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ÖNKOġUL
YETERLĠK

Bilgisayarda güvenlik tedbirlerini almak ve ağ sistemlerini
kurmak
Genel Amaç
Bu modül ile bilgisayar laboratuvarında, bilgisayarda
güvenlik tedbirlerini alabilecek ve ağ kurabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Bilgisayarda güvenlik tedbirlerini alabileceksiniz.
2. Ağ sistemi kurabileceksiniz.

Donanım: Bilgisayar, internet, projeksiyon cihazı, ağ
EĞĠTĠM
ÖĞRETĠM
kurma malzemeleri v.s.
ORTAMLARI
VE
DONANIMLARI
Ortam: Bilgisayar laboratuvarı

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bilgisayar güvenliği; elektronik ortamlarda verilerin veya bilgilerin saklanması ve
taĢınması esnasında bilgi bütünlüğünü bozmadan, izinsiz eriĢimlerden korumak için güvenli
bir bilgi iĢleme alanı oluĢturma çabalarının tümüdür. Bunu sağlamak için duruma uygun
güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanması gerekir.
Bilgisayar ağları, bilgi alıĢveriĢinin çok hızlı bir Ģekilde gerçekleĢtiği ve bilgiye kolay
ulaĢım sağlayan bilgi havuzudur. Günümüzde her alanda kullanılan ve bilgiye eriĢim hızını
büyük oranda artıran internet ise vazgeçilmez dev bir kütüphanedir. Bu ortamı oluĢturan ve
ayakta durmasını sağlayan ağ teknolojilerinin önemi de gün geçtikçe artmaktadır.
Bu modül ile edineceğiniz yeterlikle, bilgisayarınızdaki bilgileri zarara uğramadan
güvenli bir Ģekilde kullanabilecek ve bilgisayar ağlarını oluĢtururken kullanacağınız
topolojiyi seçebileceksiniz. Bu topolojiye ait kablo tipini belirleyip kabloları kullanıma hazır
hale getirebilecek ve uygun ağ elemanlarını seçebileceksiniz. Ayrıca mevcut bilgisayar
ağlarını daha verimli hale getirmek için çözüm üretebilecek, karĢılaĢılan sorunlara hızlı bir
Ģekilde müdahale edebileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bilgisayarda güvenlik tedbirlerini alabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Bilgisayar virüsleri hakkında değiĢik kaynaklardan bilgi edininiz ve bu bilgileri
sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. BĠLGĠSAYARDA GÜVENLĠK
Bir varlığın çeĢitli zararlardan korunması, güvenlik olarak adlandırılır. Bilgi güvenliği;
bilginin hasarlardan korunması, doğru teknolojinin, doğru amaçla ve doğru Ģekilde
kullanılarak bilginin her türlü ortamda, istenmeyen kiĢiler tarafından elde edilmesini
önlemektir. Diğer bir ifade ile elektronik ortamlarda verilerin veya bilgilerin saklanması ve
taĢınması esnasında bilgilerin bütünlüğü bozulmadan, izinsiz eriĢimlerden korunması için,
güvenli bir bilgi iĢleme platformu oluĢturma çabalarının tümüdür. Bunun sağlanması için
duruma uygun güvenlik politikasının belirlenmesi ve uygulanması gerekir.

1.1. Bilgisayarı ġifreleme
ġifreleme; bilgisayarın diğer insanlar tarafından izinsiz kullanılmasını önlemek için
açılıĢına Ģifre koymaktır.
Bilgisayarın açılıĢına Ģifre koymak için BaĢlat menüsünden Denetim Masası’na
tıklanır.

Resim 1.1: Denetim masasına giriĢ ekranı
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Denetim Masası penceresinde, Kullanıcı Hesapları farenin sol tuĢu ile tıklanır.

Resim 1.2: Kullanıcı hesapları ikonu

Kullanıcı Hesapları penceresinde Hesap DeğiĢtir linkine tıklanır.

Resim 1.3: Kullanıcı hesapları ekranı

Bilgisayarınız kurulurken tanımlanan kullanıcılar ekranda listelenir. Kullanıcı adı
seçildikten sonra açılan pencerede Hesabınız için Parola OluĢtur linki tıklanır.

Resim 1.4: Parola oluĢturma ekranı

Yeni Parola kutusuna parola (Ģifre) girilir. Yeni Parolayı Onayla kutusuna aynı
parola (Ģifre) tekrar yazılır. En alttaki kutucuğa Ģifrenin unutulması halinde hatırlamaya
yardımcı olacak bir bilgi girilir. Bütün bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra Parola
OluĢtur butonuna tıklanarak Ģifreleme iĢlemi tamamlanır.
Bundan sonra bilgisayarın her açılıĢında aĢağıdaki ekran gelir ve açılması için
oluĢturulan Ģifreyi ister. ġifre girildikten sonra bilgisayar açılır.
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Resim 1.5: AçılıĢ ekranı

1.2. Dosyaları ġifreleme
Dosyaların baĢkaları tarafından görülmesi, kopyalanması veya üzerinde herhangi bir
değiĢiklik yapılması istenmiyorsa Ģifrelenmesi gerekir. Dosya Ģifrelemek için Ģifrelemek
istenen dosya açılır. Dosya menüsünden(Windows 2007 de ofis düğmesinden) farklı kaydet
ya da F12 fonksiyon tuĢuna basılarak açılan pencereden sağ alt köĢede bulunan Araçlar
düğmesi tıklanır. Buradan Güvenlik Seçenekleri penceresi açılır. Ayrıca aynı iĢlem; Araçlar
menüsü, Seçenekler komutu, Güvenlik Sekmesi açılarak da yapılabilir.

Resim 1.6: Farklı kaydet araçlar ekranı
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Resim 1.7: Güvenlik ekranı

Burada açma ve değiĢtirme parolası olmak üzere iki farklı Ģifre yazılır. Açma parolası,
dosya açılmak istendiğinde yazılması gereken Ģifredir. DeğiĢtirme parolası ise dosya
üzerinde herhangi bir değiĢiklik yapılacağı zaman istenen Ģifredir. Parola oluĢturmak için
imleç, açma parolası alanına getirilir ve istenen Ģifre yazılır. Tamam, düğmesi tıklandığında
aynı Ģifrenin yeniden yazılmasını isteyen parolayı onayla penceresi gelir.

Resim 1.8: Parola onaylama ekranı

Aynı Ģifre tekrar yazılıp Tamam düğmesi tıklandığında, dosya parolası oluĢturulur.
Dosya açılmak istendiğinde resim:1.9. daki ekran gelir. Buraya, oluĢturulan parola yazılarak
Tamam tıklanır ve dosya açılır.
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Resim 1.9: Parola ekranı

Dosya Ģifrelenmesinin iptali istemi durumunda; aynı Ģekilde güvenlik sekmesine
ulaĢılır ve yazılan Ģifre silinir.

1.3. Bilgisayar Virüsleri
Bilgisayar virüsü, her Ģeyden önce bir yazılımdır. Virüs olarak adlandırılmasının
sebebi, kötü niyetli kiĢiler tarafından baĢka bilgisayarlara zarar verecek Ģekilde üretilmiĢ
olmasıdır.
Bilgisayar virüsü, "belleğe yerleĢen, çalıĢtırılabilen programlara kendini ekleyen,
yerleĢtiği programların yapısını değiĢtiren ve kendi kendini çoğaltabilen kötü amaçlı
programdır". Virüsler, programlama dili ile hazırlanmıĢ ve kapasiteleri bir kaç byte ile 3KB
arasında olabilen programlardır. Eğer bu programlar herhangi bir Ģekilde çalıĢtırılırsa
programlanma Ģekline göre bilgisayara zarar vermeye baĢlar.
Bilgisayara bulaĢmıĢ virüsler, doküman ve dosyalara telafi edilemez zararlar verebilir.
Bu nedenle bir bilgisayar kullanıcısının; bilgisayar virüsünün ne olduğu, virüsün neler
yapabileceği, virüsten nasıl korunacağı, bulaĢan bir virüsün nasıl temizleneceği ve
sisteminde herhangi bir virüsün bulunup bulunmadığının belirlemesi gibi konularda
yeterince bilgi sahibi olması gerekir.
Bilgisayarda; sistem tarihinin sabit kalması, hard diskin veya disketin aniden
bozulması, kendiliğinden müzik sesi gelmesi gibi anormal durumlarda virüs olma ihtimali
kuvvetlidir.

1.3.1. Bilgisayar Virüs ÇeĢitleri
Virüsler değiĢik biçimlerde sınıflandırılır. Solucan, virüsün bir alt sınıfıdır. Solucan
genellikle kullanıcı bir eylemde bulunmadan yayılır ve kendinin tam kopyalarını ağ üzerinde
dağıtır. Bir solucan bellek ve ağ bant geniĢliğini tüketerek bilgisayarın kilitlenmesine neden
olabilir. Faydalı bir program gibi görünen; ancak gerçekte zarar veren virüse ise "truva atı"
denir.
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En sık görülen virüs çeĢitlerinden bazıları aĢağıda açıklanmıĢtır.


Dosya virüsleri

Bu virüslerin büyük bir kısmı çalıĢtırılabilen ( EXE,COM uzantılı ) dosyalara bulaĢır.
Virüs zararlı kodlarını genellikle bulaĢtığı dosyanın sonuna ekler, dosyaya eklenen virüsler
dosyanın boyutunu değiĢtirir. Bazı virüsler dosya içindeki boĢ yerlere yerleĢerek, dosya
boyutunun değiĢmesini engeller. Bazı virüsler de virüsü yazan kiĢinin belirlediği tarihe kadar
hiçbir faaliyette bulunmaz. Belirlenen tarihle, sistem tarihinin çakıĢtığı gün bu virüslerde
aktif olur ve zarar vermeye baĢlar.


Boot sektörü virüsleri

Boot sektörü; bilgisayardaki sabit diske ait tüm bilgilerin saklandığı ve bir program
vasıtası ile iĢletim sisteminin baĢlatılmasını sağlayan yerdir. Boot sektöründe diskin formatı
ve depolanmıĢ verilerin bilgileriyle DOS‘un sistem dosyalarını yükleyen boot programları
bulunur. Boot dosyalarına bulaĢmıĢ virüs, bilgisayar açılmaya çalıĢıldığında açılıĢ
dosyalarını bozarak bilgisayarın açılmasına engel olur; ayrıca açılıĢta sistem belleğine
kendini kopyalayarak her çalıĢan programa bulaĢır.


Multi partite virüsleri

Boot sektörü virüsleri ile Master Bott Record virüslerinin birleĢimidir. Hem MBR‘a
hemde boot sektörüne bulaĢır.


Ağ virüsleri

Kullanılan yerel ağda internet üzerinden paylaĢılan klasör, sürücü, açık port vs.
yollarını kullanarak bulaĢır. YerleĢtiği açık sistemden ağdaki diğer sistemlere de yayılarak
ağı meĢgul eder ve ağır çalıĢmasına sebep olur.


Trojan (Truva atları)

Bilgisayar çok iyi korunuyor olsa bile, kullanılan bir programın içine gizlenmiĢ trojan
virüsleri, program çalıĢtığı esnada ortaya çıkarak değiĢik programlar kurabilir; gizli bilgileri
açığa çıkarabilir. Sistemde değiĢiklikler yaparak sistem her baĢlatıldığında kendilerini
çalıĢtırabilir. Bilgisayar portlarını açarak diğer Ģahısların bilgisayara girmesine olanak
sağlayabilir. Trojanlar, genellikle EXE,COM,SCR,SYS,MSI gibi ücretsiz olarak dağıtılan
lisanssız programlar içerisine yerleĢtirilir.


