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Ağ iletişim ortamları

ì Koaksiyel (eş	eksenli)	kablo

ì Twisted pair (çift	burgulu)	kablo

ì Fiber	optik	kablo

ì Kablosuz	iletişim



Koaksiyel (eş eksenli) kablo



Koaksiyel (eş eksenli) kablo



Koaksiyel kablo türleri

TİP EMPEDANS KULLANIM

RG-8 50 Ohm 10BASE-5 
(Kalın-Thicknet) - 500 m

RG-58 50 Ohm 10BASE-2*
(İnce-Thinnet) - 185 m

RG-59 75 Ohm Kablo TV

RG-6 75 Ohm Anten kablosu



BNC konnektör



BNC konnektör

ì BNC	konnektör 1951	yılında	tasarlanmıştır.	

ì Bell laboratuarı bilim	adamlarından	Bayonet Neil-Concelman
tarafından	geliştirildi.	BNC	konnektör ismini	mucidinin	isminin	
baş	harflerinden	alır.	Bazı	kaynaklarda	da	British	Naval	
Connector	olarak	geçer.	

ì Koaksiyel kablolar	BNC	konnektör ile	sonlandırılır.	



Sonlandırıcı

ì Koaksiyel kablonun	ucuna	sonlandırıcı	direnç	(terminatör)	takılır.	
Bu	direnç,	sinyalin	kablonun	sonundan	geri	yansımasını	önler.	



T konnektör

ì Koaksiyel kablolar,	ethernet kartından	önce	T	konnektöre
bağlanarak,	kablonun	bir	sonraki	bilgisayara	veya	sonlandırıcıya	
devam	etmesi	sağlanır.



Koaksiyel bağlantı genel yapısı



T konnektör

ì Avantajları

1. Omurgada	kullanım	için	maliyeti	fiber	kabloya	göre	ucuzdur.

2. UTP	kablo	gibi	iki	uç	arası	mesafe	100-200	metre	ile	sınırlı	kalmaz,	500	
metreye	kadar	çıkabilir.	

3. Dış	çeperdeki	koruyucu	sayesinde	elektromayetik ve	radyo	dalgalarına	
karşı	sinyal	koruması	UTP	ve	STP	ye	nazaran	daha	yüksektir.

ì Dezavantajları

1. Kablo	kalınlığı	daha	fazladır.

2. Dış	çeperin	topraklanması	gereklidir.



Twisted pair kablo

ì Çift	burgulu	(twisted pair)	kablo;	birbirine	dolanarak	gelen	kablo	
çiftlerinden	oluşur.	

ì UTP	ve	STP	olarak	iki	çeşidi	vardır.

ì UTP – Unshielded Twisted Pair – Korumasız	çift	burgulu	kablo	

ì STP	– Shielded Twisted Pair – Korumalı	çift	burgulu	kablo	



UTP kablo



UTP kablo

ì 4	çift	kablonun	burgulu	şekilde	ilerlemesi	ile	oluşur.	

ì Kabloların	dışında	plastik	koruma	dışında	özel	bir	zırh	yoktur.

ì Kablonun	sağlamlığını	arttırmak	için,	içerisine	genelde	bir	plastik	
veya	naylon	ip	koyulur.

ì Herhangi	bir	manyetik	koruyucu	kılıf	bulunmaz.

ì Ağ	ortamında	günümüzde	en	sık	kullanılan	kablo	tipidir.



UTP kablo

ì UTP	ve	STP	kablolar	band genişliklerine	göre	kategorilendirilirler.

ì CAT1:	Telefon	hattı	kablosu	olarak	kullanılır.	Veri	aktarımında	
kullanılmaz.

ì CAT2:	4	Mbps

ì CAT3:	16	Mbps

ì CAT4:	20	Mbps

ì CAT5/CAT5E:	100	Mbps

ì CAT6:	1	Gbps



UTP kablo

ì Kablonun	kategorisi;	üretim	kalitesi	ile	ilgilidir.

ì Her	kablonun	dış	kaplamasında	kategorisi	yazmaktadır.



STP kablo

ì Kaplamalı	çift	burgulu	(Shielded Twisted Pair)	kabloda,	tüm	
çiftler	metal	zırh	ile	kaplıdır.	

ì Manyetik	alan	koruması,	UTP	kabloya	göre	daha	iyidir.	

ì Maliyetinin	yüksek	olması	nedeniyle,	UTP	kablo	kadar	
kullanılmamaktadır.

