milyar sinir hücresi (nöron) bulunur. Bu 

nöronlar fetüste dakikada 250bin nöron 

oluşması ile meydana gelmiştir. 

ì Her nöron ortalama 1000 nörona 

bağlıdır ve bunlar 70 mV (miliVolt) 

elektrik yüklüdür. Yaklaşık bağlantı 

uzunluğu 160bin km’ dir.

ì Nöronlar saniyede 120 metre uzaktaki 

nörona sinyal gönderebilirler.

ì Elektronik iletişim sistemleri, insan

beynindeki iletişim modeline benzerlik

gösterir.
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ì Bazı canlılarda nöron sayısı
Meyve sineği: 100 bin nöron

Hamam böceği: 1 milyon nöron

Fare: 75 milyon nöron

Fil: 26 milyar nöron

İnsan: 86 milyar nöron

İnsan beyninde sinir ağı
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İletişim

ì İki elektronik cihazın birbiriyle iletişime geçebilmesi için aşağıdaki üç bileşen 
gereklidir: 

1. Fiziksel bağlantı: Ağa bağlı cihazlar arasında iletişim sağlayan NIC, modem gibi ağ 
cihazları, kablolar, antenler vb.

2. Mantıksal bağlantı: Cihazlar arasında verilerin iletişiminin hangi kurallara bağlı 
yapılacağını belirleyen standartlar. Bu standartlara protokol denir ve protokoller iki 
cihazın birbiriyle haberleşmesini sağlayan bir dizi kurallar bütünüdür. Günümüzdeki 
bilgisayar ağlarının büyük çoğunluğu TCP/IP protokolü ile haberleşir. 
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3. Cihazlar arasında transfer edilen verileri yorumlayabilecek 
uygulama yazılımları: Ağdaki haberleşme iki cihaz arasında sağlıklı bir 
şekilde gerçekleşse bile, bu iletişim bir insan tarafından başlatılmış 
veya izleniyor olabilir. Örneğin internet üzerinden video izleyen bir 
kişi, gelen verilerin (bitler, kodlar vs.) ne şekilde geldiği ile ilgilenmek 
zorunda değildir. Bu işlemlerin tümü yorumlama yazılımları tarafından 
gerçekleştirilir. Örneğin; Google Chrome, Javascript, Flash Player vb.
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Bilgisayarlar arasında iletişim
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ì Bir bilgisayar ağı; ortak bir telekomünikasyon 
teknolojisi kullanan bilgi işlem cihazları olan 
düğümler arasında kaynak paylaşımı için 
oluşturulmuş dijital bir telekomünikasyon ağıdır. 
Bir bilgisayar ağı oluşturmak için en az iki 
bilgisayar ve bir iletişim ortamı gerekir. 

ì Ağ düğümü; veri iletişimini başlatan, yönlendiren ve sonlandıran 
bilgisayarların her biridir. Düğümler arasındaki veri iletimi, fiziksel ağ 
kablo ortamından veya kablosuz yöntemlerle gerçekleşebilir. 

ì Bilgisayar ağları; topoloji, büyüklük ve organizasyon amaçlarına göre 
sınıflandırılırlar. 
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Bilgisayar ağlarının amaçları
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Veri paylaşımı

Daha büyük 
ağlara erişim

Yazılım 
kaynaklarının 

paylaşımı

Donanım 
kaynaklarının 

paylaşımı

Parasal 
tasarruf

Haberleşme

Merkezi 
yönetim

Güvenlik 
sağlama

Oyun, eğlence
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Ağ kaynağı

ì Bir bilgisayarın çalıştırdığı ve ağda diğer kullanıcıların hizmetine sunduğu 
donanım ve yazılımlara ağ kaynağı denir. Ağda ortak kullanılan bir yazıcı donanım 
kaynağı, ortak kullanılan bir güvenlik yazılımı da yazılım kaynağıdır. Bu 
kaynakların ağdaki diğer bilgisayarlar tarafından kullanılmasına paylaşım denir.