Spy (Casus yazılımlar)

Bu yazılıma sıkça rastlanılabilir ve istenmeyen veya tanıtımı yapılmak istenilen
internet sayfalarını kendi açar. Amacına uygun sitelere girmeye zorlayan bu spylar, reklam
amaçlı yazılmıĢ yazılımlardır. Bazen Ġnternet Explorer‘ ın sayfasına yerleĢerek
değiĢtirilemez hale gelir. Sistemdeki bilgileri e-posta ile diğer Ģahıslara gönderebilir.
Genellikle Activex‘leri kullanarak sisteme sızabilir ve Ġnternet Explorer‘ın sorduğu
(yüklemek için Evet - Hayır) sorusuna evet diye onay verilirse Spy‘lar sisteme kolayca sızar.
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Worm (Solucanlar)

Solucanlar aslında tam virüs olarak tanımlanmaz, çünkü solucanları virüslerden ayıran
en önemli özellik, kendi baĢlarına çalıĢabilirler ve herhangi bir programa ihtiyaç duymazlar.
Solucanlar, sistemdeki dosyaları tahrip ederek çalıĢmasını engellemek ve sistemi
yavaĢlatmak için yazılmıĢ yazılımlardır.


Spam (Önemsiz posta)

Reklam, duyuru, propaganda, tıkla-kazan amacı güderek talep olmadığı halde sürekli
kiĢiye gelen e-postalardır. E-posta adresleri, bazı üyelik isteyen sitelerin üye listesini çalarak
ele geçirirler.

1.3.2. Virüslerin Bilgisayarlara BulaĢması
Bilgisayar virüsleri küçük programlardır. Bu programların aktif hale gelebilmesi için
virüslü bir programın çalıĢtırılması veya virüslü bir dosyanın açılmıĢ olması gerekir. Bir
virüsü diğerlerinden ayırt eden temel faklılık, programdan programa ve sistemden sisteme
kolaylıkla kendisini kopyalayabilmesidir. Bilgisayara virüsün bulaĢması çeĢitli Ģekillerde
olabilir. Bunlar; internet, yardımcı bellekler (CD‘ler, hafıza kartı) gibi.
Bilgisayar virüslerinin aktif hale gelebilmesi için çalıĢtırılabilen (.EXE - .COM
uzantılı ) programlara bulaĢması gerekir. Virüs bulaĢan bir program çalıĢtırıldığında, virüs
belleğe taĢınır ve bellekte bulunan virüs bulunduğu sürücüde ilk olarak COMMAND.COM
dosyasına bulaĢmaya çalıĢır. Virüs bu dosyaya yerleĢtikten sonra sistemin her açılıĢında
kendisini belleğe yükler ve çalıĢtırılan her programa bulaĢır.

1.3.3. Bilgisayar Virüslerinden Korunma


Bilgisayarı virüslerden koruma yolları;

ġüpheli durumları iyi değerlendirmek,

Lisanssız program kullanmamak,

CD‘den boot etmek,

Network sistemlerde yazım hakkını sınırlamak,

Bilgisayarın giriĢ elamanlarını (CD, Flash Bellek v.b) kullanmadan önce
test etmek,

Yedekleme yapmak,

Dosyaları gizlemek,

Antivirüs programı kullanmaktır.



Bilgisayarda virüsün olduğunu gösteren belirtiler;

Programın yüklenmesi normalden uzun sürmesi,

Hiç beklenmedik hata mesajları ekranda görüntülenmesi,

Bellek alanının normalden az görünmesi,

Dosyaların bozulması veya aniden silinmesi,

Ekranda değiĢik karakterler görünmesi veya kayması,
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COM ve EXE uzantılı programların uzunluklarının, tarih ve zamanlarının
değiĢmesi,
Ekrana beklenmeyen yazı ve isimlerin gelmesi,
TuĢa basıldığında müzik çalması sistemde virüs olduğunun göstergesidir.

Virüsün tespit edilebilmesi için ANTĠ-VĠRÜS programları kullanmak en uygun
yoldur. Bunun için bilgisayarda yüklü olan anti-virüs programı ile belirli zaman aralıklarında
bilgisayar tarattırılmalıdır.


Bilgisayardan virüslerin temizlenmesi

Bilgisayara bulaĢmıĢ virüsler değiĢik yöntemlerle temizlenebilir. Bunlar genel olarak
Ģu Ģekilde sıralanabilir;




Yardımcı programlar kullanmak,
Antivirüs programları kullanmak,
Formatlama yapmak.

1.4. Önemli Dosyaları Yedekleme
Bir bilgisayar sistemini iĢlevsel kılan temel birimlerin, üzerinde çalıĢan yazılımların
ve depolanan verilerin, arıza, hata, hasar durumlarında çalıĢmaların kesintiye uğramasını ve /
veya verilerin geri dönülemez biçiminde kaybolmasını engellemek amacıyla birden fazla
kopya halinde bulundurulmasını sağlayan iĢlemler bütünüdür. DeğiĢik Ģekillerde dosyalar
yedeklenir. Örneğin iĢletim sisteminde yedekleme yapmak için:
BaĢlat düğmesi tıklanarak Tüm Programlar’dan Donatılar açılır.

Resim 1.10: Tüm programlar ekranı

10

Donatılardan sistem araçları klasörü açılarak yedekleme durumu ve yapılandırma
komutu tıklanır. Açılan pencereden dosyaları yedekle seçilir. Yedekleme ilk kez yapılıyorsa
Otomatik Dosya Yedeklemeyi Ayarla tıklanır.

Resim 1.11: Dosyaları yedekle ekranı

Dosyaları yedekle penceresinde yedek dosyanın nereye kayıt edileceği seçilir ve Ġleri
komutu tıklanır. Açılan pencereden hangi dosyaların yedekleneceği belirlenir ve yine Ġleri
komutu tıklanır.

Resim 1.12: Dosya türünün belirlendiği ekran

Daha sonra hangi sıklıkta, hangi gün ve hangi saat yedekleme iĢleminin yapılacağı
tespit edilir.
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Resim 1.13: Yedekleme iĢleminin zaman ayarlama ekranı

Ayarları kaydet ve yedeklemeyi baĢlat düğmesi tıklanır. Resim 1.12. de görülen
ekranda belirlenen dosyalar ve belgeler seçilen ortama yedeklenir.

Resim 1.14: Yedeklemenin baĢladığını gösteren ekran

1.5. Telif Hakları ve Hukuk
Bilgisayar programlarının eser olarak korunması konusunda, Türk hukukunda 1995
tarihine kadar herhangi bir koruma söz konusu değildi. Bu arada Avrupa Konseyi, üye
ülkeler arasında birliği sağlamak amacıyla bu konuda 250 sayılı AB direktifini yayınlayarak
bilgisayar programlarının eser olarak korunmasını ve üye devletlerin mevzuatının bu
direktife uygun değiĢtirilmesini sağlamıĢtır. Türkiye bu sözleĢmenin son halini, 1995 tarih ve
4117 sayılı yasayla kabul etmiĢtir.
Bilgisayar programının eser olarak korunması için Ģu özellikler aranmaktadır:




Özgün olması,
Kalıcı bir vasıtaya tespiti,
Fikir ve ifade ikilemi özelliklerine sahip olması.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Bilgisayara Ģifre koyunuz.

 ĠĢlem basamaklarını tekrar ederek
Ģifreleme iĢlemini pekiĢtiriniz.
 Koyduğunuz Ģifreyi kaldırıp tekrar Ģifre
koyarak pratik kazanınız

 Dosya Ģifreleyiniz.
 Virüslerin
bilgisayarlara
yollarını ayırt ediniz.

bulaĢma

 Bilgisayarların virüslerden
yollarını ayırt ediniz.

korunma

 Bilgisayarda
temizleyiniz.

virüsleri

tespit

edilen

 Herhangi bir bilgisayarda antivirüs
programının olup olmadığını kontrol
ediniz.
 Bilgisayarınıza belirli aralıklarla virüs
taraması yaptırmayı unutmayınız.
 Bilgisayarınızda
lisanslı
ürünler
kullanınız.
 Bilgisayarınızda
kullanacağınız
yardımcı bellekleri virüs taramasından
geçirmeden açmayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Denetim masasından bilgisayara açılıĢ Ģifresi koyarken ilk seçilen öğe, aĢağıdakilerden
hangisidir?
A) Kullanıcı hesapları.
B) Hesap değiĢtir.
C) Hesabınız için parola oluĢtur.
D) Parola oluĢtur.

2.

Dosya Ģifrelemede ilk yapılması gereken iĢlem, aĢağıdakilerden hangisidir?
A) BaĢlat tıklanır.
B) Dosya üzerinde mause‘un sağ tuĢu ile tıklanır.
C) ġifrelemek istenilen dosya açılır.
D) F12 fonksiyon tuĢuna basılır.

3.

Özellikle EXE VE COM uzantılı dosyaları etkileyen virüs çeĢidi, aĢağıdakilerden
hangisidir?
A) Boot sektör virüsleri
B) Dosya virüsleri
C) Worm virüsler
D) Ağ virüsleri

4.

AĢağıdakilerden hangisi bilgisayara virüs bulaĢtığının belirtisidir?
A) Hiç beklenmedik hata mesajları ekranda görüntüleniyorsa
B) Dosyalar bozuluyor veya aniden siliniyorsa,
C) Ekranda değiĢik karakterler görünüyor veya kayıyorsa,
D) Hepsi

5.

Türkiye, bilgisayar programının eser olarak korunması ile ilgili 4117 sayılı yasayı
hangi tarihte kabul etmiĢtir?
A) 1985
B) 1990
C) 1995
D) 2000

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Ağ sistemi kurabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Okulunuzda bulunan bilgisayar ağ bağlantı sistemini inceleyiniz ve nasıl
kurulduğu hakkında bilgi toplayınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfınızda
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. AĞ TEMELLERĠ
2.1. Veri Ağları
En az iki bilgisayarın birbirine bağlanarak oluĢturduğu sisteme, bilgisayar ağı
(network) denir. Ağ kavramı, var olan kaynakların kullanıcılar tarafından ortak kullanılması,
bilgiye birlikte ulaĢılması ve buna bağlı olarak da maliyet ve zaman tasarrufu sağlaması gibi
ihtiyaçlardan dolayı ortaya çıkmıĢtır.
Bilgisayar ağı kurulumunun temel amacı, ağa dâhil edilmiĢ sistemler arasında veri
iletiĢimini sağlamaktır. Bilgisayar ağları günümüzde uzaktaki bilgiye eriĢim, kiĢisel iletiĢim,
interaktif eğlence gibi kavramlarla hayatımızda önemli bir yer almaktadır. Bir ağın
oluĢabilmesi için en az iki bilgisayara, bunlara takılı olarak ağ kartlarına ve bağlantıyı
sağlamak içinde kabloya ihtiyaç vardır.
Veri ağları ile iĢ uygulamalarında veri paylaĢımı söz konusudur. Bilgisayar ağları
üzerinden gerekli güvenlik atamaları yapılmıĢ ilgili kiĢiler muhasebe bilgilerine, iĢ akıĢ
Ģemalarına, müĢteri kayıtlarına ve Ģirket içinde kullanılan lisanslı yazılımlara ulaĢabilir. ĠĢ
uygulamalarında genellikle veritabanları yer alır. Veritabanları, ilgili iĢ için özel üretilmiĢ
sunucularda saklanır. ÇalıĢanlar kendi bilgisayarları ile veri iletiĢimini sağlamak için
veritabanlarına bağlanırlar. Böyle durumlarda istemci-sunucu iliĢkisi ortaya çıkar.
Veritabanından bilgi isteyen kiĢi istemci, veritabanının bulunduğu sistem ise sunucu olarak
adlandırılır.

ġekil 2.1: Ġstemci sunucu iliĢkisi
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Ġstemci-sunucu iletiĢimi sırasında belirli bir yol izlenir. Ġlk baĢta istemci, istediği
bilgiyi ya da iĢlemi belirten mesajı sunucuya gönderir. Sunucu istemcinin isteğine göre iĢlem
yaparak (bilgi ya da iĢlem) yanıt verir. Ġstemci bu yanıtı aldığında süreç tamamlanmıĢ olur.
Eğer istemci cevap alamamıĢsa, bilgisayar ağında yaĢanan bir sorundan dolayı istek
sunucuya ulaĢamamıĢtır ya da sunucu aynı sorundan dolayı cevabı istemciye iletememiĢtir.