ì Günümüzde	yapılan	araştırmalara	göre;	kablo	zırhı	tıpkı	bir	
anten	gibi	havadaki	elektromanyetik	dalgaları	topladığı	için,	
sinyal	bozulmasını	engellemek	yerine	daha	fazla	bozulmalara	yol	
açtığı	öne	sürülmektedir.



STP kablo



Twisted pair kablolama

ì Twisted pair kabloların	ucuna	RJ	
(registered jack)	serisi	konnektörler
takılır.

ì RJ-11	ve	RJ-12	jaklar telefon	
kablolarında	kullanılırken,	RJ-45	
jaklar internet	kablolarında	kullanılır.	

ì RJ-45	konnektör



Twisted pair kablolama

ì RJ-45 konnektörleri twisted pair kabloya	çakmak	için	kullanılan	
penseye	konnektör pensesi	denir.



Twisted pair kablolama

ì Twisted pair ağ	kablolamada,	konnektör çakarken	kablolar	belirli	
standartlara	göre	sıralanır.	

ì Bu	standartların	en	çok	kullanılanı	568A	ve	568B’	dir.	Kablonun	
üzerinde	hangi	standarda	uyumlu	olduğu	yazmaktadır.	



Twisted pair kablolama

1. Yeşil	beyaz
2. Yeşil
3. Turuncu	beyaz
4. Mavi
5. Mavi	beyaz
6. Turuncu
7. Kahverengi	beyaz
8. Kahverengi



Twisted pair kablolama

1. Turuncu	beyaz
2. Turuncu
3. Yeşil	beyaz
4. Mavi
5. Mavi	beyaz
6. Yeşil
7. Kahverengi	beyaz
8. Kahverengi



Twisted pair kablolama

ì Twisted pair kablonun	bağlanacağı	ağ	cihaz	tiplerine	göre	
konnektör standartları	belirlenir.

ì Kablonun	her	iki	ucu	aynı	standartta	bağlanırsa	buna	“düz	
bağlantı”	denir.	Düz	bağlantı	bir	bilgisayar	ile	switch	veya	hub	
cihazı,	switch	ile	yönlendirici,	bilgisayar	ile	yönlendirici	gibi	
birçok	bağlantı	tipinde	kullanılır.

ì Kablonun	her	iki	ucu	farklı	standartlarda	bağlanırsa,	yani	bir	ucu	
568A,	diğer	ucu	568B	ise;	buna	“çapraz	(cross)	bağlantı”	denir.	
Çapraz	bağlantı,	iki	bilgisayar	arası	veya	iki	hub	arasında	
kullanılır.	



Fiber optik kablo

ì Tüm	veriler	ışık	olarak	iletilir.	

ì Kabloda	elektrik	sinyali	taşınmaz.	Bu	sayede	veriler	gürültüden	(EMI)	
etkilenmez.	

ì Işık	hava,	su,	cam	gibi	ortamlarda	farklı	hızlarda	hareket	eder.	
Havadaki	bilinen	hızı	yaklaşık	300.000	kilometre	/	saniye’	dir.

ì 100	Mbps ve	üzeri	hızlarda	veri	taşıyabilir.	

ì Hem	kablo	hem	de	ağ	cihazı	maliyeti	yüksek	olduğu	için	genelde	
sadece	omurgada	kullanılır.

ì Elektrik	sinyali	ile	iletim	yapan	kablolara	göre	çok	daha	uzun	
mesafelere	 veri	iletebilir.



Fiber optik kablo

ì Fiber	optik	teknolojide,	her	kablo	tek	taraflı	veri	taşır.	Full	duplex
iletişim	için	en	az	iki	kablo	kullanılmalıdır.	

ì Bir	fiber	optik	kablo	içerisinde,	48	adete	kadar	fiber	bulunabilir.	
Yani	full duplex iletişimde	aynı	anda	24	bit	veri	taşıyabilir.



Fiber optik kablo

ì Fiber	optik	teknolojide	genellikle	multimod kablolarda	SC	
(subscriber)	konnektör,	singlemod kablolarda	ST	(straight)	
konnektör kullanılır.



Fiber optik kablo

ì Fiber	optik	kablolar	iki	
kategoride	incelenir.

ì Multimod;	kısa	mesafe	
kullanımlar	(2-3km)	için	
tasarlanmıştır.	Kablonun	
çekirdek	kısmı	daha	kalın	ve	
yansımaya	müsaade	
etmektedir.	Işık	kaynağı	LED	
dir.

