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Kompüter şəbəkələrin işlənməsi, inkişafı 
Xronoloji olaraq qlobal şəbəkələr (Global-Area Networks) birinci meydana gəldi, yəni müxtəlif ölkə və şəhərlərdə 

yerləşən səpələnmiş kompüterlərin birləşdirilməsi ilə əldə edilən şəbəkələr nəzərdə tutulur. Qlobal şəbəkələr 

yaradılan zaman ilkin olaraq müasir hesablama şəbəkələrinin əsas ideyaları və konsepsiyaları təklif edilmişdir. 

Bunlardan, məsələn, kommunikasiyalı protokolların çoxsəviyyəli təşkili, paketlərin kommutasiyasının 

texnologiyası, şəbəkələrin tərkib hissələrində paketlərin marşrutlaşdırılması və sairələrini göstərmək olar. 

Qlobal kompüter şəbəkələri geniş yayılmış köhnə qlobal telefon şəbəkələrinin varisi hesab olunur. Qlobal 

kompüter şəbəkələrinin yaradılmasının səbəbi onunla əsaslandırılır ki, telefon şəbəkələrində uzun müddət 

müvəffəqiyyətlə istifadə olunan kanalların kommutasiya prinsiplərindən imtina etməsi oldu. 

Birinci qlobal şəbəkələrdə əksər hallarda, tamam başqa məqsədlər üçün nəzərdə tutulan mövcud əlaqə 

kanallarından istifadə olunmurdu. Məsəslən, qlobal şəbəkələrdə uzun illər, analoq şəklində yalnız bir danışığı ötürə 

bilən tonal tezlikli telefon kanalrrı əsasında yaradıldı. Ancaq belə kanallarda diskret kompüter verilənlərinin 

ötürülmə sürətləri olduqca kiçikdir (saniyədə 10 k/bit). Kiçik ötürmə sürətindən başqa belə kanalların digər nöqsanı 

da vardır: ötürülən siqnallarda əhəmiyyətli təhrif olunmalar baş verir. Aşağı keyfiyyətli əlaqə kanallarından istifadə 

etməklə yaradılan qlobal şəbəkə protokolları verilənlərin bərpası və mürəkkəb mərhələ nəzarətlə fərqlənir. Belə 

şəbəkələrə tipik misal 70-ci illərin əvvəllərində işlənmiş X.25 şəbəkəsini göstərmək olar. Bir sözlə qlobal kompüter 

şəbəkələrinin tərəqqisi telefon şəbəkələrinin tərəqqisi ilə izah oluna bilər. 

80-ci illərin sonunda meydana gələn sinxronlu rəqəmli ierarxiyalı texnologiyalı (Synchronous Digital 

Hierarchy, SDH) rəqəmli kanalların işləmə sürətini  10 Qbit/san. qədər, spektral multipleksləşdirmə (Deamsc Wave 

Division Multiplexing, DWDM) texnologiyası isə yüz qeqabitə qədər hətta saniyədə bir neçə terabitə qədər 

genişləndirdi. 

Hal-hazırda qlobal şəbəkələr servislərin müxtəlifliyinə və keyfiyyətinə görə belə münasibətdə uzun müddət 

lider hesab olunan lokal şəbəkələri qabaqlaya bildi. 

İndi isə lokal şəbəkələrin işlənməsi, inkişafı və tətbiqi sahələri haqqında qısa məlumat qeyd edək: 

70-ci illərin əvvəllərində olduqca vacib hadisə baş verdi ki, bu da kompüter şəbəkələrinin təkamülünə 

böyük təsiri oldu. Kompüter komponentlərinin istehsalı sahəsində texnoloji sıçrayış nəticəsində böyük inteqral 

sxemləri (BİS) meydana gəldi. Müqayisə olunacaq dərəcədə kiçik dəyərli və yüksək funksional imkanlara malik 

olması mini kompüterlərin yaradılmasına səbəb oldu. 

Artıq müəssisələrin kiçik bölmələrində belə özlərinə məxsus xüsusi kompüterlərin əldə edilməsi imkanı 

yarandı. Mini kompüterlərdə texnoloji avadanlıqların, anbarların və sairələrin idarə olunma məsələləri yerinə 

yetirilməyə başlandı. Beləliklə, bütün müəssisə üzrə kompüterlərin paylanması dövrü başlandı. Ancaq bu zaman 

təşkilat və müəssisələrin bütün kompüterləri avtonom işləməyə davam edirdi. Buna baxmayaraq, zaman keçdikcə 

istifadəçilərin hesablama texnikasına olan tələbləri günü-gündən artırdı. Onları, özlərinə məxsus kompüterlərdə 

fərdi işləmə qane etmirdi. Onlar avtomatik rejimdə kompüterdəki verilənlərlə, başqa bölmələrin istifadəçiləri ilə 

informasiya mübadiləsi etmək arzusuna düşməyə başladılar və buna ehtiyac yarandı. 

Lokal hesablama şəbəkələri (local Area Networks, LAN)-kiçik sahələrdə yerləşdirilmiş kompüterlərin 

birləşdirilməsidir, adətən 1-2 km məsafədə yerləşdirilmiş kompüterlərdə nəzərdə tutulur. Bəzi hallarda lokal şəbəkə 

daha böyük əraziyə malik olur (məsələn, bir neçə 10-15 kilometrlər də ola bilər). Ümumi halda lokal şəbəkə 

kommunikasiyalı sistem olmaqla bir təşkilata yaxud müəssisəyə aiddir. 

Əvvəllər, kompüterlərin bir-biri ilə birləşdirilməsi üçün standart olmayan proqram-aparat vasitələrindən 

istifadə olunurdu. Kabellərdə, əlaqə xətlərində özlərinə məxsus verilənlərin təsvir olunma üsullarından istifadə edən 

müxtəlif qurğuların qoşulması nəzərdə tutulurdu. Bu zaman yalnız konkret kompüter modelləri, məsəslən, PDP-

11/40-dan istifadə olunurdu. Elə ona görə də 80-ci illərin ortalarında lok al şəbəkələrin işlənməsi vəziyyəti kordinal 

olaraq dəyişdi. Kompüterlərin şəbəkələrə qoşulması texnolgiyasının təsdiqlənmiş standartı meydana gəldi. 

Ethernet, Arcnet, Token Ring, Token Bus, sonralar isə-FDDİ. Bu külli məhsullar lokal şəbəkələrin yaradılması 

üçün ideal elementlər oldu. Bir tərəfdən, şəbəkə proqramı təminatının işlənməsi üçün kifayət qədər güclü çıxış yolu 

oldu, digər tərəfdən massivlərinin o cümlədən perferiya qurğularının bölünməsi və mürəkkəb məsələlərinin həlli 

üçün hesablama gücünün birləşməsi ehtiyacı var idi. Bununla da fərdi kompüterlərin vəzifə və funksiyaları olduqca 

genişlənməyə başladı-verilənlərin emal və saxlanması icra olunmaqla mini kompüterlər yavaş-yavaş sıxışdırıldı. 

Lokal şəbəkələrin bütün standart texnologiyaları kommutasiyanın müvəffəqiyyətlə sınaqdan çıxmış o prinsipinə 

əsaslanır ki, qlobal şəbəkələrdə verilənlərin ötürülməsi zamanı nisbətən özünəməxsus üstünlüklərə malikdir-

paketlərin kommutasiya prinsipi. 

Standart şəbəkə texnologiyaları lokal şəbəkələrin yaradılma prosesini incə işdən küt qəbiliyyətsiz işə 

çevirdilər. Şəbəkənin yaradılması üçün uyğun standartlarının, məsələn Ethernet şəbəkə adapterini əldə etmək   

kifayət edirdi. Yəni, standart söküklərlə adapterləri kabelə birləşdirib kompüterə çox istifadəli əməliyyat 

sistemlərindən birini müəyyən etməklə (quraşdırılmaqla)-məsələn, Novell Net Ware tamamlamaq olar. Bundan 

sonra şəbəkəyə hər yeni kompüterin birləşməsi onun normal işləməsinə maneçilik yaratmır və problem meydana 

gəlmir, təbiidir ki, əgər şəbəkəyə həmin texnologiyaya uyğun adapter qoşulmuş olarsa. 

Lokal şəbəkə quraşdırıcıları istifadəçilərin işinin təşkilinə çoxlu yeniliklər gətirdi. Lokal şəbəkələrdə 

istifadə olunan şəbəkə resurslarına müraciət olunma qlobal şəbəkələrə nisbətən olduqca sadə və daha 

uyğunlaşdırılmış şəkildə əldə edildi. Digər tərəfdən bu zaman istifadəçilər, bölünən resurslarda mürəkkəb 

idendifikatorların yadda saxlanmasından azad olunur. Bu məqsədlə lokal şəbəkə sistemi qəbul ediləcək  forma üçün 
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ehtiyatlar siyahısı təqdim edir, məsələn, agacvari struktur şəklində (ehtiyatlar “ağacı”). Başqa bir misal, şəbəkədəki 

istifadəçilərin işinin təkmilləşdirilməsi ondan ibarətdir ki, istifadəçi uzaqlaşdırılmış resurslara birləşdirildikdən 

sonra lokal resurslara işlədiyi, istifadə etdiyi həmin əmrlərin köməyi ilə müraciət etmək olar. 

Sual meydana gələ bilər ki, nəyə görə bütün bu uyğunluqları istifadəçilər lokal şəbəkənin gəlməsi ilə əldə 

etdilər. Bütün bu qeyd olunanlar əsas etibarı ilə lokal şəbəkələrdə keyfiyyətli kabel əlaqə xətlərindən istifadə etmək 

hesabına əldə edilir. Bunu qeyd etmək kifayətdir ki, hətta birinci nəsil şəbəkə adapterləri verilənlərin 10M bit/san 

sürətlə ötürülməsi təmin edildi. 

Nəhayət 90-cı illərin sonunda lokal hesablama şəbəkələrinin texnologiyaları içərisində aşkar lider müəyyən 

edildi-Ethernet ailəsi. Buraya klassik texnologiya daxil edildi-10 Mbit/san ilə işləyən Giqabit Ethernet. Sadə 

alqoritmlərlə işləmə Ethernet avadanlığının kiçik dəyərə malik olmalarını müəyyənləşdirdi. Geniş diapazona malik 

sürətlər ieararxiyası lokal şəbəkələrin səmərəli quraşdırılmasına imkan verir. Burada ən vacib məsələ ondan 

ibarətdir ki, işləmə prinsiplərinə görə bir-birinə olduqca yaxın olan Ethernet texnologiyalarıdır. Bir sözlə, Ethernet 

seriyalı texnologiyaya aid olan lokal şəbəkələrdə xidmət olunma sadələşir və belə şəbəkələr inteqrasiya olunur. 

Hesablama sistemləri və şəbəkələrinin yuxarıda qeyd olunan inkişaf mərhələləri məsafəli hesablama 

resurslarına müraciət olunma ilə əlaqələndirilir. Hesablama əməliyyatlarına olan xərclərin kəskin aşağı düşməsi və 

fərdi kompüterlərin istismarının geniş yayılması verilənləri ötürmə şəbəkəsinin (VÖŞ) fəaliyyət oblastını olduqca 

artırır. Yəni, EHM-lərin istifadəçiləri arasında etibarlı informasiya mübadiləsinə daha geniş imkanlar yaranır. Əgər 

əvvəllər verilənləri ötürmə şəbəkəsinin əsas yükü məsafəli hesablama resurslarına müraciət olunma idisə hal-

hazırda müxtəlif növə malik informasiyanı (eyni cinsli olmayan) yəni, verilənlərin, səsin, videotəsvirlərin və sairə 

vahid rəqəmli verilənləri ötürmə şəbəkəsində birləşdirməkdir. 

Bu gün bütün dünyada insanların müxtəlif verilənlər növü ilə (video, danışığın və i.a) mübadiləsi 

istifadəçilərin bir-biri ilə əlaqə imkanının yaradılması minlərlə belə inkişaf etmiş şəbəkələrlə realizə olunur. Bu 

şəbəkələrin ölçüləri bina daxili yaxud universitet şəhərciyi, verilənlərin ötürülməsi terminalları və kompüterləri 

əlaqələndirən kiçik sistemlərdən başlamış böyük coğrafi ərazidə paylanmış şəbəkələrə (bir dövlətin bəzi hallarda 

ümumdünyanın) qədər uzana bilər. Bu gün insan həyatının müxtəlif növləri, o cümlədən dövlət fəaliyyəti, xüsusi 

struktur təşkilatlar məsələn, müəssisə və korporasiyaların idarə edilməsi, səhiyyə, təhsil və s. həmin şəbəkələrə 

istinad edir. Bu problemlərin icrası üçün verilənləri ötürmə şəbəkəsi bir-biri ilə şəbəkə kommutasiya vasitələrindən 

yaxud qovşaqlarından ibarət olmalıdır. Verilənləri ötürmə şəbəkəsi yaradılan zaman verilənlərin emal olunma 

tələblərindən asılı olaraq (sürət, məsafə, ötürmə və i.a) verilənlərin müxtəlif kommutasiya metodlarından və 

şəbəkənin yaradılma texnologiyasından istifadə olunur.  

Qeyd olunanları nəzərə alsaq şəbəkənin bu və ya digər növə aid olunması vacib hesab olunur. 

Şəbəkənin təsnifatının əsas əlamətlərindən biri də onun ölçüləridir Şəbəkənin təsnifatının əsas 

əlamətlərindən biri də onun ölçüləridir. Bu da əslində ölçülərindən asılı olaraq multiprosessorlu sistemlərin 

ölçülərinə gətirilir  

 

 

 

Sıra NN=si Prosessorlararası məsafə Prosessorlar yerləşdirilən sahə Şəbəkənin tipi 

1 1 m Bir kvadratmetrdə sahə Fərdi şəbəkə 

2 10 m Otaq Lokal şəbəkə 

3 100 m Bina Lokal şəbəkə 

4 1 km Kampus Lokal şəbəkə 

5 10 km Şəhər Munisipial şəbəkə 

6 100 km Ölkə  Qlobal şəbəkə 

7 1000 km Qitə Qlobal şəbəkə  

8 10.000 km Planet İnternet şəbəkəsi 

 

Şəkil.1. Müxtəlif şəbəkə növlərinin təsnifatı 

 

İntranet (intranet) anlayışı müəssisanin (təşkilatın) daxili şəbəkəsi deməkdir,  burada əsasən iki məqam vacibdir: 

1) daxili şəbəkənin xarici şəbəkədən mühafizəsi yaxud təcrid edilməsi 

2) İP şəbəkə protokolundan və web-texnologiyadan istifadə edilmə  
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( HTTP tətbiqi protokolu). Aparat aspektində intranet texnologiyasından istifadə müəssisənin əsas 

informasiya resurslarını özündə mərkəzləşdirən bir yaxud bir neçə serverlə bütün şəbəkə abonentləri 

verilənlər mübadiləsini həyata keçirir.  

Ekstranet – Daxili informasiya mübadiləsindən İntranetin tətbiqi sahəsini  genişləndirir.Ekstranet şəbəkələrdə 

adətən şirkətlərlə arasında tranzaksiya baş verir. Ekstranetin tətbiqi ilə bütün sifarişlərə xidmət olunur. 

Şəbəkə texnologiyaları – Şəbəkələrdə müxtəlif şəbəkə texnologiyalardan istifadə      olunur. Məsələn, lokal 

şəbəkələrdə Ethernet, Token Rinq, 100VG-AnyLAN, ARCnet, FDDİ daha geniş yayılmışdır. Qlobal şəbəkələrdə 

başqa texnologiyalardan istifadə olunur.  

Hər texnologiyanın özünün uyğun avadanlıqları vardır. 

Aktiv avadanlıqlar – kompüterlərin interfeys kartları, təkrarlayıcıları, konsentratorlar və i.a. 

Passiv avadanlıqlar – kabellər, birləşdirici söküklər kommutasiya panelləri və i.a. 

Köməkçi avadanlıqlar – fasiləsiz (müntəzəm) qida qurğusu havanın normaya uyğunlaşdırılması (kondensasiya və 

köməkçi vasitələr (aksessuarlar)-montaj dayaqları, şkaflar, müxtəlif növlü kabel naqilləri). 

Fiziki nöqteyi nəzərcə siqnalların generasiyası üçün enerji ötürüləcək qurğular-aktiv avadanlıqlar, enerjinin 

ötürülməsi tələb olunmayan avadanlıqlar-passiv avadanlıqlar hesab olunur. 

Kompüter şəbəkələri avadanlıqları aşağıdakı sistemlərə bölünür: 

1) Sonuncu sistemlər – ES (End Systems) – informasiya mənbəyi yaxud  istifadəçiləridir. Onalara aid olunur: 

kompüterlər, terminallar, şəbəkə printerləri, faks-maşınları, kassa aparatları, səs vasitələri, video əlaqələr, şəbəkə 

interfeysləri ilə təchiz edilmiş istənilən periferiya qurğuları. 

2)Aralıq sistemlər – İS (İntermediate Systems) – informasiyanın şəbəkədən keçməsini təmin edir.  

Bunalara konsentratorlar (təkrarlayıcılar, körpülər, kommutatorlar, modemlər və bir sıra telekommunikasiya 

qurğuları aid olunur. 

Şəbəkə trafii – şəbəkə ilə ötütürülən informasiya axını şəbəkə trafiki adlanır. 

Əlaqə xəttinin buraxıcılıq qabiliyyəti – buraxıcılıq zolağı (bandwidth) vahid vaxt ərzində əlaqə xəttindən keçən 

informasiyanın miqdarı ilə təyin olunur. Bit/san (b p s-bit per second), kbit/san (k b p s), Mbit/san (M b p s), 

Qbit/san (G b p s), Tbit/san (T b p s) ilə ölçülür. Uyğun olaraq onluq rəqəmlərlə 10
3
, 10

6
, 10

9
, 10

12
 istifadə olunur. 

 

 

Kompüter şəbəkələrinin təsnifatı  
Kompüter şəbəkəsi kompüterlərin, rabitə xətlərinin və informasiya mübadiləsini təmin edən proqramların 

birləşməsidir. 

Kompüter şəbəkələri sənayesi inkişaf etmiş ölkələrin informasiya infrastrukturunun əsas 

komponentlərindən biridir. Bir tərəfdən, kompüter şəbəkələri – paylanmış hesablama sistemlərinin xüsusi halıdır. 

Burada kompüterlər qrupu qarşılıqlı məsələləri yerinə yetirərək verilənlərin mübadiləsini qarşılıqlı şəkildə aparırlar. 

Digər tərəfdən, kompüter şəbəkələrinə informasiyanın uzaq məsafələrə ötürülməsi vasitəsi kimi baxmaq olar. 

Kompüterlərin şəbəkə şəklində birləşdirilməsinin bir neçə əsas səbəbi vardır: 

 İstifadəçilər arasında informasiya mübadiləsinin sürətləndirilməsi; 

 İş yerini tərk etmədən məlumatların (e-mail və s.) qəbulu və ötürülməsi; 

 Lazımi informasiyanın dünyanın istənilən nöqtəsindən ani şəkildə alınmasının mümkünlüyü; 

 Müxtəlif proqram təminatı altında işləyən müxtəlif firmaların istehsalı olan kompüterlər arasında 

informasiya mübadiləsinin mümkünlüyü və s. 

Kompüter şəbəkələri böyük sürətlə yayılırlar. İyirmi il bundan əvvəl kompüter şəbəkələrinə az sayda insan 

müraciət edə bilərdi. Hal-hazırda kompüterlər arası verilənlərin mübadiləsi gündəlik həyatımızın ayrılmaz 

hissəsidir. Şəbəkələr dövlət orqanları və hərbi təşkilatlarda da istifadə olunur. Sənaye və ticarət müəssisələri, 

inzibati və maliyyə təşkilatları arasında gərgin informasiya mübadiləsi sərfəli bazar iqtisadiyyatı və demokratik 

sosial mexanizmlərin dəstəklənməsi üçün vacibdir. 

Ən sadə şəbəkə (network) kabellə birləşdirilmiş ən azı iki kompüterdən ibarətdir: 

 

Şəbəkəyə daxil olan kompüterlər birlikdə aşağıdakı vasitələrdən istifadə edə bilər: 

 Fayllar, elektron sənədlər; 

 Verilənlər; 

 Printerlər; 

 Faks aparatları; 

 Modemlər və s. 

Kompüter şəbəkələrinin əsas anlayışları aşağıdakılardır: 

 Server – (xidmət edən qurğu) – şəbəkə proqram təminatı yüklənmiş xüsusi kompüterdir. Bu 

kompüter şəbəkənin, işçi stansiyalar adlanan digər kompüterlərinə xidmət göstərir. 

 Administrator – şəbəkənin işinə, düzgün işləməsinə və s. cavabdeh olan şəxsdir. 

 Şəbəkə əməliyyat sistemi – lokal şəbəkənin proqram təminatının əsasını təşkil edir. Onun əsas işi 

şəbəkənin ümumi resurslarından istifadədir.  
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Kompüter şəbəkələrinin təsnifatı 

Kompüter şəbəkələrinin təsnifatı üçün müxtəlif əlamətlərdən istifadə olunur.  

Lakin əksər hallarda onları ərazi əlamətinə görə, yəni şəbəkənin əhatə etdiyi növlərə ayırırlar. Şəbəkələrin 

iki əsas kateqoriyası mövcuddur – lokal və qlobal şəbəkələr. Onlar arasındakı fərq sadədir: lokal şəbəkələr bir-biri 

ilə yaxın məsa 

0fədə yerləşən qurğuların qarşılıqlı əlaqəsinin təşkili üçün, qlobal şəbəkələr isə coğrafi olaraq paylanmış 

kompüter və ya lokal şəbəkələrin qarşılıqlı əlaqəsinin təşkili üçün istifadə olunurlar. Bir-birinə yaxın məsafədə (bir 

və ya bir neçə binada) yerləşən kompüterlərin xüsusi kabellərin və idarəedici proqramların köməyi ilə birləşməsi 

lokal şəbəkə adlanır (LAN – Local Area Network). Ümumi şəbəkəyə bir-birindən kifayət qədər uzaq məsafədə – 

bir və ya bir neçə ölkə ərazisində yerləşən kompüterlər və ya lokal şəbəkələr birləşmiş şəbəkəyə paylanmış şəbəkə 

deyilir. Ümumdünya miqyaslı paylanmış şəbəkələr qlobal şəbəkələr adlanır (WAN – Wide Area Network). 

Üçüncü kateqoriyaya regional şəbəkələr (MAN – Metropolitan Area Network) daxildir. Bu şəbəkələr 

lokal şəbəkələrin standartları ilə təyin olunduqlarına baxmayaraq, daha çox qlobal şəbəkələrə oxşayırlar. Regional 

şəbəkələr nisbətən az tanınır və nadir hallarda istifadə olunurlar. 

Dövlətin hər hansı bir sahəsinə (təhsil, elm, müdafiə və s.) xidmət edən şəbəkələr korporativ şəbəkə 

adlanır.  

 

PAN (Personal Area Network - fərdi şəbəkə) – 10 m. məsafədə yerləşən fərdi kompüterləri və digər 

qurğuları (məs., mobil telefonları, printerləri və s.) əlaqələndirən şəbəkədir. Bu şəbəkədən verilənlərin 

sinxronlaşdırılması, kiçik işçi qruplarında sadə informasiya mübadiləsinin aparılması üçün istifadə olunur. PAN 

üçün ən perspektivli standart – Bluetooth-dur. 

WLAN (Wireless Local Area Network - simsiz lokal şəbəkə) – 100 m məsafədə yerləşən kompüterlərin 

əlaqələndirilməsi üçün istifadə olunur. Bu şəbəkələrin köməyi ilə bir binada, universitet ərazisində resurslardan 

istifadə mümkündür. Kiçik təşkilatlarda adətən belə şəbəkələr simli əlaqələri tamamilə əvəz edə bilər. 

WWAN (Wireless Wide Area Network - simsiz geniş əhatəli şəbəkə) – mobil istifadəçilərə İnternetdən və 

korporativ şəbəkələrdən istifadəyə imkan verən simsiz əlaqədir. Burada hələ ki liderlik edən standart mövcud deyil, 

lakin hal-hazırda ən çox GPRS texnologiyasından istifadə edilir. 

CAN (Campus Area Network – kampus şəbəkəsi) – böyük olmayan coğrafi ərazidə (məs., universitet 

şəhərciklərində, sənaye komplekslərində, hərbi bazalarda və s.) bir neçə lokal şəbəkənin birləşməsidir (başqa sözlə, 

regional şəbəkənin bir növüdür).  

Şəbəkə texnologiyalarının müasir inkişaf mərhələsində quraşdırılması və istifadəsi çox sadə olan Wi-Fi 

standartından daha çox istifadə edilir. Wi-Fi (ing. wireless fidelity – simsiz əlaqə) – 1997-ci ildə yaradılmış, geniş 

ərazini əhatə edən simsiz əlaqənin standartıdır. Bir qayda olaraq Wi-Fi texnologiyasından simsiz lokal şəbəkələrin 

təşkilində istifadə edilir.  

 

Lokal şəbəkələr, standart lokal şəbəkələr 
Lokal şəbəkələrə (Local Area Network, LAN) adətən radiusu 1-2 km-dən çox olmayan kiçik məsafədə 

yerləşən kompüter şəbəkələrini aid edirlər. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bəzi hallarda lokal şəbəkənin əhatə etdiyi 

məsafə daha çox, məsələn, onlarla kilometr ola bilər. Ümumi halda lokal şəbəkə bir təşkilata aid olan 

kommunikasiya sistemidir. Lokal şəbəkələrdə məsafə qısa olduğu üçün bahalı və keyfiyyətli rabitə xətlərinin 

istifadəsi mümkündür. Belə rabitə xətləri informasiyanın ötürülməsinin sadə üsullarından istifadə etməklə 

verilənlər mübadiləsinin sürətini artırmağa imkan yaradır. Bununla əlaqədar olaraq, lokal şəbəkələrin təqdim 

etdikləri xidmətlər müxtəlifliyi ilə fərqlənirlər və adətən onlayn rejimdə fəaliyyət göstərirlər. 

Lokal şəbəkədə kompüterlər serverlərə və  işçi stansiyalara bölünürlər. Serverə qoşulan hər bir kompüter 

işçi stansiya adlanır. 

Lokal şəbəkələrin müxtəlif yaradılma texnologiyaları işləndiyindən, onların oxşar və fərqləndirici 

cəhətlərinin nəzərə alınması vacibdir. Bu texnologiyalar arasında ümumi cəhətləri anlamaq üçün hər bir şəbəkəni, 

onun topologiya və ya ümumi formasına uyğun olaraq, konkret kateqoriyaya aid edirlər. Kompüterlərin lokal 

şəbəkədə birləşmə sxemi şəbəkənin topologiyası adlanır.  

 Lokal şəbəkələrin topologiyalarını həm fiziki, həm də məntiqi nöqteyi-nəzərdən təsvir etmək olar. 

Üç əsas topologiya növü mövcuddur: 

 Şin topologiyası; 

 Ulduzvari topologiya; 

 Halqavari topologiya. 

Standart lokal şəbəkələr 

İlk lokal şəbəkənin yaranmasından keçən vaxt ərzində yüzlərlə müxtəlif şəbəkə texnologiyaları işlənmişdir, 

lakin yalnız bir neçə şəbəkə populyarlıq qazanmışdır. 

Bazarda bütün mümkün topologiyalara aid standart şəbəkələr mövcuddur və istifadəçi üçün seçim yaranır. 

Standart lokal şəbəkələrə Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring, FDDI, 100 VG-AnyLAN, ArcNet texnologiyaları 

əsasında qurulan şəbəkələri misal göstərmək olar. 
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Standart şəbəkələr arasında ən geniş yayılmış Ethernet şəbəkəsidir. Ethernet şəbəkəsində şin topologiyası 

istifadə olunur. 1985-ci ildə Ethernet texnologiyasını IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) və 

ECMA kimi beynəlxalq təşkilatlar qəbul etmişdir.  