ì Ağ kaynaklarının kullanımında, ağdaki her kullanıcı için “salt okuma”, “okuma ve 
yazma”, “tam denetim”, “şifreli erişim” gibi tanımlamalar yapılabilir. Bu 
kaynakların yöneticisi ağ yöneticisi (network administrator) veya kaynakların 
bağlı olduğu bilgisayar kullanıcısıdır.
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Windows’ ta kullanıcı izinleri MAC OS’ ta kullanıcı izinleri



İstemci-sunucu kavramı
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İstemci-sunucu kavramı

ì Bir ağ cihazında bulunan kaynaklar, diğer bilgisayarların hizmetine
sunulabilir. Ağdaki bir istasyon, mevcut kaynaklarını başka
istasyonların kullanımı için sunuyorsa, bu istasyona sunucu (server) 
denir. Ağdaki bir istasyon, bir sunucu istasyonun kaynaklarını
kullanıyorsa, bu istasyona istemci (client) denir. İnternetin temel
protokol kümesi olan TCP/IP, istemci-sunucu mimarisine dayanır. 

ì Bir istasyon aynı anda birden fazla sunucu görevini üstlenebilir. 
(Örneğin aynı anda mail server, web server, print server,  ftp server 
vs.)

ì Bir istasyon aynı anda hem sunucu hem de istemci olabilir. Yani hem 
kendi içindeki bir kaynağı başka istasyonların hizmetine sunuyor, hem 
de başka bir istasyonun kaynağından faydalanıyor olabilir. Mesela ağ
üzerindeki iki bilgisayar kendilerine doğrudan bağlı iki yazıcıyı ortak
kullanıyor olabilirler. 
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İstemci-sunucu kavramı

ì Bir istasyonun sunucu olmasını sağlayan şey, mevcut donanımı
değil, üzerinde çalışan yazılımdır. Kaynakların paylaşılmasını
donanım değil yazılım sağlar. Ancak sunucunun paylaştığı
kaynaklara uygun, yüksek performanslı donanım gereksinimi
vardır.

ì Ağ işletim sistemi (NOS), iş istasyonlarını, kişisel bilgisayarları ve 
terminalleri bir yerel ağa bağlamak ve ağda iletişimi sağlamak 
üzere tasarlanmış bir işletim sistemidir.

ì Örnek ağ işletim sistemleri: Novel Netware, Windows Server, 
MAC OS, Linux vb.
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İstemci-sunucu kavramı

ì İstemci/sunucu mimarisinin avantajları

1. Üstün güvenlik sağlar.

2. Merkezi yönetim ile daha kolay ağ yönetimi sağlar.

3. Tüm veri sunucuda yedeklenebilir.

4. Sisteme yeni istemci eklemek kolaydır.

5. Sunucu sayesinde uzak ağlara erişim kolaydır.

ì İstemci/sunucu mimarisinin dezavantajları

1. İşletim sistemi, sunucu donanımı ve ağ yönetim maliyeti yüksektir.

2. Ağ yönetimi için uzmanlaşmış personel gereklidir.

3. Sunucuda meydana gelen problem tüm ağı etkileyebilir. 
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İstemci-sunucu kavramı
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Bant genişliği

ì Bant genişliği (Bandwidth); hattın birim zamanda taşıyabileceği
veri miktarını gösteren kavramdır. Bir başka deyişle hattın
kapasitesidir. 
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ì Analog band genişliği ölçü 
birimi Hertz’ dir. (Hz, KHz, 
MHz, GHz vb.)

ì Dijital band genişliği ölçü 
birimi bps (bits per second) 
dir. (bps, Kbps, Mbps, Gbps
vb.)

DownloadGecikme

DownloadGecikme

Kaynak: rigor.com



Bant genişliği

ì Bant genişliği talebi dünyada her gün artmaktadır.

ì Bant genişliği fizik kuralları ile sınırlandırılmıştır.

ì Bant genişliğini arttırmak için teknoloji geliştirmek gerekir. 

ì Bant genişliğinin maliyeti vardır.

ì Bant genişliği, ağ performansını etkileyen önemli bir faktördür.

ì Bir işletme ağını, web sitesini veya bir sunucuyu kurarken ve 
yönetirken, ağın yakın gelecekteki bant genişliği talebini 
hesaplamak gerekir. 
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Bant genişliği
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Bant genişliği su borularının kalınlığına benzetilebilir.

Ağ cihazlar, borulara bağlanan vana, pompa, ek yeri gibi aparatlara benzer.

Paketler, borulardaki sudur.