ì Single mod;	2	km	üzeri	
mesafelerde	 kullanılır.	
Çekirdek	kısmı	dar	ve	yansıma	
ve	kırılmaya	izin	vermeyecek	
şekilde	tasarlanmıştır.	Işık	
kaynağı	lazerdir.



Kablosuz iletişim

ì Herhangi	bir	iletim	medyasına	ihtiyaç	duymadan,	hava	ile	veri	
iletimi	yapılan	teknolojidir.	

ì Kablolamanın	mümkün	olmadığı	veya	kullanışsız	olduğu	
alanlarda	kullanılır.

ì Kullanılan	medya	tipleri:

1. Radyo	Frekansı	(RF)	(Geniş	ve	dar	spektrum)

2. Lazer

3. Kızılötesi	(IR)

4. Mikrodalga



Kablosuz iletişim nedere kullanılır?

ì Kablolamanın	mümkün	olmadığı	alanlarda	(örneğin	tarihi	
binalar,	madde	sızıntısı	ihtimalinden	dolayı	kablo	delikleri	
açılamayacak	türdeki	bina	tipleri	vs.	).

ì Kablolara	sabotaj	ihtimali	olan	alanlar.

ì Bilgisayarların	sürekli	yer	değiştirdiği	alanlar	(mobil	cihazların	
kullandığı	alanlar	vs.).

ì Kişilerin	ve	istasyonların	sürekli	değiştiği	alanlar	(havaalanı,	
otogar,	kafe,	restoran	vb.).

ì Günümüzde	evlerimizde	mobil	cihazlar	ağırlıkta	olduğu	için	
büyük	çoğunlukla	kablosuz	iletişimi	kullanıyoruz.



Kablosuz iletişim standartları

ì The Institute of	Electrical and Electronics Engineers ya	da	kısaca	IEEE	
(Elektrik	ve	Elektronik	Mühendisleri	Enstitüsü)	elektrik,	elektronik,	
bilgisayar,	otomasyon,	telekomünikasyon	ve	diğer	birçok	alanda,	
mühendislik	teori	ve	uygulamalarının	gelişimi	için	çalışan,	kar	amacı	
olmayan,	dünyanın	önde	gelen	teknik	organizasyonudur.

ì 1884	yılında	Alexander	Graham Bell ve	Thomas	Edison	gibi	dönemin	
büyük	bilim	adamlarınca	temelleri	atılmıştır.

ì 150	ülkede	426.000'i	aşkın	üyesi	(71.000'i	öğrenci)	ile	IEEE,	tüm	
dünyaya	yayılmış	10	alt	bölgesi,	300’	den	fazla	yerel	bölgesi	ve	1430’	
dan	fazla	öğrenci	koluyla	çalışmalarını	sürdürmektedir.	Türkiye’	nin de	
içinde	bulunduğu	8.	Bölge’	de	(Avrupa,	Ortadoğu	ve	Afrika)	5000’	i	
öğrenci	üye	olmak	üzere	26.000	üyesi	vardır.



Kablosuz iletişim standartları



Kablosuz iletişim güvenliği

ì MAC	Filtreleme:	Erişim	noktası	ile	iletişim	kurabilecek	NIC’	lerin
listesi	tutulur.	Bu	listede	olmayan	NIC	ler ağa	bağlanamaz.

ì Erişim	Noktasını	Görünmez	Kılma	(SSID	Saklama): SSID	erişim	
noktasınınn (access point)	tanımlayıcı	adıdır.	Erişim	noktaları	
ortamdaki	kablosuz	cihazların	kendisini	bulabilmesi	için	
kendilerini	devamlı	anons	ederler.	Güvenlik	önlemi	olarak	bu	
anonsları	yaptırmayabiliriz.	Böylece	sadece	erişim	noktasının	
adını	bilen	cihazlar	ağa	dahil	olabilirler.

ì WEP	şifreleme:Veri	trafiğinin bir	şifre ile	değiştirilerek
aktarılmasıdır.	Güvenliği azdır.	64	bit	ve	128	bit	olmak	üzere iki	
çeşittir.	Şifrenin bilinmesi	hâlinde diğer kullanıcıların	veri	trafiği
incelenebilir.	



Kablosuz iletişim güvenliği

ì WPA	şifreleme:	WEP’	ten	daha	güvenli bir	şifreleme türüdür.	
Şifre bilinse	bile	diğer kullanıcıların	veri	trafiği incelenemez.	
WPA	(Wi-Fi	Protected Access)	wi-fi	korumalı	erişim olarak	
adlandırılır.	İki modda çalışır.	Birincisi	WPA-PSK	diye	adlandırılan	
paylası̧mlı anahtar	korumasıdır.	İkincisi ise	WEP	algoritmasından	
daha	güçlü	ancak	şifreleme işlemlerini gerçekleştirmek için var	
olan	kablosuz	aygıtların	hesaplama	olanaklarını	kullanan	TKIP	
(Temporal Key Integrity Protocol)	şifrelememodudur.	

