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Ağ Donanımları 

Cihazlar 

OSI ve cihazlar 

OSI Katmanı Cihaz 

Uygulama 

Sunum 

Oturum 

Taşıma 

Ağ Yönlendirici (Router) 

Katman 3 Switch 

Veri İletim Köprü (Bridge) 

Katman 2 Switch 

Fiziksel NIC, Yineleyici (Repeater) 

Hub, MAU 

Kablo, Alıcı ve verici 

YİNELEYİCİ (REPEATER) 

 Kablonun kapasitesinden daha fazla 

mesafelere bağlantı kurulması gerektiğinde 

araya bir yükseltici konularak sinyalin 

güçlendirilmesini sağlayan cihazdır.  

YİNELEYİCİ (REPEATER) 

 OSI’nin 1. katmanında çalıştığı için verinin 

içeriğine bakmaz, sadece sinyalleri 

güçlendirir. Ağ trafiğini yönetmez. 

Yineleyici 

 Ağ kablosunun erişebileceği maksimum 

mesafeyi uzatırlar  

 Ağdaki maksimum düğüm sayısını arttırır.  

 Kablo arızalarının etkisini azaltabilir.  

 Farklı kablo tipleri kullanan ağları 

birleştirebilir. 

REPEATER 

 Zayıf sinyali yeniden üreterek, güçlü sinyali aktarır. 

 Verinin içeriğine bakmaz. 

 Ağ trafiğini yönetmez. 

 Ağ kablosunun erişebileceği maksimum mesafeyi uzatırlar. 

 OSI modelinin 1. katmanında çalışır. 

100 metre 100 metre 

200 metre 

http://www.turkcenet.org/yerel_htm/repeater_ve_bridge.htm
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HUB 

 Fiziksel katman cihazıdır. 

 Hublar, çok portlu repeaterlardır 

 İki cihaz arasındaki fark, port 

sayılarıdır. 

 Bir repeaterın iki portu varken, bir 

hub’ın genellikle dört ile yirmi dört 

arasında portu vardır 

hub 

hub hub hub 

Hub 

 Yıldız ağ topolojisinde kullanılır.  

 Gelen bilgileri hepsini tüm bilgisayarlara 

gönderir. 

 Hublar birbirine bağlanarak ağ büyütülebilir. 

Hub 

 Hublar; Koaksiyel, çift burgulu veya fiber 

optik kablo ile birbirine bağlanabilir. 
 Uplink portu 

Hublar ve ağ bölümleri (segments) 

 

 

 
 

Star-wired bus LAN ve iki hub 

bağlantısı Hub ~Ethernet kartı ~ Hız 

10 Mbps Hub 

•??? Mbps Ethernet kartı 

kullanılmalı? 

•Ağın hızı nedir? 

10/100 Mbps Hub 

•??? Mbps Ethernet kartı 

kullanılmalı? 

•Ağın hızı nedir? 
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MAU (Multistation Access Unit) 
İki MAU bağlanması 

için MAU’daki RI 

(Ring In) ve RO 

(Ring Out portları 

kullanılır. 

NIC (Network Interface Card –  

Ağ Arayüz Kartı) 

 Bilgisayarın bir ağa bağlanmasını 

sağlayan donanımdır.  

 NIC üzerinde bulunan ROM’da yerleşik 

olarak bir MAC adresi bulunur.  

 2. katman cihazıdır. 

 MAC adresi network üzerindeki hostun 

veri haberleşmesinin kontrolü için 

kullanılır.  

 Her LAN teknolojisi (Ethernet, Token 

Ring, FDDI) için farklı NIC vardır. 

 

MAC Adresi 

 Ağda sistemler birbirini sahip oldukları MAC adresi ile tanırlar.  

 Her NIC, dünyada eşi olmayan bir adrese sahiptir.  

 Ethernet, 48 bit uzunluğunda ve 12 hexadecimal (onaltılık) sayı 

sistemiyle ifade edilen MAC adreslerini kullanır. 

 İlk 24 bit ya da 6 hexadecimal dijit, üreticinin kod numarası,  

 Geri kalan 24 bit ya da 6 hexadecimal dijit ise kartın seri numarasıdır. 

MAC adres formatı 

İlk altı hexadecimal sayı, 

üretici kodunu temsil eder. 

Kalan altı hexadecimal sayı 

seri numarasıdır. 

MAC adresleri nasıl kullanılır? 

 MAC adresi ile bilgisayarlar ağ üzerinden kendilerine ulaşan veri 

paketinin kendilerine gelip gelmediğini anlarlar.  

 Bilgisayar; paketin ilk bölümü olan alıcı adresindeki MAC adrese 

bakar ve kendi MAC adresiyle kontrol eder. Eğer gelen paket 

kendine aitse alır, değilse göz ardı eder. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Network_card.jpg
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K H Veri K H Veri K H Veri K H Veri 

Kaynak MAC Adresi 

Hedef MAC Adresi 

SWITCH 

 Akıllı HUB’da denir. Fakat HUB’dan daha 

pahalıdır. 