ġekil 2.2: Veri alıĢveriĢi

2.2. Ağ Tarihçesi
Bugünkü internetin de doğuĢuna neden olan yerel ağ düĢüncesi, ilk olarak 60'lı yılların
sonlarında Amerika BirleĢik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın desteğiyle ortaya çıktı.
Amerikalılar, çeĢitli askeri üslerin güvenli bir Ģekilde haberleĢmeleri için yeni bir sisteme
ihtiyaç duydular ve bu sistemin geliĢtirilmesi görevini önemli üniversitelere verdiler. Konu
üzerinde çalıĢan uzmanlar da, öncelikle iki bilgisayar arasında bilgi paylaĢımını mümkün
kılacak bir ağ sistemini geliĢtirmek için çalıĢtılar. Ġlk deneme fiziksel olarak birbirine yakın
iki bilgisayar arasında gerçekleĢtirildi. BaĢarı elde edilince de çalıĢmalar birbirlerinden daha
uzak bilgisayarları bağlamak üzerine yoğunlaĢtı ve ağ teknolojilerinin önü açılmıĢ oldu.
Ġnternet kavramı 1969 yılında savaĢ sonrasında düĢünülen DARPA (Defense
Advanced Research Project Agency - Ġleri Düzey Savunma AraĢtırmaları Kurumu) isimli
basit bir projeden ibaretti. Bu proje büyük bilgisayarları birbirine bağlamayı ve ne olursa
olsun bu bağı koparmamayı amaçlıyordu. Fakat bu ağdaki tek bir bağlantının kopması veya
ana sunucunun imha edilmesi durumunda bu ağın çökmesi engellenemedi. Bu yüzden
araĢtırmacılar istemci-sunucu modeli yerine her bilgisayarın birbirine eĢit özelliklerde
olduğu türdeĢ ağ modeli geliĢtirdiler. Ġlk bağlantı California ve Utah'ta olan 4 bilgisayar
arasında yapıldı. YavaĢ yavaĢ üniversitelerin de bağlanmasıyla ağ giderek büyümeye baĢladı.
Bu proje daha sonra ARPANET (Advanced Research Project Agency Network) adını aldı.
Sivil kiĢi ve kuruluĢların da bağlanmasıyla tüm Amerika‘yı kapsamaya baĢladı. ARPANET
in beklenenden fazla büyümesiyle askeri kısmı MILNET adıyla ayrıldı ve daha sonra da
ARPANET geliĢerek INTERNET adını aldı.

2.3. Ağlar Arası ĠletiĢim
Diğer bilgisayarlara bilgi göndermeye ve onlardan bilgi almaya yarayan, bilgi
alıĢveriĢini sağlayan seri ve paralel giriĢ-çıkıĢ birimlerine iletiĢim birimleri denir.
Bilgisayarlarda iletiĢim, seri ve paralel olmak üzere iki Ģekilde gerçekleĢir.

16

2.3.1. Paralel ĠletiĢim
Dijital olarak kodlanmıĢ bilginin tüm bitleri aynı anda transfer ediliyorsa buna paralel
veri iletimi denir. Paralel veri iletiminde iletilecek bilginin her bit‘i için ayrı bir kablo
bağlantısı sağlanır. Paralel iletiĢimde veri iletimi bir seferde her biri 1 bit olmak üzere 8
kanaldan 1 byte olarak gönderilir. Bitler aynı anda gönderildiğinden, kablo üzerinde
birbirlerine paralel olarak gönderilmiĢ gibi olur. Paralel iletiĢim adını da bu durumdan alır.
Paralel çıkıĢlara genellikle yazıcılar bağlanmaktadır. Bu çıkıĢlar LPTl, LPT2,vb. diye
adlandırılır. Bilgisayarların çoğunda tek bir paralel çıkıĢ (LPT1) bulunmaktadır. Seri giriĢ çıkıĢa göre daha hızlıdır. Ancak kablo uzunluğu arttıkça, paralel çıkıĢların güvenilirliği
azalır. Aradaki mesafenin uzaması, paralel olarak gönderilen verilerin birbirleriyle karıĢması
olasılığını artırır. Bu yüzden uzun mesafeli veri iletiĢiminde seri çıkıĢlar tercih edilmektedir.

2.3.2. Seri ĠletiĢim
Seri iletiĢim, bilginin tek bir iletim yolu üzerinden ‗n‘ bit sıra ile aktarılmasıdır.
Bilgisayar ağları üzerindeki iletiĢim seri iletiĢimdir. Bilgisayara verileri bir dizi Ģeklinde
göndermek ve aynı Ģekilde almak için oluĢturulmuĢ bir giriĢ/çıkıĢ kapısıdır. Seri çıkıĢ, bir
kablo üzerinden verileri bir sıra halinde, her seferinde 1 bit olmak üzere yollar. Verilerin
transfer edildiği kablolar iki tanedir. Bu Ģekilde bir kablodan veri gönderilirken diğerinden
veri alınabilir.
Seri giriĢ -çıkıĢlara modemler, fareler ve yazıcılar bağlanır. Ġki bilgisayar arasına bir
seri iletiĢim kablosu bağlayarak, bunlar arasında veri transferi gerçekleĢtirilebilir. Seri giriĢ çıkıĢlar kısaca COM Port (Communication Port/ĠletiĢim Portu) olarak adlandırılır. Bir
bilgisayarda birden fazla seri giriĢ -çıkıĢ bulunabilir. Bu çıkıĢlar COMl, COM2, vb. diye
adlandırılır. Standart bir bilgisayarda, artırılabilmekle birlikte, çoğunlukla iki adet seri giriĢ çıkıĢ bulunmaktadır.

2.4. Ağ Topolojileri
Topoloji, yerleĢim Ģekli demektir. Bilgisayar ve yazıcı gibi ağ elemanlarının fiziksel
(gerçek) veya mantıksal (sanal) dizilimini gerçekleĢtirir. Ağ topoloji çeĢitleri aĢağıda
açıklanmıĢtır:


Bus topolojisi

Doğrusal bir hat üzerinde kurulmuĢ bir yapıya sahiptir. Makineler kabloya Tkonnektörler aracılığıyla bağlanırlar ve kablonun rezistansını düĢürmemek için açıkta kalan
iki ucuna sonlandırıcılar takılır. 10 Mbps hızda çalıĢır. Bir makinede veya kablonun herhangi
bir noktasında oluĢan arıza tüm sistemin çalıĢmasını engeller. Bu dezavantajına rağmen
kurulumu en kolay yapı olduğu için tercih edilmektedir. Maksimum kapasitesi 10-12 makine
olup iki makine arası maksimum mesafe ince es-eksenli (thin coaxial) kablo kullanıldığında,
185 metre; kalın es-eksenli (thick coaxial) kablo kullanıldığında, 500 metredir.
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ġekil 2.3: Bus topolojisi



Halka (ring) topolojisi

Kuyruk yapısındaki bir ağın, sonlandırıcıların çıkarılarak iki ucunun birleĢtirilmesiyle
oluĢan ağ yapısıdır. En yaygın uygulaması IBM'e ait olan Token Ring topolojisidir. 4 Mbps
veya 16 Mbps hızda çalıĢır. Kuyruk yapısının tüm özelliklerini taĢımakla birlikte, ağda
bulunan düĢük hızlı bir kart tüm sistemi yavaĢlatır. Zincir yapısında ağda var olduğu
düĢünülen sanal bir jeton (token) tüm makineleri sırayla dolaĢır ve bilgi alıĢveriĢi bu Ģekilde
sağlanır.

ġekil 2.4: Halka topolojisi



Yıldız topolojisi

Diğerlerinden farklı olarak kablo, konnektör ve ağ kartına ek olarak hub, switch gibi
diğer cihazlar kullanılarak oluĢturulan ağ yapılarıdır. Genelde UTP (Unshielded Twisted
Pair) korumasız çift dolanmıĢ ya da STP (Shielded Twisted Pair) korumalı çift dolanmıĢ
kablo kullanılarak oluĢturulur ve bilgisayarlarla bağlantı cihazının (hub gibi) maksimum
mesafesi 100 metredir. Kullanılan çift dolanmıĢ kablonun ve ağ kartının çeĢidine göre farklı
hızlarda çalıĢır. Her bilgisayarın bağlantısındaki problem yalnızca onun çalıĢmasını
engellerken, ağdaki diğer cihazlar çalıĢmalarına devam eder; ancak bağlantı cihazlarındaki
(hub, switch) problemler, o cihaza bağlanan tüm cihazların çalıĢmasını engeller.
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ġekil 2.5: Yıldız topolojisi



Ağaç topolojisi

Ağaç topolojisinin diğer adı hiyerarĢik topolojidir. Ağaç topolojisinin merkezinde
sorumluluğu en fazla olan bilgisayar bulunur. Dallanma baĢladıkça sorumluluğu daha az
olan bilgisayarlara ulaĢılır. Bu topoloji, çok büyük ağların ana omurgalarını oluĢturmakta
kullanılır.

ġekil 2.6: Ağaç topolojisi
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2.5. Ağ Protokol Standartları
Her teknolojik üründe olduğu gibi ağlarda da standartları belirleyen bir kuruluĢ vardır.
Bu kurum, ISO (International Standards Organization) olarak bilinir. Ağ haberleĢmesinde 7
katmandan oluĢan OSI, (Open System Interconnection) açık sistemler arası bağlantı
kurallarını belirler. Bir ağ oluĢturmak için fiziksel gereksinimlerin dıĢında, cihazların
haberleĢebilmeleri için ortak bir anlaĢma biçimine yani bir takım protokollere ihtiyaç
duyulur. Her protokolün çalıĢtığı katman yaptığı iĢe göre değiĢmektedir. Bu bahsedilen
katmanlar Ģu Ģekilde sıralanır:


Uygulama (Application): Kullanıcıya en yakın olan katmandır. Kelime
iĢlemci, tablolama, veri tabanı programları gibi uygulamalar bu katmanda
çalıĢır.



Sunum (Presentation): Gelen paketler bilgi haline dönüĢtürülür. Bilginin
karakter set çevrimi veya değiĢtirilmesi, Ģifreleme, sıkıĢtırma vs. giriĢimlerini
bu katman yapar.



Oturum (Session): Ġki bilgisayar üzerindeki uygulamaların birbirini fark ettiği
katmandır



TaĢıma (Transport): Bu katman gelen bilgilerin doğruluğunu kontrol eder.
Bilginin taĢınması esnasında oluĢan hataları yakalar ve bunları düzeltmek için
çalıĢır.



Ağ (Network): Bağlantıyı sağlayan ve ulaĢılmak istenen bilgisayara giden yolu
bulan katmandır. Yönlendirme protokolleri bu katmanda çalıĢır.



Veri iletim (Data Link): Kurulan bağlantılarda akıĢ kontrolü, hata düzeltme ve
doğru mesaj sınırlamasının yapılması bu katmanın görevlerindendir. Köprüler
bu katmanda çalıĢır.



Fiziksel (Physical): Veri iletiminin hangi araçlarla yapılacağını belirten
katmandır. Kablo türleri elektrik ve frekans ayarları bu katmanda yer alır.

Uygulama katmanı kullanıcıya en yakın olan ve programla iletiĢimini sağlayan
katman, fiziksel katman ise en uzak olan ve kablodaki veri transferini içeren katmandır. Bir
veri demeti, programın uygulama katmanından fiziksel katmana kadar çeĢitli iĢlemlerden
geçer. Kablo üzerinden ağa ve oradan da diğer bilgisayarlara ulaĢır. Ġnternette ve ağ
uygulamalarında yaygın olarak kullanılan TCP/IP protokolünün uygulanmasında ise Sunum
ve Oturum katmanları uygulama katmanının içine dahil edilir ve sonuç olarak melez
(hybrid) bir yapı ortaya çıkar.
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ġekil 2.7: Verinin katmanlar arasında iletilmesi

Yine katmanlardan oluĢan bir protokol kümesi olan TCP/IP hemen hemen OSI
modeliyle aynı fonksiyonu görür; fakat yedi yerine dört katmana ayrılmıĢtır ve günümüzde
ağların ağı olarak bilinen internetin dayandığı protokol kümesi olduğu için OSI modelini
gölgede bırakmıĢtır.
TCP/IP'yi oluĢturan katmanlar ve görevleri Ģöyledir:


Ağ UlaĢım Katmanı (Network Access Layer): Fiziksel ağ tipini belirleyen bu
katman, OSI modelindeki ilk iki katmana karĢılık gelir. Veri iletim araçlarıyla
kullanılan ağ tipine göre asıl sinyallerin iletilmesi yani verinin transferi bu
katmanda gerçekleĢir.