Bu standartın xarakteristikaları aşağıdakılardır: 

- topologiya – şin; 

- ötürmə mühiti – koaksial kabel; 

- ötürmə sürəti – 10 Mbit/s; 

Klassik Ethernet şəbəkəsində koaksial kabeldən istifadə olunur. Lakin son zamanlar ötürmə mühiti kimi 

burulmuş cütləri istifadə edən Ethernet versiyası geniş yayılmışdır. Şəbəkədə optik-lifli kabelin istifadəsi üçün də 

standart təyin olunub. Standarta uyğun əlavələr edilmişdir. 

 

Kompüter şəbəkələrinin tipləri 
Şəbəkələrin topologiyası, növləri, qovşaqları və onların funksiyası. Kompüterlərin sayının ikidən artıq 

olduğu zaman fiziki əlaqələrin yaxud topologiyanın konfiqurasiyasının seçilməsi problemi meydana gəlir. 

Təpələri şəbəkənin son qovşaqları və kommutasiya avadanlığına, tilləri isə elektrik və informasiya 

əlaqəliliyinə uyğun gələn konfiqurasiyalı qraf şəbəkənin topologiyası adlanır. 

Əlaqələndirilən qurğuların sayı artdıqca konfiqurasiya variantlarının mümkün sayı sürətlə artır. Əgər üç 

kompüteri dörd üsulla əlaqələndirə biliriksə bu halda dörd kompüter üçün 

             Şəbəkələrin xarakteristikaları kompüterlərarası əlaqəliliyin topologiyasının seçilməsindən çox 

asılıdır. Məsələn, qovşaqlar arasında bir neçə əlaqə olarsa şəbəkənin etibarlılığı yüksəlir və nəticədə müxtəlif 

kanalların yüklənməsinin balansı əldə edilir. Bir neçə topologiyaya xas olan yeni qovşaqların 

birləşdirilməsinin sadəliyi şəbəkənin genişləndirilməsinə imkan yaradır. 

 Mümkün çoxsaylı konfiqurasiyalardan tam əlaqəli və tam əlaqəli olmayanlar fərqləndirilirlər. 

 İstifadə olunan hər bir kompüter bir-biri ilə əlaqələndirilərsə buna tam əlaqəli topologiyalı şəbəkə deyilir. 

Onun məntiqi sadəliyinə baxmayaraq, belə variant nahəngdir və effektiv deyil. Həqiqətən də, bu halda 

şəbəkənin hər bir kompüterinin, şəbəkənin qalan bütün kompüterlərlə əlaqəliliyi üçün çoxsaylı 

kommunikasiyalı portlardan ibarət olmalıdır. 

Hər bir cüt kompüter üçün fiziki bir əlaqə xətti ayrılmalıdır. Bəzi hallarda, əgər həmin əlaqə xəttindən iki 

istiqamətli ötürmə üçün istifadə etmək mümkün olmazsa bu halda iki xətdən istifadə etmək olar. Böyük 

şəbəkələrdə tam əlaqəli topologiyadan az hallarda istifadə olunur. Çünki N qovşaqlı əlaqəlilik üçün  

N(N-1)/2 fiziki dupleks əlaqə xəttindən istifadə olunur, yəni kvadratik əlaqəlilik mövcuddur. Əksər hallarda 

topologiyanın bu növü çoxmaşınlı komplekslərdə yaxud az saylı kompüterləri özündə birləşdirən 

şəbəkələrdə istifadə olunur. 

            Qalan başqa bütün variantlar tam əlaqəli olmayan topologiyalara əsaslanır, yəni iki kompüter 

arasında məlumatlar mübadiləsi üçün şəbəkənin başqa qovşaqları vasitəsilə verilənlərin ötürülməsinin aralıq 

halı tələb olunur. 

             Mümkün əlaqələrin birilərinin ləğv edilməsi yolu ilə tam əlaqəli topologiyadan oyuqlu topologiya 

əlda olunur . Bu topologiya ilə çoxsaylı kompüterləri birləşdirmə imkanı yaranır, bu da bir qayda olaraq 

böyük şəbəkələr üçün xarakterikdir. 

 Verilənlər bir kompüterdən başqasına dairəvi üsulla ötürülərsə buna dairəvi konfiqurasiyalı şəbəkə 

deyilir.  

Belə konfiqurasiyaya malik şəbəkələrin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o özünün təbiətinə görə əlaqələrin 

ehtiyatda saxlanma xassəsinə malikdir Həqiqətən də istənilən cüt qovşaqlar iki yolla birləşdirilmişdir-saat 

istiqamətində və əksinə. Əks əlaqənin təşkili üçün belə konfiqurasiya olduqca rahat və məqsədyönlüdür-

verilənlər tam dövr etdikdən sonra, mənbə qovşağa qayıdır. Ona görə də verilənləri göndərən üçün onun 

ünvana çatdırılması prosesini nəzarət etmək şəraiti yaranır. Dairəvi konfiqurasiyalarda belə xassənin olması 

əksər hallarda əlaqələrin testləşdirilməsi və dəqiq işləməyən qovşaqların axtarılmasında istifadə olunur. 

Bununla yanaşı dairəvi topologiyalı şəbəkələrdə hər hansı stansiyanın (qovşağın) işdən çıxması yaxud 

aralanması dairənin başqa stansiyaları arasında olan əlaqəliliyin qırılmaması üçün xüsusi ölçülər 

götürülməlidir. 

 Hər bir kompüter ayrıca kabellə, konsentrator adlanan ümumi mərkəzi qurğuya qoşulmuş olarsa, bu 

halda ulduz topologiyalı şəbəkə təşkil olunur. Komsentratorun funksiyasına şəbəkənin kompüterinin birinə 

yaxud qalan bütün kompüterlərinə informasiya ötürülməsi funksiyası deyilir. Konsentrator kimi, 

kompüterdən, xüsusiləşdirilmiş hər hansı bir qurğudan yəni çoxgirişli təkrarlayıcıdan, kommutator yaxud 

marşrutizatordan istifadə olunur. Ulduz növlü topologiyanın çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, dəyəri 

olduqca baha olan şəbəkə avadanlığından-xüsusiləşdirilmiş mərkəzi qurğudan istifadə etməsidir. Bundan 

başqa şəbəkədə qovşaqların sayının genişləndirilməsinə görə kommutatorun portlarının sayını məhdudiyyət 

qoyulmasıdır. Bəzi hallarda ulduz növlü bir-biri ilə əlaqəli ierarxin birləşdirilmiş bir neçə konsentratordan 

istifadə etməklə şəbəkə yaradılmasının mənası vardır. Nəticədə alınmış belə struktur ağacvari adlandırılır. 

Hal-hazırda ağacvari topologiyalı əlaqəyə malik şəbəkələr həm lokal həm də qlobal şəbəklər kimi daha geniş 

yayılmışdır. 
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 Ümumi şinli konfiqurasiyalı şəbəklər ulduz topologiyalı şəbəkələrin xüsusi halıdır. Burada mərkəzi 

qurğu kimi (element kimi) passiv kabeldən istifadə olunur və “yaxud montajli” sxemi üzrə bir neçə kompüter 

qoşulur (naqilsiz əlaqədən istifadə edən-burada ümumi şin rolunu ümumi radio mühit oynayır, çoxsaylı 

şəbəkələr bu topologiyaya malikdir).Ötürülən informasiya kabellə yayılır və kabelə birləşdirilmiş beten 

kompüterlər üçün eyni zamanda müraciət olunandır. Belə sxemlərin əsas üstünlükləri genişləndirilməsinin 

sadəliyi (yəni şəbəkəyə yeni qovşaqların qoşulmasının mümkünlüyü və ucuz olmasıdır. Ümumi şinli 

topologiyanın ciddi nöqsanı etibarlılığının  aşağı olmasıdır: kabeldə istənilən qüsur yaxud hər hansı çoxsaylı 

söküklərdə qüsurun olması bütün şəbəkəni iflic vəziyyətinə salır. Ümumi şinli topologiyanın qüsuru 

məhsuldarlığının aşağı olmasıdır, çünki bu üsulla qoşulmada ixtiyari vaxt anında şəbəkədə yalnız bir 

kompüter verilənləri ötürmə imkanına malikdir. Ona görə də əlaqə kanalında ötürmə qabiliyyəti həmişə 

bütün qovşaqlar arasında bölünür. Ancaq, son zamanlara qədər ümumi şinli topologiyalı lokal şəbəkələr 

geniş yayılmaqla daha sərfəli hesab olunurdu. 

              Bununla yanaşı, bir qayda olaraq kiçik şəbəkələr tipik ulduz topologiyaya, dairəvi yaxud 

ümumi şinli topologiya böyük şəbəkələr üçün xarakterik olmuşlar. Bu zaman belə şəbəkələrdə, 

ixtiyari əlaqəli fraqmentlər (alt şəbəkələr) diqqəti cəlb edir ki, onlar da tipik topologiyaya malikdir ki, 

belə struktura malik şəbəkələr qarışıq topologiyalı şəbəkələr adlanır . 

 

 

Şəbəkə topologiyasının növləri 
           Topologiya, onun növləri və müraciət metodları. Hər bir şəbəkə texnologiyası xarakterinə xas olan 

şəbəkə qovşaqlarının birləşmə topologiyasına və ötürmə mühitinə müraciət metoduna malikdir (media access 

method). Bu kateqoriyalar OSİ (Open System İneterconnection) modelinin iki aşağı səviyyəsi ilə əlaqəlidir.  

 Qovşaqların fiziki birləşmə qaydalarını təyin edən fiziki topologiya və qovşaqlar arası verilənlər axının 

istiqamətini təyin edən məntiqi topologiya fərqləndirilir. Fiziki və məntiq topologiya nisbi olaraq bir-

birindən asılı deyil. 

              Yuxarıda qeyd olunduğu kimi fiziki topologiyalar kimi şinvari (bus), ulduzvari (star), dairəvi 

(halqavari-rinq), ağacvari (tree) və tor şəkilli (mesh) və sairəni göstərmək olar.   

Məntiqi şində bir qovşaqdan ötürülən informasiya (kadr) eyni zamanda bir seqməntə qoşulmuş bütün 

qovşaqlar üçün qəbul ediləndir. Oxunmuş verilənlərin yuxarı səviyyəyə (LLC-altsəviyyəsi) ötürülməsini 

yalnız kadr ünvanlaşdırılan qovşaq icra edir. 

          Məntiqi şin fiziki topologiyanın şin, ulduzvari, ağacvari və tor şəkilli növlərində realizə olunur. 

Seqmentin bütün qovşaqları bölünən ötürmə mühitinə müraciət metodu-şində siqnala qulaq asmaya 

əsaslanan-ehtimaldır (Ethernet) şəbəkə texnologiyasının əcdadı hesab olunur. Ethernet çoxnövlü ötürmə 

mühitinin imkanı yaxud müəyyən müraciətə hüquqi olmaya əsaslanan parçalanmadır (ARCnet) Attached 

Resourse Computer Network-birləşmiş resursların çoxnövlü kompüter şəbəkəsi. 

           Məntiqi dairədə informasiya ardıcıl oalraq qovşaqdan qovşağa ötürülür Hər qovşaq yalnız özündən 

əvvəlki qovşaqdan kadrları qəbul edir və yalnız kadrları özündən sonrakı qovşağa ötürür. Beləliklə, qovşaq 

şəbəkədəki bütün kadrları translyasiya edir, ancaq özünə ünvanlanan kadrları emal edir. 

           Ötürmə mühitinə müraciət metodu iki növə ayrılır: ehtimal və parçalanma 

Müraciətin ehtimal zamanı şəbəkəyə kadrı göndərən qovşaq əvvəlcə xəttə qulaq asır. Əgər xətt məşğuldursa 

yaxud toqquşma aşkar edilərsə (iki ötürücünün siqnallarının toqquşması) müəyyən müddətə ötürmə 

dayandırılır. Əsas növləri: 

          CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) – Toqquşmaların baş verməməsi 

üçün və daşıyıcılara qulaq asma ilə ötürmə mühitinə çoxlu müraciət metodu kadrı göndərməyə hazır olan 

qovşaq xəttə qulaq asır. Aparan siqnal olmazsa ötürməyə görə qısa sorğu siqnalı göndərir (RTS) və 

çatdırılacaq ünvançıdan müəyyən vaxt cavab gözləyir (CTS). Cavab olmayan zaman ötürmə cəhdi saxlanılır, 

cavab alındıqda isə xəttlə kadr göndərilir. Geniş yayımlı ötürməyə sorğu zamanı (RTS 255 ünvandan 

ibarətdir) CTS gözlənilmir. Bu metod toqquşmadan tam yayınmaya imkan vermir, ancaaq onlar protokolun 

yüksək səviyyələrində emal olunur. Bu metod Apple Local Talk şəbəkəsində istifadə olunur (çünki, bu 

şəbəkə sadədir və müraciət olunma dəyəri olduqca aşağıdır). 

               CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect)-toqquşmanın aşkarı və daşıyıcılara 

qulaq asma ilə ötürmə mühitinə çoxlu müraciət metodu kadrı göndərməyə hazır olan qovşaq xətti qulaq asır. 

Aparam siqnal olmayan zaman kadrları ötürməyə başlayır, eyni zamanda xəttin vəziyyəti nəzarət olunur. 

Toqquşma aşkar olunan zaman kadrların göndərilməsi dayandırılır və təkrar göndərmə cəhdi təsadüfi 

müddətə saxlanılır. 

               Müraciət olunmanın ehtimal metodunun ümumi çatışmamazlığı – şəbəkənin yüklənməsi çoxalan 

zaman kəskin sürətlə artan kadrların müəyyən olunmamış vaxtda keçməsidir ki bu da real vaxt sistemlərində 

istifadə edilməsi məhdudlaşır. 

               Parçalanma (deterministic) metodu zamanı qovşaqlar mühitə əvvəlcədən müəyyən olunmuş ardıcıllıqda 

müraciət alırlar. Mərkəzləşdirilmiş (onun funksiyasını məsələn, server yerinə yetirə bilər) yaxud paylanmış (onun 

funksiyasını bütün qovşaqların avadanlıqları yerinə yetirir) ola bilən ardıcıllıq şəbəkənin kontrolleri ilə təyin 

olunur. Əsas tipləri ARCnet, Token Rinq, FDDİ şəbəkələrində istifadə olunan markera ötürmə (token passinq) ilə 
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müraciəti, böyük maşınlarda istifadə olunan (mainframes) sorğuya hazır olma-pollinq (pollinq) və 100VG-

AnyLAN. Metodun əsas üstünlüyü- yüklənmədən az asılı olan kadrın keçmə müddətinin məhdudlaşdırılmasıdır. 

Böyük yükə malik şəbəkələr daha effektiv müraciət metodları tələb edir. Effektivliyin yüksəkdilməsi üsullarından 

biri-müraciətin idarə olunmasının qovşaqlardan kabel mərkəzlərinə keçirilməsidir. Bu zaman qovşaq kadrları 

kommunikasiya qurğularına göndərir. Bu qurğunun əsas məsələsi-keyfiyyətli xidmət səviyyəsinin təmini və 

şəbəkənin ümumi məhsuldarlığının avtomatlaşdırılması ilə kadrın ünvan sahibinə ötürülməsinin  təmin edilməsidir. 

Şəbəkə topoloji elementlərin təsnifatı 
Lokal şəbəkələr kabel sistemləri ilə birləşdirilmiş aralıq və son qurğulardan ibarətdir. Əsas anlayışlar 

aşağıdakılardır. 

 Şəbəkələrin qovşaqları (nodes) – şəbəkə ünvanları verilmiş aralıq və son qurğulardır. Şəbəkə 

qovşaqlarına işçi stansiyası rolunda fəaliyyət göstərən şəbəkə interfeysli kompüterləri, serverləri. Şəbəkə 

periferiya qurğularını (printer, plotterləri, skanerləri),şəbəkə telekomunikasiya qurğularını (kollektiv 

istifadəli modemləri), marşrutizatorları göstərmək olar. 

              Kabel seqmenti – iki və daha çox şəbəkə qovşaqlarının birləşməsini təmin edin, bir-biri ilə elektriki 

(optik) kabel parçası yaxud kabellər parçası zəncirindən ibarətdir. 

              Şəbəkə seqmenti (yaxud sadəcə olaraq seqment) – ümumi ötürmə mühitində isifadə olunan şəbəkə 

qovşaqları yığımııdır. Ethernet texnologiyasına tətbiq nöqteyi nəzərincə bu bir koaksial kabel seqmentinə, bir 

xaba (təkrarlayıcı), o cümlədən bir neçə kabel seqmentlərinə yaxud bir-biri ilə təkrarlayıcılarla 

əlaqələndirilmiş xablara qoşulmuş qovşaqlar çoxluğudur. Token Rinq texnologiyasına görə bir halqadır.  

              Şəbəkə (məntiqi) – OSİ modelinin üçüncü səviyyəsinin vahid ünvanlaşma sistemindən ibarət şəbəkə 

qovşaqları çoxluğudur. Buna misal olaraq İPX və İP şəbəkələrini göstərmək olar. Hər şəbəkənin özünə 

məxsus ünvanı vardır. Həmin ünvanlarla marşrutizatorlar şəbəkələr arası paketlərin ötürülməsi üçün istifadə 

edir. Şəbəkələr üçüncü səviyyədə alt şəbəkələrə parçalana bilər. Şəbəkələr çoxsaylı seqmentlərdən ibarət ola 

bilər, bununla belə həmin seqment müxtəlif şəbəkələrə aid ola bilər.  

 Kabel seqmentləri istifadə olunma üsullarına görə fərqləndirilir: 

 İki nöqtəli birləşmə (point-to-point connection) – Yalnız və yalnız iki qovşaq arası. Belə birləşmələr üçün 

əsasən simmetrik elektrik (eşilmiş cütlər) və optik kabellərdən istifadə olunur. 

Çox nöqtəli birləşmə (multi point connection) – bir kabel seqmentinə ikidən artıq qovşaq qoşula bilər. Tipik 

ötürmə mühiti-qeyri simmetrik elektrik kabeli (koaksial kabel), başqa kabellərin o cümlədən optik kabellərin 

istifadəsi də mümkündür. 

Müxtəlif kabel və məntiqi seqmentlərə qoşulmuş son qovşaqlar arası əlaqə aralıq sistemlərlə - aktiv 

kommunikasiya qurğuları ilə təmin olunur. Bu qurğular ikidən az olmayan portlardan (interfeyslərdən) 

ibarətdir. Bu qurğular aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir: 

               Təkrarlayıcı ( repeater) – fiziki səviyyənin qurğusu olmaqla kabel seqmentlərinin topoloji  

məhdudiyyətlərini aradan qaldırır. Bir kabel seqmentindən başqasına informasiya bitlərlə ötürülür. 

              Körpü (bridge) – Kadrların bir seqmentdən başqasına ötürülməsini təmin edən, şəbəkə seqmentlərini 

birləşdirən vasitədir. Bir seqmentdən gələn kadr, başqasına ötürülə (forwarding) bilər yaxud süzgəcləşdirilə 

bilər (filtering). Kadrların hərəkəti yaxud süzgəcləşdirilməsi ikinci səviyyənin informasiya əsasında qəbul 

edilir. 

             MAC-alt səviyyə körpüsü (MAC Bridge) – bir texnologiya çərçivəsində şəbəkə seqmentlərinin 

birləşməsinə imkan verir. 

             LLC-alt səviyyə körpüsü (LLC Bridge) – müxtəlif texnologiyalı şəbəkə seqmentlərini birləşdirməyə 

imkan verir (məsələn. Eth.-Fast Ethernet, Ethernet-Token Rinq, Eth.-FDDİ).  

            Körpü lokal, uzaqlaşdırılmış yaxud paylançış ola bilər. 

Lokal körpü – lokal şəbəkələrin seqmentləri qoşulmuş iki və daha artıq interfeysli qurğudur. 

Uzaqlaşdırılmış körpü - əlaqə xəttləri vasitəsi ilə olduqca bir-birindən uzaqlaşdırılmış şəbəkə seqmentlərini 

birləşdirir. 

            İkinci səviyyə (MAC və LLC) kommutatoru (süitch) körpü funksiyalarının analoji funksiyalarını 

yerinə yetirir, ancaq seqmentləşmə üçün istifadə olunur – buraxıcılıq qabiliyyətinin yüksəldilməsi məqsədi 

ilə şəbəkə xırda seqmentlərə bölünür. İntellektual kommutatorlar virtual lokal şəbəkələrin (VLAN-virtual 

lokal şəbəkə) yaradılması üçün istifadə olunur. 

             Marşrutizator (router) – üçüncü səviyyədə işləyir və şəbəkələr arası paketlərin ötürülməsi üçün 

istifadə olunur. Marşrutizatorlar konkret protokollar stekinə (TCP/İP, İPX/SPX, Apple Talk) istiqamət 

götürür, multiprotokollu marşrutizatorlar bir neçə protokola xidmət edə bilər. 

              Üçüncü səviyyə kommutatoru (L3 süitch) – marşrutizator məsələlərinə yaxın məsələləri və yüksək 

məhsuldarlıqlı başqa məsələləri də həll edir. Hal-hazırda kommutatorlar 4-cü səviyyəyə qalxmağa cəhd 

göstərirlər. 
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  OSİ modeli, protokollar 
OSİ modeli yuxarıda oxuduğunuz texnologiyaların standartlaşdırılıb bütün şəbəkə sistemləri üçün qəbul 

olunmuş ümumi formasıdır. Heç kəs sizə OSİ modelinə bax, ya da get OSİ modeli al deməyəcək. OSİ 

modeli kompüter şəbəkələri sisteminin fiziki təchizatından tutmuş ta proqram təminatına kimi işləmə 

prinsipini izah edir. Bir kompüterdən digərinə məlumat göndəriləndə baş verən proseslər standartlaşdırılmış 

formada bütün kompüterlərdə eyni ardıcıllıqla aparılır. OSİ modeli şəbəkəni öyrənmək üçün ən mühüm 

bölmələrdəndir. Buna səbəb şəbəkələrin yaranması tarixi ilə bağlıdır. Kompüter şəbəkələrinin ilk yarandığı 

vaxtlardan, fərqli firmalar özlərinə məxsus texnologiyalarla şəbəkə sistemləri yaradır və satırdılar. Bu 

firmaların istehsal etdiyi şəbəkə kartları və texnologiyası öz kartlarından başqa şəbəkə kartlarını və 

texnologiyalarını tanımırdılar. Çünki hər bir firmanın özünə məxsus proqram təminatı və quruluşu var idi. 

Hər firma fərdi eyni zamanda fərqli sistemlər və sürücülər istifadə etdiyi üçün digər firmaların şəbəkələri ilə 

əlaqə yarada bilmirdilər. Bu problem ümumi proqram təminatının yazılmasında da çətinliklər yaradırdı. Əgər 

hər hansı bir şirkət şəbəkə qursaydı o ancaq tək bir firmanın texnologiyasını istifadə etmək məcburiyyətində 

qalırdı. Çünki digər firmaların texnologiyası artıq qurulmuş şəbəkələrini dəstəkləmirdi. Əgər gələcəkdə 

şəbəkəyə əlavə etmək istəsələr o firmadan başqası bunu edə bilməzdi. Həmin firmadan alınan mallar isə baha 

başa gəlirdi. Bu cür problemlərin artması ümumi bir sistemin yaranmasına tələb yaratdı. Standartlaşdırmada 

yaranan problemlərin başında proqramlaşdırma terminologiyası gəlirdi. Buna səbəb hər firmanın 

özünəməxsus terminologiyasının olması idi. 1984-cü ildə International Organization of Standardization 

(ISO) adında bir qurum Open System Interconnection modelini “ISO”-nu yaratdı. ISO qurumun adının 

qısaltması deyil, latınca bərabər "isos" sözündən götürülüb. Qurum bütün şəbəkələrin eyni texnologiya 

əsasında işləməsi üçün çalışır. OSI Modeli dəyişilməz qanun deyil. İstəyən özü üçün şəbəkə sistemi yarada 

bilər. Amma OSI modelinin standartlarında olmazsa böyük ehtimal digər şəbəkələr tərəfindən 

anlaşılmayacaqdır və işləməyəcəkdir. Protokollar Protokol sözünün mənası hadisənin gedişatını təsvir edən 

qaydalar toplusudur. Protokollar kompüter şəbəkələrinin müəyyən qaydalar daxilində idarə olunması üçün 

tənzimləyici rol oynayırlar. Bəs protokollar nəyi tənzimləyir? Kompüter şəbəkəsi üçün protokol iki kompüter 

və ya aparat arasında müəyyən qaydalar daxilində informasiya mübadiləsinin aparılmasını tənzim edir. Sadə 

File Transfer Protocol (FTP) proqramı ilə məlumat göndərilən zaman arxa planda bir çox protokol işləyir. 

FTP protokolu iki kompüterin iki proqramı arasında necə məlumat mübadiləsi aparılmasını müəyyənləşdirir. 

Transmit Control Protocol (TCP) göndərən sistem üzərindən yollanacaq məlumatı parçalara bölünməsi və 

qəbul edən sistemin üzərində təkrar birləşdirilməsi funksiyalarını yerinə yetirir. Internet Protocol (IP) isə 

məlumatın fərqli yönləşdiricilər üzərində doğru yolu izləyərək qarşı tərəfə çatdırılması ilə 

vəzifələndirilmişdir. Məsələn: hub-da beş kompüter var və hansı kompüterə (MAC adresi ilə təyin edir) bu 

məlumat çatmalıdır məsələlərini həll edir. Şəbəkə kartı və kabel protokolları məlumatın necə elektrik 

siqnalları halında göndərilməsi məsələsini yerinə yetirir. Bütün protokollar və baş verən proseslər bütünlükdə 

7 əməliyyat layı formasında həyata keçirilir və OSİ modelində cəmlənir. 

Kompüter şəbəkələrində aşağıdakı protokollardan istifadə edilir: 

       ARCNET; DECnet; Ethernet; IP;TCP; UDP; AppleTalk; Token Ring; IPX; SPX; FDDI; HIPPI; Myrinet; 

QsNet; ATM; RS-232; IEEE-488; USB;IEEE 1394 (Firewire, iLink); X.25; Frame relay; Bluetooth; IEEE 802.11; 

Systems Network Architecture; RapidIO. 

 

OSİ modelində səviyyələr 
OSI modeli vasitəsi ilə bir cihazın və ya protokolun şəbəkə daxilində hansı vəzifəni yerinə yetirdiyini daha 

rahat izah etmək olar. OSI modeli, kompüter üzərindəki proqram məlumatının, şəbəkə mühitindən keçərək 

digər bir kompüter üzərindəki proqrama necə çatacağını təsvir edir. Model bu prosesi 7 lay formasında izah 

edir:  

Tətbiqetmə layı məlumatı təqdim etmə layına, təqdim etmə isə sessiya layına ötürür. Bu şəkildə məlumat 

fiziki laya kimi çatdırılır. Məlumat qəbulunda isə bu proses əks formada ardıcıllıqla təkrar olunur. Məlumat 

fiziki laydan tətbiqetmə layına kimi ötürülür. OSI modelinin lay adları ilə birlikdə rəqəmlərini də öyrənmək 

vacibdir. OSI modelində hər lay həll olunmalı problemləri təsvir edir. Bu laylarda işləyən cihazlar və 

protokollar həmin problemlərə həll yolu tapırlar. Yeddi laylı OSI modeli iki bölmədə tədqiq edilə bilər: 

Application Set və Transport Set. Application Set (tətbiqetmə komplekti) tətbiqetmə layı və proqramlarla 

bağlı bölmədir. Əsasən proqram şəklində olur. Modelin ən üstündəki tətbiqetmə layı istifadəçiyə ən yaxın 

olan laydır. Transport Set (ötürmə komplekti) məlumat mübadiləsi ilə vəzifələndirilib. Fiziki və digər 

məlumat ötürmə layları həm proqram, həm də şəbəkə kartı ilə işləyirlər. Fiziki lay fiziki şəbəkə mühitinə 

(məsələn: şəbəkə kabelinə) ən yaxın laydır. Əsas vəzifəsi məlumatı kabeldən ötürmək və qəbul etməkdir. 

