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Ağ topolojileri

ì Ortak yol (BUS)

ì Halka (Ring)

ì Jetonlu halka (Token	ring)

ì Yıldız (Star)

ì Ağaç (Tree)

ì Örgü (Mesh)



Ortak yol (Bus) topolojisi



Ortak yol (Bus) topolojisi

ì İletim	tek	bir	kablo	üzerinden	gerçekleştirilir	ve	tüm	cihazlar	bu	
kabloya	bağlıdır.	Bu	hatta	omurga	(backbone)	veya	trunk denir.

ì Kablonun	boştaki	ucuna	sonlandırıcı	(terminator)	direnç	bulunmalıdır.	
Aksi	takdirde	sinyal	kabloda	geri	yansıyacağı	için	çarpışmalara	neden	
olabilir.

ì Bu	topoloji	genelde	koaksiyelkablo	ile	uygulanmaktadır.	Günümüzdeki	
hız	gereksinimlerini	karşılayamadığı	için	neredeyse	hiç	
kullanılmamaktadır.	

ì Bir	istasyonun	gönderdiği	veri,	ağdaki	tüm	istasyonlara	ulaşır.	Veri	
hangi	istasyona	aitse	o	istasyon	veriyi	kullanır,	diğerleri	es	geçer.

ì İnce	koaksiyel kablo	kullanılırsa	maksimum	omurga	185	metre,	kalın	
koaksiyel kablo	kullanılırsa	maksimum	omurga	500	metre	olarak	
uygulanabilir.	



Ortak yol (Bus) topolojisi

ì Ağda	kullanılabilecek	maksimum	istasyon	sayısı	30’	dur.

ì Bir	istasyon	veri	göndermeden	önce	hattın	boş	olduğundan	
emin	olmalıdır.	

ì Aynı	anda	iki	istasyon	hatta	veri	gönderirse	çarpışma	(collision)	
meydana	gelir.	Ancak	çarpışmadan	önce	bazı	istasyonlar	veriyi	
almış	olabilir.	Eğer	veri,	hedef	istasyona	ulaşmadan	çarpışma	
meydana	gelmişse,	veri	iletişimi	başarısız	olmuştur.



Ortak yol (Bus) topolojisi
ì Avantajları

1. Kablo	ihtiyacı	azdır.	

2. Yeni bir istasyon eklemek kolaydır.

3. Merkezi yönetim birimine ihtiyaç yoktur.

4. Hub,	switch,	router	gibi ağ cihazlarına ihtiyaç yoktur.

ì Dezavantajları

1. Bir istasyonun veya	omurganın	arıza yapması tüm sistemi bozabilir.

2. Arıza tespiti ve	onarımı	zordur.	

3. Kullanılabilecek istasyon sayısı sınırlıdır.	

4. Veri aktarım hızı düşüktür.	

5. Ağa	eklenen	her	yeni	cihaz	ağın	hızını	düşürür.



Ortak yol (Bus) topolojisi



Halka topolojisi



Halka topolojisi

ì IBM	tarafından	geliştirilmiş	bir	topolojidir.	

ì Tüm istasyonlar halka şeklinde bir hat	üzerinde birbirine bağlıdır.

ì Her	istasyon sadece sağındaki ve solundaki istasyon ile fiziksel olarak bağlıdır.	

ì İletişim tek yönlüdür.	Yani:

1. Her	istasyon sadece sağındaki istasyona veri gönderir ve solundakinden veri
alır.

2. Her	istasyon sadece solundaki istasyona veri gönderir ve sağındaki
istasyondan veri alır.

ì Kendisine mesaj gelen istasyon,	mesaj başlığınındaki alıcı bilgisini kontrol
eder.	Eğer alıcı istasyon kendisi ise mesajı teslim alıp işler.	Alıcı istasyon
başkası ise mesajı diğer komşu istasyona gönderir.	



Halka topolojisi

ì Avantajları

1. Koaksiyel bağlantıda	ağ	yönetim	cihazına	ihtiyaç	yoktur.	

2. Koaksiyel bağlantıda	az	kablo	ile	ağ	kurulabilir.

3. Çarpışma	ihtimali	bustopolojisine	göre	düşüktür.

ì Dezavantajları

1. Omurgadaki	kopukluk	veya	bir	istasyondaki	arıza	tüm	ağı	etkiler.

2. Ağa	eklenen	her	cihaz	ağın	hızını	etkiler.

3. Ağ	arayüz kartları	(NIC)	diğer	topolojilere	göre	pahalıdır.

4. Ağa	bir	cihaz	eklemek	zordur.



Jetonlu halka topolojisi

ì Jeton (token)	hatta sürekli dolaşan 3	bayt uzunluğunda bir veridir.

ì Kendisine jeton gelen istasyon;

1. Eğer boş bir jeton geldiyse ve iletilecek veri yoksa,	boş jetonu komşu
istasyona iletir.

2. Eğer dolu bir jeton geldiyse ve verinin alıcısı bu istasyonsa,	veri işlenmek
üzere alınır ve jeton komşu istasyona boş olarak gönderilir.	