Internet katmanı (Internet Layer): Bu katmanın görevi, bir üst katmandan
kendisine iletilen paketlere ağlar üzerinde yol (route) bulmaktır. Bu katmandaki
protokoller IP, ICMP'dır.



TaĢıma katmanı (Host-to-Host Transport Layer): Bu katman, bilginin karĢı
tarafa ulaĢtırılmasından sorumludur. Bilgi kayıplarını ve hatalı mesajları
önlemek için gerekli kontrolleri yapar. Bu katmanda TCP ve UDP olmak üzere
iki önemli protokol yer alır.



Uygulama katmanı (Application Layer): Kullanıcıların direk olarak temas
halinde olduğu uygulamalar bu katmanda yer alır. Örneğin; elektronik posta ile
dosya transferi uygulamaları gibi. Burada yer alan uygulamalar için çeĢitli
protokoller vardır. Örneğin; FTP, TELNET, SMTP gibi.

SMTP, elektronik posta (e-posta) servisi için bir uygulama protokolüdür. Bu protokol
e-posta'nın bir bilgisayardan bir baĢkasına nasıl iletileceğini belirtir. Alıcı ve gönderenin
adreslerinin belirlenmesi, posta içeriğinin hazırlanması gibi, e-posta programıyla bir posta
hazırlandığında; adresler belli bir formata konduktan sonra mesaj bir alt katmana iletilir. Ağ
tipine göre değiĢik Ģekillerde sinyaller halinde iletilen veriler karĢı tarafta katmanlar arasında
ters bir yol izleyerek yukarı çıkar ve alıcı kendi posta programıyla mesajı okur.
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SNA; IBM tarafından kendi bilgisayarlarının bağlantısı amacıyla geliĢtirilmiĢ bir
protokoldür. Yedi katmanı olması sebebiyle OSI'yi andırır fakat görevleri itibariyle
katmanlar OSI katmanlarından ayrılır. SNA tanımı ağları NAU (Network Addressable Units)
denilen bölümlere ayırır. Bunlar; PU, (physical Units) LU (logical Units) veya SSCP
(Systems Service Control Points) olabilir. SSCP, bütün LU ve PU'lar arasındaki iletimi
kontrol eder. PU'lar ağ üzerinde yer alan yazıcı, terminal, bilgisayar gibi donanım
parçalarıdır. LU'lar ise sisteme giren (login) kullanıcılar ile uygulama programlarıdır. SNA
yapısında SSCP görevini mainframe denen büyük bilgisayarlar yapar, ağ ise sadece veriyi bu
bilgisayara taĢıyan bir yoldur.
BIOS, DOS'un (I/O calls) girdi çıktı rutinleri içeren parçasıdır. Uygulamalar bunları
çağırarak girdi çıktı servisleri ister. NetBIOS bu rutinleri geniĢleterek ağ üzerinden girdi çıktı
yapılmasını sağlar. Ġlk olarak Sytek ağ arayüz kartında bir ROM üzerine yazılan NetBIOS
bugün API (Application Programming Ġnterface) halini almıĢtır.
IBM ve Microsoft'un NetBIOS'a yıllar geçtikçe yaptıkları eklemeler NetBEUI'yi
ortaya çıkarmıĢtır. (NetBIOS Extended User Interface). NetBEUI, NetBIOS API'si SMB
(Service Message Block) protokolü ve NBF (NetBIOS frame) protokolü içerir. SMB,
NetBIOS gibi uygulama programlarının ağ servislerine nasıl ulaĢacağını belirten bir API'dir.
NBF ise ağ üzerinde iletilmek üzere frameler oluĢturur. NetBIOS, aynı zamanda genel bir
ifadedir. NetBIOS, kullanılan bir ağ anlamına da gelir. NetBIOS, yönlendiricili bir protokol
olmadığı için sadece bir ağ segmenti üzerinde kullanılabilir. Alt yapıda kullanılan ağ tipinin
adres yapısına muhtaçtır. Bu yüzden küçük LAN'lar için çok uygun olmasına rağmen ağ
büyüdükçe uygunsuz olmaya baĢlar.
Zaman içinde geçirdiği değiĢiklikler sebebiyle NetBIOS kelimesi kullanımı
karıĢıklıklara sebep olabilir. Son haliyle NetBIOS, NBF protokolüne bağlı değildir. TCP/IP
de dahil değiĢik protokoller üzerinde çalıĢabilir. TCP/IP üzerinde çalıĢanı NBT (NetBIOS
over TCP/IP) olarak isimlendirilir. Örneğin; Windows NT LAN bağlantısında NetBEUI ve
WAN bağlantısında TCP/IP kullanılır.
Ağ protokol standartları arasında DHCP, DNS, ETHERNET, IP, IPX/SPX ve TCP/IP
protokollerinden bahsedilebilir.
DHCP protokolü, BOOTP protokolünün devamıdır. DHCP, DHCP kullanmak üzere
yapılandırılmıĢ bilgisayarlara merkezi ve otomatik olarak IP adresi atanması ile TCP/IP
bilgilerinin yapılandırılmasını ve bunların yönetilmesini sağlar. DHCP‘nin uygulanması
manuel olarak IP adresinin verilmesi nedeniyle ortaya çıkan bazı problemlerin
çözümlenmesini sağlar.

2.6. Ağ ÇeĢitleri
Bilgisayar ağları genellikle boyutuna, kapsadığı alana veya yapısına göre
sınıflandırılır. Aralarındaki farklar yavaĢ yavaĢ kaybolmasına rağmen aĢağıdaki ağ
sınıflandırması sıkça kullanılır.
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Yerel alan ağları (LAN-Local Area Network)

Yerel alan ağları, bir yerleĢke veya bir kurum içerisinde oluĢturulan, dıĢa kapalı
ağlardır. Yerel alan ağı, kurulabilecek en küçük çaplı ağ olmakla birlikte büyüklükleri bir
oda veya bir binayla sınırlı kalmayıp 1 km‘ye kadar çıkabilir. Yerel alan ağları, genellikle
bilgisayarlar arası internet paylaĢımının gerçekleĢtirilmesi, programların ortak kullanılması
veya çok kullanıcılı oyunların oynanması gibi amaçlar için oluĢturulur.

ġekil 2.8: Yerel alan ağı



GeniĢ alan ağları (WAN-Wide Area Network)

Birbirlerine çok uzak yerel ağların bir araya gelerek oluĢturduğu geniĢ ağlardır. GeniĢ
alan ağı, aralarında 1km'den fazla mesafe olan yerel alan ağlarının birleĢmeleriyle oluĢur.
Türkiye'deki en bilinen geniĢ alan ağlarından biri Turnet, (Türkiye iç omurgası) bir diğeri
Ulaknet'tir. En meĢhur geniĢ alan ağı ise internettir.

ġekil 2.9: GeniĢ alan ağı
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Metropol alan ağları (MAN-Metropolitian Area Network)

Metropol alan ağı, WAN'ların Ģehir bazında ya da Ģehirlerarası birleĢtirilmeleriyle
oluĢur. Fakat günümüzde MAN yerine WAN terimi tercih edilmektedir.

2.7. Ağ Cihazları
Ağ bağlantı cihazları, bilgisayar ağını oluĢturmak için kullanılan pasif veya aktif
sistemlerdir. Ağda bulunan bilgisayarlar veya benzeri sayısal sistemler, bu cihazlar aracılıyla
birbirleriyle haberleĢebilir ve etkileĢimli uygulama programlarını kullanabilirler.
En basitinden bir ağ cihazı doğrudan bilgisayarın içine takılan Ağ Kartı (Network
Interface Card-NIC) ve bilgisayarları birbirleriyle görüĢtüren HUB (dağıtıcı) cihazıdır.
Yalnızca birkaç kart ve bir Hub cihazıyla küçük bir ofis ağı kurulabilir; ancak komple bir
ağın oluĢturulmasında bu iki cihaza ek olarak anahtar, yönlendirici, ortam dönüĢtürücü gibi
birçok ağ cihazına da gereksinim vardır.

2.7.1. Ağ Kartı ( NIC- Network Interface Card )
Bilgisayarları ve diğer cihazları ağa bağlamada kullanılan kartlardır. Ağ kartı NIC
(Network Interface Card) olarak da adlandırılır. Genel olarak, LAN içinde bulunan uç
sistemlerin ağa bağlanması için kullanılır. Ethernet, Token Ring, (TR) ATM ve FDDI vs.
gibi her LAN teknolojisi veya türü için farklı ağ kartı vardır. Ethernet teknolojisine dayanan
bir LAN‘a uç sistem bağlanması için Ethernet kart, ATM teknolojisine dayanan bir LAN‘a
uç sistem bağlanması için ise ATM kart kullanılır. Ağ kartları, temel olarak ait olduğu
teknolojinin fiziksel katmanına ait fonksiyonları yerine getirir. Uygulamada, fiziksel katman
dıĢında diğer katman fonksiyonlarının bir kısmını da yerine getirirler. Örneğin Ethernet
kartlar, OSI baĢvuru modeline göre, fiziksel katman ve hemen bir üstünde bulunan MAC alt
katmanın (veri bağı katmanın bir parçası) iĢlevlerine de sahiptir ve bunlarla ilgili standartları
destekleyecek Ģekilde üretilmiĢtir. ATM kart ise sürücü programıyla beraber hemen hemen
mimarisinin sahip olduğu tüm katmanlara sahiptir. Böyle olmasına karĢın, ağ kartlarından
söz edilirken daha çok fiziksel katman özellikleri ve onun standartları akla gelir.
Bilgisayarlar 32-bit PCI, 16-bit ISA ve 32 bit EISA gibi çeĢitli türde iç yollara
sahiptir. Kart hem takılacağı bilgisayarın iç yoluna hem de bağlanacağı aktif cihazın
(Anahtar, HUB vs.) port ara yüzüne uygun olmalıdır. Örneğin, bilgisayar 32-bit PCI yoluna
ve kartın bağlanacağı aktif ağ cihazı 100 Mbps fiber portlara sahipse buraya uygun kart da
bu özelliklere sahip olmalıdır. PCI bir ethernet kartı, ethernet teknolojisinin LAN
uygulamasında yoğun olarak kullanılır. Bugün için kullanılan tüm ağ kartlarının %85-90'ının
ethernet kart olduğu söylenebilir. Çünkü bir bilgisayarı ethernet kart ile ağa bağlamak çoğu
zaman kullanıcı gereksinimini karĢılamaya yetmekte ayrıca maliyeti düĢük olmaktadır.
Her bir ağ kartının kendine özgü, dünyada baĢka bir kartta olmayan 48 bitlik fiziksel
adresi vardır. Bu, MAC adresi olarak adlandırılır. MAC adresi (Media Access Control –
Ortama eriĢim) 2 adet 24 bitlik adresten oluĢur. Ġlk 24 bit IEEE (Institute of Electrica and
Electronics Engineers) isimli kurum tarafından üretici firmaya verilen kısımdır. Ġkinci 24 bit
ise üretici firmanın her ürettiği karta verdiği adres kısmıdır. Örneğin, bir MAC adresi 00–5—
05-1A–00-AF Ģeklinde olabilir. Bu adres üretildiği firma tarafından ağ kartı üzerindeki ROM
belleğe kaydedilir ve bir daha değiĢtirilemez.
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Ethernet en çok bilinen ve kullanılan ağ teknolojisidir. Ağ kartı ile ethernet kartı aynı
anlamda kullanılır. Ethernet ortaya çıktıktan sonra kullanım kolaylığı ve üretim haklarının
herkese açık olması sebebiyle en çok kullanılan LAN teknolojisi olmuĢtur.