Fiziki lay kompüterlər arasında məlumatın kabel üzərindən fiziki şəkildə ötürülməsi üçün yaradılmışdır. 

Məlumatı ötürən tərəfdəki fiziki lay məlumatı rəqəmsal (1 və 0) formadan elektrik siqnallarına çevirib kabelə 

yerləşdirir və qəbul edən tərəf də fiziki lay vasitəsi ilə kabeldən oxuduğu siqnalları təkrar rəqəmsal formaya 

çevirir. Yəni məlumat kompüterdə olarkən ikili say sistemi üzrə kodlaşdırılmış olur. Bu lay məlumatın ikili 

say sistemindən siqnal formasına çevirilərək ötürülməsində əsas rol oynayır. Əgər hər iki tərəf eyni forma 

ötürmə sürətindən və ya tezliyindən istifadə etməzsə, məlumatı ötürmək mümkün olmayacaqdır. Məsələn, 

bir tərəf +5 volt və 2 millisaniyə tezliyində elektrik siqnalı göndərirsə, qəbul edən tərəf eyni parametrlərdə 
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olmalıdır. Əgər qəbul edən +7 volt və 5 millisaniyə tezliyində siqnalı qəbul etmək üçün qurulubdursa o 

zaman tezlik fərqi yaranacaqdır. Belə halda göndərilən məlumat qarşı tərəfdə anlaşılmayacaqdır və ötürülmə 

başa çatmayacaqdır. Fiziki lay bu növ vacib problemləri həll edir. Şəbəkə kartı istehsalçıları bu problemləri 

nəzərə alaraq eyni tezlikləri istifadə edən şəbəkə kartları istehsal etməyə qərar vermişdirlər. Ona görə də 

şəbəkə kartları bir-birləri ilə problemsiz işləyirlər. Fiziki layda istifadə olunan və ən çox adı çəkilən 

texnologiyalardan hələlik bir neçəsi ilə sizi tanış etmək istəyirəm. 

ISDN (Integrated Services Digital Network) ISDN, mövcud analoq telefon şəbəkəsinin rəqəmsal 

alternatividir. Normal bir telefon xətti kimi bir telefon nömrəsini yığaraq həm rəqəmsal, həm də analoq 

xətlərlə bağlantı qurula bilər. ISDN texnologiyasını adi analoq xətlərdən ayıran ən önəmli özəllik tamamən 

rəqəmsal təmiz bir səs kanalına sahib olması və eyni anda məlumat(data) mübadiləsinə yol verməsidir. Səs, 

görüntü, məlumat kimi hər cür informasiyanın rəqəmsal bir məkanda birləşdirib eyni xətt üzərindən 

mübadiləsini mümkün edən bir xəbərləşmə şəbəkəsidir. xDLS (Digital Subscriber Line)  

DSL-in qabağındakı x işarəsi onun fərqli versiyalarının, yəni: ADSL, ADSL2, ADSL 2+, SDSL, VDSL 

olmasıdır. ADSL (İngiliscə: Asymmetric Digital Subscriber Line), Asimmetrik Rəqəmsal Abunə Xətti, bu 

günlərdə internetə qoşulmaq üçün ən çox istifadə olunan qoşulma texnologiyalarındandır. Asimmetrik sözü, 

məlumatın transfer sürətinin, göndərmə və alma üçün bərabər olmadığını göstərir. Yəni istifadəçinin 

məlumatı alma sürəti, göndərmə sürətindən yüksək olur. ADSL 2+ ITU(International Telecommunication 

Union)-nun yaratdığı bir standartdır. Bu texnologiya 24 Mbit/s sürətində məlumat almağa imkan verir. 

SDSL- Simetrik DSL, yəni məlumat eyni tezliklə ötürülür və qəbul olunur. VDSL (Very High-bit-rate 

Digital Subscriber Line) ADSL-ə çox bənzəyən bu DSL texnologiyası, telefon və ISDN servislərində gəliş 

yönündə 55.2 Mbps, gediş yönündə 19.2 kbps-2.3 Mbps arası trafikdən istifadə edə bilir. VDSL, simetrik 

olaraq da işləyə bilir. VDSL-in ADSL-dən ən tez gözə çarpan fərqi göndərmə məsafəsinin azlığındadır. 13 

Mbps sürət üçün 1.5 km, 55.2 Mbps üçün 300 m məsafəyə göndərə bilir. VDSL əsasən FTTN (Fiber to The 

Neighborhood)-də çox istifadə olunur.  

Lay 2:Məlumat bağlantısı layı (İngiliscə: Data Link Layer) Məlumat bağlantısı layı məlumatı Fiziki Laya 

çatdırmaq və istifadə eləməklə bağlı qaydaları tənzim edir. Məlumat bağlantısı layının böyük bir bölməsi 

şəbəkə kartı içində həyata keçirilir. Məlumat bağlantısı layı şəbəkə üzərindəki digər kompüterlərin 

aydınlaşdırması, kabelin o anda kimin tərəfindən istifadə olunduğunun təsbit edilməsi və fiziki laydan gələn 

məlumatın xətalara qarşı kontrolu vəzifəsini yerinə yetirir. Məlumat bağlantısı layı iki daxili bölməyə ayrılır:  

Logical Link Control (LLC) – Məntiqi Bağlantı Kontrolu  

Media Access Control (MAC)- Media Keçid Kontrolu MAC alt layı məlumata xəta kontrol kodu CRC ilə 

məlumatı qəbul edəcək kompüterin və məlumatı göndərən kompüterin MAC ünvanlarını birlikdə paketləyir 

və fiziki laya ötürür. MAC adres bax elə bu layda yerləşdirilir. Qəbul edən tərəfdə də bu işi tərsinə görür 

MAC adreslərini (ünvanlarını) oxuyur əgər ona gəlibsə məlumatı məlumat bağlantısı layının içindəki ikinci 

alt laya LLC-ə ötürür.  

LLC alt layı, yuxarı lay olan şəbəkə layı (3-cü lay) üçün keçid vəzifəsini görür. Protokollara məxsus məntiqi 

portlar yaradır (Service Access Points, SAP). Beləcə mənbə olan kompüterdə və hədəf olan kompüterdəki 

eyni protokollar mübadiləyə keçə bilirlər. Məsələn: TCP/IP TCP/IP. Bundan əlavə LLC məlumat 

paketlərindən xarab göndərilənlərin və qarşı tərəfdə xarab çatanların təkrar göndərilməsi ilə vəzifələndirilib. 

Digər vəzifəsi Flow Control nəzarətidir. Flow Control qəbul edənin (digər kompüterin) işləyə biləcəyindən 

çox məlumat paketinin göndərilməsinin qarşısını almaq üçün nəzarət sistemidir. Data Link layından bir alt 

mərhələdə elektron media üzərindən məlumatların necə göndəriləcəyi ya da məlumatların bu mediada necə 

yerləşdiriləcəyi təyin olunur. Bu layda Ethernet, ya da Token Ring kimi tanınan ötürmə texnologiyaları 

çalışır. Bu texnologiyalar məlumatları öz protokollarına uyğun olaraq işləyib ötürürlər. Bu mərhələdə 

məlumatlar müəyyən parçalara bölünür. Həmin parçalara paket, ya da frame (kadr) deyilir. Frame-lər 

məlumatları müəyyən bir ölçüdə göndərilməsini təmin edən paketlərdir. Məlumat xətti layında yayılmış 

şəkildə istifadə olunan protokollar Ethernet və Token Ring-dir.  

Lay 3: Şəbəkə Layı(İngiliscə: Network Layer) Şəbəkə layında fərqli bir şəbəkəyə məlumat göndərilən 

zaman yönləşdiricilərin(router) istifadə edəcəyi məlumatın (yəni istiqamət bilgilərinin) əlavə olunduğu 

laydır. Ola bilsin məlumat göndərmək istədiyin kompüter sənin hub-ında yerləşmir və sən göndərilməli 

olduğun hub-ın adresini verirsən. Elə bil Bakıdan Vilvan kəndinə getməlisən, amma bilmirsən hansı rayonun 

kəndidi. Ona görə adresi Lənkəran hub-dakı Vilvan adresinə getməli olduğunu bildirməlisən. IP protokolu bu 

layda fəaliyyət göstərir. İp məlumatlarında Subnetmask ünvanı yuxarıda izah olunan şəbəkələr arası ünvanın 

təyin olunması üçündür.  

Lay 4: Daşıma(Ötürmə) Layı (İngiliscə: Transport Layer) Daşıma layı üst laylardan gələn məlumatı 

şəbəkə paketi səviyyəsində parçalara bölür. NetBEUI, TCP və SPX kimi protokollar bu layda çalışır. Bu 

protokollar paketlərin xəta kontrolu kimi məsələlərini yerinə yetirir. Daşıma layı alt laylar Transport Set və 

üst laylar Application Set arasında keçid vəzifəsini görür. Alt laylar məlumatın nə olduğuna baxmadan qarşı 

tərəfə yollama işini görən zaman, üst laylar da istifadə olunan təchizat ilə maraqlanmadan məlumatın özü ilə 

məşğul olurlar. Yəni baxmırlar hansı şəbəkədən gəlib, hansı MAC adres göndərib, sadəcə olaraq məlumatı 

yoxlayırlar. Əgər məlumat tam deyilsə alt laylar vasitəsi ilə digər kompüterə məlumatın tam gəlmədiyini 

bildirirlər.  
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Lay 5: Sessiya Layı (İngiliscə: Session Layer) Sessiya layı bir kompüterin eyni anda birdən çox kompüterlə 

əlaqədə olduğu zaman, lazım olan doğru kompüterlə danışa bilmə imkanı yaradır. Məsələn, A kompüteri B 

üzəridəki printerə çap əmri verəndə, C kompüteri B üzərindəki diskdən istifadə edirsə, B həm A ilə olan, 

həm də C ilə olan əlaqəni eyni anda saxlamaq məcburiyyətindədir. Bu layda çalışan NetBIOS və Sockets 

kimi protokollar fərqli kompüterlərlə eyni anda olan əlaqələri idarə etmə imkanı verir. 

Lay 6: Təqdim etmə Layı (İngiliscə: Presentation Layer) Təqdim etmə layının ən önəmli vəzifəsi yollanan 

məlumatın qarşı kompüter tərəfindən başa düşülən halda olmasını təmin etməkdir. Beləcə fərqli proqramların 

bir-birilərinin məlumatını istifadə edə bilməsi mümkün olur. Dos və Windows 9x, mətin tipli məlumatı 8 bit 

ASCII kimi qəbul edirsə (məsələn, A hərfini 01000001 kimi), NT bazalı əməliyyat sistemləri üçün istifadə 

olunan 16 bit Unicode (A hərfini 0000000001000001 kimi) qəbul edir. Ancaq istifadəçi təbii ki, sadəcə A 

hərfi ilə maraqlanır. Təqdim etmə layı bu kimi fərqlilikləri aradan götürür. Son vaxtlarda Təqdim etmə layı 

şəbəkə ilə bağlı deyil, proqramlarla bağlı hala gəlmişdir. Məsələn, əgər siz iki tərəfdə də “.gif” formatını aça 

bilən bir şəkil göstərici proqram istifadə edirsinizsə, bir kompüterin digər bir kompüter üzərindəki şəkil 

faylını açması əsnasında təqdim etmə layına bir iş düşmür. Təqdim etmə lay istifadə etdiyi kompüterdə 

həmin formatı oxuya bilən proqramlardan birini istifadə edərək şəkili açacaqdır. Lay 7: Tətbiq etmə Layı 

(İngiliscə: Application Layer) Tətbiq etmə layı proqramların şəbəkəni istifadə edə bilməsi üçün ləvazimatlar 

təqdim edir. Microsoft API-ləri tətbiq etmə layında çalışır. Proqram yazan zaman proqramçı API-ləri istifadə 

edərək, məsələn bir şəbəkə sürücüsünə çatmaq lazım olduğunda API içindəki hazır texnologiyanı götürüb öz 

proqramında istifadə edir. Alt laylarda gerçəkləşən onlarca fərqli əməliyyatın heç birisi ilə məşğul olmaq 

məcburiyyətində qalmır. Tətbiq etmə layı üçün yaxşı misal HTTP-dir. HTTP protokoldur, proqram deyildir. 

Yəni qaydalar toplusudur. Bu topluya görə çalışan IE (İnternet Explorer) Browser eyni protokolu istifadə 

edən Web təqdim edicisinə çatır və onu istifadəsi ilə birbaşa məşğul olur. Bu lay alt laylardan nisbətən daha 

az istifadə olunur. Burada birbaşa əlaqəyə yardım edən TCP\İP protokolları vardır. Yeri gəlmiş ikən deyim, 

məsləhətdir FireFox browser işlədəsiniz. 

 

Geniş yayılmış lokal şəbəkələr 
Kompüterlər yaradıldıqları gündən daima yeniləşməyə məruz qalmışdır. Ona görə də bəzi texnologiyalar öz 

vaxtlarında yüksək nəticə göstərmələrinə baxmayaraq, həmişə yeniləri və daha yaxşıları ilə əvəz 

olunmuşdurlar. Sözü gedən yaşlı nəsil texnologiyalardan şəbəkə sahəsində öz lazımi yerini tutmuş iki şəbəkə 

texnologiyası ARCnet və Token Ring haqqında yazmaq istəyirəm. 25 ARCnet şəbəkəsi ARCnet 

məlumatın ötürülməsində ən köhnəlmiş metodlardan birini istifadə edirdi. ARCnet (Attached Resource 

Computer Network) kimi açılışı vardır. Bu metod DataPoint şirkəti tərəfindən 1977-ci ildə yaradılmış və 

sadəliyinə, ucuzluğuna və iş bacarığına görə çox populyar olmuşdur. ARCnet əsasında minlərlə Novell 

NetWare 2.x şəbəkələri qurulmuşdur, bəziləri hələ indiyədək işləyir. Amma buna baxmayaraq o köhnə 

üsullardan sayılır və bu gün ona üstünlük verilmir.  Token Ring şəbəkəsi Token Ring, 1986-cı ildə İBM 

firması tərəfindən təklif edilmişdir. Ən üstün cəhətləri etibarlı, sürətli və firma tərəfindən yaxşı dəstək 

verilməsi idi. Token Ring ondan sonra yaranan Ethernet-dən 3-4 dəfə daha baha idi. Token Ring 

istehsalçılarına firma tərəfindən tam lisenziya verilmirdi və buna görə az firma onu istehsal edirdi. Amma 

Ethernet bir çox firma tərəfindən istehsal olunur və ucuz satılırdı. Token Ring marker ötürmə texnologiyası 

ilə qurulmuşdu. Bütün kompüterlər bir dairə formasında qoşulurdular və marker hər kompüterə baş vurur və 

göndərilməsi lazım olan paketi götürüb lazım olan yerə çatdırırdı. Bu zaman əgər kimsə eyni vaxtda 

məlumat göndərmək istəsəydi o markerin boşalmağını gözləməli idi. Şəbəkə daxilində də bir markerdən çox 

marker olmamalı idi. Buna nəzarət etməsi üçün şəbəkəyə nəzarət edən Aktiv Monitor adlanan kompüterin 

olması lazım gəlirdi. Həmin kompüter əgər şəbəkədə hər hansı bir səhv var idisə onu düzəldirdi. Məsələn, 

əgər şəbəkədə iki marker olarsa onun birini dərhal məhv edirdi. Token Ring hub texnologiyasına da malik 

idi. O eynən yuxarıda gördüyünüz şəkildəki kimi marker-i göndərir və marker-ə məlumat əlavə olunandan 

sonra onu lazımı yerə çatdırırdı. Bu sistem vasitəsi ilə fiziki topolojidən həlqə formalı ulduza çevrilirdi. Bu 

sistemin üstünlüyü onun marker vasitəsi ilə hansı kompüterin şəbəkəyə qoşulu və ya şəbəkə vəziyyətinin saz, 

nasaz olmasından xəbər verə bilirdi.  

Token Ring IEEE 802.5 standartı sayılır və öz şan-şöhrətini tez bir vaxta Ethernet-ə verir. Hal-hazırda bu 

sistemdən demək olarki istifadə olunmur. İBM onu bəzən firma daxilində mainframe-lər üçün istifadə edir. 

İEEE komissiyaları cədvəlində göstərdiyim əsas IEEE 802.3, 802.5 və 802.11 standartları daxilində Token 

Ring-in də adı gedir. Bəli Token Ring 802.5-dən istifadə edirdi və bu gün bu texnologiya standartlaşmada 

özünəməxsus lazımlı yerini tutur. Bu o demək deyil ki, Token Ring bütünlükdə istifadə olunur. Sadəcə 

olaraq onda olan lazımlı texnologiyalar istifadə olunur. Qeyd: Ethernet şəbəkələrinə keçməzdən əvvəl 

şəbəkələrdə istifadə olunan kabellər ilə sizi tanış etmək istəyirəm. Sonra ən geniş yayılmış şəbəkə növü olan 

Ethernet-in izahında kabellərin adlarını oxuduqda sözün nədən getdiyini rahatca anlayacaqsınız. 

 

Token Ring şəbəkəsi – IEEE təşkilatı tərəfindən standartlaşdırılmış, lokal şəbəkələrin digər bir 

arxitekturasıdır. O, Ethernet və digər şəbəkə texnologiyaları ilə ümumi xassələrə malikdir.  

Token Ring lokal şəbəkəsində informasiyanı ötürmək üçün markerdən (token) istifadə edilir. Marker 

içərisində yalnız xidməti məlumatlar olan bir paketdir. Markeri alan kompüter kanalı tutmuş hesab olunur, yəni öz 
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informasiyasını göndərə bilər. İnformasiya paketlər şəklində göndərilir. Markeri alan kompüter paketini qonşu 

kompüterə ötürür. Paket öz ünvanına çatdıqda alıcı kompüter paketi özünə yazır, bu haqda paketdə lazımi qeydlər 

edir və paketi qonşu kompüterə ötürür. Göndəriləcək yeni informasiya yoxdursa, markeri qonşu kompüterə 

göndərir və proses təkrar olunur. 

Yaranma anından Token Ring texnologiyası bir sıra dəyişikliklərə məruz qaldı. Əvvəlcədən texnologiyada 

keçirtmə qabiliyyəti 4Mbit/s idi, sonralar 16Mbit/s oldu. Hal-hazırda siqnalların ötürülmə sürətlərinin 100, 128 

Mbit/s-ə qədər, gələcəkdə isə 1Gbit/s-ə qədər çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur. 

Ethernet texnologiyasına nisbətən, Token Ring texnologiyası daha mürəkkəbdir. Bu texnologiya imtinalara 

qarşı dayanıqlılıq xassəsinə malikdir. Bəzi hallarda şəbəkənin işində aşkar olunan səhvlər avtomatik olaraq ləğv 

olunur. Ethernet avadanlığına nisbətən, Token Ring hiss olunacaq dərəcədə bahadır, belə ki, mübadilənin daha 

mürəkkəb üsullarından istifadə edir. 

Token Ring şəbəkəsinin topologiyası halqadır, lakin xaricən ulduzu xatırladır. Bu onunla bağlıdır ki, ayrı-

ayrı abunəçilər şəbəkəyə birbaşa deyil, xüsusi konsentratorlar və ya çoxstansiyalı müraciət qurğuları vasitəsilə 

birləşirlər. Ona görə də şəbəkə fiziki olaraq ulduz-halqa topologiyasını təşkil edir. 

 
Token Ring lokal şəbəkəsi 

ARCNet (Attached Resource Computer NETwork) lokal şəbəkənin sadə, ucuz, etibarlı və kifayət qədər 

qıvraq arxitekturasıdır. Ötürücü mühit kimi burulmuş cüt, koaksial və optik-lifli kabellərdən istifadə edilir. 

Verilənlərin ötürülmə sürəti 2,5 Mbit/s-dir. ARCNet şəbəkəyə qurğuların qoşulmasında şin və ulduz 

topologiyalarının xüsusiyyətlərindən istifadə edilir. 

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) şəbəkəsi lokal şəbəkələrin ən köhnə və sərfəli texnologiyası 

optik-lifli kanallar ilə verilənlərin paylanmış interfeysidir. Bu texnologiya əvvəl baxılan texnologiyalara nisbətən 

böyük üstünlüklərə malikdir, lakin bu texnologiya geniş istifadə olunmur. Bu isə avadanlığın bahalığı ilə 

əlaqədardır. 

Token Ring 

Bu arxitektura ilk dəfə 1954-cü ildə stolüstü kompüter, mini EHM və meynfreymləri vahid şəbəkəyə 

qoşmaq üçün yaradılmışdır. Token Ring lokal şəbəkəsində kompüterlər halqa topologiyası vasitəsilə 

birləşdirilir. Token Ring lokal şəbəkəsində informasiyanı ötürmək üçün markerdən (token) istifadə edilir. 

Markeri alan kompüter kanalı tutmuş hesab olunur, yəni öz informasiyasını göndərə bilər. İnformasiya 

paketlər şəklində göndərilir. Markeri alan kompüter paketini digər kompüterə ötürür. Paket öz ünvanına 

çatdıqda alıcı kompüter paketi özünə yazır, bu haqda paketdə lazımi qeydlər edir və paketi   qonşu kompüterə 

ötürür. Paket yenidən onu göndərən kömpüterə gəldikdə, həmin paketi halqadan geri alır və yeni paket varsa 

onu göndərir. Göndəriləcək yeni paket yoxdursa markeri qonşu kompüterə göndərir və proses təkrar olunur. 

Token Ring şəbəkəsi aşağıdakı xarakteristikalara malikdirlər: 
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Korporativ şəbəkə anlayışı 
Korporasiya termini latın dilində olan “corporatio” – birlik sözündən yaranmışdır. İstənilən cəmiyyətdə 

müəyyən məqsədlərə çatmaq üçün birliklər yaranır. Bu birliklərə daxil olan subyektlərin öz aralarında və bu 

subyektlərlə cəmiyyətin digər üzvləri arasında qarşılıqlı əlaqəni yaratmaq üçün müəyyən vasitə olmalıdır. 

İnformasiya belə bir vasitədir. Hər bir birlikdə olan informasiya həmin birliyi xarakterizə edir. Bundan başqa 

birliyə daxil olan subyektlər arsında informasiyanın paylanmasına və mübadiləsinə imkan verən bir əlaqə vasitəsinə 

ehtiyac yaranır. Birliyin subyektləri arasında informasiyanın paylanmasını və mübadiləsini həyata keçirmək üçün 

dil, kodlaşdırma, şifrləmə və şəbəkə texnologiyaları vasitə kimi istifadə oluna bilər. 

Korporasiya – subyektlərin ümumi məqsədə çatmaq üçün yaratdığı birlikdir. Korporasiyanın subyektləri 

arasında informasiya mübadiləsini həyata keçirmək üçün korporasiya daxilində başa düşülən, razılaşdırılmış və 

mühafizə olunan əlaqə yaradırlar. 

Beləliklə, korporasiyanın yaradılması üçün üç əsas elementin: ümimi məqsədin, informasiyanın və 

informasiyanın paylanması və mübadiləsi üçün lazım olan əlaqə vasitəsinin olması vacibdir. 

İnformasiya korporasiyanın mövcudluğunu və inkişafını təmin etdiyi üçün onun təhlükəsizliyi zərurəti 

meydana çıxır. Korporasiyada subyektin malik olduğu informasiyanın, yəni fərdi informasiyanın itirilməsi 

korporativ resursların böyük itkisinə gətirib çıxara bilməz. Lakin korporasiyada informasiya mübadiləsinə nəzarətin 

itirilməsi xeyli resurs itkisinə, həqiqi informasiyanın saxta informasiya ilə əvəz edilvəsinə gətirib çıxara bilər və 

nəticədə bədəməlçilər korporasiyanın fəaliyyətinə nəzarəti qismən əldə etmiş olar.    

Müasir korporasiyalar idarəetmə sisteminə malik olan və ümumi məsələləri həll edən müəssisələr birliyidir. 

Bir qayda olaraq, çox geniş əraziyə yayılırlar və onların tərkibinə daxil olan müəssisələr müxtəlif ölkələrdə və 

hətta müxtəlif qitələrdə yerləşirlər. Müasir korporasiyaların fəaliyyətini, idarə olunmasını və inkişafını təmin etmək 

üçün korporativ informasiya fəzasının (KİF) yaradılması zərurəti meydana çıxır. KİF istənilən korporasiyanın 

sistemli fəaliyyətinin əsasıdır. Bu gün korporasiyaların KİF-lərini informasiya texnologiyalarını (İT) tətbiq etmədən 

yaratmaq mümkün deyil. Korporasiyanın ayrı-ayrı resurslarının korporativ informasiya-kommunikasiya sistemi ilə 

birləşdirilməsi onları ümumkorporativ səviyyəyə çıxarır. Korporasiyada hər bir subyekt KŞ-nin vasitəsi ilə digər 

subyektlərlə müxtəlif səviyyələrdə informasiya qarşılıqlı əlaqələri yaradır. Belə qarşılıqlı əlaqələrin nəticəsində 

korporasiya daxilində informasiyanın paylanması və mübadiləsi baş verir.          

Beləliklə, KİF vahid prinsip və ümumi qaydalar əsasında fəaliyyət göstərən informasiya resursları və 

sistemləri, telekommunikasiya sistemləri və şəbəkələri məcmusudur. 

Müasir korporasiya mürəkkəb və çoxprofilli strukturdur. Bu səbəbdən də o paylanmış iyerarxik idarəetmə 

sisteminə malik olur. Bundan başqa, korporasiyaya bir-birindən uzaqda yerləşən muəssisələr, şöbələr və inzibati 

ofislər daxildirlər. Belə bir müəssisələr birliyinin mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə edilməsini təmin etmək üçün 

korporativ şəbəkələr (KŞ) yaradılır. 

KŞ korporasiyanın hesablama, kommunikasiya və informasiya resurslarının birləşdirilməsi və elektron 

verilənlərin (məsələn, elektron sənədlərin, səsin, video görüntünün və s.) ötürülməsi üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi 

şəbəkədir. Ümumi halda, KŞ korporasiyada istifadə olunan müxtəlif tətbiqi proqramlar arasında informasiya 

mübadiləsini təmin edən sistemdir. KŞ sistem və tətbiqi proqram təminatları, şəbəkə adapterləri, konsentratorlar, 

komutatorlar və marşrutlayıcılar, kabel sistemi kimi müxtəlif komponentlərdən ibarətdir. 

İngilis dilli ədəbiyyatda KŞ “enterprise-wide networks” adlandırılır və tərcüməsinə uyğun olaraq müəssisə 

miqyaslı şəbəkə kimi adlandırılır. Bu termin özündə birləşmə mənasını daşıyır, yəni KŞ bir qayda olaraq bir neçə 

qeyri-bircinsli şəbəkələrin (bir müəssisəyə – firmaya məxsus olan) birləşməsi nəticəsində əmələ gəlir (məsələn, 

kampus şəbəkəsinin, lokal şəbəkələrin (LŞ), territorial şəbəkələrin, İnternet və digərlərinin) (şək.1). 