3. Eğer dolu bir jeton geldiyse ve verinin alıcısı başka istasyonsa,	jeton ve veri
komşu istasyona aynen iletilir.

4. Eğer başka bir istasyona veri iletecekse ve jeton boş geldiyse,	jetona veriyi
ekler ve bir sonraki istasyona iletir.

5. Eğer başka bir istasyona veri iletecekse ve jeton dolu geldiyse,	jetona bir
sonraki istasyona iletir ve jetonun boş olarak kendisine gelmesini bekler



Jetonlu halka NIC



Jetonlu halka uygulaması

ì Medya erişim ünitesi - MAU	(Media	veyaMultistation Access	
Unit):	Yıldız topoloji ile bağlanan istasyonları halka topolojisi ile
çalıştırmak için kullanılan ağ cihazıdır.



Jetonlu halka topolojisi



Yıldız topolojisi



Yıldız topolojisi

ì En	yaygın	kullanılan	ağ	topolojisidir.	

ì Ağın	merkezinde	bir	ağ	yönetim	cihazı	(genellikle	switch veya	
hub)	bulunur.	Ağ	yönetim	cihazı	bir	istasyondan	gelen	veriyi	
diğerlerine	gönderir	ve	çarpışmaları	kontrol	eder.

ì Bağlantı	arabirimi	olarak	UTP	ve	STP	kablolar,	fiber	kablolar	veya	
kablosuz	bağlantı	kullanılabilir.	

ì Bir	istasyonun	ağ	yönetim	cihazına	olan	uzaklığı	kullanılan	kablo	
tipine	bağlı	olarak	değişir.	UTP	kabloda	100	metre,	STP	kabloda	
200	metre	uzaklığa	erişilebilir.



Yıldız topolojisi

ì Avantajları

1. Bir istasyonun arıza yapması ağı etkilemez.

2. Ağa yeni bir istasyon eklemek çok kolaydır.

3. Ağ yönetimi kolaydır.

4. Kullanılan ağ cihazına göre yüksek hızlı bağlantı elde edilebilir.

5. Farklı bir yıldız topoloji ağ grubu ile kolayca bağlantı yapılarak,	ağ hızlı bir şekilde
genişletilebilir.	

ì Dezavantajları

1. Kablo maliyeti yüksektir.

2. Ağ	yönetim	cihazına	ihtiyaç	duyulduğu	 için	bus ve	ring	topolojilerine	 göre	daha	maliyetlidir.

3. Merkezdeki hub/switch/router	 arıza yaparsa,	tüm ağ çöker.



Yıldız topolojisi



Genişletilmiş yıldız topolojisi

ì Genişletilmiş	yıldız	topolojisi	- Extended star	topology;	yıldız	
topoloji	ağlarının	merkezi	bir	yönetim	cihazı	ile	birbirlerine	
bağlanmış	halidir.	



Ağaç topolojisi



Ağaç topolojisi

ì Genellikle	yıldız	topolojisindeki	ağların	birbirine	bağlanmış	
halidir.	

ì Ancak	genişletilmiş	yıldız	topolojiden	farklı	olarak	merkezde	ağ	
yönetim	cihazı	bulunmaz.	Bus topoloji	ile	star	topolojinin	
birleşimi	gibi	düşünülebilir.	

ì İstasyonlar	arasında	bir	hiyerarşi	söz	konusudur.	Bu	nedenle	bu	
topolojiye	hiyerarşik	ağaç	topolojisi	de	denir.

ì Ağın	en	başında	kök	(root)	görevi	gören	bir	cihaz	vardır



Ağaç topolojisi

ì Avantajları

1. Ağı	segmentlere ayırdığı	için	ağın	yönetimi	kolaydır.

2. Farklı	üreticilere	ait	donanım	ve	yazılımlar	uyum	içinde	çalıştırılabilir.

3. Ağın	genişletilmesi	 kolaydır.

4. Arıza	tespiti	ve	onarımı	kolaydır.

ì Dezvantajları

1. Omurgada	meydana	gelecek	arıza	ağın	segmentleri arasında	iletişimi	koparır.

2. Kablo	maliyeti	fazladır.

3. İlk	kurulumu	ve	bakımı	zordur.



Örgü topoloji



Örgü topoloji

ì Örgü (Mesh)	topolojide her	istasyon birbirine bir kablo ile
bağlıdır.	Teoride en hızlı çalışan topolojidir.	

ì İstasyon sayısı X	için,	toplambağlantı sayısı (X*(X-1))/2	ye	eşittir.

ì Çok fazla kablo gerektirdiği için gerçek hayatta sadece özel
durumlardakullanılır.	



Örgü topoloji

ì Avantajları

1. Bir kablodaarıza olsa bile,	tüm istasyonlar birbirine bağlı olduğu
için yeni bir bağlantı yolu kurulabilir.	

2. Her	istasyon birbirine doğrudan bağlı olduğu için bağlantı hızı
yüksektir.

ì Dezavantajları

1. Her	istasyonun X-1	bağlantısı olduğu için,	istasyon üzerinde X-1	
adet NIC	bağlantı noktası olması gerekir.	

2. Kablomaliyeti ve karmaşıklığı fazladır.