Resim.2.1: PCI Ethernet kartı

Ethernet kartı, veriyi hatta bırakmadan önce hattı denetler. Eğer hat baĢkası tarafından
kullanılıyorsa gönderen ve alıcının MAC adreslerini içeren veriyi hatta bırakır.
Ethernet kartlarında kullanılacak kablolama tipine göre BNC, RJ45 ve AUI
konnektörleri kullanılır. Bazı ethernet kartlarında birden fazla konnektör yuvası bulunabilir.
Bunlara, Combo Ethernet kartları denir. Karttaki konnektör yuva sayısı arttıkça ethernet
kartının fiyatı artar. Günümüzde ethernet kartları, anakart üzerinde bütünleĢik (onboard)
olarak bulunur.
Ethernet kablo teknolojileri Ģunlardır:
10Base2: Ġnce koaksiyel kablo ile 10 Mbit hızında Ethernet ağı. Ucuzluğu sebebiyle
veya ince kablo kullanıldığı için ince Ethernet (thinnet) olarak da adlandırılır. 2 rakamı
maksimum kablo uzunluğunu ifade etmektedir.
10Base5: Kalın koaksiyel kablo ile 10 Mbit hızında ethernet ağı. Kalın ethernet
(thicknet) olarak da adlandırılır. Kalın koaksiyel kablo, maksimum 500 m olmalıdır.
10BaseF: Fiber optik kablo ile 100 Mbit hızında ethernet ağı. F ifadesi fiber optik
kablo kullanıldığını belirtir.
10BaseT: Korumasız çift bükümlü (unshielded twisted pair ) kablo üzerinde 10 Mbit
hızında Ethernet. T ifadesi kablo tipini (twisted pair) belirlemektedir. Fast ethernet ( hızlı
ethernet ) de denir. 10BaseT, ortak yol yıldız topolojileri kullanan ethernet kablolama
sistemini tanımlar.
100BaseT: Korumasız çift bükümlü (unshielded twisted pair) kablo üzerinde 100
Mbit hızında ethernet. T ifadesi bükümlü kablo kullanıldığını (twisted pair) belirtir.
10Base36: Broadcast yayın yapan kablo ile 10 Mbit hızında ethernet ağı. Kablo
uzunluğu maksimum 3600 m olabilir.
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2.7.2. Hub
Ağ elemanlarını birbirine bağlayan çok portlu bir bağdaĢtırıcıdır. Yıldız yapısındaki
ağlarda merkezi bağlantıyı sağlayan cihazdır. Üzerindeki port sayısıyla isimlendirilir ve bu
portlara bilgisayarlar takılır. Hublar, 4, 8, 12, 16, 24 portlu olarak üretilir. Hub, aslında
içerisinde tüm portları birbirine bağlayan kablolardan oluĢmuĢ bir cihazdır. Kablolardan
taĢınan bilgiyi anlama kapasitesine sahip değildir. Yalnızca bir porttan gelen paketleri diğer
bütün portlara yayın (broadcast) Ģeklinde iletir. Bilgisayar gelen bilgiyi analiz ederek
kendisine gelmiĢse kabul eder. Bu yüzden fiziksel katmana dahildir.

Resim 2.2: Hub

Hub‘a UTP kablo ile bağlanılır ve her bir bağlantı 100 metreden daha uzun olamaz.
Hub çalıĢırken herhangi bir portundan kablo çıkartılması veya takılması bir sorun
oluĢturmaz.

2.7.3. Ağ Anahtarı (Switch)
MAC adresleri mertebesinde çalıĢan bir cihazdır. MAC; (Media Access Control)
ortam eriĢim yönetimi anlamına gelir. MAC adresleri sayesinde sistemler, ağ üzerinden
kendilerine ulaĢan veri paketinin kendilerine gelip gelmediğini anlar. Portlarına bağlanan
makinelerin MAC adreslerini kendi tablosuna kaydeder ve switch içerisindeki data transferi
istenen noktadan doğrudan gönderilir. Anahtar, portlarına bağlanan bilgisayarları MAC
adreslerine bakarak tanır. Anahtarlama iĢlemini gerçekleĢtirmek için MAC adreslerinin
yapısında bulunan tabloda tutar. Bu tabloda MAC adresinin hangi porta bağlı olduğu bilgisi
bulunur. Kendisine ulaĢan veri paketlerinin MAC adreslerini inceler ve her bir porta
dağıtmak yerine, sadece hedef MAC adresine sahip olan bilgisayarın bağlı olduğu porta
bırakır. Böylelikle veri paketi sadece hedef bilgisayara ait portu ve kabloyu meĢgul eder.
ÇakıĢmalar engellenmiĢ olur ve ağ performansı artar.
Switch; hub‘a göre akıllı ve pahalı cihazdır. Switch‘in üzerinde iĢlemcisi ve hafızası
vardır. Switch yalnızca makinenin direk olarak bağlanması için değil aynı zamanda ağların
yükünü azaltmak için kullanılır. Diyelim ki birbirine bağlı 4 adet 16 portluk hub var. Bu
ağdaki yayın trafiği ve paket çarpıĢmaları bayağı yüksek olacaktır. Bu durumda ağa bir
merkezi switch koyup buradan hubları besleme yöntemine gidilmelidir. Böylece her bir
hubda oluĢan trafik diğer hublara yayın olarak yansımayacak, lokal kalacak ve hublar arası
iletim noktadan noktaya gerçekleĢecektir.
Ġyi bir switch yüksek bir hafızaya, portlara aktarım ve portlar arası iletim hızına sahip
olmalıdır. Eğer port baĢına düĢen hafıza veya dinamik olarak paylaĢılan hafıza düĢük ise
daha sonra gelen paketler o portun hafızasında tutulamayacak ve tekrar yollanması
istenecektir.
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Resim 2.3: Anahtar (switch)

2.7.4. Yönlendirici (Router)
Networkler arası haberleĢmenin yapılabilmesi için ara bağlantıyı sağlayan cihaza
yönlendirici (router) denir. Routerin bir iĢlemcisi, EPROM‘u ve üzerinde bir iĢletim sistemi
IOS (Internal Operating System) vardır. Router, IP paketlerinin yönlendirilmesinden
sorumludur ve bu yüzden üzerinde routing tabloları tanımlanmıĢtır.

Resim 2.4: Yönlendirici (router)

Temel olarak yönlendirme görevi yapar. LAN ve WAN arasında bağlantı kurmak
amacıyla kullanılır. Yönlendiricinin üzerinde LAN ve WAN bağlantıları için ayrı ayrı portlar
bulunur. Bu portlar ile iki ağ arasında bağlantı sağlanır.
Yönlendirici görevini yaparken Ģu sırayı izler:






Bir veri paketini okumak.
Paketin protokollerini çıkarmak.
Gideceği network adresini yerleĢtirmek.
Routing bilgisini eklemek.
Paketi alıcısına en uygun yolla göndermek.

2.7.5. Geçit Yolu (Gateway)
Protokolleri tamamen farklı ağların, birbirlerine bağlanması ve aralarında bir geçit
yolu oluĢturulması için kullanılır. Farklı yapıdaki ağlar birbirlerine bağlanabilir. KiĢisel
bilgisayarlardan oluĢan bir Nowell ağı, UNIX iĢletim sistemine sahip bilgisayarların
oluĢturduğu diğer bir ağa geçit yolu aygıtları aracılığıyla bağlanabilir. Ağlardaki kaynaklar
kullanıcıya hissettirilmeden ortak olarak kullanılır. Ayrıca güvenlik duvarı oluĢturmak için
de yoğun olarak kullanılmaktadır. Büyük Ģirketlerde genelde ağ geçitleri bir istemciyi web
ortamına yönlendiren görevi üstlenirler. Ağ geçitleri yönlendiriciler ile de alakalıdır.
Yönlendiricilerde paket baĢlıklarına ve yönlendirme tablolarına bakarak geçiĢi sağlarlar.
Evde kullanılan ADSL router bir ağ geçidi ve aynı zamanda bir yönlendiricidir. Sonuç olarak
ağ geçitleri, bulunulan yerden farklı bir yere giderken kullanılan çıkıĢ kapısı olarak
düĢünülebilir.
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Temel kullanım amaçları Ģunlardır:






Protokolleri birbirinden farklı iki ağı birbirine bağlamak ve aralarında
geçit oluĢturmak.
IP yönlendirmek.
Güvenlik duvarı oluĢturmak.

Güvenlik duvarı (Firewall)

Ġnternet bağlantısı, bilgi iĢlem açısından bazı sorunları beraberinde getirmektedir. Bu
sorunlar;

DıĢarıdan içeriye yapılacak saldırılar.

Ġçeriden yetkisiz kiĢilerin dıĢarıya bilgi göndermesi.

Ġnternette tehlikeli alanlarda dolaĢma sonucunda sisteme virüs bulaĢması.

Yetkisiz kullanıcıların internette gezinmesi.
Güvenlik duvarı, Internet'ten gelen bilgileri denetleyen ve ardından güvenlik duvarı
ayarlarına göre engelleyen veya geçiĢine izin veren bir yazılım veya donanımdır. Güvenlik
duvarı bilgisayarın daha güvenli olmasına yardımcı olur. BaĢka bilgisayarlardan gelen
bilgileri kısıtlayarak daha fazla denetim sağlar ve bilgisayara davetsiz olarak bağlanmaya
çalıĢan kiĢi veya programlara (virüsler ve solucanlar dahil) karĢı bir savunma hattı kurar.
Güvenlik duvarı, Internetten veya bir ağdan gelen bilgileri denetleyen ve daha sonra
güvenlik duvarı ayarlarına bağlı olarak onu geri çeviren veya bilgisayara geçmesine izin
veren bir engel olarak düĢünülebilir.
Ayrıca, güvenlik duvarı bilgisayarın diğer
bilgisayarlara zararlı yazılım göndermesine de engel olur.

ġekil 2.10: Güvenlik duvarının çalıĢması

Güvenlik duvarı temel olarak bilgisayarın kapısında oturan bir güvenlik görevlisine
benzer. Kimlerin ya da hangi yazılımların bilgisayara giriĢ yapabileceklerini sıkı sıkı
denetler. Güvenlik duvarları genellikle baĢlangıçta bilgisayarın internet bağlantısı da dahil
bütün giriĢ çıkıĢı engeller. Yazılımlar kullanıldıkça, hangi yazılımlara ne kadar eriĢim hakkı
verileceğini sorar.
Ev kullanıcıları için kullanılan güvenlik duvarları genellikle yazılımdan ibaretken,
büyük kurumlar ve ağlar donanım temelli güvenlik duvarları da kullanarak, güvenlik için bir
katman daha oluĢtururlar.
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Windows Güvenlik Duvarı varsayılan olarak açıktır. Windows Güvenlik Duvarı ile
ilgili iĢlem yapmak için BaĢlat ve oradan Denetim Masası tıklanır. Sonra Windows
Güvenlik Duvarı çift tıklanarak açılır ve gerekli ayarlamalar yapılır.

2.7.6. Modem
Modemler bilgisayardaki verileri yani digital sinyali, analog sinyale çevirerek kablo
üzerinden iletilmesini sağlayan cihazlardır. Modem terimi, Modulation-demodulation
kelimelerinin kısaltılması ile oluĢturulmuĢtur. Modemin görevi, bilgisayardan aldığı digital
(sayısal) veriyi analog veriye çevirerek göndermek ve aynı Ģekilde karĢı taraftan gelen
analog veriyi tekrar digital veriye çevirerek bilgisayara iletmektir. Bu digital-analog çeviri
iĢleminin sebebi, bilgisayarları birbirine bağlamak için kullanılan hatların digital veriyi
taĢıyamamalarıdır.

Resim 2.5: ADSL modem



ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line–Asimetrik Sayısal Abone Hattı):

ADSL teknolojisi aslında xDSL diye adlandırılan iletiĢim teknoloji ailesinin bir
üyesidir. xDSL ailesi uzak mesafeler arasında sıradan bakır kablolar (telefon hatları)
üzerinden yüksek miktarda veri aktarımı yapmayı mümkün kılan teknolojiye verilen genel
bir isimdir. Farklı türleri vardır ve baĢtaki ―x‖ harfi bunu ifade eder (ADSL, VDSL vb.).
ADSL, kullanıcılar bakır telefon hattı üzerinden konuĢma yaparken aynı zamanda
yüksek hızlarda asimetrik veri alıĢveriĢi yapmayı sağlayan teknolojidir. Bir ADSL bağlantı
üzerinde 3 temel iletim kanalı vardır. Birincisi alıĢ kanalı (downstream) ikincisi gönderiĢ
kanalı (upstream), üçüncüsü de POST kanalı (Plane Old Telephone Service) olarak
adlandırılır. ADSL cihazların gerçek hızları üreticilere veya cihaz modellerine göre değiĢir.
ADSL hizmeti alabilmek için hizmeti sunan Ģirketin belirlediği hızları destekleyen bir ADSL
modem alınmalıdır. POST kanalı, ADSL iletim ortamı üzerinden telefon konuĢmasını
aktarmak için kullanılır.
ADSL modemler digital kodlama tekniği ile telefon hatlarını % 99 verimle kullanır.
Ayırıcı (splitter) adlı cihaz sayesinde internet bağlantısı sağlandığında bile telefon hattı
meĢgul edilmez.
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Resim 2.6: Splitter



Bağlantı ġekillerine Göre ADSL Modemler aĢağıdaki gibidir;


Ethernet modemler: Bilgisayarla olan bağlantılarını, üzerinde bulunan
ethernet portları ile sağlar. Bu sebeple bilgisayarda ethernet kartı
bulunması gerekir.