Müasir KŞ müxtəlif növ xidmətləri təmin edir. Bu xidmətlərə verilənlərin ənənəvi ötürülməsi, İP-telefoniya, 

video və audio konfranslar və videoyayımlar, mihafizə və videonəzarət aiddir. 

KŞ-nin müəssisədə istifadəsi aşağıdakıları təmin edir: 

 kompüter istifadəçilərinin birgə effektiv işləməsini; 

 kompüterlərin, periferiya qurğularının və proqram təminatlarının maksimum səmərəli istifadəsini; 
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 ümumi istifadə olunan verilənlərə daxilolmalarlarin sadəliyini və rahatlığını; 

 və. s.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şək.. Korporativ şəbəkənin strukturu 

 

KŞ-nin məqsədi müəssisə çərçivəsində vahid informasiya fəzasının yaradılmasıdır, yəni müxtəlif qovşaqlarda 

yerləşən sistem tətbiqi proqramlarının qarşılıqlı əlaqəsini və onlara, uzaqda yerləşən istifadəçilərin daxil olmasını 

təmin etməkdir. Müəssisənin KİF-na həmçinin fayl sistemi vasitəsi ilə informasiya mübadiləsi, təhlükəsiz elektron 

poçt, çoxlu sayda funksiyaları olan telefonlaşdırma, selektor məşvərətləri, videokonfransları və s. kimi xidmətlər də 

daxildir. KŞ-də başlıca və ən yüksək prioritetli xidmət əməkdaşların müəssisənin korporativ idarəetmə sistemində 

səmərəli işləməsinin təmin olunmasıdır. 

 

 

 

 Şəbəkədə verilənlərin ötürülməsinin modeli 
Şəbəkələrin quraşdırılması zamanı müxtəlif fiziki mühitdən istifadə edən əlaqə xəttləri tətbiq olunur: havada 

asılmış telefon və teleqraf naqilləri, mis eşilmiş naqil cütləri və koaksial kabelləri, optik lifli kabellər və radio 

dalğaları. Bu və ya digər əlaqə xəttinin seçilməsi zamanı əvvəlcə onların texniki xarakteristikaları, dəyəri və 

montajının sadəliyi nəzərə alınır. Hal-hazırda optik lifli kabellər daha perspektiv hesab olunur. Onlar 

üzərində iri territorial və şəhər şəbəkələri kimi lokal şəbəkələrin sürətli əlaqə xəttlərində quraşdırılır. Geniş 

yayılmış mühit kimi keyfiyyət-dəyər əla nisbətli göstəricilərlə xarakterizə olunan eşilmiş cütləri göstərmək 

olar. 

 Şəbəkələrdə verilənlərin ötürülməsinin müxtəlif texniki vasitələrin müdaxiləsi ilə təşkil olunan modelinə 

nəzər yetirək. Burada əlaqə xətti ümumi halda informasiya siqnalları ötürülən fiziki mühitdən, verilənləri  

Burada,  

VÖA - verilənlərin ötürülmə avadanlığı; 

VSA - verilənlərin son avadanlığı; 

M – modem; 

G – gücləndirici; 

MP – multipleksor; 

K – kommutator; 

DMP – demultipleksor. 

 

ötürmə avadanlığından (VÖA) və aralıq avadanlıqlarından ibarətdir. Əlaqə xəttinin (line) sinonimi kimi 

əlaqə kanalı (channel) terminindən də istifadə oluna bilər. Hər birini qısaca xarakterizə edək: 

          Verilənləri ötürülməsinin fiziki mühiti (medium) kabeldən yəni naqillər yığımından, izolyasiya və 

mühafizə örtüyündən, birləşdirici söküklərdən, o cümlədən yerüstü atmosferdən yaxud informasiya 

siqnallarını yayan kosmik fəzadan ibarətdir. Müasir telekommunikasiya sistemlərində informasiya elektrik 
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cərəyanı yaxud gərginliyinin, radio siqnalların yaxud işıq siqnallarının köməyi ilə ötürülür. Bütün bu fiziki 

proseslər müxtəlif tezlikli elektromaqnit sahəsinin rəqslərindən ibarətdir. 

           Verilənlərin ötürmə mühitindən asılı olaraq əlaqə xəttlərinin aşağıdakı növləri vardır: naqilli 

(havadan), kabelli (mis və optik lifli) və yerüstü radio kanalları və peyklə əlaqəli. 

            Məftil vasitəsi ilə (havada) əlaqə xətti havada asılmış və stolbalar arası qoyulmuş və hər bir 

ekranlaşdırıcı hörgüsü və izolyasiyası olmayan naqildən ibarətdir  

            Ənənəvi olaraq belə əlaqə xəttlərindən telefon yaxud teleqraf siqnalları ötürülür və başqa imkanlar 

olmazsa bu xəttlərlə kompüter verilənləri də ötürülə bilər. Sürətlə ötürmə keyfiyyətinə və maniələrdən 

mühafizəyə görə hələlik belə xəttlər arzu ediləndir. Ona görə də məftilli əlaqə xəttləri kabellərlə sürətlə 

sıxışdırılır. 

 Kabel xəttləri  kifayət qədər mürəkkəb konstruksiyaya malik olmaqla bir neçə izolyasiya ilə 

tamamlanmış məftildən müxtəlif avadanlıqların birləşməsini təchiz edən söküklərdən ibarətdir: elektrik, 

elektromaqnit, mexaniki və s. Kompüter şəbəkələrində əsas üç tip kabeldən istifadə olunur: eşilmiş mis naqil 

cütləri əsasında olan kabellər, mis naqilli koaksial kabellər və optik lifli kabellər (birinci iki tip kabellərə mis 

kabelləri də deyilir  

           Aralıq qoyulma qatının şəraitindən və istismarından asılı olaraq kabellər daxili (binalarda istifadə 

olunan kabellər) və xarici kabellərdən ibarətdir. Bu da öz növbəsində aşağıdakı növlərə ayrılır: yeraltı, sualtı 

və havada istifadə olunan kabellər. 

           Sarınmış naqil cütlərinə eşilmiş cütlər (twisted pair) deyilir. Sarınmış naqillər kabellərlə ötürülən 

faydalı siqnallara olan xarici və qarşılıqlı maniyələrin təsirini aşağı salır. 

  Eşilmiş cütlər əsasında olan kabellərə simmetrik kabellər adlanır. Bu konstruktiv nöqteyi nəzərincə iki 

eyni məftildən ibarətdir. Simmetrik kabel ekranlaşdırılmış (ekranlaşdırılmış eşilmiş cütlər əsasında, Shielded 

Twisted Pair, STP) və ekranlaşdırılmamış (ekranlaşdırılmamış eşilmiş cütlər əsasında, Unshielded Twisted 

Pair, UTD) kimi ola bilər. 

             Koaksial kabel (coacial) qeyri-simmetrik məftil cütlərindən ibarətdir. Hər bir cüt daxili mis naqildən 

ibarətdir. 

 Optik lifli kabel (optical fiber) nazik (5-60 mikron) elastiki işıq siqnalları yayan şüşə lifdən ibarətdir. 

            Verilənlərin olduqca yüksək sürətlə (10 Qbit/san və yuxarı) ötürülməsini təmin etdiyindən kabellərin 

bu növü daha keyfiyyətli hesab olunur, o cümlədən başqa tip kabellərdən fərqli olaraq verilənlər xarici 

maniələrin təsirindən hafizəsi təmin olunur. 

             Hər bir işıq dalğası yayan kabel mərkəzi işıq məftilindən (özəkdən) yəni şüşə lifdən və özəyə 

nisbətən kiçik sınma göstəricisinə malik şüşə örtükdən ibarətdir. Özəklə yayılan işıq şüası örtük qatında əks 

olaraq onun əhatəsindən çıxmır. Sınma göstəricisinin paylanmasından və özəyin diametrindən asılı olaraq 

onun aşağıdakı növləri fərqləndirilir: 

1) Sınma göstəricisi pilləvari dəyişənli çoxmodlu lif; 

2) Sınma göstəricisi səlis dəyişənli çoxmodlu lif; 

3) Birmodlu lif.  

 

Yerüstü radio kanalları və peyklə əlaqəli - sistemlər qəbuledici və ötürücü radio dalğaların köməyi ilə əldə 

edilir. İstifadə olunan tezlik diapazonu və eləcə də kanalın uzunluğu ilə fərqlənən müxtəlif təlif tipli radio 

kanallar mövcuddur. Amplitudalı modulyasiya (Amplitude Modulation, AM) diapazonu adlanan qısa, orta və 

uzun (QD,OD və UD) dalğalarla verilənlərin kiçik sürətlə uzaq məsafəyə ötürülməsi təmin olunur. Tezlik 

modulyasiyasına (Frequency Modulation,FM) xas xarakter üçün ultra qısa dalğalı (UQD) diapazonda o 

cümlədən daha yüksək tezlikdə işləyən kanallar daha sürətli hesab olunurlar. 

Kompüter şəbəkələrində praktiki olaraq yuxarıda qeyd olunan verilənlərin ötürülməsinin fiziki mühitinin 

bütün növlərindən istifadə olunur. Ancaq daha perspektivlisi optik-lifli kabellərdir. Hələlik daha geniş 

yayılanı mobil telefon şəbəkələri hesab olunur, mobil kompüter şəbəkələri isə müqayisə olunmaz dərəcədə 

az istifadə olunan radio-Ethernet şəbəkəsi ilə təqdim olunur. Üçüncü nəsil adlanan (3 d generation,3G) yeni 

mobil şəbəkələrdə kompüter verilənlərinin və səsin eyni zamanda ötürülməsinə baxılır, bu zaman trafikin hər 

bir növü eyni dərəcədə vacib hesab olunur. 

 

 

Verilənlərin ötürülməsinin etibarlılığına nəzarət 
 

Əngəllərə (maniyələrə) meylli olan xəttlərindən   ibarət mürəkkəb paylanmış şəbəkələrdə verilənlərin 

ötürülməsi zamanı etibarlılığın təmini və nəzarəti üçün bir sıra ölçülər qəbul edilir. 

Verilənlərin ötürülməsinin etibarlılığına nəzarət zamanı ötürülən informasiyada artıq ehtiyatın olması (yəni 

daxil edilməsi) tələb olunur. Artıq ehtiyat ayrı ayrı ötürülən simvollar yaxud onların qrupları səviyyəsində 

eləcə də ötürülən kadrlar səviyyəsində daxil edilə bilər. Artıq sahəyə ötürücü faydalı informasiyadan 

müəyyən qaydalarla hesablanmış kodu yerləşdirir. Qəbuledici həmin kodu özünün hesabladığı kodla 

müqayisə edir. Qiymətlərin (mənaca) üst-üstə düşməməsi informasiyanın təhrif olunmasına dəlalət edir, üst-

üstə düşməsi isə  - verilənlərin yüksək ehtimallı düzgün ötürülməsini göstərir. Səhvlərin aşkar edilməsi 

 

40-100mkm 
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ehtimalı nəzarət sxemi və informasiya ilə nəzarət sahələri ölçülərinin nisbətindən asılıdır. Olduqca 

dayanaqsız sxem – paritetin nəzarətdir. İqtisadi cəhətdən olduqca əlverişsiz olanı informasiyanın 

təkrarlanmasıdır. 

Əlavə xərcləri az olan, realizasiyası bir qədər mürəkkəb olan CRC-nəzarət daha etibarlı aşkarlanma v erir 

(verilənlərin 4 kbaytına tipik olaraq 2 bayt olmaqla). Onlar arasında nəzarət cəminin hesablanması sxemi 

vardır. 

İnformasiyanın təkrarlanması eyni bir elementin iki dəfə təkrarlanmasına gətirilir. Qəbuledici surətlərin 

(kopyasının) üst-üstə düşməsini yoxlayır. Bəzi hallarda surətlər invers şəklində təsvir edilir. Təkrarlanma 

yalnız kadrın ayrı ayrı qısa elementləri üçün istifadə olunur. Çünki, başqa üsullarla nəzarət hər hansı 

səbəbdən uyğun deyil. Təkrarlanma 100%-li əlavə xərcinə gətirib çıxarır. 

Paritetə nəzarət (parity check) qəbul edilmiş razılaşmadan asılı olaraq cütlüyə (even parity-cütlüyə nəzarət) 

yaxud təkliyə (odd parity-təkliyə nəzarət) qədər nəzarət olunan elementin vahid bitlər sayını tamamlayan 

nəzarət bitindən istifadə olunur. Partitetin nəzarəti yalnız təkliyə olan səhvləri aşkar edir, ancaq nəzarət 

olunan sahədəki ikinin, dördün və i.a. bitlərin təhrifi qeydsiz qalır, yəni qeyd olunmur. Nəzarət “horirontal” 

yaxud “vertikal” ola bilər 

Horizontal nəzarət zamanı “P” paritetinin bitləri hər ötürülən simvola daxil edilir. Bu nəzarət növü RS-232c 

və başqa ardıcıl interfeyslərdə geniş istifadə olunur. Vertikal nəzarət zamanı hər simvollar qrupları üçün (bu 

halda-8 bayt) paritetin bitləri hər mövqe üçün hesablanılır və ayrıca nəzarət simvoluna yığılır (bayt). Belə 

nəzarət sxemi təsadüfi hallarda istifadə olunur. Vertikal hə horizontal nəzarətin uzlaşması mümkündür, əlavə 

xərclər zamanı hər bayta 1 bit düşür. 

 

            Nəzarətlər cəmləri və CRC-kodları (yaxud onun bir neçə sahəsi). Onlar üçün kadrda nəzarət kodu 

üçün xüsusi sahə təyin olunur, adətən 1, 2 yaxud 4 bayt. Nəzarət cəmi tam bayta (söz) bölünən uzunluqlu 

kadrlar üçün istifadə olunur. CRC-nəzarət zəncirlər üzərində ixtiyari uzunluqlu bitləri yerinə yetirə bilər. 

           Nəzarət cəmi (cheksum) adətən sıfra qədər kadrın bütün baytlar cəminə əlavə kimi hesablanılır            

Cəmə nəzarət kodu sahəsinin mərtəbələrinə uyğun modula görə yerinə yetirilir. Bu halda qəbuledici bütün 

baytları yaxud nəzarət kodlarını daxil etməklə kadrın sözlərini həmin modula görə toplamaqla həmin ədədi 

almalıdır (0 yaxud FF). 

             Nəzarət cəmi kadra nəzarət üsullarının ən sadəsidir, onun köməyi ilə səhvlərin aşkar edilmə ehtimalı 

99,6% -ə çatır. Həmin uzunluqlu nəzarət kodlu kadrın uzunluğunun artması ilə səhvlərin aşkar edilmə 

ehtimalı aşağı düşür. 

   Dövrü olaraq ehtiyata nəzarət CRC (Cyclic Redundancy Check) daha mürəkkəb alqoritmdən istifadə 

edir. Nəzarət kodu sahəsindən böyük olan hasil edilmiş mərtəbələr polinomu seçilir. 16-bitli CRC üçün 

x
16

+x
12

+x
5
+1 (10001000000100001b) məsləhət görülür. Kadr (uzun ikilik ədəd kimi) sahəsi sıfır vəziyyətinə 

gətirilmiş CRC polinoma bölünür və bölünmədən alınan qalıq ötürülən verilənlərin CRC sahəsinə 

yerləşdirilir. Qəbuledici qəbuledilmiş kadrı (CRC sahəsi ilə birgə) həmin plinoma bölür və bölünmədən 

alınan qalıq bəzi etalonla müqayisə edir (sıfır yaxud başqa ədədlə). Əgər onlar üst-üstə düşərsə kadrın 

nizamlanması barədə qərar qəbul olunur. 16 bitli CRC tək-tək, ikiqat və tək ədədli dəfələrlə olan bütün 

səhvləri o cümlədən qruplardakı səhvləri də aşkar etməyə imkan verir. Beləliklə, səhvlərin aşkar edilmə 

ehtimalı 99,9984%-ə çatır. 16 mərtəbəli CRC şəbəkə protokollarının əksəriyyətində istifadə olunur. Əks 

əlaqəli sürüşdürmə registrinin köməyi ilə bitlər ardıcıl qəbul edildikcə bölmə əməliyyatı aparatla yerinə 

yetirilə bilər. 

               CRC-ideyasının inkişafı ECC-nəzarətinin (Error Correction Code) yaranması ilə yalnız səhvlərin 

aşkarı deyil, bəzi səhvlərin düzəldilməsiə də imkan verir. 

 

 

Şəbəkələrdə verilənlərin ötürülməsinin ümumi prinsipləri 
 

Verilənlərin ötürülməsi və kommutasiya üsulları.  Əlaqə xətti və əlaqə qovşaqları ilə abonentlər arasında 

müəyyən edilən əlaqələr baza VÖŞ-ləri ilə təmin olunur. Qeyd olunduğu kimi VÖŞ-ün əsas xarakteristikası 

verilənlərin çatdırılması vaxtı ƏQ-larin məhsuldarlığı və ƏX-lərin ötürmə qabiliyyəti, o cümlədən qarşılıqlı əlaqəni 

abonentlər arasında ƏQ-larin təşkili və kanallardan verilənlərin ötürmə üsullarıdır.  

           Abonentlər arasında informasiya ilə olan əlaqə üç üsulla yerinə yetirilir: kanalların, paketlərin və 

məlumatların kommutasiyası. 

           Abonentlər arası verilənlərin ötürülməsi üçün fiziki kanalların seçilməsini (ayrılmasını) kanalların 

kommutasiyasını təmin edir. VÖŞ-ün abonentləri arasında verilənlərin ötürülməsi və kanalların kommunikasiya 

prosesi aşağıdakı kimi təşkil olunur . Ai  abonenti aj abonenti ilə əlaqələndirmə inisializasiyanı yerinə yetirir. A 

əlaqə qovşağı aj abonentinin ünvanından təsirlənərək qoşulmanı həyata keçirir və nəticədə ai abonentinin xətti A 

qovşağının B qovşağı ilə birləşdirən xəttlə kommutasiya olunur. Sonradan qeyd olunmuş birləşmə mərhələləri B, C 

və C1 qovşaqları ilə də təkrar olunur. Nəticədə, ai və aj abonentləri arasında kanal kommutasiya olunur. 

Kommutasiya tamamlandıqdan sonra C1 qovşağı yaxud aj abonenti ai abonentinə əks əlaqə siqnalı höndərir. 
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Bundan sonra ai abonenti verilənləri ötürməyə başlayır. Verilənlərin ötürmə müddəti ötürülən məlumatların 

uzunluğundan, kanalın ötürmə qabiliyyətindən və kanalda siqnalın yayılma müddətindən asılıdr  

     

   

 Kanalların və verilənlərin ötürmə şəbəkəsinin (VÖŞ) idarə olunması. 

Qovşaqlardan və əlaqə kanallarından ibarət olan VÖŞ baş və terminal EHM-lər arasinda informasiya birləşməsi 

imkanını yaradır. Bu imkanlar yeddi səviyyəli modeldə idarə olunmanın üç aşağı səviyyəsində yaranan vasitələrin 

köməyi ilə yerinə yetirilir: fiziki kanalla, informasiya kanalı ilə, verilənlərin ötürçə şəbəkəsi ilə.  

Beynəlxalq standarlaşma təşkilatı (BST) ilə təqdim edilmiş sistemlər çərçivəsi daxilində istifadəçilərlə 

VÖŞ-ün qarşılıqlı əlaqəsi üçün lazımi vasitələr X25 standartlarının təqdimatı ilə müəyyən olunur. Məlum oldugu 

kimi X25 şəbəkədən informasiya ötürülməsnin (3 səviyyəsi) idarə olunmasında standart protokol kimi istifadə 

olunur. X25 protokolu, HDLC protokolu ilə təyin olunan informasiya kanalının vasitələrinə əsaslanır. 

 

Burada iki EHM təsvir olunub və başqa əlavə sistemlərlə qoşulma 1-3 səviyyələrinin texniki vasitələri ilə 

təmin olunur. Bundan başqa sistemdə iki əlaqə qovşağı təsvir olunub ki, bu da şəbəkədə verilənlərin ötürülməsinin 

idarə olunmasını təmin edir. 

Kanalların idarə olunması bir qayda olaraq 1-səviyyəsinin texniki vasitələri ilə yerinə yetirilir. 

Texniki vasitə ilə qoşulma X21 interfeysi ilə təyin olunur. 2 və 3 idarə səviyyələrinin başqa sistemlərin 

aynı adlı idarə səviyyələri ilə qarşılıqlı əlaqəsinin uyğun olaraq HDLC və X25 protokolu ilə yerinə yetirilən 

idarənin aşağı səviyyəsinə HDLC protokolu kimi baxılır. N(R) kadrını gözləyən və N(R)+1 kadrını alan stansiya 

qəbul edir, N(R) kadrının itirilməsi barədə ötürən stansiyaya “Selektiv rədd edilmə” supervizor kadrı ilə əmr 

göndərir. İnkar edici “Rədd edilmə” və “ Selektiv rədd edilmə” taym-autun vacibliyini ləğv etmir, digər tərəfdən bu 

kvitansiyalar itirilə bilər. P/F-in  sonu sorğu bitlərindən istifadə edilməyə əsaslanan kadrların bərpa olunmasının 

dördüncü üsuluna burada baxılmır. 

X25 protokolu. X25 protokolu şəbəkə idarə olunma səviyyəsində paketlərin ötürməsi mərhələləsini təyin 

edir və abonentlər arasında virtual kanalların təşkilini təmin edir. Paketlər axının kanallarda idarə olunması pəncərə 

adlanan xüsusi mərhələnin köməyi ilə təşkil olunur. Virtual kanalın işgüzarlığını bərpa etmək üçün paketlərin 

təkrar ötürülməsindən və başlanğıc hala gətirilməsindən istifadə olunur. X25-protokolu sisteminə xidməti 

şəbəkələri arasında qarşılıqlı təsirin təşkil olunmasına imkan verir. 

Kanalın maksimal buraxıla bilən sayı nömrəsinin uzunluğu ilə təyin olunur və hər biri 255 kanal olmakla 

15 qrupdan ibarətdir. Məntiqi kanal 12 bitlik nömrə ilə identifikasiya olunur ki, onun 4 mərtəbəsi qrupun 

nömrəsini, 8 mərtəbəsi isə kanalın qrupdakı nömrəsini göstərir. Şəbəkə sistemində istifadə olunan məntiqi 

kanalların diapazonu şəbəkənin adminstratoru tərəfindən təyin olunur. Məntiqi kanallar daimi və müvəffəqəti 

(kommutasiya olunan virtual kanallar yəni virtual birləşmələr) virtual kanlarının təşili üçün istifadə olunur. 

Üç baş və terminal EHM-dən yəni A, B və C sistemindən və iki əlaqə qovşağından ibarət olan hesablama 

şəbəkəsində məntiqi kanalların təşkil olunmasına aid aşağıdakı misala nəzər yetirək.  

Bu beş sistem şəbəkəyə 5 informasiya kanalı ilə birləşdirilmişdir. Hər biri fiziki kanaldan və fiziki 

informasiya idarə kanalından (1 və 2 səviyyəsi) ibarətdir. 

Beləliklə, informasiya kanalı əsasında (a1, c2), (a2, b1), (b2, c1) məntiqi kanalları yaradılmışdır. Bunlar da 

öz aralarında uyğun olarak A, B və C sistemlərində realizə olunan a1, a2, b1, b2 və c1, c2 proseslərini əlaqələndirir. 

Bu halda informasiya kanalı bir neçə məntiqi kanalın sabit virtual kanalların yaxud virtual birləşmələrin təşkili 

üçün istifadə oluna bilir. 

Virtual kanallar X25 protokolu ilə təyin olunan paketlərin ötürülməsi və mərhələlərə uyğun aralanması 

üçün yaradılır. Paketlər informasiyanın ardıcıl baytlar şəklində yerləşmə ardıcıllığını təyin edən müxtəlif 

formatlardan ibarətdir.  

Virtual kanallar paketlərin ötürülməsi üçün yaradılır və X25 protokolunun təyin olunan mərhəliyə uyğun 

aralanır. 

Fizii kanalların işlərinin təşkili Beynəlxalq  Telefon və Teleqraf təşkilatı (BTTMT) tərəfindən qəbul 

edilmiş standartların köməyi ilə nizama salınır. 

V24 standartı ayrılmış telefon kanalı vasitəsi ilə verilənlərin ötürülmə ardıcıllığını təyin edir. 

V24 standartı ilə təyin olunan mərhələlər, X21 bir standartı ilə genişləndirilmişdir. Bu standartla abonentlər 

telefon kanalı vasitəsi ilə kommutasiyalı rəqəm şəbəkələrinə qoşulur. Verilənlərin rəqəm kanalları ilə ötürülməsinin 

nizama salınması X21 standartı ilə təyin olunur. X21 standartı hesablama şəbəkələrində daha geniş istifadə olunur 

və ona abonentlərin verilənlərin ötürmə kanalları ilə qoşulma ardıcıllığını təyin edən interfeys kimi baxılır. 

 

 İP  ünvanlaşma 
IP Ünvanı 

IP ünvanı (Yəni _nternet Protokol ünvanı), TCP/IP (Mesajım idarə Protokolu/ internet Protokolu) standartını 

istifadə edən bir səbəkədəki cihazların bir-birini tanımaq, bir-birləriylə ünsiyyət qurmaq və məlumat alverində 

olması üçün istifadə etdikləri bənzərsiz bir nömrədir. _nternet əlaqəsi olan hər cihazın bu cihaza təsis edilən bir 

ünvanı olması lazımdır. Bu ünvan ya da nömrə, mesajlan məlumatın dogru ünvana göndərilməsini, ya da 

məlumatın dogru ünvandan alınmasını təmin edir. 
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Oz Ip adresimi necə öyrənə bilərəm? 

http://www.ip-adress.com/ 

http://www.ipbul.com/ 

Bu gün hələ də istifadə edilməkdə və test edilməkdə olan iki növ internet  Protokolu var: IPv4 və IPv6: 

IPv4 - Bu, hələ də istifadə edilməkdə olan standart _nternet protokoludur və 32 bitdən, basqa bir ifadəylə səkkiz 

bitlik 4 rəqəmdən meydana gəlir. Bu rəqəmlər, 0 ilə 255 arasında dəyisir. IPv4 protokolundakı bir ünvan 1.0.0.0 ilə 

255.255.255.255 arasında hər hansı bir nömrə ola bilər. Bu protokol istifadə edilərək 4 milyarddan çox ünvan 

çıxardıla bilinməkdədir. 

IPv6 - Ancaq, IP ünvanlarının bloklar halında təsis edilməsi səbəbiylə, bir çox IP ünvan aralıgı istifadə edilə 

bilməməkdədir, bu səbəblə artan səbəkə istifadəçisi sayına baglı olaraq, daha böyük bir IP ünvanına ehtiyac 

duyulmaqdadır. IPv6 bu ehtiyacdan yaranmısdır. IPv4-dən fərqli olaraq IPv6, 128 bit genisliyindədir, bu da 

2128 ədəd, basqa bir ifadəylə 3 x 1038 ədəd bənzərsiz ünvan deməkdir. 

 

IP ünvanı nə isə yarayar? 

 

IP ünvanı ya da nömrəsi, bu gün günahkarların təqibindən onlayn satıs və al-verə qədər çox müxtəlif sahələrdə 

genis səkildə faydalanılan bir məlumatdır. IP nömrəsinə baxaraq istifadəçinin oldugu ölkəni, səhəri, paralel və 

meridianı və ISSi (_nternet Xidmət Təmin edicisi) təyin etmək mümkündür. Bu məqsədlə on minlərlə IP 

nömrəsinin oldugu böyük verilənlər bazalarına və IP nömrəsinə eyni düsən ölkə, səhər, ISS kimi məlumatları 

göstərəcək proqram koduna ehtiyac duyulmaqdadır. 