ì WPA2	şifreleme:	Kablosuz	ağlarda güvenliği sağlamak amacıyla	
gelisţirilen şifreleme sistemi	WPA'nın daha	geliştirilmiş	
versiyonudur.	WPA	ile	WPA2	arasındaki	en	temel	fark,	şifreleme
olarak	AES	adlı	algoritmanın	kullanılmasıdır.	WPA2	en	güvenli
şifreleme yöntemlerinden biridir.	



Anten

ì Antenler	kablosuz	cihazın	çıkış	sinyali	gücünü	artırır.	Kablosuz	
istemci	gibi	diğer cihazların	sinyalini	alır.	Bir	antenin	sinyal	
gücündeki artışa kazanç	denir.	Yüksek kazançlar genellikle	
yüksek iletim	mesafelerine	çevrilir.	

ì Anten,	elektromanyetik	dalgaları	yaymak	veya	yakalamak	için
kullanılan	elektronik	devre	elemanıdır.	

ì Alıcı	ve	verici	antenleri,	fiziki	özelliklerine	bakıldığında	
birbirinden	farksızdır,	hatta	bir	anten	aynı	anda	hem	alıcı	hem	
de	verici	vazifesi	görebilir.	



Anten

ì Antenler,	sinyal	yayma	
biçimlerine	göre tek	yönlü	
(directional) ve	çok	yönlü	
(omnidirectional)	olmak	üzere iki	
şekilde sınıflandırılır.	

ì Tek	yönlü antenler,	sinyal	gücünü	
bir	yöne verir.	Çok	yönlü	antenler	
sinyal	gücünü	tüm yönlere eşit
olarak	verecek	şekilde
tasarlanmıştır.	



Kablosuz ağa bağlanma

ì Bir	bilgisayarın	kablosuz	ağa	bağlanması	için	adımlar:

1. Kablosuz	NIC	kullanılmalıdır.

2. Ortamdaki	erişim	noktasının	SSID’	si	bilgisayara	tanıtılmalıdır.

3. Erişim	noktası	şifreleme	yöntemi	kullanıyorsa,	bilgisayara	bu	
şifre	girilmelidir.



WPS nedir?

ì WPS (Wi-Fi	protected setup):	
tecrübesiz	kullanıcıların	erişim	
noktası	ile	diğer	ürünlerini	
kablosuz	olarak	kolayca	
bağlamalarını	sağlayan	bir	
sistemdir.

ì WPS	destekli	erişim	noktalarının	arka	tarafında	8	haneli	bir	kod	
bulunmaktadır.	Kablosuz	ağa	bir	PC	bağlandığında,	bu	8	haneli	PIN	
kodunun	bilmesi	gerekir.	

ì Normal	şartlarda	8	haneli	bir	PIN	kodunu	kırmak,	6,3	yıl	sürebilir.	Zira	
kodun	3	kez	üst	üste	yanlış	girilmesi,	erişim	noktasının	PC	yi 60	saniye	
bekletmesiyle	 sonuçlanır.



Wi-Fi nedir?

ì Wi-Fi	(Wireless	Fidelity)	(Kablosuz	Bağlantı	Alanı)	

ì Kişisel	bilgisayar,	video	oyunu	konsolları,	dijital	ses	
oynatıcıları	ve	akıllı	telefonlar	gibi	cihazların	kablosuz	
olarak	internete	bağlanmasını	sağlayan	teknolojidir.

ì Wi-Fi;	dizüstü	bilgisayarlar,	PDAlar ve	diğer	taşınabilir	cihazların	
yakınlarındaki	kablosuz	erişim	noktaları	aracılığıyla	yerel	alan	
ağına	bağlanabilmesini	sağlar.	Bağlantı,	kablosuz	erişim	
noktaları	ve	cihazın	ortak	desteklediği,	IEEE	802.11	protokolüne	
bağlı	olarak	2.4	GHz	veya	5	GHz	radyo	frekansında	
gerçekleştirilir.	Veri,	CSMA/CA	(Carrier	sense	multiple access
with collision avoidance)	protokolüne	uygun	gönderilip	alınır	ve	
böylece	paketlerin	iletimi	sırasında	hata	oluşması	sorunu	
çözülür.