USB modemler: Bilgisayarla olan bağlantısını USB portu üzerinden
gerçekleĢtirir. Gücünü USB üzerinden aldığı için bilgisayarın kapanması
durumunda modem de kapanır.



PCI modemler: Kart halinde PCI yuvalarına takılan dahili modemlerdir.



Kablosuz modemler: Günümüzde evlerde ya da iĢyerlerinde daha çok
kablosuz (wireless) modemler kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Kablosuz
modemler, aynı anda hem ağ oluĢturulabilir hem de aynı ortamdaki
kablosuz ağ kartına sahip bilgisayarları da bu ağa dahil ederek internete
bağlar. Yapılması gereken; modemi uygun bir yere koyup adaptörünün ve
telefon hattının bağlantısının yapılmasıdır. Bundan sonra bir kablosuz ağ
kartı ile internete girmek oldukça kolaydır.

Resim 2.7: Kablosuz modem

2.8. Ağ Kurma
Bilgisayar ağı (network) sayesinde iki ya da daha çok bilgisayar bir birine
bağlanabilir; ağ içindeki bilgisayarlar birbiriyle iletiĢim kurabilir ve veri paylaĢabilir.
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ġekil 2.11: Ağ bağlantı Ģekli

Bilgisayar ağlarına duyulan gereksinimin temel nedeni, veri kaynaklarını paylaĢmak
ve iletiĢim kurmaktır. Veri paylaĢmak, sabit disklerde yer alan klasörlerin ve dosyaların
birçok kiĢi ya da istenilen diğer kiĢiler tarafından kullanılması, iletiĢim ise kullanıcıların
birbirleri ile haberleĢmesi anlamındadır.
Bilgisayar ağlarının bir diğer kullanım alanı da yazıcılar ve diğer çevre birimlerinin ve
uygulamaların paylaĢımıdır. Örneğin, bir bilgisayarda yüklü bir programın diğer
bilgisayarlar tarafından da kullanılması gibi.
Ağ üzerinde bilgisayarların nasıl yapılandırıldığına ve bilgilere nasıl eriĢildiğine göre
ağlar ikiye ayrılır:



Peer-to-peer Network. (eĢler arası)
Server-Based Network. (client/server)

EĢler arası (peer-to-peer) ağlarda genellikle sınırlı sayıda bilgisayar birbirine bağlıdır.
Bu bilgisayarlar düzey olarak aynıdır. Yani içlerinden birisinin ana bilgisayar olarak
kullanılması söz konusu değildir. Bir bağlantı aracılığıyla isteyen kullanıcılar birbirleriyle
iletiĢim kurar ya da dosya alıĢveriĢi yapabilir. Örneğin, Windows ortamında eĢler arası ağlar,
workgroup olarak, sunucu (server) temelli olan ağlar ise domain olarak bilinir.
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ġekil 2.12: Workgroup bağlantı Ģekli

Server-based (client/server) ağlarda bir ana bilgisayar vardır, bu ana makine
(dedicated server) olarak adlandırılır. Ana makine üzerinde ağ yönetimi yapılır. Ayrıca ağa
girecek (login) ya da bağlanacak herkes, bu ana makine üzerinde yer alan kullanıcı
hesaplarına göre kontrol edilerek bağlantı gerçekleĢtirilir. Böylece kullanıcı ve dosya
temelinde güvenlik sağlanmıĢ olur. Bunun dıĢında kullanıcının giriĢinde kimlik bilgilerinin
kontrol (authentication) iĢlemi yapılır.

ġekil 2.13: Ağ bağlantı Ģekli (Server-Based)

Bir ağın temel bağlantı elemanları; kablolar, ağ bağlantı adaptörleri (network kartları)
ve dağıtıcılar (hub) gibi birimlerden oluĢur. Bu elemanlar sayesinde network üzerindeki
bilgisayarlar birbiriyle bağlantı kurar.
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Network adaptörleri, (ağ bağdaĢtırıcısı ya da network kartı) bilgisayarla ağ kablosu
arasında fiziksel bağlantıyı sağlayan donanım birimleridir. Ağ adaptörü bilgisayara takılır.
Ardından kablo bağlantısı yapılır. Bunun yanı sıra ağ adaptörünün doğru çalıĢması için onun
iĢletim sistemi tarafından tanınması da gerekir. Bu iĢlem, iĢletim sisteminin kuruluĢunda
otomatik olarak yapılabileceği gibi daha sonra da yapılabilir. ĠĢletim sisteminin, bu ağ
adaptörünün sürücüsünü (driver) kurması gerekir.
Bir ağ adaptörü Ģu görevleri yerine getirir; Bilgisayardaki verileri alır ve kabloya iletir.
Aynı Ģekilde, kablodaki verileri alır ve bilgisayara iletir. Kablodan alınan verinin bilgisayar
için olup olmadığını belirler. Bilgisayarla kablo arasında veri akıĢını kontrol eder.


Ağda Kullanılan Kablolar

Bilgisayarlar kablo aracılığıyla birbirine bağlanırlar. DeğiĢik kablolama teknikleri ve
kablo tipleri Ģunlardır;



Koaksiyel kablo.(Coaxial cable)
DolanmıĢ çift kablo. (Twisted-Pair cable)
o
UTP. (Unshielded Twisted-Pair / Koruyucusuz dolanmıĢ-çift)
o
STP. (Shielded Twisted-Pair / Koruyuculu dolanmıĢ-çift)




Fiber optik kablo. (Fiber optic cable)
Koaksiyel kablo

Koaksiyel (eĢ eksenli) kablolar yaygın olarak kullanılan ağ kablolarıdır. Bu kabloların
yaygın olarak kullanılmasının baĢlıca nedenleri uygun fiyatı, hafifliği, esnekliği ve kolay
kullanılmasıdır. Koaksiyel kablo, bir iletken metal telin önce plastik bir koruyucu ile
ardından bir metal örgü ve dıĢ bir kaplamadan oluĢur. Bu koruma katları iletilen verinin dıĢ
etkenlerden korunmasını amaçlar. Koaksiyel kablonun içindeki tel, iletken verileri oluĢturan
elektronik sinyallerin taĢınmasını sağlar. Ġç tel genellikle bakırdır.

Resim 2.8: Koaksiyel kablonun dıĢtan ve içten görüntüsü

Koaksiyel kablonun Thin (thinnet) ve Thick (thicknet) olmak üzere iki tipi vardır.
Thinnet (ince) koaksiyel kablo 25 inç geniĢliğindedir. Yaygın olarak kullanılır.
Verileri sağlıklı olarak 185 metre uzağa iletebilirler. Thinnet koaksiyel kablolar RG-58
standardı olarak değiĢik biçimde üretilmektedir.
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Kablo
RG-58 /U
RG-58 A/U
RG-58 C/U RG-58
RG-59
RG-6
RG-62

Açıklama
Tekli bakır tel
Ġpli tel
A/U'nun askeri amaçlısı
Broadband iletim için (kablolu televizyon)
Broadband iletim için
ArcNet networkleri için

Tablo 2.1: Koaksiyel kablo tipleri

Thicknet ise daha kalın bir koaksiyel kablodur, 0.5 inç kalınlığındadır. Bu nedenle
thicknet kablolar daha uzun mesafe yaklaĢık 500 m‘lik veri iletiminde kullanılır.
Koaksiyel kabloların network adaptörüne bağlanması ve ayrıca iki kablonun birbirine
eklenmesi için değiĢik birimler kullanılır. Bu birimler Ģunlardır:
BNC kablo konektörü
o
o
o

BNC T konnektör
BNC Barrel konnektörü
BNC Sonlandırıcı

BNC kablo konnektörü, kablonun ucunda yer alır. T konnektör ise koaksiyel kabloyu
network adaptörüne bağlamak için kullanılır. Barrel konnektör ise iki koaksiyel kablonun
birbirine ağlanmasını sağlar. Sonlandırıcılar ise kablonun sonunda yer alır.
Bus yerleĢim biçiminde kurulan networklerde kullanılan koaksiyel kablonun iki
ucunda sonlandırıcı kullanılır. Bu sonlandırıcılar kablonun sonuna gelen sinyali yok eder.


DolanmıĢ çift kablo (Twisted-Pair)

LAN'larda ve sınırlı veri iletiminde kullanılan bir diğer kablolama türü de dolanmıĢ
çift kablo (twisted-pair) kablolardır. Twisted-Pair kablo iki telden oluĢan bir kablodur.
Twisted-pair kablolar UTP (Unshielded Twisted-Pair) ve STP (Shielded Twisted-Pair)
olmak üzere iki çeĢittir
10BaseT networklerde ve diğer LAN ortamlarında yaygın olarak UTP kablolar
kullanılır. Maksimum UTP kablo uzunluğu 100 m dir. UTP kablo iki izoleli bakır kablodan
oluĢur. UTP kablolar ayrıca telefon sistemlerinde de kullanılır.
UTP birbirine dolanmıĢ çiftler halinde ve en dıĢta da plastik bir koruma olmak üzere
üretilir. Kablonun içinde kablonun dayanıklılığını arttırmak ve gerektiğinde dıĢtaki plastik
kılıfı kolayca sıyırmak için naylon bir ip bulunur. (resim 2.9 da görülüyor) Tel çiftlerinin
birbirine dolanmıĢ olmaları hem kendi aralarında hem de dıĢ ortamdan oluĢabilecek sinyal
bozulmalarının önüne geçmek için alınmıĢ bir tedbirdir.

34

Resim 2.9: UTP kablo

STP kablo Token Ring ağlarında kullanılmıĢtır ancak ethernet ağları için tercih
edilmeyen bir kablo tipidir.


Fiber optik kablo

Fiber-optik kablolar, verileri ıĢık olarak ileten yüksek teknoloji iletim ortamlarıdır.
Fiber optik kablolar hızlı ve yüksek kapasiteli veri iletimi için uygundur. Özellikler 100
Mbps hızında veri iletimi için kullanılır. Verilerin güvenliği açısından daha iyidir. Çünkü
ıĢık olarak temsil edilen veriler baĢka bir ortama alınamaz. Fiber optik kablo iletken
olmadığı için elektriksel yalıtımın zorunlu olduğu yerlerde, binalar arasındaki toprak alan,
kimyasal fabrikalar ve askeri üsler gibi küçük bir elektrik akımının patlamaya neden
olabileceği ortamlarda kullanılması idealdir.

Resim 2.10: Fiber optik kablo

UTP veya diğer kabloların aksine, fiber optik kablodan bilgi çalmak çok daha zordur.

2.8.1. Kablosuz iletiĢim
Kablosuz iletiĢim, kablonun bir iletim medyası olarak kullanılmadığı bir network
türüdür. Networkler kısmen kablolu ve kablosuz olabilir. Kablosuz networkler bazı
durumlarda çok kullanıĢlıdır. Bunlardan bazıları;




GiriĢ çıkıĢı çok olan iĢlek alanlarda.
Ġzole edilmiĢ alanlarda.
Çok sık değiĢtirilen mekânlarda.

35




Tarihi binalar gibi kablo delikleri açılamayacak olan yapılarda.
Güvenlik gerektiğinde.

Kablosuz networkler üç kategoriye ayrılırlar bunlar;




LAN için
LAN geniĢletmeleri için.
Mobil bilgisayar kullanımı için.