* Səhifənin, ziyarətçinin ana dilində və pul vahidində göstərilməsi 

* Ziyarətçilərin, cografi bölgəyə görə fərqli səhifələrə istiqamətləndirilməsi 

* Ədədi haqqların rəhbərliyi 

* Sifrə paylasmasının və xidmət istismarının önlənməsi 

* Kredit kartı fırıldaqçılıgının önlənməsi 

* Internet ziyarətçi trafiki statistiki və analizi 

* Onlayn formalarda ölkəylə əlaqədar formanın avtomatik olaraq seçilməsi 

* İs görmək istəmədiyiniz ölkələrdən daxilolmaya maneə törədilməsi 

* Satısların və əlaqə klikləmə nisbətinin (click-through) artırılması üçün cografi hədəfləmə (geo targeting) 

Bu gün dünyada, bu cür böyük verilənlər bazaları meydana gətirən və nizamlı olaraq aktuallasdıran firmalar 

mövcuddur. Ancaq bu cür məlumatlardan faydalanmaq üçün ciddi məbləglərə çatan aylıq abunəlik ödənisləri 

ödəmək lazımdır. IP-nömrəm olaraq, IP ünvanı və ölkə kimi məlumatları öz saytlarında ziyarətçilərinə göstərmək 

istəyən sayt idarəçiləri üçün ödənissiz bir xidmət edirik. Saytına Əlavə et səhifəmizdə istirak edən kodlardan 

istədiyinizi kopyalayıb saytınızda uygun bir yerə əlavə etməniz halında, ziyarətçilərinizin IP nvanını 

səhifələrinizdə göstərə bilərsiniz. IP ünvanından Səxsiyyət Məlumatları! Qiymətli bir ziyarətçimiz, IP ünvanından 

dəqiq səxsiyyət, telefon və ünvan məlumatlarına sahib olub ola bilməyəcəyini sorusur. Eyni növdən sualların ola 

biləcəyi düsüncəsiylə, ümumi bir məlumatın daha faydalı olacagını düsünüb genis izahat veririk: 

* Əgər IP ünvanı statik isə və bir sahə adı ilə əlaqələnmis isə, yəni yalnız söz mövzusu sahə adına (sayta) təsis 

edilmis isə, IP ünvanından sahə adına və oradan da whois məlumatları dogru isə digər səxsiyyət məlumatlarına 

çatmaq mümkündür. 

* Əgər IP ünvanı bir sayt ilə əlaqəli, ancaq paylasmalı bir IP ünvanı isə (Shared IP), bu vəziyyətdə eyni IP üzərində 

birdən çox sayt ollacagı üçün, yalnız söz mövzusu IP təsisini edən hosting xidmətinin detallarına yiyələnə bilərik. 

* Əgər IP ünvanı fərdi istifadəçinin internet əlaqəsiylə əlaqələnən bir IP isə, bu vəziyyətdə fərdi istifadəçi normal 

yollardan yuxarıdakı növdən məlumatlara çata bilməz. IP ünvanından çata biləcəyiniz ən detallı ən genis məlumat, 

_nternet Xidmətini Təmin edən Sirkətin (Delta,Aztelekom ve s) ünvan və əlaqə məlumatları olacaq. Yəni, saytınızı 

ziyarət edən və ya sizə e-mail atan birinin IPindən yola çıxaraq o adamı bu növdən proqramlarla tapa bilməzsiniz. 

Əgər bir istismar,məlimata zərər və ya bu tipli _nternet cinayətkarlıgı ilə qarsı-qarsıya isəniz, əlaqədar xidmət 

təmin edicinin-yəni Provayderinizə Ərizə Yazaraq vəziyyəti bildirmək gərəkli tədbir görmələrin tələb etməkdir 

çünki söz mövzusu ünvan məlumatları yalnız onların qeydlərində vardır. Ərizə yazarkən təkcə ip adresilə 

kifayətlənməmli (T_ME STAMP) vaxt nisanınında qeyd etməlisiniz.Bu sikayət əməliyyatını prokurorluqlar 

vasitəsilə də edə bilərsiniz.Onsuzda Provaydere muraciət olunduqda ortada _nternet Cinayətkarlıgı oldugundan 

Provayder dərhal Lazımı orqanlara (Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və s)bildirir. 

 

İP gizlətmək mümkündümü? Proxy xidməti 

 

Xeyri İp Hide,İp changer ve s tipli proqramlarla siz ancaq özünüzü və sayt adminlərini aldada bilərsiniz.Lazımı 

orqanlar-Ats,Provayder,Rabitə və informasiya texnoloqiyaları nazirliyi,Delta Telekom sizi daim görür. 

Bəs Proxy nədir? Proxy ilə digər ip islədərək öz _P məxfiliyimi qoruya bilərəmmi? 

_lk onu deyimki,Proxy 2 cür olur.Siz proxy ilə nə edirsinizsə o proxy xidməti verən serverdə log olaraq qeyd 

olunur.Siz əgər nəsə _nternet Cinayətkarlıgı törətsəniz bu log lar vasitəsilə sizin real ip adresiniz askarlanır və 

sikayət edən orqana verilir.Belə olmasa əks təqdirdə _nternet cinayətkarlıgının səbəbkarı Proxy xidməti verən 

sistem olacaqdır. 

- Proxy Nədir? Necə _stifadə edilər? 
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Proxy Nədir? 

Proxy; söz mənası olaraq "Vəkil" ya da "elçi" mənasını verməkdədir. Proxy, Network sifrələmə sistemidir. 

Networkdakı bir masından digər masına baglanılarkən ya da internet səbəkəsində bir serverə baglanılarkən arada 

basqa bir serverin istifadə edilməsi (gateway) sistemidir. Cache tutaraq saytlara daha sürətli çatmagı təmin etdiyi 

kimi tək masın üzərindən idarənin edilməsi ilə daha etibarlı bir network təmin edər. 

Proxy xidməti; internet üzərindəki yerli bir səbəkə (ya da internetə baglı bir kompüter) ilə xarici dünya arasındakı 

əlaqəni təmin edən bir köməkçi keçis (gateway) sistemidir. Iki məqsəd üçün istifadə edilə bilərlər : 

1 Bu istifadədə, bir proxy xidməti (serveri), sizin adınıza sizdən götürdüyü məlumat alma istəklərini icra edir və 

nəticəni yenə sizə çatdırır. Ancaq, eyni anda, bu məlumatların bir kopyasınıda (cache), bu proxy serveri üzərində 

tuturlar və bir dahaki daxilolmada istifadəçinin istədiyi məlumatlar dogrudan əlaqədar saytdan deyil də, proxy 

xidmətindən gəlir; bu səbəbdən, ünsiyyət daha sürətli olur. _nternetə daxilolma üçün mütləq bir proxy xidmətinə 

ehtiyac yoxdur, ancaq sizə ən yaxın bir xidmət nöqtəsindəki proxy xidmətini istifadə etməniz, _nternet 

daxilolmanızı bir xeyli sürətləndirəcək. 

2. Firewall təhlükəsizlik sistemlərinin istifadə edildiyi yerlərdə, istifadəçilərinin çıxısları tək bir masın üzərindən 

ola bilər. Bu vəziyyətdə proxy xidmət masını yalnız bir vasitəıi olaraq isləyir. 

Proxy xidməti istifadə etmənin üstünlüyü çoxdur. Hər hansı bir saytdan istədiyinizbir məlumat (veb səhifəsi, ftp 

sənədi, vs.) əgər istifadə etdiyiniz proxy xidmətində 

hələ yıgılmamıssa, bu məlumatın oldugu saytdan alınar və sizə çatdırılar. Ancaq, daha sonra basqa bir istifadəçi (ya 

da siz) eyni sənədi/məlumatı istədiyinizdə, əlaqədar sənəd/məlumat proxy xidmətində yıgıldıgı (cache) üçün, 

dogrudan oradan sizə çatdırılar və daxilolma da çox daha sürətli olur. 

Proxy xidmətləri, beynəlxalq _nternet əlaqələrindəki sıxlıgı azaltmaq, daxilolma və müraciətləri sürətləndirmək və 

səbəkəni daha təsirli istifadə etmək üçün çox faydalı vasitələrdir. Belə ki; bir sirkətdə qurulmus olan network 

səbəkəsi düsünün və sirkət isçilərinə internet əlaqəsi də təmin edilir. Bu istifadəçilərin hamısı üçün, ayrı xəttlərin 

internet baglanması gərəksiz və xərcli bir vəziyyət meydana gətirəcək. Ancaq, mərkəzi server üzərindən təmin 

ediləcək internet çıxısı, proxy serveri vasitəsi ilə bütün istifadəçilər tərəfindən istifadə edilə biləcək. Bu, internet 

üzərindəki sıxlıgı azaldacagı kimi, sürəti də artıracaq və eyni zamanda istifadəçilərin proxy serverin yıgma (cache) 

xüsusiyyətindən 

faydalanmasını da təmin edəcək. Ən məshur proxy xidmətləri, Veb (http), FTP, Gopher və Wais _nternet vasitələri 

üçün təriflidir. 

 

 

Verilənlərin ötürülməsi zamanı şəbəkə qovşaqların ünvanlaşdırılması 
 

ARPANET komputer şəbəkəsinin inkişafı və onun beynəlxalq İnternet şəbəkəsinə transformasiyası yeni 

TCP/IP (Transmission Control Protocol / İnternet Protocol) adlı informasiya mübadiləsi protokolunun yaradılması 

ilə bağlıdır protokolunun yaradılması ilə bağlıdır. Şəbəkəyə qoşulmuş komputerlər arasında informasiya 

mübadiləsini sadələşdirmək məqsədi ilə İnternet TCP/IP protokolundan istifadə edir. TCP/IP heç bir firma və ya 

kompaniya tərəfindən konkret olaraq maliyyələşdirilmir. Bu səbəbdən də istənilən şəxs və ya firma İnternetə 

qoşularaq milyonlarla istifadəçi ilə əlaqə yaradır, informasiyanın göndərilməsində və ya əldə olunmasında 

bilavasitə yaxından iştirak edir. 

İnternet vasitəsilə informasiyanı ötürmək, müxtəlif insanlarla əlaqə yaratmaq və s. kimi işləri həyata keçirmək 

üçün fərdi komputerlərdən istifadə etmək lazım gəlir. Məlumdur ki, istifadə edilən komputerlər müxtəlif firmalar 

tərəfindən (məsələn, Unix, Macintosh, İBM və s.) istehsal olunur. Bu səbəbdən də onların birgə işlənməsi üçün 

komputerlər, mütləq bir-biri ilə “eyni dildə danışmalıdırlar”. Yaranan çətinliyi aradan qaldırmaq üçün TCP/IP 

protokolundan istifadə olunur. 

Ümumilikdə TCP/IP protokolu komputerlər arasında körpü rolunu oynayır. Protokol iki fərdi komputer və ya 

iki proqram arasında qarşılıqlı əlaqənin qaydasını təyin edir. 

Əslində TCP/IP iki müxtəlif protokoldan ibarətdir. 

 IP – qovluqlarda yerləşdirilən xüsusi hazırlanmış komputerlər İnternet vasitəsilə informasiyanıhərəkət 

etdirmək üçün IP-dən (İnternet Protocol – İnternet Protokolu) istifadə edirlər. Bu zaman kiçik informasiya 

paketlərində komputerlərin IP ünvanları göstərilir ki, bunun da köməyi ilə informasiya müəyyən olunmuş 

ünvana çatdırılır. IP ünvanı bir-biri il nöqtələrlə ayrılmış dörd nömrədən ibarətdir. Məsələn, Macintosh 

firmasının fərdi komputerləri 198.70.150.9  IP ünvanına malikdir. 

 TCP (Ötürmənin idarə olunması protokolu) İnternet vasitəsilə göndəriləcək informasiyanın kiçikpaketlərə 

hansı şəkildə bölünməsini təyin edir. Daha doğrusu, müxtəlif vaxtlarda göndərilmiş müəyyən sayda kiçik 

paketlərdən ibarət informasoyaların eyni zamanda istifadəçiyə çatdırılmasını təhlil edərək tənzim edir. 

 Qeyd edildiyi kimi, İnternet informasiya mübadiləsi üçün istifadə edilən komputerlərin İP ünvanları vardır. 

Sözsüz ki, nömrələrdən ibarət olan ünvanları yadda saxlamaq qeyri-mümkündür. Belə çətinliyi qismən də olsa 

aradan qaldırmaq məqsədilə İnternetdə istifadəçi üçün əlverişli olan ünvanlar sistemindən istifadə edilir ki, burada 

ünvan domenin adı ilə göstərilir (domenin adı İnternetdə konkret komputerə verilən unikal addır). Məsələn, 

Microsoftun domeni microsoft.com kimi. 



20 
 

 Aydındır ki, insan üçün müxtəlif qrup rəqəmlərdən ibarət ünvanı yadda saxlamaq domenin adını yadda 

saxlamaqdan çətindir. Bu komputer üçün əlverişli olduğundan xüsusi serverlərin köməyi ilə domenlərin adları IP 

ünvanlara çevrilir. 

 TCP/IP-nin iş prinsipi İnternetə qoşulmuş istifadəçinin məlumatını, sənədlərini və fayllarını kiçik 

informasiya paketləri vasitəsilə uzaq məsafədə yerləşən nöqtələrə göndərməkdir. Kiçik paketlərə bölünmüş 

informasiya İnternet xətlərində bir-birindən asılı olmadan göndərilir. Bundan başqa, paketlərdə verilənlər 

nişanlanırlar ki, bunun köməyi ilə qəbul olunma ardıcıllığı pozulsa belə, nəticədə komputer nişanlara uyğun 

informasiyanı qəbul edir. Əgər göndərilən informasiya müəyyən olmayan səbəbdən xətdə itərsə, komputer həmin 

informasiyanı nişanın köməyi ilə təkrarən sorğulayır və göndərilən informasiyaya uyğun olan məlumatı və ya faylı 

bərpa edir. 

 Komputer qovşaqları dünyanın bütün ölkələrində vardır və onların sayının dəyişməsi onu göstərir ki, 

İnternet qlobal varlıqdır və ona qoşulanların sayı getdikcə artmaqdadır. Komputer qovşağı İnternetdə özünəməxsus 

ünvana malikdir. Ünvanın funksiyası analoji olaraq ev və ya iş ünvanına uyğundur. Əsas məqsəd bir nöqtədən 

digərinə informasiya göndərərkən informasiyanın ünvana çatdırılmasıdır. 

 İnternetdə komputerləri ünvanlamaq üçün DNS (Domain Name System) adlı domen sistemindən istifadə 

edilir. Ünvanlar rəqəmlər və adlar ardıcıllığı kimi təqdim oluna bilər. İnternetdə komputerlər verilənləri göndərmək 

üçün rəqəmli ünvanlardan, insanlar isə adlarla olan ünvanlardan istifadə edirlər. 

 DNS adlı domen sisteminin meydana çıxması hökumət orqanları tərəfindən şəbəkənin inkişafı üzərində 

nəzarətin itirilmasinə gətirib çıxarmışdır. Elə bu zamandan etibarən öz-özünə inkişaf edən, qeyri-mərkəzləşdirilmiş 

ierarxik struktur olan İnternet anlayışı meydana gəlmişdir. 

 

Məlumdur ki, şəbəkədə TCP və İP protokolları birgə olaraq daxil və xaric olan verilənlər axınını idarə edir. Əgər İP 

protokolu nəticəyə diqqət yetirmədən sadəcə olaraq paketləri ötürürsə, ancaq TCP protokolu paketlərin nəzərdə 

tutulan yerə qədər çatdırılmasını izləməlidir. Bütün qeyd olunanları nəzərə alsaq TCP protokolu aşağıdakı 

məsələlərin həllinə nail ola bilir: Seansın açılması və bağlanması, paketlərin idarə olunması, verilənlər axınının 

idarə olunması, səhvlərin aşkarı və emal olunması. 

TCP/İP şəbəkə mühiti göstərilən əməliyyatları yerinə yetirməklə yanaşı uzaqlaşdırılmış xostlarla onları bir-biri ilə 

əlaqələndirir və bununla yanaşı verilənlər paketlərinin zəmanətli çatdırılmasını təmin edir. 

TCP/İP protokollar ailəsinin vacib protokollarından biri İP-4 (yaxud İPv4) protokoludur. Şəbəkədə paketlərin son 

məntəqələrə çatdırılması üçün şəbəkələrarası İP-protokolundan istifadə olunur. Şəbəkələrarası İP daha yüksək 

səviyyəli standart protokol olub, mahiyyət etibarı ilə İP şəbəkə arxitkturasının əsas elementi hesab edilir və İP-

ünvan funksiyasını yerinə yetirir. Bu funksiya əsasında şəbəkənin bütün növləri fəaliyyət göstərir [ 3,4,5].  

TCP/İP protokollar ailəsini nəzərdən keçirdikdə diskret məlumatlar axınlarını onların istifadəçilərinə çatdırmaq 

üçün daha vacib olanı İP ünvanlarıdır. İP ünvanı şəbəkədə fəaliyyət göstərən hər bir kompüterə verilməsi nəzərdə 

tutulan rəqəmlər identifikatorudur. Onun vəzifəsi qurğuların yerini, ünvanını müəyyən etməkdir. İP-ünvan proqram 

ünvanıdır, aparat təminatı deyildir və kompüterin rəqəm-çap platasında kodlaşmış formada yerləşdirilir. Qovşağın 

İP ünvanı İP modulunun şəbəkə interfeysinə qoşulma nöqtəsini identifikasiya edir. 

Məsafədən qoşulma imkanı olan RED-791 (Remote access server Requestfor Comment, məsafədən qoşulma 

imkanı olan server) tövsiyəsinə əsasən qlobal sxemində ünvan sahəsinin uzunluğu 32 bitdir, yəni ünvanlar 32 

simvolu olan kod sözlərindən təşkil edilir. Ünvan hər birində 8 simvol – 1 bayt olmaqla 4 budağa ayrılır. Hər bir 

budağa okted adı verilir. 

İP ünvanların üç təsvir üsulu mövcuddur: 

1) bir-birindən nöqtə ilə ayrılmış dörd ədəd şəklində - onluq say sistemində; məsələn, 113.19.31.27 

2)bir-birindən nöqtə ilə ayrılmış dörd səkkiz simvol şəklində - ikilik say sistemində; məsələn, 

10000110.00010011.00011111.00011011 

3)Həmin ardıcıllıqda nöqtələrlə aralanmış on altılıq say sistemində ifadə, məsələn, 71.13.1F.1B. 

Yuxarıda göstərilmiş nümunələrdə müxtəlif say sistemlərində eyni İP-ünvan göstərilmişdir.  32 simvollu İP ünvan 

özünəməxsus struktur olub, sxematik olaraq ierarxik formaya malikdir. Göründüyü kimi istənilən tipli ünvan 

sxemini tətbiq etmək olar. Ancaq ierarxik sxemə daha yüksək üstünlük verilir. 

Nümunə olaraq çoxsaylı misallar göstərmək olar, məsələn, vətəndaşlara verilmiş şəxsiyyət vəsiqəsini göstərmək 

olar. Şəxsiyyət vəsiqəsində adı yazılmış ədədlərlə şəxsin yaşadığı yaşayış yeri müəyyən edilir. İP ünvan üçün də bu 

üsul tətbiq edilsəydi bu halda hər bir şəbəkəyə qoşulmuş kompüter üçün mütləq surətdə hər hansı bir nömrə tələb 

edilə bilərdi. Belə sxemin müsbət cəhəti o ola bilər ki, bu metodla çoxsaylı ünvan təşkil etmək olardı. Deməli, 

konkret rəqəm göstərməli olsaq onda ikilik say sistemində 32 simvoldan 2
32

 saya malik ünvan olacaqdır. Buna 

baxmayaraq bu ünvan sayca kifayət etmir, digər tərəfdən bu marşrutlaşma məsələsi ilə birbaşa əlaqəlidir. Əgər 

bütün ünvanlar nadir hesab edilərsə şəbəkənin (yəni İnternetin) marşrutlayıcıların hamısı şəbəkənin bütün 

kompüterlərinin ünvanlarını yaddaşında saxlamalıdır. Ünvanları hissələrə bölsək belə, praktiki olaraq səmərəli 

marşrutlaşdırma təşkil etmək mümkün olmur. Bu səbəbdən İP ünvan probleminin həlli kimi iki səviyyəli ierarxik 

ünvan sxemindən istifadə etmək lazım gəlir. Nəticədə belə sxem tətbiq dərəcəsinə görə ayrıca struktura malik olub, 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki, belə sxemlə İP-nin ünvanları şəhərlərarası birləşmədə istifadə edilən 

nömrələnmə sxeminə olduqca uyğun gəlir.  
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Enternet  
 ETHERNET Ethernet Earth(yer kürəsi)+Net(tor, şəbəkə) sözlərinin birləşməsindəndir. Ethernet texnologiyası 

1973-cü ildə Bob Metcalfe tərəfindən yaradılmışdır və DEC, İntel, Xerox firmaları(DİX birliyi kimi tanınır) 

tərəfindən işlənilib hazırlanmışdır. Metkalf əvvəl Alto Aloha Network adlanan sistemin adını 1973-cü ildə 

"Ethernet" adlandırdı. Bununla o texnologiyanın sadəcə Alto kompüterlərində deyil, bütün kompüterlərdə çalışa 

biləcəyini vurğulamaq istəyirdi. Metkalf-ın texnologiyası bütün sistemlərlə məlumat bitlərini göndərə bilirdi və 

bütün siustemlərnən işləyə bildiyi üçün nəticədə "Ethernet" yaranmış oldu. Aşağıdakı diaqram Dr. Robert M. 

Metcalfe tərəfindən 1976-cı ilin iyun ayında National Computer Conferance-da ethernetin yaranması zamanında 

onun izah olunması üçün çəkilən ilk şəkildir. Bu şəkildə koaksial kabelli ilk ethernet təsvir olunmuşdur. Bu 

texnologiya hal-hazırda istifadə olunan UTP kabelləmədən fərqlidir. Bu şəbəkə texnologiyası ən çox yayılmış və 

hal-hazırda çox işlədiləndir.. Ethernet texnologiyası müasir şəbəkələrdə ən çox işlədilən növ olmasına səbəb onun 

ucuz olmağı, məhsuldarlığı, rahat genişləndirilə bilməsidir və demək olar ki, bütün şəbəkə istehsalçıları tərəfindən 

dəstəklənir. Ethernet artıq bir standart olub və digər yerli sahə şəbəkə texnologiyalarını ona görə qiymətləndirirlər. 

Buna səbəb DIX standartından sonra Ethernet, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)-in 802 

kodlu komissiyası tərəfindən inkişaf etdirilməkdədir. IEEE 1985-ci ildə "IEEE 802.3 Carrier Sense Multiple 

Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications" şəklində bir adla 

yeni ethernet standartını elan etdi. Bu vaxtlarda IEEE standartı International Organization for Standardization (ISO) 

tərəfindən işi davam etdirilirdi. ISO günümüzdə kompüter şəbəkələri ilə bağlı bütün standartlaşdırılma işini aparan 

qurumdur. Onu da deyim ki yarandığı dövrdən ethrenetin satışı və istifadə olunma sayına oxşar heç bir şəbəkə yox 

idi və hal-hazırda da yoxdur. Buna səbəb Etheretin ucuz başa gəlməsi və yaratdığı CSMA/CD texnologiyası idi. 

Ethernet yaradılarkən 3 əsas problemi həll etmək lazım idi:  

1. Kabel vasitəsi ilə məlumatı necə göndərmək?  

2. Göndərən və qəbul edən kompüter necə təyin olunacaq?  

3. Müəyyən bir anda kabeldən istifadə etmək necə təyin olunacaqdır?  

Məlumatın ötürülməsi Paketlər(Frames) formasında həyata keçirilir. Bütün kompüter şəbəkələri şəbəkə üzərindən 

ötürüləcək məlumatı sabit səviyyədə kiçik paketlər halında ötürürlər. Bu formanın iki önəmli faydası vardır. 

Birincisi böyük bir faylın transfer-i (ötürülməsi) zamanı bir kompüter şəbəkənin tamamını uzun bir müddət məşğul 

etməmiş olur. Kompüter məlumatı paketlər halında yollayarkən, hər paketi göndərməzdən əvvəl kabelin istifadədə 

olub-olmadığını kontrol edir. Əgər kabel boşdursa paketi yollayır. Paket qarşıya çatanda, kabel təkrar şəbəkədəki 

bütün kompüterlər üçün boş vəziyyətdə olur. Bir az öncəki kompüter ikinci paketi yollamadan öncə təkrar kabeli 

kontrol etmək məcburiyyətindədir. Bu vaxtda digər kompüter öz paketini yollaya bilər. Paketlər kiçik quruluşda 

olduğu üçün saniyələr içində yüzlərcə fərqli kompüterlər tərəfindən yollanıb-alına bilər. Kompüterləri istifadə edən 

insan üçün bu vəziyyət, şəbəkədə sanki hər kəs eyni anda məlumat alış-verişi edir kimi görünür. Məlumat paketlər 

halında göndərilməsə idi, istifadəçi 50 MB-lıq bir faylı başqa kompüterə yollayarkən bəlkə 3-5 dəqiqə boyunca 

digər kompüterlər şəbəkəni istifadə edə bilməyəcəklərdi. Paketli quruluşun ikinci faydası isə budur: 50 MB-lıq 

faylı bir biti belə ötürülmə əsnasında zədələnərsə, bu bütün faylın ən başdan təkrar göndərilməsinin qarşısını alır. 

Göndərilən məlumat paketlərə bölünüb yollandığı üçün sadəcə zədələnmiş paketin təkrar yollanması kifayət edir. 

Ethernet məlumat paketinin quruluşu belədir. Hər paketin tərkibində bu dörd məlumat vardır:  

Qəbul edənin MAC adresi  

Göndərənin MAC adresi  

Göndəriləcək məlumatın özü  

CRC(zədə kontrol) kodu  

10, 30, 50 fərqi yoxdur işçi sayı çox olan iş yerində Ethernet şəbəkəsi işlədilirsə eyni anda şəbəkəyə qoşulmada 

problem yaşanacaqdır. Əgər hər kəs saat 9-da kompüterini açsa şəbəkəyə qoşulmaqda çətinlik çəkəcəkdir. Bunun 

səbəb bütün kompüterlərin şəbəkədə Collision (toqquşma) halında olmasıdır. Lori desək şəbəkədə qırğın gedir. 

Şəbəkənin nə qədər güclü olmasına baxmayaraq o ilk dəqiqələrdə performansının ən aşağı səviyyəsində olur. 

Amma gün ərzində şəbəkə tam funksional olmasa da yaxşı işləyir. Nəyə görə tam olmasa da dediyimi izah edim. 

Ona görə ki, şəbəkə kartlarının sürətləri 10 Mbit\san və ya 100Mbit\san olmağına baxmayaraq əsas güc СSMA/CD 

yoxlama siqnalları sərf edilir. Bu da şəbəkəni hər zaman dolu olmasına səbəb olur. Nə etmək olar hələ ki 

ETHERNET ən yaxşısıdır. Ethernet rəsmi olaraq ilk satışa çıxarıldığında koaksial kabel istifadə edərək 

10Mbit/Saniyə sürətində çalışırdı. İlk model olaraq da 10Base5 bazara çıxarıldı. Uzun bir vaxt bu şəkildə istifadə 

olunan ilk ethernet, RG-8 kabelindən istifadə etdi. RG-8-in quraşdırılmasından daha asan olan və ucuz başa gələn 

RG-58 onu əvəz etmək üçün yaradıldı və 10Base2 modeli yarandı. Ancaq bu iki Ethernet tipi də günümüzdə yerini 

Twisted Pair(TP) kabel istifadə edən Ethernet-ə təhvil vermişdir. Hələ ki RG-58 istifadə edən bir şəbəkə tipinə rast 

gəlmək mümkündür. Aşağıda Ethernetin bütün tipləri və ya növləri ilə tanış olduqdan sonra onların izahı ilə məşğul 

olarıq. Ethernet Tipləri. Base (əsas) sözü qarşısındakı 10, 100, 1000 şəbəkə sürətini bildirir. Məsələn: 10 

(100,1000) Mega Bit/Saniyə və ya 10(100,1000) Mbit/Sec. Yəni saniyədə 10,100,1000 meqabayt məlumat ötürə 

bilir. 