 Gelen bilgileri sadece belli bir bilgisayarlara 

gönderir. 

 Ağ durumunu izler, veriyi gönderip, iletim 

işleminin yapılıp yapılmadığını test eder.  

Hub ve Switch 

 Hub  

 

 

 

 Switch 
x 

 

 

 
 

Adanmış (Dedicated) ve Paylaşılmış 

(Shared) Bölüm 

 

 

 
 

Switch ile ağda bölümleme 

 

 

 
 

Switch veri akışı 
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Örnek 

 

 

 
 

Örnek 2 

SWITCH 

 2. katman cihazıdır. 

 Birden çok uç sistemi bir noktada toplayıp, onlar 

arasında anahtarlama yöntemiyle bağlantı 

kurulmasını sağlar. 

 Çok portlu bridge olarak da tanımlanabilir. 

 LAN’larda trafiği azaltıp, band genişliğini artırarak 

tıkanıklığı azaltır. 

 LAN segmentlerini birbirine bağlar. 

 Bridge’lerdeki gibi switchler de LAN segmentlerini 

birbirine bağlarken, MAC Adreslerini içeren tablo 

kullanır. 

Katman 2 Switch (Layer 2 Switch) 

 OSI’nin 2. katmanında çalışır. 

 Topolojinin merkezinde yer alarak gelen 

bilgiyi ilgili terminale yollar. 

 Aynı anda birden fazla çağrıya cevap 

verebilir. 

 MAC adresler ile çalışır. 

 Katman 3 Switche göre daha ucuzdur. 

Katman 2 Switch Türleri 

 Store-and-forward switch 

 Paketi giriş portundan aldıktan sonra buffer’a atar. 

 Ardından paketi ilgili çıkış portuna gönderir. 

 Pakette hata olup olmadığını kontrol eder. Hatalıysa 

iletmez. 

 Cut-through switch (Hemen geçir) 

 Paketi iletmeden önce hedef adresi belirler. Ardından 

adresin çıkış portuna bu paketi iletir. 

 Paketteki hataları kontrol etmez, bu nedenle daha 

hızlıdır. 

 Ancak bozuk paketler ağda ilerler.  

 

 

KÖPRÜ (BRIDGE) 

Birbiri ile aynı topolojide veya yakın topolojide 

olan“Yerel  Alan Ağları”’nı birbirine bağlamak için 

kullanılır.  

 

Örneğin bir yıldız ve bir halka topolojisinde ağları 

birbirine bağlayarak tek bir ağ gibi gösterir.  

 

OSI Veri İletim katmanında çalışır. 

 

MAC adreslerini kullanarak paketleri iletir.  
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BRIDGE (KÖPRÜ) BRIDGE (KÖPRÜ) 

 

 İki bağımsız network arasına bir bridge, her iki tarafa da 

aktarılmak istenen paketleri inceler. 

  Eğer paket, karşı tarafta bulunan bir hostu adresliyorsa, o 

paketi diğer ağa aktarır. 

 Eğer paket aynı network içinde bir hostu adresliyorsa, karşı 

tarafın trafiğini artırmamak için, orayı adreslemeyen paketleri 

süzer. 

 Bridge bünyesinde, adreslerin hangi ağa ait olduklarını 

içeren tablolar bulunur. 

 Bridge, depola-ve-gönder mantığı ile çalışan bir cihaz olduğu 

için network iletimini yavaşlattır. Bu da gecikmeye neden 

olur. 

 Bridge’ler, bir ağdaki gecikmeyi %10-30 artırırlar. 

BRIDGE 
Bridge Nasıl Çalışır? 

Bridge Nasıl Çalışır? KÖPRÜ (BRIDGE) 
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İki farklı ağ ve köprü  

 

 

 
 

Halka topolojide köprü 

YÖNLENDİRİCİ (ROUTER) 

 Ağlar arası (LAN-LAN, LAN-WAN, WAN-

WAN) haberleşmenin yapılabilmesi için ara 

bağlantıyı sağlar.  

 Gelen paketin başlığından ve yönlendirme tablosu 

bilgilerinden yararlanarak yönlendirme kararlarını 

verme yeteneğine sahiptir. 

 

YÖNLENDİRİCİ (ROUTER) 

 Routerin bir işlemcisi, epromu ve üzerinde bir 

işletim sistemi IOS (Internal Operating 

System) vardır. 

Paket yönlendirme Ağ Geçidi (GATEWAY) 

 Geçit, iki farklı protokol arasındaki 

dönüşümleri sağlar.  

 Bu cihaz bir Köprü, Switch veya 

Yönlendirici olabilir. 

 Genellikle Yönlendirici (Router) bu görevi 

üstlendiğinden varsayılan ağ geçidi (default 

gateway) olarak o tanımlıdır. 
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LAN 

Örnek Patch Panel 

Bağlantı panosu 

 

Reference: 

 akademi.itu.edu.tr/dokenb/DosyaGetir/441

64/BA_Donanim_Sunum4.ppt  