Bu kategoriler arasındaki fark, iletiĢim yöntemleridir. LAN'lardaki kablosuz iletiĢim
genellikle bilgisayarlara takılan bir transceiver (telsiz) birimi ile sağlanır. Bu aygıtlar,
sinyalleri yayınlar ve alır.
Kablosuz iletiĢimde dört teknik kullanılır bunlar;





Ġnfrared.
Laser.
Dar-bant radyo. (tek frekens)
GeniĢ-spektrum radyo.

Ġnfrared kablosuz networklerde verileri taĢımak için infrared ıĢık kullanılır. Bu
yöntemde sinyal gönderme hızı yüksektir. Genellikle 10 Mbps.
Laser teknolojisi de infrared kullanımına benzer.
Dar-bant radyo da ise veriler bir radyo istasyonundan yayınlanıyormuĢ gibi yayınlanır.
Aynı frekanstan gönderen ve alıcı, verileri birbirine iletir.
GeniĢ-spektrum radyo yayını ise geniĢ bir frekans aralığı kullanır. Bu yöntem özellikle
dar-bant sorunlarını çözmek için geliĢtirilmiĢtir. Gönderimde güvenlik için kodlama yapılır.
Tipik hız 250 Kbps dir.

2.8.2. Kablolu iletiĢim
Ethernet ortamı: Bilgisayarların kablolarla birbirine bağlandığı yerel ağ ortamıdır.
Bu ortamda yer alan unsurlar; ethernet kartları, ağ kabloları, kablo bağlantı sistemleri, kabin
ve kabinetler, patch panel denilen merkezi kablo dağıtım ve toplama panelleridir.
Çift bükümlü kabloları sonlandırmak için RJ (Registered Jack) serisi konnektörler
kullanılır. RJ serisinde çeĢitli konnektörler vardır. Bunlar içinde en yaygın olanı, RJ–45
konnektördür.
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Resim 2.11:RJ-45 konnektörü

RJ–45 konnektörü kabloya takmak için bazı aletler gerekir. Bu aletler kabloyu
soymak, bükümlü çiftleri ayırmak, kabloyu kesmek ve kabloyu konnektöre takmak için
gerekir.
Kablo sıkma pensesi, kablonun RJ–45 ya da RJ–12 konnektörlerine takılıp sıkılması
amacıyla kullanılır.

Resim 2.12: Kablo sıkma pensi

Çift bükümlü kabloları, konnektörlere takmadan önce soymak, çiftleri ayırmak ve
uçlarını kesmek gerekir. Bunun için kablo temizleme, soyma, koruma ve kesme aletleri
kullanılır.

Resim 2.13: Kablo temizleme, bükümlü çiftleri ayırma aleti

Kablolar hazırlandıktan sonra çalıĢtığını test etmek için test cihazları kullanılır.
Kabloların uçlarına takılan iki parça halindeki bu cihazlar ile kabloların sinyali iletip
iletmediği anlaĢılabilir.

Resim 2.14: Kablo test cihazları
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Sadece 2 bilgisayar veya cihaz arasında bağlantı Crossover (Çapraz) bağlantı ile
gerçekleĢtirilir. Bu bağlantının sağlanması için her bilgisayarda bir network kartı takılmıĢ ve
sürücülerinin doğru yüklenmiĢ olması gerekir.
Crossover kablonun hazırlanıĢı aĢağıdaki gibidir:
Bu iĢlem için uygun uzunlukta bir CAT5 kablo ve iki adet RJ45 soket gerekir.
Öncelikle sarmal çiftlerin kablo uçlarının nasıl dizilmesi gerektiği bilinmelidir.

Resim 2.15: Sarmal Çiftler Crossover kablonun ucundaki renk sıralaması



Kabloların uçları, RJ-45 konnektöre basılmadan önce uygun bir biçimde açılır.
Bu iĢlem için kablo sıkma pensesinin üzerinde kablo sıyırma bıçağı varsa
kullanılabilir. Sarmal çiftlerin uzunluğu 1.2 cm – 1.4 cm civarında seçilirse
kablo düzgün biçimde sıkıĢır. Aksi takdirde RJ-45 konnektörde kabloyu
sıkıĢtırıp çıkmasını engelleyecek olan kısım kabloyu tam olarak kavrayamaz.

Resim 2.16.:Renk sıralamasının uygulaması

 Sarmal çiftler, uygun renk sıralamasına konularak RJ-45 sokete yerleĢtirilir.

Resim 2.17: Kablonun RJ-45 konnektörü içerisindeki görünümü
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Kablo RJ-45 içerisine düzgünce yerleĢtirildikten sonra kablo sıkma pensesi ile
sağlam bir biçimde kablonun bir ucu RJ-45 konnektöre sabitlenir.

Resim 2.18: RJ-45 konnektörüne kablonun sıkıĢtırılması



Diğer ucun yapımında sarmal çiftler birincisinden farklı olarak aĢağıdaki Ģekil
2.14‘daki gibi dizilir.

ġekil 2.14: Crossover kablonun diğer ucuna ait renk sıralaması renk sıralamasının uygulanmıĢ hali



Kablonun yapımı tamamlandıktan sonra RJ–45 konnektörler, bilgisayarların
Ethernet kartlarına takılır.

Kabloların takıldığı bilgisayarlar açılır. Eğer iki bilgisayar veya cihazdan biri açılırsa
bağlantı durumu değiĢmez; kablonun takılı olmadığı uyarısı alınır. Ancak her iki bağlantı
noktasına da güç verildiği zaman bağlantı aktif olur.
Kurulan bağlantı bir türlü aktif hale gelmiyor ve kablonun takılı olmadığı uyarısı
alınıyorsa ve donanımlarda bir problem yoksa bunun nedeni, hazırlanan kablodur.
Kablolarda iki türlü hata olabilir. RJ–45 pinlerinden biri veya daha fazlası tellere temas
etmiyordur ya da RJ–45 network Ethernet kartındaki sokete tam olarak oturmuyordur. Böyle
durumlarda öncelikle RJ–45 pinlerinin tellere temas edip etmediğinin test edilmesi gerekir.
Bunun için kablo test cihazları kullanılır. Kablonun her iki ucuna takılı olan RJ-45
konnektörler kablo test cihazına takılarak iletkenlik olup olmadığı ölçülür. Eğer bazı pinler
arasında iletkenlik problemi varsa kablo sıkma pensesi ile konnektörler tekrar sıkılır. Eğer
problem giderilemiyorsa RJ–45 konnektörler sökülüp yenilerinin yapılması gerekir.
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Tüm iĢlemlere rağmen iletiĢim kurulamıyor, kurulsa dahi kopmalar, paket kayıpları
gibi problemler oluyorsa kablo içerisindeki tellerde kırılma veya kablonun geçtiği yerlerde
kabloya etki eden manyetik etkiden Ģüphe edilebilir.
Birden fazla bilgisayar ve cihazdan oluĢan bir ağ, hub veya switch yardımıyla
birbirine bağlanır. Ağda bulunan bilgisayarlar, modem sayesinde ortak olarak internete
eriĢebilir. ġekil itibariyle bir noktadan çıkan bu bağlantılar yıldıza benzetildiği için bu yapı
yıldız topolojisi olarak adlandırılır.

ġekil 2.15: Hub veya switch ile oluĢturulmuĢ ağ

Hub veya switchler ile kullanılacak kablolar RJ-45 konnektörlere 568A ve 568B
standardına göre dizilir.

ġekil 2.16: 568A standardı
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ġekil 2.17: 568B standardı

Yerel ağlarda kullanılan CAT5 kablo sıralaması; turuncu - beyaz, turuncu, yeĢil beyaz, mavi, mavi - beyaz, yeĢil, kahverengi - beyaz, kahverengi olmalıdır. Dikkat edilirse
crossover kabloda kablonun bir ucundaki renk sıralamasıyla diğer ucundaki renk sıralaması
birbirinden farklıydı. Straight through kablolarda ise her iki uçtaki kablo diziliĢi birebir
aynıdır. Kısaca, RJ-45 konnektörde 1. pine denk gelen renk, diğer uçta yine 1. pinde
olmalıdır. Bunu gerçekleĢtirmek için iki tane renk dizilimi standardı mevcuttur. Kablonun bir
ucu 568A sıralaması ile yapılmıĢsa diğer ucu da mutlaka aynı dizilimde olmalıdır. Hâlbuki
crossover kablo bağlantısında, kablonun bir ucu 568A diziliminde ise diğer ucu 568B
dizilimindedir.
Her bir bilgisayar veya cihaz için bir kablo hazırlanmalıdır. Kablo dizilimine dikkat
ederek RJ-45 konnektörler hazırlandıktan sonra kabloların bir ucu hub‘a diğer ucu ise
bilgisayar ve cihazlara takılır. Eğer kablolarda bir problem yoksa ağ kullanıma hazırdır.

Resim 2.19: Kablonun huba takılmıĢ hali

Ġki hub arasında haberleĢmenin sağlanabilmesi için normalde mevcut olan uplink
portu ve bu portlar arasında kullanılacak olan straight through, yani düz kablo yeterli olur.
Hublar herhangi bir porttan aldığı veriyi diğer bütün portlara dağıtır. Ġki hub arasında
bağlantı kurulurken bu özellikten faydalanılır. Eğer hublardan birinde uplink portu yoksa
veya çalıĢmıyorsa bir crossover kablo kullanarak bağlantı yapılır. Bunun için her iki hub
üzerinde de herhangi bir port kullanılabilir.
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2.8.3. Ağ ayarları
Bilgisayarın ağı görmesi için öncelikle ethernet kartının bilgisayara tanıtılması gerekir.
Bunun için Denetim Masası'nda Yeni Donanım Ekle'ye tıklanarak ethernet kartı tanıtılır.
Ethernet kartı bilgisayara tanıtıldıktan sonra masaüstünden veya BaĢlat‘dan Ağ
Bağlantılarım tıklanır.

Resim 2.20: Ağ bağlantılarım ekranı

Ev veya küçük iĢyeri ağı kur tıklandığında Ağ Kurulum Sihirbazı devreye girer.

Resim 2.21: Ağ kurulum sihirbazı ekranı
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Ağ kurulum sihirbazına hoĢ geldiniz ekranında Ġleri komutu tıklanır.

Resim 2.22: Ağ kurulum sihirbazı kontrolleri ekranı

Ağ kurulum sihirbazında gerekli olan yazılı kontroller yapıldıktan sonra Ġleri komutu
tıklanır.

Resim 2.23: Bağlantı yönetimi ekranı
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Daha sonra bağlantı yöntemi seçilir ve ileri komutu tıklanır.

Resim 2.24: Ağdaki bilgisayara ad ve açıklama yazılan ekran

Ağda bulunan bilgisayara bir ad ve açıklama yazılır ve Ġleri komutu tıklanır.

Resim 2.25: ÇalıĢma grubu tercih ekranı
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Daha sonra ağdaki tüm bilgisayarlar için aynı olmak koĢulu ile bir ağ adı verilir ve
çalıĢma grubu oluĢturulur, Ġleri komutu tıklanır.

Resim 2.26: Bilgisayarda aynı çalıĢma grubu bulunan tüm bilgisayarların göründüğü ekran

ÇalıĢma grubundaki bir bilgisayara Ağ Bağlantılarım ikonundan çalıĢma grubu
bilgisayarlarını göster komutuna çift tıklanarak ulaĢılabilir.