Kaynak: CISCO



Bant genişliği
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Kaynak: CISCO

Bant genişliği otoyol şerit sayısına benzetilebilir.

Ağ cihazları yol bağlantıları, işaret ve işaretçilere benzer.

Araçlar ağdaki paketlere benzer.



Bant genişliği

ì Bir verinin ağda ne kadar sürede taşınacağı sayısal bant genişliği 
ve veri boyutu ile hesaplanır. 

ì Tipik indirme süresi:   ! = #
$

ì En iyi indirme süresi:  ! = #
%&

ì T → indirme süresi
S → kalan dosya boyutu
P → anlık bant genişliği
BW → maksimum bant genişliği
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Google Chrome örnek indirme işlemi



Bant genişliği

ì Örnek: 20 MB büyüklüğünde bir dosya anlık bant genişliği 32 Mbps olan bir 
ağda ne kadar sürede indirilebilir? 

1 byte = 8 bit olduğuna göre; 
20 MB = 20 x 8 = 160 Megabit

Tipik indirme süresi:   ! = #
$ =

%&'
() = 5 saniye

ì Örnek: Anlık bant genişliği 8Mbps olan bir hatta 20 saniyede kaç MB veri 
indirilebilir?

Tipik indirme süresi:   ! = #
$ → 20 = #

-

S = 160 Megabit veri indirilebilir. 1 byte = 8 bit olduğuna göre; 

160 Megabit = 20 MB
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Bant genişliği

ì Örnek: 1 bitlik verinin 52µs’ de iletildiği hattın bant 
genişliği nedir? (1µs = 10-6s)

Bir bitin iletilmesi 52µs sürdüğüne göre bir sinyalin oluşması 52µs
sürmektedir. Yani sinyalin periyodu 52µs’ dir. Bir saniyede kaç sinyal
üretildiği hesaplanırsa, saniyede taşınabilen bit miktarı hesaplanmış olur.

!"#$%&' =
)

*+,-./0
→ 1#"2345 =

)

6,+789:
=

)

;< = )>?@
≈ 19230 GH5
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0       1       0

52µs

ì Örnek: Bant genişliği 8Kbps olan bir iletişim hattının sinyal periyodu nedir? 

8Kbps = 8 x 1024 = 8192 bps  → Hattın bit bazında bant genişliği

Saniyede 8192 bps taşıyan bir hattın frekansı teorik olarak 8192 Hz olur. Frekansı bilinen bir 
hattın periyodunu bulmak için; 

!"#$%&' =
)

*+,-./0
=

)

I)J<
≈ 122µ5



Baseband-Broadband iletişim

ì Aynı anda yalnızca tek bir veri taşınabiliyorsa, bu hat baseband hattır. 
Baseband hat, hem gidiş hem de geliş yönünde veri taşıyabilir. Ancak 
ikinci verinin taşınabilmesi için, önce ilk verinin hedefe ulaşmış olması 
ve hattın boş konuma geçmesi gerekmektedir. Ethernet kabloları ile 
baseband iletişim yapılmaktadır. 

ì Aynı anda birden fazla veri taşınabiliyorsa, bu hat broadband hattır. 
TV ve radyo yayınları broadband iletişime örnektir. Tek bir hat 
üzerinden farklı video ve ses sinyalleri aynı anda taşınabilmektedir. 
Broadband hattın taşıyabildiği frekans aralığı ne kadar genişse, aynı 
anda taşıyabildiği farklı veri sayısı da artar. 
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Baseband iletişim
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Broadband iletişim



Broadcasting

ì Bire-çok (one to many) modelle 
bir yayın, ses, video vb. içeriğin 
elektromanyetik dalgalar ile 
dağıtılmasına broadcasting denir. 

ì Eskiden radyo, TV yayınları ile 
sınırlı iken, günümüzde Youtube 
canlı yayınları, dijital TV ve radyo 
yayınları, DVR kamera yayınları vb. 
birçok çeşidi kullanılmaktadır.
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Seri iletişim

ì Taşıma hattında bir anda yalnızca bir bit taşınıyorsa, bu tür veri iletişimine 
seri iletişim denir. Seri iletişimde aynı anda iki veri iletilemez. 