MAC adres və istifadəsi 
MAC adres nədir ? Ethernet şəbəkəsinə daxil olan hər cihaz, ya da kompüter "node" adlandırılır. Kompüterlərə 

ethernet kartı taxanda həmin kompüter şəbəkədə punkt halına gəlir və bu punktu node adlandırırlar. Şəbəkəyə 
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təkcə kompüterlər qoşulu olmur. Digər cihazların da qoşulu ola biləcəyi üçün router-lərin, hub-ların qoşulma 

nöqtələrini sadələşdirərək node adlandırırlar. Ethernet şəbəkəsində kompüterlər və cihazlar bir-birlərindən sahib 

olduqları analoqu olmayan MAC adresləri ilə ayırd edilirlər. Hər node və ya sadəcə hər ethernet kartı dünyada 

təkrarı olmayan bir adresə sahibdir. Bu adres 48 bitlik bir rəqəmdir. Məsələn bu yazının yazıldığı kompüterə taxılı 

şəbəkə kartının MAC adresi belədir: 100100000110101001010010100011001101100000011 İkili sistemdə olan 

bu rəqəmi söyləmək və yazmaq çətin olduğu üçün onu 16-lıq sistemdə yazırlar: 12 0D 4A 51 9B 03  

Mənim kartımın istehsalçısı Cnet adlı firmadır. Bu firma, şəbəkə kartı istehsal etməyə qərar verəndə birinci gedib 

IEEE-yə müraciət edib və IEEE ona 24 bitlik bir istehsalçı kodu vermişdir. Bu kod Organizationally Unique 

Identifier (OIU) kimi adlandırılır və hər istehsalçıya fərqli bir kod verilir. Daha sonra Cnet istehsal etdiyi hər 

şəbəkə kartı üçün ilk 24 biti öz OIU nömrəsini, qalanını 24 biti isə kartın seriya nömrəsini Device (Devays) ID 

(AY-Dİ) başqa bir karta verilməmək şərti ilə MAC adresi təyin edib, şəbəkə kartının üzərində proqramlaşdırıla 

bilən bir sxemə (çipə) nömrəni yazır. Beləcə bu kartın dünyada təkrarı olmayan bir MAC adresi olur. Bunun 

hesabına sizin almış olduğunuz hər şəbəkə kartı istehsalçısı, istehsal tarixi, markası-modeli nə olursa-olsun fərqli 

bir MAC adresinə sahib olacaqdır.  

Ethernet sistemində node-ları bir-birindən ayırmaq üçün MAC adreslərdən istifadə olunur.  

MAC adreslərinin istifadəsi MAC adresləri hesabına sistemlər şəbəkə üzərindən özlərinə çatan məlumat 

paketinin özlərinə gəlib gəlmədiyini anlayırlar. Ethernet şəbəkəsində, bir kompüter bir məlumat paketi 

yolladığında, bu paket şəbəkədəki bütün sistemlərə çatır. Hər kompüter paketin ilk hissəsi olan alıcı MAC 

adresini oxuyur və öz MAC adresi ilə kontrol edir. Əgər gələn paket özünə aiddirsə paketlə məşğul olur, deyilsə 

qəbul etmir. Şəbəkədə göndərilən məlumatların bütün kompüterlərə çatması və sonra MAC adress vasitəsi ilə 

məlumatın həmin kompüterə göndərilməsinin təyin olunması məlumatın digər kompüterlər tərəfindən istənildiyi 

zaman qəbul edilməsinə şərait yaradır. Bu da sizin hər hansı bir kompüterə göndərdiyiniz məlumatın hub-ınıza 

qoşulu olan və ya olmayan kompüterlərdən məlumat paketinin surətlərinin tutularaq oxuna biləcəyindən xəbər 

verir. Yəni informasiya təhlükəsizliyi pozulur. Şəbəkədə sizə göndərilməyən paketlərin tutulması üçün LAN 

Sniffer kimi proqramlar vardır. Hətta MNS messenger danışıqlarının paketlərini qəbul etmək üçün bir neçə 

proqram mövcuddur.  Direct, Multicast və Broadcast Adresləri Direct(birbaşa) mesajlar bir kompüterdən digər 

kompüterə birbaşa göndərilirlər. Multicast(Çoxlu məntiqi əlaqə) bir qrup kompüterin eyni məlumatı almasını 

təmin edir. Bunun üçün məlumatı şəbəkənin multicast adresinə yollayırıq. Multicast adresi də siyahıda olan 

kompüterlərin MAC adreslərinə həmin məlumatı göndərir. Yəni multicast bir növ məntiqi hub vəzifəsini görür. 

Broadcast(Geniş məntiqi əlaqə) adresi isə 48 biti də bir olan xüsusi bir adresdir. Bu adresə yollanmış məlumat 

paketini alan hər şəbəkə kartı bu paketi qəbul edir və paket ilə məşğul olur. Bəzən bütün kompüterlərə getməsi 

lazım olan bir mesaj göndərmək lazım ola bilər. Bu vəziyyətdə mesajı daşıyan məlumat paketləri broadcast 

adresinə yollanır, beləcə şəbəkəyə qoşulan bütün cihazlar bu mesajı alırlar.  CRC zədə kontrolu Cyclic(Sayklik) 

Redundancy(Rıdandınsi) Check(çek) məlumat paketlərinin elektrik siqnalı kimi kabeldən keçərkən zədəli 

olmaları halında, bu zədələnmənin, yəni məlumat paketinin qarşıya ötürülərkən yolda dəyişmiş halda çatdığının 

təsbiti üçündür. Göndərən tərəf, məlumat paketinə qoyulacaq məlumatı riyazi bir hesablamadan keçirir. 

Hesablamanın nəticəsi CRC kodudur. Məlumat və CRC kodu qarşı tərəfə yollanır. Alan tərəf paketi açır, 

məlumatı oxuyur, eyni riyazi hesablama məlumata tətbiq olunur. Nəticə əgər məlumat yolda zədələnmədən, yəni 

bir bit-i belə dəyişmədən gəlmiş isə, CRC kodu ilə eyni olmalıdır. Əks halda alan tərəf göndərən tərəfə həmin 

paketi təkrar yollamasını bildirir. Bu nöqtəyə qədər ən başda qarşımıza çıxan iki problemi, yəni məlumatın 

paketlər halında necə göndəriləcəyini və şəbəkəyə daxil sistemlərin bir-birindən necə ayırd ediləcəyini (MAC 

adresi ilə) öyrəndik. Sıra gəldi kimin məlumat paketini yollamaq üçün kabeli necə istifadə edəcəyini təyin 

olunmasına.  CSMA/CD haqqında. Ethernet texnologiyası məlumatların ötürülməsi mühitinə daxil olan zaman 

konfliktlərə icazə verilməsi metodudur. Bu metodu əsasən CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with 

Collision Detection) adlandırırlar. Bu nə deməkdir: Ötürülənlərin (daşınanların) təyin olunması (anlama) 

(Carrier Sense) bu o deməkdir ki, Ethernet şəbəkəsində olan bütün cihazlar həmişə kabel sistemində bir 

kompüterdən digərinə ötürülən məlumat siqnallarının mövcudluğunu yoxlayırlar. Bu siqnal daşıyıcı adlanır və 

Ethernet şəbəkəsində hər bir kompüter daşıyıcının nə vaxt azad olduğunu və nə vaxt məşğul olduğunu təyin edə 

bilər. Çoxsahəli giriş(keçid) (Multiple Access) bunun mənası, Ethernet şəbəkəsində bütün kompüterlər tamamilə 

eyni hüquqa malikdirlər və kabel sisteminə siqnalın ötürülməsi üçün xüsusi icazə tələb olunmur. Bundan əlavə, 

çoxsahəli giriş o deməkdir ki, Ethernet şəbəkəsində xətt üzrə eyni vaxtda sadəcə 1 məlumat ötürülməsi baş verilə 

bilər.  

Toqquşmanın (çarpışmanın) aşkar edilməsi (üzə çıxardılması, hiss olunması) (Collision Detection) 

texnologiyası icazə verir ki, Ethernet şəbəkəsində eyni vaxtda bir neçə aparata məlumatın göndərilməsini aradan 

qaldırsın. Ethernet şəbəkələri bu şəkildə işləyirlər: şəbəkə kompüterləri şəbəkə kabelini dinləyirlər, əgər daşıyıcı 

boşdursa o zaman kompüterlər məlumat göndərilməsi ilə məşğul olurlar. Əgər iki kompüter eyni zamanda 

məlumat göndərmək istəsə nə baş verər? Ethernet şəbəkələrinin ən böyük problemi budur, eyni zamanda iki 

kompüter məlumat göndərərsə hökmən şəbəkədə konflikt(collision) yaranacaqdır. Bu problemə çarə sayılan 

СSMA/CD metodu ilə şəbəkə kabeli dinlənilir və qoşulmuş cihazlardan heç bir siqnal göndərilmirsə göndərilmə 

həyata keçirilir. Bu yoxlama siqnalı göndərmə prosesi hər paket göndərilən zaman həyata keçirilir. Əgər iki 

kompüter də kabeli yoxlayan zaman və ya paket göndərməyə hazırlaşan zaman başqa kompüterində kabeli 

yoxladığını hiss edirsə (Collision Detection) o random (təsadüfi) rəqəm götürür, məsələn 1-10 aralığında və o 

qədər millisaniyə gözləyir və yenidən yoxlamaya keçir. Əgər şəbəkədə kompüterlərin sayı çoxdursa o zaman o 1-
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100 arasından da bir rəqəm seçə bilər. Bu metod yüz faiz qarantiya vermir ki, səhv olmayacaq və ya paket yerinə 

tam dəqiqliyi ilə çatacaq. O sadəcə olaraq СSMA/CD siqnal (sorğu) yayma üsulu ilə başqa cihazlarla 

toqquşmamaq üçün metoddur. Ethernet hər paketi 16 dəfə göndərməyə cəhd etdikdən sonra göndərə bilmirsə o 

paketi məhv edir. Bu hal kabelin çox işlək və ya xarab olduğu  zaman baş verə bilər. Bu halda da OSİ modelinin 

üst layları bunu proqram təminatı ilə izləyərək həll etməyə, yəni yenidən göndərməyə çalışacaqdır. TCP/İP 

vasitəsi ilə məlumatı alan tərəf göndərən tərəfə məlumatın tam olmamağı barədə xəbər verir. 

 

 

 

 Şəbəkə avadanlıqları  
 

Şəbəkələrin əksəriyyətində server və müştəri komputerləri olur. Bunlardan başqa, şəbəkədə şəbəkə kabellərini 

birləşdirən və siqnalları gücləndirən qurğuların daolması lazımdır. Belə qurğuları iki qrupa ayırmaq olar:  

1. kommunikasiya qurğuları  

2. transmissiya qurğuları. 

Kommunikasiya avadanlıqları verilənlərin göndərilməsinə və alınmasınakömək edir. Kommunikasiya 

avadanlıqları dedikdə, ilk növbədə, fikrimizəmasaüstü kompüterlər və modem gəlir. Lakin verilənləri göndərən və 

alan başqanöv qurğular da var.Bunlara misal olaraq iri komputerləri – superkomputerləri, meynfreymləri və 

minikomputerləri və hətta faks maşınlarını, rəqəmli kameraları göstərməkolar. Fərdi istifadə üçün ən geniş istifadə 

olunan ötürücü qurğu modemdir. 

Transmissiya avadanlıqları.Modemlər fərdi komputerlər, yaxud bir-iki nəfərlik kiçik ofislər üçün yararlıdır. 

Lakin yerli və geniş şə bə kələrdə verilənləri ötürmək üçün istifadə olunan qurğular fərqlidir. Onlardan geniş 

istifadə olunanları aşağıdakılardır: 

• Şəbəkə interfeys kartı. Komputer şəbəkəsi üçün aparat təminatının ən vacib hissəsi NIC (network interface card) 

şəbəkə adapteridir. Ona bəzən Ethernet-adapter, yaxud şəbəkə kartıda deyilir. O, ayrıca kart kimi də, komputerin 

ana lövhəsinin bir hissəsi kimi də ola bilər. 

• Qovşaq [hub]. Telefon qovşaqları telefon stansiyalarını bir-birinə bağlayır. Başqa sözlə, müəyyən sayda telefon 

stansiyası bir nöqtədə – qovşaqdabirləşdirilir və onlar arasında informasiya mübadiləsi həmin qovşaq vasitəsilə 

aparılır. Verilənlərin ötürülməsində də qovşaq bənzər vəzifəni icra edir. Bu tip qurğu ona daxil olan bütün 

informasiyanı, sadəcə olaraq ötürür. Yəni, qovşağın portuna qoşulmuş qurğuların hamısı eyni informasiyanı alır. 

 [bridge]. Körpü şəbəkəni altşəbəkələrə ayırmaq (və ya yerli şəbəkələri birləşdirmək) üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi 

qurğu, yaxud uyğun proqram təminatı olan komputerdir. 

• Şəbəkə kecidi [gateway]. Şəbəkə keçidi, yaxud şlüzmüxtəlif tipli şəbəkələr arasında informasiya mübadiləsini 

gerçəkləşdirmək üçün birləşdirici qurğudur. Eynitipli şəbəkələr arasında mübadilə zamanı informasiyanı çevirən 

körpüdən fərqli olaraq, şlüz verilənləri ötürməklə yanaşı, həm də onların formatını təyinat şəbəkəsinin protokoluna 

uyğunlaşdırır. 

•Yonləndirici [router]. Yönləndirici yol polisinə bənzəyir: bu ağıllı qurğu şəbəkə trafikinə yol göstərir 

(istiqamətləndirir). Şəbəkədə göndərilən verilənlər kiçik paketlərə bölünür. Paketlərin hamısı eyni yolla (marşrutla) 

hərəkət etmir; paketlərin biri bir yolla, digəri isə başqa bir yolla gedə bilər. Paketlər təyinat yerinə çatdıqda ilkin 

formada birləşdirilir. Mürəkkəb, yəni çoxlu hissəsi olan şəbəkələrdə yönləndiricilər göndərilmiş paketləri qəbul 

edir və onları mövcud marşrutlardan ən səmərəli olanı (ən qısası) üzrə göndərir. Şəbəkənin hər hansı bir hissəsində 

nasazlıq olarsa, yol polisi kimi, yönləndirici də paketləri alternativ yollara istiqamətləndirə bilər. 

 

 

 Şəbəkə komponentləri 
 

Şəbəkədə istifadə olunan kabelləri 3 böyük qrupa bölmək olar: 

Koaksial (coaxial); 

İki cütlük (twisted pair); 

Optik lifli.  

Koaksial kabellərdə siqnal polivinilxlorid və ya tefelon izolyasiyalı mis naqil boyu ötürülür. Siqnalın zəifləməsinə 

səbəb olan elektromaqnit dalğaların təsirini aradan qaldırmaq üçün 

ötürücü mis naqil torşəkilli qoruyucu ilə əhatə olunmuş-dur. İki tip 

koaksial kabellər istehsal edilir (şək. 2). 

• Nazik; 

• Qalın. 

 

 

Nazik koaksial kabellər 0,5 sm qalınlığa malik olub siqnalı 185m məsafəyə sönmədən, 

maneəsiz ötürməyə qadirdir. Elastik olduğu üçün montaj üçün rahatdır və praktiki olaraq 

bütün növ şəbəkələr üçün yararlıdır. BNC, BNCT konnektorları vasitəsilə şəbəkə 

platasına qoşulur (şək.3). 
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İki kabel seqmentini birləşdirmək üçün borel-konnektorlardan istifadə olunur. 

Qalın koaksial kabellər 1 sm diametrə malikdirlər və siqnalı daha uzaq məsafəyə – 500 m məsafəyə ötürə bilir. 

Ondan əsasən nazik koaksial kabellər əsasında yaradılmış bir neçə kiçik şəbəkələri birləşdirən əsas kabel - 

magistral kabel kimi istifadə olunur. Magistral kabel qoşulmaq üçün xüsusi transiverdən istifadə olunur (şək.4). 

Transiver iti «dişlərə» malik konnektorla təchiz olunmuşdur ki, məhz bu dişlər kabelin izolyasiyasına daxil olaraq 

ötürücü naqillə birbaşa əlaqəyə girir. Transiver şəbəkə kartının AUI portuna transiver kabeli vasitəsilə qoşulur. 

 
İki cütlük izolyasiyalı və bir-birinə dolaşmış mis naqillər cütündən ibarətdir. İki tip: ekranlaşmış (STP) və ek-ransız 

(UTP) kabellər istehsal olunur. 

 
Ekran qoruyucu rolu oynayır və siqnalı nisbətən uzaq məsafəyə ötürməyə zəmin yaradır. Kabel şəbəkə kartına, 

kommutasiya panelinə və divar rozetkasına RJ-45 tipli konnek-torlar (şək. 6) vasitəsilə qoşulur. 

 
 

Optik lifli kabellərdə informasiya optik lif boyunca modullaşmış işıq impulsu şəklində yayılır. Bu kabellər böyük 

həcmli informasiyanı çox böyük sürətlə və etibarlı surətdə ötürə bilir. Optik lif – nazik şüşə silindrdən ibarətdir. 

Qoruyucu şüşə örtüklə əhatə olunmuşdur. Hər bir optik lif informasiyanı yalnız bir istiqamətdə ötürməyə qadirdir. 

Ona görə optik-lifli kabellər xüsusi konnektorlarla təchiz olunmuş iki optik lifdən ibarət olur (şək. 7). İnformasiya 

ötürmə 100 Mbit/s - a qədər ola bilər. 

 
 

 

 

  Naqilsiz şəbəkələr  

 

Naqilsiz şəbəkələr 
Adından məlum olduğu kimi bu tip şəbəkələrdə ənənəvi şəbəkələrdən fərqli olaraq rabitə vasitələri olaraq kabel 

və telefon xəttlərindən istifadə olunmur. Onlar üç böyük qrupa bölünür: 

1. Lokal şəbəkələr 

2. Genişləndirilmiş şəbəkələr 

3. Mobil şəbəkələr 

Lokal şəbəkələrdə informasiya 4 üsulla: 

• infraqırmızı şüalanma 

• lazer şüalanma 
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• kiçik spektrli radiorabitə 

• yayılmış spektrli radiorabitə vasitəsilə ötürülür. 

İnfraqırmızı şüalanma geniş spektrli tezliyə malik olduğundan informasiya ötürmə sürəti 10 Mbit/s qədər 

ola bilər. Aşağıdakı 4 növ infraqırmızı şüalanma ilə fəaliyyət göstərən şəbəkələr geniş yayılmışdır: 

1. Birbaşa görünüş şəbəkələri. Bu şəbəkələr adından məlum olduğu kimi, qəbul edici və ötürücü qurğular 

arasında birbaşa görünüşün olmasını tələb edir. 

2. Paylanmış infraqırmızı şüalanma şəbəkələri. Bu tip şəbəkələrdə siqnal divar, döşəmə və tavandan əks 

olunaraq qəbulediciyə çatır. İnformasiyanın yayılma sürəti və effektiv yayılma sahəsi 30m
2
-lə məhdudlaşır. 

3. Əks olunan infraqırmızı şüalanma. Bu tip şəbəkələrdə optik transiver siqnalı müəyyən sahəyə göndərir və 

siqnal oradan tələb olunan kompüterə ünvanlanır. 

4. Geniş sahəli optik şəbəkələr. Bu şəbəkələr geniş imkanlara malikdir və kabelli şəbəkələrdən heç də geridə 

qalmırlar. 

Lazer şüalanması əsasında yaradılan şəbəkələr birbaşa görünüşün olmasını tələb edir. 

Geniş spektrli radiorabitədə istifadəçi vericini və qəbuledicini müəyyən tezliyə kökləyir. Bu zaman 46500 

m
2 
sahəyə informasiya mübadiləsi etmək mümkün olur. Rabitə sürəti təqribən 4,8 M bit/s olur. 

Yayılmış spektrli radiorabitədə müəyyən tezliklər intervalında informasiya mübadiləsi baş verir. 

Qəbuledici adapter kompüteri sinxron olaraq bir tezlikdən digər tezliyə kökləyir. Sürət 250 K bit/s artıq olmur. Son 

vaxtlar açıq 3,2 km sahədə və qapalı 129 m sahədə 2 M bit/s sürətlə informasiya mübadiləsi yaratmq mümkün 

olmuşdur. 

Genişləndirilmiş şəbəkələrdə ayrı-ayrı binalarda yerləşən lokal şəbəkələr arasında informasiya mübadiləsi 

rabitə xətti olmayan körpülər vasitəsilə həyata keçirilir. Məsələn, AIRLAN/Brige Plus körpüsü aralarında məsafə 5 

km olan iki şəbəkə arasında rabitəni təmin edir. 

Mobil şəbəkələr mobil rabitə vasitələri əsasında fəaliyyət göstərir. 

 

 

HUB və onların bir- birinə bağlanması 

HUB 10BaseT-nin star-bus topolojidə çalışdığını söyləmişdik. Fiziki star istifadə etdiyinə görə bütün 

kompüterlərdən ortadakı bir qutuya ayrı-ayrı kabellər getməsi lazımdır. Bu qutuya "toplanma mərkəzi" 

mənasını verən HUB deyilir. Hub-lar öz içlərində ethernetin çalışma məntiqini, yəni məntiqi bus quruluşunu 

özündə birləşdirir. Hub-ın etdiyi sadəcə, bir portundan gələn siqnalın surətlərini yaradıb, digər bütün portlara 

yollamaqdır. Bu yönü ilə hub üçün bir çox portu olan və hər portuna bir kompüter bağlana bilən bir repeater 

(təkrarlayan) deyə bilərik. Hub-lar eyni repeater kimi OSI Modelinin 1-ci layında, yəni fiziki layda çalışırlar. 

Hub-lar 4, 8, 12, 16, 24, 32 və ya daha çox porta sahib ola bilərlər. Əslində bir hub nəzəri olaraq 1024-ə qədər 

porta sahib ola bilir. Amma belə hub-lar yerinə çox daha az porta sahib hub-lar istehsal olunur. Siz öncə 

ehtiyacınız olan qədər porta sahib hub alırsınız, daha sonra ehtiyac artdıqca başqa hub-lar alıb bir-birinə 

bağlaya bilərsiniz. Ancaq hub-ları bağlayarkən 5-4-3 qaydasına diqqət etməlisiniz. Əlavə olaraq bir-birinə 

bağlı hub-lar (repeater-dən yada salın) eyni toqquşma sahəsinə sahib olurlar. Siz hub-ları bir-birinə bağladıqca 

əslində toqquşma sahəsini böyütməkdə davam edirsiniz və şəbəkənin kompüter sayına görə məlumat ötürmə 

qabiliyyətinin də düşməsinə səbəb olursunuz. 10BaseT hublar və ya əsasən deyildiyi kimi 10Mbit hublar çox 

vaxt bir də BNC konnektoruna sahibdir. Beləcə 10Base2 şəbəkənizi 10BaseT şəbəkəsinə bağlaya bilərsiniz. 

Bu portu iki hub-ı bir-birinə bağlamaq üçün də istifadə etməniz də mümkündür. Yuxarıdakı şəkildə hub-ın 

arxadan görünüşü göstərilir. Ən solda adapter girişini görürsünüz. Sonra 4 UTP girişi var, buna 4 girişli 

(portlu) hub deyilir, o birisində 8 girişli olduğunu görürsünüz. Bir dənə giriş digər hub-lara UTP kabel ilə 

bağlanmaq üçün istifadə olunan uplink portu var. Ən sağda isə 10Base2 şəbəkəsinə bağlamaq üçün və ya 

digər bir hub-la bağlantı üçün istifadə olunmaq üçün yerləşdirilən BNC konnektorudur. Altda bir hub-ın 

öndən görünüşü var.  

 
Gördüyünüz kimi sağ tərəfdə taxılan UTP kabellər hub-a taxılan kimi sol tərəfdəki işıqlar öz sıralarına taxılan 

kabellərdən xəbər verirlər. Onlar kabelin işlədiyini göstərirlər və bu o deməkdir ki, artıq əlaqə yaranmışdır. 

Ancaq kabelin digər ucundakı PC işlək vəziyyətdə olmalıdır. Yəni qarşıdakı PC-nin açıq olduğunu və 

kompüterin kabellə siqnal göndərməsinin canlandırılmasını görürük. Bu işığın yanması kabelin tamamən 

sağlam olduğuna zəmanət vermir, buna hər zaman diqqət edin. Bu işıq bu portda məlumat ötürmə olduğunda 
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yanıb-sönür. Alt sıradakı işıqlar Collision, yəni bu portda toqquşma olduğunu göstərir. Bildiyiniz kimi 

toqquşma ethernet şəbəkələrində normal bir vəziyyətdədir. Amma çox tez-tez baş verirsə şəbəkəyə çox yük 

düşdüyünü və ya başqa bir problem olmasını göstərir.  

 
İşıqlar hub modelinə görə dəyişsə də, kabelin taxılı və PC-nin açıq olduğunu, portun istifadə olunduğunu və 

toqquşma göstərən işıqlar hər hub-da vardır. Toqquşma/collison işığının yanması normaldır, amma çox 

müddət yanırsa, eyni anda bütün portlar istifadə olunur deməkdir. Şəbəkənin performansı çox düşmüş 

vəziyyətdədir, amma hələ yaşayır. Əgər bağlı kompüterlər şəbəkəni istifadə etdiyində hələ də toqquşma işığı 

anlaşılmaz bir şəkildə yanırsa, kabellərdə və ya şəbəkə kartlarından birində bir problem ola bilər və mənasız 

bir trafik yaradaraq şəbəkəni boğur da ola bilər. 10BaseT şəbəkələrində istifadə edə biləcəyimiz digər bir cihaz 

switch-dir, onu da öyrənəcəyik. 

Hub-ların bir-birinə bağlanması Hub-lar ilə bağlı sıx-sıx problem yaradan bir asanlıqdan bəhs etmək 

lazımdır. Bu gün 16 port bir hub alırsınız, bu mənə uzun bir müddət gedir deyirsiniz, amma network-ünüz o 

qədər tez böyüyür ki, qısa zamanda daha bir hub alırsınız. Bu hub-ları da bir-birinə bağlamanız lazımdı. Yəni 

hub-ların bir-birinə bağlanması çox sıx qarşılanılan bir vəziyyətdir. Hub-ın üzərində kompüterə taxdığımız 

portlardan amma bu səfər çarpaz kabel ilə iki hub-ı bağlayırıq. Hub istehsalçıları istifadəçilərin çarpaz kabel 

ilə əziyyət çəkməməyi üçün belə bir iş ediblər, hub-ların bir çoxunda portlardan ən böyük nömrəyə sahib 

olanın yanında crossover, uplink, out, MDI/X kimi girişlər mövcuddur. Bu belə mənaya gəlir: "Əgər bu hub 

ilə başqa bir hub-ı bağlayacaqsan, düz kabel istifadə edə bilərsən. Düz kabelin bir ucunu bu porta tax və 

portun yanında bir düymə varsa ona bas, kabelin digər ucunu isə, digər hub-ın normal bir portuna tax. 

 

 
 

 

" Dörd nömrəli portun yanındakı düyməyə diqqət edin.  
 