2.9. Ġntranet-Extranet
Ġç ağ, (Intranet) TCP/IP protokol kümesi ve web teknolojisine dayanan kurum içi özel
iletiĢim ağıdır. Temel olarak internette kullanılan protokol ve hizmetleri herkese açık değilse
kurum içinde özel amaçlı kullanmaya dayanır. Kurumlar sahip oldukları iç ağlarını bir
güvenlik duvarı aracılığıyla internete bağlayabilir; böylece kurum içinden internete eriĢimler
sağlanabildiği gibi, dıĢarıya yapılacak eriĢimlere de belirli sınırlamalar altında izin
verilebilir.
DıĢ ağ, (Extranet) kurumların iç ağlarını oluĢtururken uzakta bulunan Ģube veya
ofislerini internet gibi herkese açık bir iletiĢim ortamı üzerinden bağlamalarıyla oluĢan özel
ağdır. Özel bilgilerin herkese açık ortamlardan geçirileceği için dıĢ ağda Ģifreleme (crypto)
ve gizliliğin (security) sağlanması gerekir.
Özel sanal ağ, (Virtual Private Network, VPN) kuruma ait özel bilgi ve veriyi internet
gibi herkese açık ağlar üzerinden aktarılmasını sağlar. Ġnternet gibi geniĢ bir alana yayılmıĢ
bir ağın, kurumsal bir iĢletmenin uzaktaki ofisleri ile güvenli bir iletiĢim yapılacak biçimde
internet üzerinden bağlanması sanal ağ oluĢturmasıdır.
Merkez ve Ģubelerin internete çıkıĢlarında birer güvenlik duvarı vardır. Güvenlik
duvarlarının, böyle bir uygulamadaki iĢlevi, iletiĢim yapılacak noktalar arasında tünel
oluĢturmasıdır. Bu tünel üzerinden, özel bilgi ve veri internete çıkarılmadan önce Ģifrelenir
ve gelen ĢifrelenmiĢ paketlerden gerçek veri elde edilir.
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Özel sanal ağ uygulamasında, temelde biri kullanıcı-geçit yolu diğeri geçit yolu-geçit
yolu olarak adlandırılan iki tür bağlantı yapılır. Kullanıcı-geçit yolu bağlantısında doğrudan
kullanıcı bilgisayarı ile geçit yolu arasında bir ĢifrelenmiĢ tünel kurulur. Kullanıcı tarafında
yüklü olan yazılım, gönderme iĢleminden önce veriyi Ģifreler ve özel sanal ağ üzerinden alıcı
taraftaki geçit yoluna gönderir; alıcının verdiği yanıt da önce geçit yoluna gider ve orada
Ģifrelenerek kullanıcıya gönderilir. Geçit yolu-geçit yolu bağlantısında birbiriyle iletiĢimde
bulunacak sistemler, kendi taraflarında bulunan geçit yoluna baĢvurur. Kullanıcı sistemleri,
verilerini geçit yollarına gönderir ve onlar kendi aralarında Ģifreli olarak iletiĢimde bulunur.

2.10. Bant GeniĢliği
Bant geniĢliği, iletiĢim kanalının kapasitesini belirler. Bant geniĢliği ne kadar büyükse,
belli bir süre içinde aktarılabilecek verinin hacmi de o kadar büyük olur. Ġnternette bant
geniĢliği internetin en büyük sorunlarından biridir. Özellikle büyük siteler büyük bant
geniĢliği kullanır. Bu bant geniĢliğini verimli kullanabilmek ve belli trafik türlerine öncelik
verebilmek için geliĢtirilmiĢ teknolojiler mevcuttur.
Digital bant geniĢliği, saniyedeki bit sayısı cinsinden ölçülür. Analog bant geniĢliği,
Hertz (Hz) veya saniyedeki dalga sayısı cinsinden ölçülür.
Limitler, aylık kullanılabilecek bir bant geniĢliği limiti, kiĢiye tahsis edilir. Bu limit,
seçilen hosting paketine göre değiĢir. KiĢiye ayrılan bant geniĢliği kullanımı limiti geçtiği
zaman, limit hesabı bir sonraki ayın baĢlangıcına kadar durdurulur. Ek bant geniĢliği satın
alınması veya paketin bant geniĢliği limiti yeterli bir pakete yükseltilmesi durumunda hesap
tekrar açılır.
Veri transfer hesabı, aylık 50 MB bant geniĢliğinin var olduğu ve 5MB‘lık bir dosya
transfer edileceğini zaman, bu dosya 10 kere indirildiğinde kiĢiye ayrılan bant geniĢliği limiti
dolmuĢ olur ve o ay içerisinde baĢka hiç bir veri alınamaz.
Anlık bant geniĢliği ise o an için alınabilecek en fazla veri miktarıdır. Örneğin; anlık
bant geniĢliği 15.000 Kb olan bir web sitesinde her kullanıcının anlık 15 Kb aldığını
düĢünürsek, o anda en fazla 1000 kiĢi veri alabilir. Fazla büyük olmayan siteler için aylık 12 Gb bant geniĢliği yeterlidir. Orta ölçekli siteler içinse 2-10 Gb arası bant geniĢliği olabilir.
Anlık bant geniĢliği genelde sınırsızdır. Hostinglerde en pahalı Ģey, bant geniĢliğidir. Arama
motorlarının portlarının en büyük kötülüğü, sitelerin bant geniĢliğini çok kullanmasıdır.
Çünkü bulduğu bütün verileri çeker ve bilgi kirliğine neden olur.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ağlar arası iletiĢimi ayırt ediniz.
 Konuyu
altını
çizerek
tekrar
okumalısınız.
 Bilgisayarın kasasını açarak, bu
öğrenme faaliyetinde gördüğünüz
bilgisayar
parçalarını
yerinde
inceleyebilirsiniz.
 Anlamadığınız
bölümü
öğretmeninize sorarak daha detaylı
bilgi alabilirsiniz ya da Ġnternetten
araĢtırabilirsiniz.

 Ağ topolojilerini ayırt ediniz.
 Ağ protokol standartlarını ayırt ediniz
 Ağ çeĢitlerini ayırt ediniz.
 Ağ cihazlarını ayırt ediniz.
 Ġntranet ve extraneti ayırt ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, LAN ağların özelliğidir?
A) KiĢisel uygulamalardır.
B) DıĢa kapalı ağlardır.
C) Bilginin paylaĢılamaması.
D) Web tabanlı olmalarıdır.

2.

AĢağıdakilerden hangisi, küçük bir ağı kurmak için kullanılan cihazlardır?
A) Kablo + yönlendirici.
B) Ağ kartı + kablo.
C) Ağ kartı + hub.
D) Anahtar + modem.

3.

AĢağıdakilerden hangisi, topolojinin tanımıdır?
A) Baz istasyonu.
B) Plan.
C) Kroki.
D) YerleĢim Ģekli.

4.

AĢağıdakilerden hangisi, TCP/IP'yi oluĢturan katmanlar biri değildir?
A) Ağ ulaĢım katmanı.
B) Internet katmanı.
C) Oturum katmanı.
D) Uygulama katmanı.

5.

Digital sinyali, analog sinyale çevirerek kablo üzerinden iletilmesini sağlayan cihaza
ne denir?
A) Modem.
B) Firewall.
C) Hub.
D) ADSL.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise ―Modül Değerlendirme‖ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Dosya Ģifreleme iĢleminde, bir dosyaya kaç farklı Ģifre konabilir?
A) 3
B) 4
C) 2
D) 1

2.

Bilgisayar virüsleri aĢağıdakilerden hangisine zarar verir?
A) Donanıma
B) Yazılımlara
C) Verilere
D) Hepsine

3.

AĢağıdakilerden hangisi amacına uygun sitelere girmeye zorlayan, reklam amaçlı
yazılmıĢ virüs yazılımlarıdır?
A) Spy. (casus yazılımlar)
B) Worm. (solucanlar)
C) Ağ virüsleri.
D) Multi partite virüsleri.

4.

Ağ sisteminin ilk uygulaması Amerika‘da 1969 yılında hangi isimle çalıĢmaya
baĢlamıĢtır?
A) ARPA
B) ARMACOM
C) NETWORK
D) DARPA

5.

TCP/IP'yi oluĢturan katmanlardan hangisi, bilginin karĢı tarafa ulaĢtırılmasından
sorumludur?
A) Ağ ulaĢım katmanı (Network Access Layer)
B) Internet katmanı (Internet Layer)
C) TaĢıma katmanı (Host-to-Host Transport Layer)
D) Uygulama katmanı (Application Layer)

6.

Ġnternet, aĢağıdaki ağlardan hangisine örnektir?
A) GeniĢ alan ağı
B) Yerel alan ağı
C) Metropol alan ağı
D) Genel alan ağı
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7.

Ağ sisteminde kendisine gelen bilgiyi, gitmesi gerektiği yere değil de portlarına bağlı
bütün bilgisayarlara yollayan eleman, aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Swich.
B) Modem.
C) Yönlendirici.
D) Hub.

8.

Fiber optik kablo, aĢağıdakilerden hangisidir?
A) 10Base2.
B) 10BaseF.
C) 10Base5.
D) 10BaseT.

9.

Koaksiyel kabloların network adaptörüne ve iki kablonun birbirine eklenmesi için
aĢağıdaki birimlerden hangisi kullanılır?
A) Barrel konnektörü.
B) T konnektör + sonlandırıcı.
C) Kablo konnektörü + sonlandırıcı.
D) Hepsi.

10.

Hub veya switchlerde kullanılan kablolar RJ–45 konnektörlere hangi standarda göre
dizilir?
A) 568B.
B) 568A ve 568B.
C) 568A ve 568C.
D) 568C.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
C
B
D
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
C
D
C
A

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
D
A
D
C
A
D
B
D
B

51

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


Aksu Mustafa, Bilgisayar Programlarının Fikri Mülkiyet Hukukunda
Korunması, Beta, Ġstanbul 2006



ATEġ Mustafa, Fikri Hukukta Eser, Turhan Kitapevi, Ankara 2007



KARAKAYA, Mevlüt; Burhan ÇĠL ve Selami ERYILMAZ, "Bilgisayar Ders
Kitabı Lise 2". Tutibay Yayınları. Eylül 1993.



ERKUN Rıza Cem, "Bilgisayar Virüsleri", PC Magazıne Türkiye. Temmuz
1997, Sayı 44, S.71-75.



BANGER Gürcan, "Bilgisayar Virüsleri", Bilim Teknik Yayınları. Ekim 1991.



http://www.emo.org.tr/ekler/1440ca9ca2c5e0b_ek.pdf?dergi=2 (21.11.2010).



http://www.sahhan.com/network/ProtokollerveStandartlar.asp(21.11.2010).



http://elektroteknoloji.com/blog/gecityolu-gateway-nedir/(21.11.2010).



http://www.webmastersitesi.com/network-internet/asymmetric-digitalsubscriber-line-asimetrik-sayisal-abone-hatti.8183(28.11.2010).



http://www.bilimveteknoloji.info/gecit-yolu-aygitlari-gateway/(28.11.2010).



http://www.bilgisayardershanesi.com/yerel_htm/kablo_tipleri.htm(12.11.2010).



http://www.turkeyforum.com/satforum/showthread.php?t=253464(21.11.2010).



http://www.webmastersitesi.com/network-internet/network-kurulumu-resimlianlatim.41162(12.11.2010).



http://www.frmartuklu.net/windows-xp/160978-windows-xp-ag-kurulumresimli-anlatim.html(15.11.2010).



http://www.sahhan.com/network/ProtokollerveStandartlar.asp(18.11.2010).



http://www.ansiklopedim.com/ detay/177/Internetin-Tarihcesi.htm(29.11.2010).



http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr&langpair=en%7Ctr&u=http://en.wi
kipedia.org/wiki/Computer_networking(5.12.2010).



http://www.av.ibm.com/(10.11.2010).



http://www.datafellows.com/(01.12.2010).



http://www.msxlabs.org/forum/bilgisayar-bilesenleri-hardware/51750bilgisayar-agi-network-nedir.html (02.12.2010).



http://www.dosyaarsivi.com/web-hacking-security/635-bilgisayar-kullaniminda12-guvenlik-onlemi.html (16.11.2010).

52



http://www.1forum.us/guvenlik/temel-guvenlik-onlemleri3655.html(19.11.2010).



http://www.karacabayer.av.tr/default.aspx?content=article1(01.12.2010).



http://www.lojistikzirvesi.com/tr/article.asp?ID=1174 (29.11.2010).



http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/dersler/ebb/ebb467-guz2000/halep.html(20.11.2010).



http://www.pcnet.com.tr/forum/donanim/81961-bilgisayari-acma-sifresini-nasilkoyacagim.html (19.11.2010).



http://www.bilgisayardefteri.com/iby_guvenlik_duvari.php (11.11.2010).



http://www.webhatti.com/yazilim-genel/50940-klasor-sifrelemeye-son-gizlememukemmel-%DFise-programsiz.html (24.11.2010).



http://www.hukuksokagi.com/incelemeler/makaleler/187-internet-ve-telifhaklari.html (25.11.2010).



tr.wikipedia.org/wiki/Bilgisayar_güvenliği(15.11.2010).

53