ì Günümüz bilgisayar sistemlerinde hemen hemen tüm haberleşme seri 
iletişim ile gerçekleşmektedir. Örneğin SATA, USB bağlantı noktaları. 
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Alıcı Gönderici
ASCII kodlamasına göre I, E, C 
harflerinin seri iletişim ile 
göndericiden alıcıya iletimi

Kaynak: cabledepot.com

ì Seri haberleşme hızı BaudRate olarak ölçülür. 
1 BaudRate, bir sinyal adımına denk gelir. Bir 
iletişim hattının 0’ dan 1’ e veya tam tersi her 
dönüşü bir adımı ifade eder. 



Seri iletişim

ì Alıcı ile göndericinin senkron (eşzamanlı) çalıştığı seri iletişim tipine senkron 
seri iletişim denir.

ì Veri bitleri, başka bir iletim hattından gönderilen saat darbeleri (pulse) ile 
beraber okunur. Her pulse geldiğinde data hattı okunur. 

ì I2C (Inter-Integrated Circuit) ve SPI (Serial Peripheral Interface) olmak üzere 
iki tip senkron seri iletişim yaygın olarak kullanılır. 
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Saat (CLK)

Veri (Data)



Seri iletişim

ì Seri iletişimde ortak bir senkronizasyon sinyali yerine, veri akışı, sırasıyla her 
bir iletim biriminden önce ve sonra, başlatma ve durdurma sinyalleri 
biçiminde senkronizasyon bilgilerini içeriyorsa, bu iletişime asenkron seri 
iletişim denir. 

ì Başlatma sinyali, alıcıyı verinin gelmesi için hazırlar ve durdurma sinyali yeni 
bir dizinin tetiklenmesini sağlamak için durumunu sıfırlar.
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Veri (10000110)

biti biti

Kaynak: alchitry.com



Paralel iletişim

ì Taşıma hattı aynı anda birden fazla veriyi taşıyabiliyorsa, bu iletişime paralel 
iletişim denir. 

ì Paralel iletişimde her biti taşımak için ayrı veri yolu gereklidir. Paralel 
iletişime en yaygın örnekler IDE harddiskler, LPT portlarıdır. 
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Alıcı Gönderici

ASCII kodlamasına göre I, E, C 
harflerinin paralel iletişim ile 
göndericiden alıcıya iletimi

Kaynak: cabledepot.com

ì Paralel iletişim kısa mesafe iletişimde oldukça 
hızlı ve etkilidir. Ancak uzun mesafe iletişim 
için fazladan kablo maliyeti ve her kablodaki 
veri sinyalinin diğeri için gürültü oluşturması 
nedeniyle tercih edilmemektedir. 



İletim yönüne göre sınıflandırma

ì Veri iletimi sadece tek yönlü gerçekleştiği iletişim tipine simplex
iletişim denir.

ì Tx; Rx’ e veri gönderebilir ama Rx; Tx’ e asla veri gönderemez.

ì Kumanda cihazları bu tür iletişime en yaygın örnektir. Kumanda 
alıcıya veri gönderebilir, ama alıcı kumandaya veri gönderemez. 
Uydu TV yayınları, radyo yayınları simplex iletişim tipindedir.
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İletim yönüne göre sınıflandırma

ì Veri iletişiminin sırasıyla çift yönlü olarak gerçekleştiği iletişim tipine 
half-duplex iletişim denir.

ì Her iki taraf veri alıp gönderebildiği için, iki tarafa da hem gönderici 
hem de alıcı denir. Ancak aradaki hat aynı anda tek veri taşıyabildiği 
için, bir taraf gönderim yaparken diğer taraf beklemek zorundadır. 
Burada en büyük problem çarpışma (collision) dır.

ì Bas-konuş telsiz cihazları half duplex iletişime örnektir. Bir telsiz ses 
sinyali gönderirken diğer telsiz dinlemek zorundadır. Apartman 
diyafonları da half duplex iletişime bir örnektir
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İletim yönüne göre sınıflandırma

ì Veri iletişiminin aynı anda çift yönlü olarak gerçekleşebildiği 
iletişim tipine full-duplex iletişim denir.

ì Her iki taraf veri alıp gönderebildiği için, iki tarafa da hem 
gönderici hem de alıcı denir. 

ì Cep telefonları, ev telefonları full-duplex iletişim gerçekleştirir. 
İki taraf da aynı anda hem konuşup hem de dinleyebilir.
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