 İki hub-ı düz kabel ilə bağlayarkən, kabelin bir ucu 1. hub-ın uplink 

portuna, digər ucu isə digər hub-ın normal bir portuna taxılır. Üçüncü bir hub daha bağlanılarkən bu səfər 2. 

hub-ın uplink portu istifadə olunacaqdır.  
 

Bəzən bu uplink portu normal portlardan ayrıdır və basmalı olduğunuz düymə yoxdur. 
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 Əgər iki hub-da da BNC çıxışı varsa koaksial kabel ilə də hub-ları bağlaya bilərsiniz. Təbii ki iki ucda sonluq 

olması lazımdır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dolanmış çüt kabel, Unshieled və Sheielded Twisted Pair kabel standartları 

Dolanmış Cüt Kabel (Twisted Pair Cable) Yarandığı dövrdən indiyədək ən yayılmış istifadə 

edilən şəbəkə kabeli tipidir. Bir-birinə dolanmış cütlər halında olan və telefon kabelinə bənzər bir kabeldir. 

İki tip TP(Twisted Pair) kabel mövcuddur.  

 
 Qorunan Örtüklü Dolanmış Cüt (Shielded Twisted Pair-STP) Bu tip kabeldə dolanmış 

tel cütləri koaksial kabeldə olduğu kimi metal bir qoruma təbəqəsi ilə örtülüdür. TP kabellər ilk istifadəyə 

başlandığı vaxtlardan (bəlkə də koaksialdan keçid dövründə) STP kabel UTP-yə nisbətdə daha yaxşı qəbul 

edilmişdir. Ən çöldəki metal qoruma təbəqəsi elektromaqnetik məkanlarda həqiqətən kabel içindəki 

siqnalın pozulmasına mane olması gözlənilirdi. Ancaq STP-nin bahalı olması onun yayılmasına mane 

olmuşdur.  

 
Köhnə qaynaqlarda STP-nin UTP ilə müqaisədə daha bahalı, amma STP-nin maqnetik məkanlarda UTP-

yə görə daha inamlı kabel olduğu bildirilir. Bu günlərdə bir çox qaynaqda isə STP-nin quraşdırılmasının 

çətin olduğundan və söyləndiyi qədər də yüksək qoruma ilə təmin etmədiyindən söz gedir. Hətta düzgün 

istifadə olunmadığında daha pis nəticələrə yol aça biləcəyindən bəhs edilir. STP istifadə ediləndə diqqət 

edilməsi gərəkli ən önəmli nöqtə, çöldəki metal qorumanın düzgün bir şəkildə torpaqlanmasıdır. Əks halda 

qoruma elektromaqnit dalğaları toplayan bir antena vəzifəsini görür. Qoruma kabelinin heç bir 

nöqtəsindən zədələnməmiş olması da çox önəmlidir. Ən çöldəki qoruma ilə torpaqlama məlumatın keçdiyi 

bütün nöqtələrdə davamlı olaraq təkrarlanması da çox önəmlidir. STP kabel Token Ring şəbəkələrində 

istifadə olunmuşdur, ancaq Ethernet şəbəkələri üçün istənilməyən bir kabel tipidir.  

 Qorunmayan Örtüksüz Dolanmış Cüt (Unshielded Twisted Pair-UTP) 
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 Bu günlərdə ən çox işlədilən UTP bir-birinə dolanmış cütlər halında və ən çöldə də plastik bir qoruması 

olan kabellərdir. Kabelin içində kabelin dayanıqlılığını artırmaq və lazım olduqda çöldəki plastik örtüyü 

rahatca sıyırmaq üçün neylon bir ip mövcuddur. Tel cütlərinin bir-birinə dolanmış olmaları həm öz 

aralarında, həm də çöl mühitində qarşılaşa biləcəyi siqnal pozulmalarının önünə keçmək üçün alınmış bir 

tədbirdir. Kabel içindəki tellər cütlər halında bir-birinə dolanmışdır. Hər cütün bir əsas rəngi, bir də "ağ" 

olanı vardır. Yuxarıdakı şəkildə də göründüyü kimi əsas rənglər portağal rəngi(turuncu), mavi, yaşıl və 

qəhvə rəngindədir. Əsas rənglərə sarılmış olan ağ tellər, sarılı olduğu rənglə eyni rəngə sahib olduğunu 

bildirir. Beləcə portağal rəngi(turuncu), portağal rəngi(turuncu)-ağ, mavi, mavi-ağ, yaşıl, yaşıl-ağ, 

qəhvəyi, qəhvəyi-ağ olmaq üzrə 8 fərqli rəngdə və 4 qrupda toplanmış olduğunu görürük. Bəzən aldığınız 

kabeldə rənglərin bir az solğun, hətta dəyişik olduğunu görə bilərsiniz. Bəzən də ağ kabellərin tamam 

xətsiz(zolaqsız) olması mümkündür. Ancaq keyfiyyətli CAT5(və ya yuxarı) kabellərdə əsasən problem 

çıxmır. Hər bir ikinci(sarılmış) tel əsas telə müvafiq rənglənir.  

 Unshielded və shielded twisted pair kabel standartları  
Cat 1: Hal-hazırda TIA(Telecommunications Industry Association)/EIA(Electronic Industries Alliance) 

tərəfindən tanınmır. Əvvəllər telefon POTS(Plain old telephone service), ISDN və qapı zəngi 

kabellənməsi üçün istifadə edilirdi.  

Cat 2: Hal-hazırda TIA/EIA tərəfindən tanınmır. Əvvəllər 4 Mbit/s Token Ring şəbəkələrində istifadə 

olunurdu.  

Cat 3: Hal-hazırda TIA/EIA-568-B tərəfindən qəbul olunur, 16 MHz sürətindəki şəbəkələrdə istifadə 

olunur. 10 Mbit/s Ethernet şəbəkələrində istifadə olunması ilə populyardır.  

Cat 4: Hal-hazırda TIA/EIA tərəfindən tanınmır. 20 MHz sürətində işləmə qabiliyyəti var və 16 Mbit/s 

Token Ring şəbəkələrində geniş istifadə olunmuşdur.  

Cat 5: Hal-hazırda TIA/EIA tərəfindən tanınmır. 100 MHz sürətində işləmə qabiliyyəti var və 100 Mbit/s 

Ethernet şəbəkələrində istifadə olunmuşdur. 1000BASE-T Gigabit Ethernet üçün uyğun deyildir.  

Cat 5e: Hal-hazırda TIA/EIA-568-B tərəfindən qəbul olunur. 100 MHz sürətində işləmə qabiliyyəti var. 

100 Mbit/s və Gigabit Ethernet şəbəkələrində istifadə olunur.  

Cat 6: Hal-hazırda TIA/EIA-568-B tərəfindən qəbul olunur. 250 MHz sürətində işləmə qabiliyyəti var. 5 

və 5e-dən daha güclüdür.  

Cat 6a: 10 Gbit/s şəbəkələri üçün kabel standartıdır(hazırlanmaqdadır).  

Cat 7: ISO/IEC 11801 üçün qeyri-rəsmi addır. Class F kabelləmə sinifi. Bu standart individualdır və 

xüsusi hallarda istifadə olunur. 600 MHz sürətində işləmə qabiliyyəti var.  

 

Kompüter şəbəkələrində 10 Mbit Ethernet vaxtlarında CAT3 kabel çox geniş istifadə edilmişdir. 

 
 

 

 

 

 100 Mbit Ethernetin inkişaf etdirilməsi ilə CAT5 kabellər istehsala başlanılmışdır və hələ də istifadə 

olunmaqdadır.  

 
 

UTP kabelin çöldən görünüşü  

 

CAT3 və CAT5 bir-birinə çox bənzəyirlər. Ancaq hər kabelin üzərində kateqoriyası yazılır. Kabelin 

kateqoriyası onun keyfiyyətini göstərir. Keçirilən müxtəlif testlər ilə kabelin göstərilən sürətlərdə elektrik 

siqnallarını nə qədər sağlam və az itki ilə göndərdiyi, maqnit mühitində siqnalı nə qədər qoruya bildiyi 

ölçülmüşdür. Testlər ilə ortaya çıxan ölçülər kateqoriyanın keyfiyyətini göstərir. Qoyulan kriteriyalara 
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cavab verən kabel kateqoriyanın adını almağa haqq qazanır. CAT5 ilə 100 Mbit sürətində məlumatı ötürə 

bilərsiniz. Bir sonrakı standart CAT5e (Enhanced CAT5, inkişaf etdirilmiş CAT5) standartıdır. CAT5e 

CAT5 ilə eyni quruluşdadır, amma daha keyfiyyətli kabeldir. CAT5e ilə gigabit sürətinə çatmaq olar. 

Gigabit ethernet-də CAT5 istifadə etmək mümkündür, amma CAT5e daha çox məsləhət görülür.  

 
 

CAT6-da da eyni vəziyyətdən söz gedir. CAT5e-dən də daha yüksək ölçülərə çata bilən bir kateqoriyada 

yer alan kabeldir. CAT6 hal hazırda 568A standartına əlavə olunmuşdur. Yəni rəsmi istifadəyə 

verilmişdir. 1000Mhz sürəti üçün, gigabit ethernet üçün ən uyğun kabeldir. Gördüyünüz kimi görünüşdə 

də elə bir fərq yoxdur. CAT6a isə əsil adı "Augmented(çoxaldımış, artırılmış)- Category 6"- adlanır. 10 

Gigabit Ethernet üçün nəzərdə tutulub. 

 
 1 fərq daha çox nəzərə çarpır, aralarındakı Seperator(ayırıcı).  

 

CAT7 hələ ki inkişaf və test mərhələsindədir. Digərlərinin əksinə fərqli bir quruluşu olacaqdır. Hər tel cüt 

metal qoruma örtüyü ilə sarılmış, hamısı birdən digər bir metal qoruma örtüyü ilə örtüləcəkdir. CAT7 RJ-

45-dən tamamən fərqli bir jak konnektor(birləşdirici başlıq) istifadə edəcəkdir. UTP kabel ilə bağlı digər 

bir məsələ isə "stranded" və "solid" kabel fərqləndirilməsidir. Yəni çox damarlı stranded və tək damarlı 

solid kabel adlanır. Conductor-naqil, Single-tək deməkdir. 

 
 Bu günlərdə yeni qurulan bir şəbəkədə əsasən CAT5 və ya CAT5e istifadə olunur. Bu kateqoriyalarda 

Bakı kompüter mağazalarında rahat tapılırlar. 

 

21. Fiber optik kabel, UTP kabeli Enternet şəbəkə texnologiyası 
Fiber Optik Kabel 1966-cı ildə Charles Kao ve George Hockham şüşə fiber üzərindən məlumat göndərmənin 

mümkün olduğu fikrini ortaya atdılar. Fiber test edildi və fiber üzərində göndərilən məlumatların itmə 

səviyyəsi çox aşağı olduğu bilindi. Başqalarına nisbətdə ondan istifadə daha sərfəli idi. Fiber UTP kabellərə 

görə daha yüksək sürətdə və uzun məsafələrə məlumat ötürə bilirdi. Bu məsafə 

repeater(təkrarlayıcı(gücləndirici)) istifadə olunmadan 2 km-ə qədər çıxa bilirdi. UTP kabellərdə bu məsafə 

100 m məsafəyə qədər idi. Fiber-in yüngül və incə quruluşu UTP kabel istifadə etmənin çətin olduğu 

məkanlarda istifadə olunurdu. Fiber-in bir başqa önəmliliyi də fiber-in elektromaqnit məkanlarda heç bir 

çətinliyə məruz qalmamağıdır. Çünki fiber kabeldən elektrik deyil, işıq vasitəsi ilə məlumatı göndərilir. Ona 

görə də elektrik maqnit sahəsi olan yerlərdə rahat işləyə bilir. Binalar arasında torpaq xəttindəki fərq problemi 

fiber üçün problem yaratmır. Fiber kimyəvi fabriklər, yaranan kiçik elektrik axımının partlayışa səbəb ola 

biləcəyi şərait üçün də idealdır. Son olaraq UTP və ya digər kabellərin əksinə, fiber kabeldən məlumat 

oğurlamaq çox çətindir. Fiber-in ən böyük əlverişsizliyi qiyməti və quraşdırılmasının çətin olmasıdır.  

 Fiber tipləri Bütün fiber texnologiyaları məlumat alma və göndərmə üçün fiberi cütlər halında istifadə 

olunurlar. İstehsalçılar fiber kabellərini bu şəkildə istehsal edirlər. Ən yayılmış fiber kabel 62.5/125 mikron 

metrədir.  
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Fiber kabeldə normal işıq və ya lazer istifadə oluna bilər. Bu iki tip fiber tamam fərqli təchizatdan istifadə edir. 

İşıq siqnalları yollamaq üçün LED (Ligth Emitting Diot) istifadə edən fiber tipi multimode adlandırılır və ən 

çox yayılmış fiber kabel tipidir. Lazer işığı istifadə edən single mode fiber çox yüksək məlumat ötürmə 

qabiliyyətinə malik olsa da bahalı təchizat istifadə etdiyi üçün çox yayılmamışdır. 

 

 

 
 

Bu günlərdə ən çox işlədilən UTP bir-birinə dolanmış cütlər halında və ən çöldə də plastik bir qoruması 

olan kabellərdir. Kabelin içində kabelin dayanıqlılığını artırmaq və lazım olduqda çöldəki plastik örtüyü 

rahatca sıyırmaq üçün neylon bir ip mövcuddur. Tel cütlərinin bir-birinə dolanmış olmaları həm öz 

aralarında, həm də çöl mühitində qarşılaşa biləcəyi siqnal pozulmalarının önünə keçmək üçün alınmış bir 

tədbirdir. Kabel içindəki tellər cütlər halında bir-birinə dolanmışdır. Hər cütün bir əsas rəngi, bir də "ağ" 

olanı vardır. Yuxarıdakı şəkildə də göründüyü kimi əsas rənglər portağal rəngi(turuncu), mavi, yaşıl və 

qəhvə rəngindədir. Əsas rənglərə sarılmış olan ağ tellər, sarılı olduğu rənglə eyni rəngə sahib olduğunu 

bildirir. Beləcə portağal rəngi(turuncu), portağal rəngi(turuncu)-ağ, mavi, mavi-ağ, yaşıl, yaşıl-ağ, 

qəhvəyi, qəhvəyi-ağ olmaq üzrə 8 fərqli rəngdə və 4 qrupda toplanmış olduğunu görürük. Bəzən aldığınız 

kabeldə rənglərin bir az solğun, hətta dəyişik olduğunu görə bilərsiniz. Bəzən də ağ kabellərin tamam 

xətsiz(zolaqsız) olması mümkündür. Ancaq keyfiyyətli CAT5(və ya yuxarı) kabellərdə əsasən problem 

çıxmır. Hər bir ikinci(sarılmış) tel əsas telə müvafiq rənglənir. 

 

 

Birbaşa qoşulma üçün istifadə olunan ilkin kabel texnologiyası 
İş yerlərində ilk kompüterlərin peyda olmasından sonra istifadəçilər məlumat ötürmək, çap etmək üçün ilk 

olaraq birbaşa qoşulma kabellərindən istifadə etməyə başladılar. İki kompüterin bir-birinə qoşulması, 

kompüterin arxa hissəsində yerləşən COM və LPT portlarından mümkün olurdu. Bu portlara və ya 

girişlərə qoşulmaq üçün nul-modem kabellərdən istifadə olunurdu. Düzdür bu qoşulma üsulu çox da güclü 

deyildi, amma böyük həcmdə məlumatların ötürülməsi üçün əlverişli idi. LPT portuna sinonim kimi 

paralel port da deyilir və əgər printer port və ya Centronics port eşitsəniz bilin ki söhbət LPT-dən 

gedir. İstəyirəm LPT haqqında daha ətraflı məlumat verim ki siz onu gözü yumulu tanıya biləsiniz. LPT 

(Line Print Terminal) sözlərinin birləşməsindən yaranıb və ilk printerlərin kompüterə qoşulması üçün 

istifadə olunan texnologiyadır. Bu texnologiya Centronics parallel interface (Centronics paralel portu) 

Dr. An Wang, Robert Howard və Prentice Robinson tərəfindən Wang Laboratories-də yaradılmışdır. 

1990-cı ildə LPT standartlaşdırılıb və bu standart ilk olaraq IEEE 1284 modeli ilə buraxılmağa başlanılıb. 

Sizə şəkillərlə LPT-lər haqqında təsəvvür yaratmağa çalışacağam.  
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Bu şəkildə pinlərin, yəni içərisindəki simlərin nə işə yaradığını görə bilərsiniz. Əgər simlərdən hər hansı 

biri qırılsa nəyin işləməyəcəyini anlamaq olar. 

 

 
 

IEEE 1284- printer üçün kabel, DB-25 və 36 pin Centronics konnektor. 

 Burada yeni adla DB-25 ilə tanış ola bilərik, görəsən bu nədir? D-subminiature və ya D-sub kompüterlər 

üçün istifadə olunan standart elektrik birləşdiricisidir (connector-konnektor). Onlar ilk təqdim 

olunduqlarında "subminiature" kimi adlandırılmışdırlar, bu gün onlar kompüterlərdə ən geniş istifadə 

olunan birləşdiricilərdir. 

 
 

LPT (paralel port)- standartlaşdırıldıqdan sonra 1990-cı ildə yaradıldı və adı IEEE 1284 oldu. Bu 

modeldən sonra daha yeniləri istehsal olunmuşdur. Ən yenisi IEEE 1394-dür. Apple kompaniyası 

tərəfindən FireWire və Sony firması tərəfindən i.LINK adlandırılmışdır. Yeri gəlmiş ikən bunu da deyim 

IEEE-The Institute of Electrical and Electronics Engineers deməkdir. Tərkibində dünyanın 175 ölkəsindən 

360,000 üzvü var. Dünya səviyyəsində müxtəlif texnologiyaların standartlaşdırılması məsələləri ilə 

məşğuldur. İşlərini istehsalçı firmalarla birlikdə aparan bu qurum 1980-ci ildə 802 nömrəli bir komissiya 

yaratdı. Komissiyanın vəzifəsi kompüter şəbəkələri ilə bağlı müxtəlif standartları ortaya çıxartmaq idi. 

IEEE-nin fərqli kodlu başqa komissiyaları digər texnologiyalar üzərində çalışmağa davam edirlər. 

Məsələn, IEEE 1284 paralel ötürmə ilə bağlı məsələlər üzərində çalışarkən, IEEE 1394 Firewire bağlantı 

standartını yaratmışdı. 802 komissiyası fərqli şəbəkə texnologiyalarını tədqiq etmək üzrə alt komissiyalara 

bölmüşdür. 
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Modem. Modem  xarakteristikası 
1960-cı ildə "AT&T" firması kompüterlər arasında verilənlərin ötürülməsi üçün ilk modem qurğusunu 

yaratdı. Modemlər terminalların ana kompüterlərə telefon xətti üzərindən başlanması məqsədiylə istifadə edilməyə 

başlamışdır. 

İlk çıxan modemlər 300 bps-lik (bits per second – 1 saniyədəki bitlər) modemlərdir. Bu  modemlər ədədi 

məlumatı telefon xətti üzərindən göndərmək üçün Frequency Shıft Keying (FSK) yəni tezlik sürüşməli açarlama 

texnikası istifadə edər. Bu metodda hər bir biti təmsil etmək üçün  fərqli tezliklər istifadə edilmişdir. 

Modem kompüterə verilənləri telefon xətti ilə ötürməyə imkan verir. Komputerdə informasiya rəqəmli formada, 

yəni sıfır (0) və birlərdən (1) ibarət ikilik kod şəklində saxlanılır. Bu kodlar telefon xətti ilə ötürülmək üçün analoq 

siqnallara çevrilməlidir. Bu işi məhz modem görür. Başqa sözlə, modem komputerdəki informasiyanı telefon 

xətləri, televiziya kabelləri ilə ötürmək və ya açıq fəzaya göndərmək üçün yararlı formaya salır. Xəttin o biri 

ucunda isə ikinci modem həmin siqnalları komputerin başa düşdüyü dilə çevirir və beləliklə, bu iki kompüter bir-

biri ilə ünsiyyətdə olur. “Modem” sözü bu qurğunun iş prinsipindən yaranmışdır: rəqəmli verilənlərin analoq 

verilənlərə çevrilməsinə modulyasiya, əks prosesə isə demodulyasiya deyilir; beləliklə, modem – modulyator-

demodulyatordur. Kompüterlərin əksəriyyətində daxili modemlər quraşdırılmış olur. Модем компцтердян 

информасийаны рягям формасында алыр, ону аналог формасына чевирир (модулйасийа едир) вя ону 

телефон хятти васитясиля ютцрцр (шякил1). Гябул олунан тяряфдя модем, аналог сигналыны рягям 

формасына чевирир (демодулйасийа едир) вя алынан мялуматы компцтеря ютцрцр. 

 

  

 

 

Шякил .   Модем гурьусунун  архадан вя гаршыдан цмуми эюрцнцшц 
 

Adətən analoq siqnalları 3 parametrlə xarakterizə olunur: amplitud, tezlik və faza. Müasir modemlərədə hər 

3 xarakteristikadan istifadə olunur. Modem kompüterdən 3”bit” informasiya qəbul edir, sonra isə onu analoq 

siqnalı formasında xəttə göndərir. Bu analoq siqnalının amlitudu qəbul olunmuş birinci bitə ,tezliyi ikinci bitə və 

fazası isə üçüncü bitə uyğun gəlir. Modem – qəbuledici bu cür informasiyanı qəbul edərək, analoq siqnalını 

aydınlaşdırır və onu göndərlimiş 3”bit” şəklinə salır. Ilkin analoq siqnalı aparıcı tezlikli siqnal adlanır.1500 Hs 

tezlikli belə siqnallardan telefon rabitə xətlərində istifadə olunur və həmin siqnal modem- ötürücü vasitəsilə lazımi 

çevrilməyə məruz qalır. Telefon xəttində aparıcı tezlikli siqnalın olması modemlər arasında əlaqənin yaranma 

əlamətinin göstəricisidir. 

Modemin buraxma qabiliyyəti aşağıdakı 2 parametrlə xarakterizə olunur:  

1. informasiyanın ötürülmə sürəti; 

2. informasiyanın tutumu.  

İnformasiyanın ötürülmə sürəti bodlarla ölçülür və o, modemin bir analoq siqnalından digərinə keçmək qabiliyyəti 

ilə təyin edilir. Belə ki, əgər modem, analoq siqnalının xarakteriskasını bir saniyədə 3200 dəfə dəyişirsə, onda onun 

verilənlərinin ötürmə sürəti 3200 bod olacaq. 

İnformasiyasının tutumu həmin siqnallardakı bitlərin sayı ilə təyin edilir. Modemin buraxma qabiliyyəti bu 2 

parametrin hasilinə bərabər olub, bps (bit/san)-lə ölçülür. Əgər modem 3200 bod sürətə, analoq siqnalları isə 3 

bitlik informasiyaya malik olarsa, o zaman modemin buraxma qabiliyyəti 9600 bps olacaq. 

Rabitəyə qoşulduqda hər iki modem eyni bir sürətlə işləməli və eyni bir modulyasiya üsulundan istifadə 

etməlidir. Əks təqdirdə rabitəni əldə etmək mümkün olmaz. Buna görə də, hər bir modem verilənlərin 

ötürülməsinin standart sürətinə malik olmalıdır. Ötürmə sürəti modemin modulyasiya üsulunu təyin edir. Modem 

lazımi maksimal sürətə malik olmaqla bərabər, həmçinin rabitənin digər tərəfindəki modemin kiçik ola bilən sürəti 
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ilə də işləməyi bacarmalıdır. Kiçik sürətə keçmək məcburiyyəti keyfiyyətsiz telefon xətlərindən istifadə etdikdə baş 

verir. 

 

 

 

Istifadə olunan modemlər  
Son zamanlar modemlərdə ən çox istifadə olunan modulyasiya şəbəkə kodlaşdırma modulyasiyasıdır 

(TCQAM-Trellis Coded QAM). Siqnalların modulyasiya və ya demodulyasiya olunmasından başqa modemlər 

göndərilən informasiyanın sıxılması və genişləndirilməsi, həmçinin səhvlərin axtarılması və düzəldilməsini də 

(əlaqə xətti vasitəsi ilə siqnalları göndərən zaman) yerinə yetirir. Modemlər istifadə olunan fərdi komputerlərin 

tiplərindən asılı olaraq daxili (elektron lövhə şəkilində komputerin daxilində yerləşdirilir) və xarici (fərdi 

komputerə ayrıca qurğu kimi qoşulur) olurlar. 

 Aparat baxımından modemlər genişləndirmə slotuna taxılan ayrıca plata şəkilində (daxili modemlər) və ya 

özünəməxsus qida mənbəyi olan qutu şəkilində (xarici modemlər) düzəldilir. Xarici modemlər komputerin 

ardıcıl asinxron portuna qoşulur. Şəkil 2. PCİ şini üçün istifadə edilən daxili modemlər. 

 

 

          
 

                                                                  

 

Şəkil. 2. Daxili modemlər 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, modem telefon xəttinə bilavasitə, ya mikrofunun, yada ki dinamikin köməyi ilə 

qoşulur. Belə qoşulma üsulu informasiyanın qəbulunun və ya ötürülməsinin aşağı sürətlə olması səbəbindən, 

həmçinin informasiyanın verilməsinin aşağı keyfiyyətinə görə istifadəçilər tərəfindən istifadə edilmir.  

Modem əsasən aşağıdakı kompanentlərdən (hissələrdən) ibarətdir: 

1. Modemin işiniidarə edən xüsusiləşdirilmişmikroprosessordan; 

2. Əməli (operativ) yaddaşdan; 

3.Buferə yazılmış modem registrlarının qiymətlərini və giriş-çıxış Informasiyanı saxlayan əməli (operativ) 

yaddaş qurğusundan; 

4. Daimi yaddaşdan; 

5. Əlaqənin  yaradılmasına səs nəzarətini yerinə yetirən dinamikdən; 

6. Transformatordan; 

7. Rezistorlardan; 

8. Konendatorlardan və müxtəlif yuvalardan. 

Komputerdə istifadə edilən daxili modemlərdə bir neçə DİP açarlarından və əlaqə naqillərindən istifadə olunur. 

Modemlərin istehsalı müxtəlif firmalar (və ya şirkətlər) tərəfindən müxtəlif illərə təsadüf edir.  

1964-cü ildə AT&:T telefon kompaniyası iki tip modem (Bell 103 və Bell 212A) istehsal edir. Modemin 

informasiyanı ötürmə sürəti 300 və 1200 bit-saniyə idi. Bell 103 modemində FSK modulyasiyasından (DFSK) 

istifadə olunurdu. İstehsalçı firmalar standart modemlərlə yanaşı qeyri-standart modemlərin istehsalına 

başlayırlar. Belə modemlər informasiyanın böyük sürətlə ötürülməsi üçün özünəməxsus olan protokoldan 

(proprietry) istifadə edir. 

1994-cü ilin yayinda ötürmə sürəti 8.8 Kbit/saniyə olan modemlərin istehsalına başlanılır. Yaradılmış yeni 

standartda informasiyanın kanal vasitəsi ilə ötürülməsində yeni korreksiya üsullarından, kodlaşdırmadan və 

siqnalın səviyyəsinin idarə edilməsindən istifadə olunurdu. Sonrakı illərdə modulyasiya üsuluna əsaslanaraq 

saniyədə 2400 bod sürəti ilə modulyasiya edə bilən modemlər istehsal olunur.  
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1997-ci ildə Vard Kristensen modem üçün yeni protokol-XMODEM protokolunu işləyib hazırlayır. Əvvəlki 

sələfləri kimi bu protokol da yarımdupleks üsuluna əsaslanaraq işləyirdi. Protokolun özünəməxsus üstün və 

çatışmayan cəhətləri olduğu üçün sonrakı illərdə yeni protokol-ZMODEM protokolu yaradılır. ZMODEM 

protokolunda verilənlərin yüksək sürətlə ötürülməsi üçün pəncərədən istifadə olunurdu.  

Modem də öz növbəsində verilənləri paket şəklində pəncərədən istifadəçiyə ötürürdü. Qeyd etmək lazımdır ki, 

modemlərdən istifadə edərək mətn materiallrı ilə yanaşı qrafik materiallarıda istifadəçiyə ötürmək lazım gəlir. 

Bu məqsəd üçün telefaks adlanan sistemdən istifadə olunur. Telefaks istifadəçiyə cizgiləri, sxemləri, 

fotoqrafiya materiallarını, təsvirləri və.s əks tərəfə çatdırmaq üçün rəqəm siqnalı analoq siqnala və ya əksinə 

formalaşdırı. Telefaks skaner, modem və printerdən ibarətdir. Komputerlərdə daxili və xarici modemlərdən 

istifadə edilir.  

Daxili modemlər ana karta genişlənmə slotu vasitəsi ilə quraşdırılır. Xarici modemlər isə ayrıca qurğu olub 

komputerə birləşdirici kabel vasitəsi ilə qoşulur. Uzun illər xarici modemin komputerə qoşulması üçün COM 

portlarının birindən istifadə edilirdi. Modem fərdi komputerə qoşulmaq üçün üyni anda bir neçə interfeysdən 

(məsələn, LAN və USB interfeysdən) istifadə edə bilər. Xarici modemin qoşulma sxemi aşağıdakı şəkildə 

göstərilən kimidir. .  

 

 

 
                                       Şəkil. 3. 

 
                                     Şəkil. 4. 

 

 

 

Ötürülən siqnal ötürülmə mühitindən asılı olduğu üçün onları müxtəlif tiplərə bölürlər. Telefon şəbəkəsinə 

qoşulmaq üçün faks-modemdən və ADSL-modemdən istifadə olunur. Şəkil. 5. Xarici faks-modem 

 

Şəkil. 5. 

 

GSM şəbəkəsinə qoşulmaq üçün GPRS-modemdən, kabel televerilişlərinə qoşulmaq üçün isə kabel modemdən 

istifadə olunur. İndiki zamanda istifadəçilər əsasən faks-modemlərə və ADSL-lərə üstünlük verirlər. 
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Qeyd: Faks-modemin tarixi olaraq belə adlandırılması onunla bağlıdır ki, onların istifadəyə buraxıldıqdan sonra 

telefon xətti ilə digər komputerə (və ya faks-aparata) skanerə olunmuş informasiyanın ötürülməsi imkanı 

yarandı. 

Modemlər iki standart fiziki interfeysə: RG-11 telefon xətli interfeysə (dördkontaktlı telefon yuvasına) və 

komputerlə olan interfeysə malikdir. 

 

 

Modem standartları. ADSLmodemləri 
300 bps-dən ISDN-ə qədər keçən müddətdə bir çox modem protokolları təkmilləşdirilmişdir. Protokolların, ən 

sadə halda modemlərin “bir-birini başa düşməsini” təmin edən danışıq dili və ya metodu olmasını söyləmək 

olar. İstehsalçılar modemlərin əlaqəsini təmin etmək üçün müxtəlif protokollar hazırlamışlar. Bunlardan 

bəziləri üstün xüsusiyyətləri səbəbilə digər istehsalçılar tərəfindən də istifadə edilərək standart hala gəlmişdir. 

Modemlər əsas olaraq bir neçə protokolla işləyə biləcək şəkildə hazırlanmışdır. Əsasən baud rate ilə bits-per-

second (bps) arasında çox sıx ziddiyyət yaşanmaqdadır. Baud rate iki modem arasında 1 saniyə ərzində dəyişən 

siqnal sürətinə verilən addır. Bits-per-second (bps) isə modemin 1 saniyə ərzində məlumat ötürmə sürətidir. 

Buna görə bps-in baud rate sürətindən daha yüksək olması qarışdırılmamalıdır. İstifadəçilər yeni bir modem 

satın alarkən sürətin qiymətinin bps ilə verilməsinə diqqət etməlidirilər. 

 

Modulyasiya standardları 

 

• Bell 103 & 212 A. – ən əski standarddır. Bell 103, 300 bps sürətində məlumat göndərə bilirdi. Sonralar 

inkişaf etdirilən Bell 212 A 1200 bps sürətində işləyirdi; 

• V21 – əsasən ABŞ xaricində istifadə edilən beynəlxalq standartlardan biridir. 300 bps sürətində işləyirdi. Bell 

protokoluna uyğun deyildir; 

• V22 – V21 standartına çox bənzəyir, lakin iş sürəti 1200 bps sürətinə qədər yüksəldilmişdir. ABŞ daxilində 

və xaricində istifadə edilmişdir; 

• V23 – əsasən Avropada istifadə edilən bu standart məlumat göndərmə-alma əməliyyatlarını eyni anda yerinə 

yetirə bilir, lakin işləmə sürəti sadəcə 75 bps-dir. Standart qiymət uyğunluğunu təmin etmək məqsədilə inkişaf 

etdirilmişdir. Eyni zamanda 1200 bps sürətindəki modemlər olduqca bahalı idi; 

• V29 – eyni anda sadəcə bir istiqamətli mübadilə imkanını təmin edən (half-duplex) V29 standartı, 9600 bps 

sürətində işləyir. Bu standart çox istifadə edilmədiyi üçün, sadəcə faks cihazlarında istifadə edilmişdir; 

• V32 – hazırda istifadə olunan protokolların ilkidir. Hər iki istiqamətdə (full-duplex) ötürmə qabiliyyətinə 

malik bu standartın sürəti 9600 bps-dir. Xəta düzəltmə əməliyyatı aparması sayəsində telefon xəttindəki 

gurultunu da azaldır; 

• V32bis – V32 standartının bir sonrakı tipidir. V32bis ilə 14400 bps sürəti əldə edilmişdir; 

• V32fast – 28800 bps istehsal edilən, V32bis-dən daha sürətli işləyən modemlərdir; 

• V34 – 28800 bps sürətində etibarlı əlaqəni təmin edir. Modem üzərindəki BIOS yenilənməsi aparıldığı 

təqdirdə, 33600 bps sürətinə qədər yüksəlməsi mümkündür. 

 

ADSL MODEMLER 

 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line – Asimmetrik Rəqəmli Abunə Xətti) mövcud telefon xətləri üçün 

istifadə edilən mis xətlər üzərindən yüksək sürətlə məlumat, səs və surət əlaqəsini eyni anda təmin edə bilən 

modem texnologiyasıdır (Şəkil 2.). 

 
Şəkil 2. ADSL modemi 

 

Yüksək sürətli müraciəti təmin etdiyindən dünyada İnternet istifadəçiləri tərəfindən geniş şəkildə istifadə 

edilməkdədir. ADSL-də telefon xətti uzərində tutumu daha məhsuldar istifadə etmək məqsədilə rəqəmli 

kodlama texnologiyası istifadə edilir. Asimmetrik quruluşda olması səbəbi ilə İnternet və ya oxşar məlumat 

mənbələridə təkistiqamətdə məlumat ötürülməsi üçün ən əlverişli üsuldur. 
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ADSL modemlərin iş prinsipləri 
ADSL sistemində mis kabelləmədən istifadə edilir. Telefon xəttinin hər ucuna bir ADSL modem əlavə edilərək 3 

məlumat kanalı təşkil olunur. Alma (Download), Göndərmə (Upload) və POTS (Plain Old Telephone Service – Adi 

Klassik Telefon Xidməti) olaraq adlandırılan klassik telefon xidməti kanalı. POTS kanalı ADSL-də səs ötürmək 

üçün istifadə edilir. Beləliklə İnternetə bağlı ikən eyni anda telefon əlaqəsi qurmaq olar. Klassik (ardıcıl) modemlər 

kompüterdən gələn riyazi siqnalları analoq siqnallara, telefon xəttindən gələn analoq siqnalları da riyazi siqnallara 

çevirir. ADSL-in daxilində olan DSL texnologiyası riyazi məlumatın analoq formata və əksinə çevrilməyəcəyini 

təmin edən bir texnologiyadır. DSL modemləri siqnalları çevirmir, bunun yerinə məlumatları riyazi olaraq ötürür 

və qəbul edir. Siqnalları çevirməyə gərək olmadığından məlumatlar normal modemlərdən daha çox sürətli ötürülür. 

ADSL mövcud olan telefon xəttini daha səmərəli istifadə etmək məqsədilə riyazi kodlaşadırma texnologiyası ilə 

mərtəbənin artırılması vasitəsilə istifadəçiyə geniş mərtəbə imkanı verməkdədir. Buna görə bu texnologiya 

məlumat və səs şəbəkələrini eyni anda istifadə etməyə imkan verir. 

Sistem asimmetrik olaraq işlədiyi üçün download (şəbəkədən istifadəçiyə) və upload (istifadəçidən şəbəkəyə) 

sürətləri fərqlidir. Hər zaman download nisbəti uploda nisbətindən çoxdur. ADSL qoşulma, xətt uzunluğu, istifadə 

olunan mis kabellərin tipi və modemin tipindən asılı olaraq 8 Mbps-ə qədər download, 1 Mbps-ə qədər də upload 

məlumat sürətlərinə imkan verir. ADSL də istifadə edilən iki tip modem vardır. 

 a) Daxili modem - PCI portu istifadə olunaraq əlaqə saxlanılır. 

b) Xarici modem - USB portu istifadə olunaraq kompüterə bağlanır. Əgər modem üzərində LAN əlaqə 

yuvası varsa, Ethernet üzərindən də bağlanır. Telefon ilə də birlikdə RJ11 əalqələndiricisi vasitəsilə 

telefon xəttinə bağlanır. 

MODEMLƏRIN  IŞ  REJIMLƏRI 

 

  Kompüterə qoşulmuş modem aşağıdakı iki rejimdən birində işləyə bilər: 

1. verilənlərin ötürülməsi rejimi (modem is online) 

2. əmrlər rejimi.  

Verilənlərin ötürülməsi rejimində modem kompüterdə ona göndərilən bütün informasiyanı verilənlər kimi qəbul 

edib, onu analoq siqnalına çevirir və telefon xəttinə ötürür.  

Əmrlər rejimi isə modemi idarə edir. Bu rejimdə kompüterlər tərəfindən verilən xüsusi əmrlərdən istifadə edilir, 

modem özü isə sərbəst olaraq ayrıca işləyir. Modem kompüterdən simvollar sətrini aldıqda o, bunu əmrlər kimi 

başa düşür. Əgər bu əmr aydınlaşdırılarsa, o zaman modem bunu icra edir, əks halda isə modem onu bir səhv kimi 

qəbul edir. Əmrlər rejiminin bir növü zəngi gözlətmək rejimidir. Bu hAlda modem elə bir gözləmə vaziyyətini alır 

ki, o, istənilən anda telefon dəstəyini qaldırmaq və xəttin o biri tərəfində olan modemlə rabitə qurmaq vəziyyətinə 

malik olsun. Baxmayaraq ki, modemin əmrlər toplusu onu istehsal edən firmadan və istehsal olunduğu ildən 

asılıdır, bütün modemlər üçün eyni olan bir sıra əmrlər də mövcuddur. Bu əmrlərə aşağıdakılar aiddir: 

1. telefon dəstəyini qaldırmaq; 

2. lazımi nömrəni yığmaq; 

3.  iş rejimini əldə etmək. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modemi qoşduqdan sonra onda əmrlər rejimi işləməyə başlayır. Verilənlərin ötürülməsi rejimi telefon dəstəyini 

qaldırmaq və lazımi nömrəni yığmaq əmri veriləndən sonra həyata keçirilir. Əks istiqamətdə bir rejimdən o birisinə 

keçmək üçün isə xüsusi kodlar ardıcıllığından (escape-ardıcıllıq) istifadə edilir. Bu kod modem tərəfindən 

verilənlərin ötürülməsi rejimini həyata keçirmək əmri kimi qəbul edilir. 
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Konstruktiv olaraq modemlər iki formada olur: daxili və xarici. Daxili modemlər ana plata üzərində olan sistem 

şinə qoşulur. Xarici modemlər isə ardıcıl Com portuna (communications port) qoşulur. Xarici modemlərin qiyməti 

nisbətən baha olur və fərdi kompüterə rahat qoşulur.   

 

Şəbəkə platası və şəbəkə kartı  

 
Şəbəkə platası 

Şəbəkə platası kompüter və şəbəkə kabeli arasında in-terfeys rolu oynayır və aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir: 

• İnformasiyanın ötürülməsinə hazırlıq; 

• İnformasiyanın ötürülməsi ; 

• İnformasiya axınının idarə olunması. Məlumdur   ki   informasiya   kompüterdə   ikilik   say 

sistemində kodlaşmış - bitləşmiş formada saxlanılır və 16 və ya 32 tərtibli şin vasitəsilə paralel olaraq kompüterin 

daxili qurğularına, məsələn: mikroprosessora, operativ yaddaşa və s. ötürülür. Kabel informasiyanı yalnız ardıcıl 

ötürmə qabiliyyətinə malik olduğundan informasiyanın ötürülməsinə hazırlıq mərhələsində plata ilk növbədə 

ötürüləcək informasiyanı paralel formadan ardıcıl formaya çevirir. Sonrakı mərhələdə plata informasiya qəbul 

edəcək kompüterin platası ilə "əlaqə" yaradaraq ona aşağıdakı məlumatları çatdırır: 

 

• Ötürüləcək informasiya bloklarının maksimal ölçüsü 

• İnformasiyanın həcmi 

• İnformasiya bloklarının ötürmə intervalı 

• Təsdiqedici interval 

• Ötürmə sürəti. 

Bundan sonra informasiya elektrik və ya optik siqnalına çevrilir və informasiya kabeli vasitəsilə şəbəkənin digər 

kompüterinə ötürülür. 

Hər bir şəbəkə platası unikal ünvana və parametrlərə malik olur. Şəbəkədə hər bir plata bu haqda qarşılıqlı 

məlumata malik olur və parametrləri digər şəbəkə platasının parametrinə müvafiq uyğunlaşdırma qabiliyyətinə 

malikdirlər. Məsələn, şəbəkədə yüksək sürətli plata informasiya mübadilə sürətini digər plataların sürətinə 

uyğunlaşdırır. 

İnformasiya mübadiləsində şəbəkə platası mühüm rol oynadığından şəbəkənin fəaliyyəti, sürəti platanın 

seçilməsindən, düzgün quraşdırılmasından və ona uyğun pro-qram modullarından (məsələn drayverindən) çox 

asılıdır. Plata ilk növbədə kompüterin arxitekturasına və ona qoşulacaq kabelə uyğun olmalıdır. Qeyd edək ki, 

rabitə xəttlərsiz lokal şəbəkələrdə xüsusi növ şəbəkə platasından istifadə olunur. Bu platalar siqnal ötürücü və 

qəbuledici antenaya malik olurlar. 

Aparat baxımından modemlər genişləndirmə slotuna taxılan ayrıca plata şəkilində (daxili modemlər) və ya 

özünəməxsus qida mənbəyi olan qutu şəkilində (xarici modemlər) düzəldilir. Xarici modemlər komputerin ardıcıl 

asinxron portuna qoşulur. Şəkil . PCİ şini üçün istifadə edilən daxili modemlər. 

Şəkil . 

 
 

 

 

 

 

 

Şəkil . Xarici aparat modemi və Acorp modeminin platası. 

Qeyd etmək lazımdır ki, modem telefon xəttinə bilavasitə, ya mikrofunun, yada ki dinamikin köməyi ilə qoşulur. 

Belə qoşulma üsulu informasiyanın qəbulunun və ya ötürülməsinin aşağı sürətlə olması səbəbindən, həmçinin 

informasiyanın verilməsinin aşağı keyfiyyətinə görə istifadəçilər tərəfindən istifadə edilmir.  
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ŞƏBƏKƏ KARTLARI 

Kompüterlər bir-birilərinə şəbəkə kabelləri və şəbəkə kartları vasitəsilə qoşulurlar. Şəbəkə kartları qısaca NIC 

(Network Interface Card) olaraq da adlandırılır. Bəzi şəbəkə kartları anakart üzərində mikrosxem dəsti olaraq da 

yerləşdirilir. Əski nəsil kompüterlərdə ISA sökükləri ilə birlikdə istifadə edilən 16-bit ISA şəbəkə kartları, hazırda 

yerini 32-bit PCI şəbəkə kartlarına vermişdir. Buna görə də şəbəkə kartlarının məhsuldarlığı və sürəti artmış, video 

və baza proqramları kimi ağır proqramların şəbəkə üzərində yayımlana bilməsinə imkan yaranmışdır. Əgər 

kompüter Fast Ethernet Network sahəsində istifadə ediləcəksə, o zaman istifadə edilən şəbəkə kartının 100 Mbps 

sürətini dəstəkləyə bilməsi lazımdır. Bu xüsusiyyət şəbəkə kartları üzərində 10/100 şəklində ifadə edilir. 

Dizüstü və bəzi kompüterlərin üzərində genişlənmə yuvası olmadığı və hər hansı bir kart yerləşdirilə bilmədiyi 

üçün, özəl şəbəkə adapterləri istifadə edilir. Əsasən üzərində RJ-45 girişi və genişlənmə yuvası olmayan bu tip 

kompüterlərdə, kredit kartı həcmlərində PSMCIA yuvası olur. Bu yuvaya yerləşdirilən PSMCIA kartı vasitəsilə 

şəbəkə kartında olduğu kimi şəbəkə əlaqəsi qurula bilər. 

 

 

ADSL modem statik İP-yə quraşdırılması 

Ev daxili ADSL modem vasitəsi ilə internet bölüşmə Bu hissədə mənim hər gün istifadə 

etdiyim D-Link məhsullarından olan DSL-2640T modelinin qabiliyyətlərinə ayırıram. Bu modelin təxmini 

qiyməti 80 AZN-dur. Üzərində Wireless ADSL2+ Router yazılıbdır. O həm də switch-dir. İndi isə gəlin 

bütün bunları birləşdirərək ev daxilində 256 kb –lıq internet sürətli wireless(simsiz) şəbəkə yaradaq. Əgər 

nəyə görə məhs bu modeli və bu sürəti seçdiyim sualını versəniz. Imkanım buna çatdı deyəcəm. Daha 

yaxşı modemlər və sürətlər də əldə edə bilərsiniz. Puluna baxır.  ADSL modemi statik ip-yə görə 

quraşdırma İlk növbədə hər hansı bir firmadan DSL qoşulma sifariş edin. Onlar sizdən modemi alıb 

onlara gətirməyinizi xahiş edəcəklər və ya sizə uyğun modem təklif edəcəklər. Siz gedib mən deyən 

parametrlərdə olan bir modem alırsınız. 3 gün ərzində onlar DSL parametrlərini qurmaq üçün evə təşrif 

buyuracaqlar. Sonra ip məlumatlarını kompüterə yazıb, tənzimləyib gedəcəklər. Bu arada sən o ip 

məlumatlarını bir vərəqə yazırsan. Gələcəkdə 100% lazım olur. Artıq internetin işlədiyini görürsən. Bu 

arada həmin adamdan xahiş elə sən modemi quraşdıranda orda olsun. Çaydan, mürəbbədən ver başını qat 

və mən deyən cürə başla modemi qurdalamağa. 

 
Qələmin ucunu sağ tərəfdə yerləşən modemin Reset düyməsi olan yerə sal və düymənin sıxıldığını hiss 

edəndən sonra onu 10 saniyə sıxılı saxla. Möhkəm sıxıb xarab eləmə. Sonra modemin işıqlarının qismən 

söndüyünü görəcəksən.  
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İnternet Exploreri aç və 192.168.1.1 yaz və enter düyməsini sıx. Qarşına çıxan pəncərədə Username-------

admin Password--------admin yaz.  
 

 
 

Ortada yerləşən Run Wizard düyməsini sıx və mən göstərdiyim ardıcıllıqla irəlilə.  

 

  

 

  
 
 

Artıq İnternet hazırdı. Bura kimi sizin üçün DSL quraşdırmağa gələn firma işçisinin eyni hərəkətləri 

etdiyini görəcəksiniz. Əlbəttə ki, ip məlumatları və onların server-ə qoşulma məlumatları fərqli olacaqdır. 

Birdə təkrar edim bu addımları ondan öyrənib vərqə qeyd edib saxlayın. 
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DHCP server vasitəsilə bölüşdürmə 

 

 

 

 

 
 

 

DHCP düyməsini sıx və açılan pəncərədə DHCP server düyməsini seç. 

 
 

Starting İP 192.168.1.2 Ending İP 192.168.1......------------Neçə ədəd kompüter olacaqsa o qədər + 1 sayda 

yaz. Başa düşmədinsə 254 yaz AUTO düyməsini seç və APPLY düyməsini sıx. Artıq şəbəkəyə qoşulmuş 

bütün kompüterlər ip-yə sahib olacaqlar. Bununla Router fəaliyyətə başlayır. Sonra WAN-a daxil olun və 

oradan PPPoEPassThrough ---Enable edin. Apply düyməsini sıxın. Növbəti şəkil DHCP-nin müəyyən mac 

kodlara sahib olan kompüterlərə şəbəkə daxili statik İP verilməsi üçün istifadə olunur. Yəni istəmirsənsə 

kimsə şəbəkə daxilində xoşladığın İP-ni götürsün, onda cəld davran MAC kodunu və xoşladığın İP-ni yaz. 

Sonra Apply elə. 
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Bu addımlar birlikdə İnterneti şəbəkəyə buraxır. DHCP-ip verir. WAN –interneti bölüşdürür. Artıq wi-fi –dan 

istifadə edə bilərsən.  
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“Kompüter şəbəkələri”fənnindən imtahan sualları. 

 

1. Qlobal kompüter şəbəkələrin işlənməsi və inkişafı 

2. Lokal  kompüter şəbəkələrin işlənməsi 

3. Lokal kompüter şəbəkələrindəyaradılmış texnologiya haqqında məlumat 

4. Lokal  kompüter şəbəkələrin inkişafı cəmiyyətdə rolu 

5. Şəbəkənin təsnifatında ölçülər 

6. İntranet  və Ekstranet anlayışları 

7. Şəbəkə texnologiyalarında avadanlıq sistemləri 

8. Kompüterlərin şəbəkə şəklində birləşdirilməsinin əsas səbəbləri 

9. Şəbəkəyə daxil olan kompüterlər birlikdə hansı vasitələrdən istifadə edilir, kompüter şəbəkələrinin əsas 

anlayışları 

10. Kompüter şəbəkələrinin müxtəlif əlamətlərinə görə təsnifatı 

11. Kompüter şəbəkələri funksiyalarına və əlaqə vasitələrinə görə  təsnifatı 

12. Lokal şəbəkələr haqqında qısa məlumat 

13. Standart lokal şəbəkələr 

14. Server. Fayl-server. Müştəri-server texnologiyası 

15. Şəbəkələrin topologiyası 

16. Şəbəkəkə topologiyasının növləri 

17. Müraciət olunmanın ehtimal metodu 

18. Müraciət olunmanın parcalanma metodu 

19. Şəbəkə qovşaqlarında avadanlıq sisteminin ümumi anlayışı 

20. Şəbəkə qovşaqlarında kabel seqmentləri istifadə olunma üsullar və qurğuların təsnifi 

21. OSİ modeli 

22. Protokol 

23. Fiziki lay 

24. Fiziki layda istifadə olunan texnologiyalar 

25. Məlumat bağlantısı layı 

26. Məlumat bağlantısı layıda  Flow Control vəzifəsi 

27. Şəbəkə və Daşıma layı 

28. Sessiya  və Təqdim layı 

29. Tətbiq etmə layı 

30. Geniş yayılmış lokal şəbəkələr 

31. Token Ring şəbəkəsi 

32. Şəbəkədə verilənlərin ötürülməsində istifadə olunan terminlər 

33. Verilənləri ötürülməsinin fiziki mühiti və məftil vasitəsi ilə əlaqə xətti 

34. Verilənləri ötürülməsində  Kabel xətləri 

35. Verilənləri ötürülməsində Yerüstü radio kanalları və peyklə əlaqəli 

36. Verilənlərin ötürülməsində etibarlığın təmini 

37. Verilənlərin ötürülməsində nəzarət 

38. Verilənlərin ötürülməsi 

39. Kommutasiya üsulları 

40. Kanalların və verilənlərin ötürmə şəbəkəsinin (VÖŞ) idarə olunması 

41. X25 protokolu 

42. Abonentlər arasında virtual kanalların təşkilində X25 protokolu 

43. İP  ünvanlaşma 

44. IP ünvanı nəyə yarayır 

45. TCP/IP protokolu 

46. TCP/IP iki müxtəlif protokoldan ibarətdir 

47. TCP/IP-nin iş prinsipi 

48. Şəbəkədə TCP və İP protokolları 

49. İP ünvanların  təsvir üsulları 
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50. Enternet 

51. Ethernet Məlumatın ötürülməsi paketlər formasında yerinə yetirilməsi 

52. MAC adres nədir 

53. MAC adreslərinin istifadəsi 

54. Şəbəkədə göndərilən məlumatların qəbul edilməsində proqramlar 

55. CRC zədə kontrolu 

56. CSMA/CD haqqında 

57. Kommunikasiya avadanlıqları 

58. Transmissiya avadanlıqları 

59. Şəbəkədə istifadə olunan kabellər 

60. Koaksial kabellər 

61. Naqilsiz şəbəkələr 

62. Infraqırmızı şüalanma ilə fəaliyyət göstərən şəbəkələr 

63. Lokal şəbəkələrdə informasiyanın naqilsiz ötürülməsi 

64. HUB 

65. HUB-ın  bir- birinə bağlanması 

66. HUB aparatının portları 

67. Dolanmış Cüt Kabel 

68. Qorunan Örtüklü Dolanmış Cüt 

69. Qorunmayan Örtüksüz Dolanmış Cüt 

70. Unshielded və shielded twisted pair kabel standartları 

71. Cat 3, Cat 5, Cat 6 Cat 7 kabel standartları 

72. Fiber optik kabel 

73. Fiber tipləri 

74. COM və LPT portlarında qoşulmaq üçün istifadə edilən kabellər 

75. IEEE modeli 

76. Şəbəkə kabel texnologiyası Modem 

77. Modemin xarakteristikası 

78. Modem hansı kompanentlərdən ibarətdir 

79. Istifadə olunan modemlər neçə olur 

80. Modemlərin istehsalı müxtəlif firmalar tərəfindən müxtəlif illərə təsadüf edir 

81. Modem standartları 

82. ADSL modemlər 

83. ADSL modemlərin iş prinsipləri 

84. Modemlərin  iş  rejimləri 

85. Modemin əmrlər toplusu 

86. Şəbəkə platası 

87. Şəbəkə platanın fəaliyyəti 

88. Şəbəkə kartı 

89. ADSL modem statik İP-yə quraşdırılması 

90. Toqquşmanın (çarpışmanın) aşkar edilməsi 

91. ARPANET tarixi 

92. ARPANET layihəsi 

93. Proxy xidməti 

94. Lokal kompüter şəbəkələrinin strukturu və funksional təşkili 

95. Локал компцтер шябякясинин идаряетмя принсипи   

96. Lokal kompüter şəbəkələrinin proqram vasitələri 

97. Гейри мяркязляшдирилмиш шябякялярдя идаряетмя просеси 

98. Локал шябякядя истифадячилярин ишини системин компонентляри 

99. Локал компцтер шябякяси цчцн сервер ямялиййат системинин сечилмяси параметрляр ясасында апарылыр 

 


