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TCP/IP

Ağ protokolleri de bilgisayarlar arası veri akışını düzenler.
TCP/IP internette veri transferi için OSI’nın 3 ve 4. katmanda
çalışan iki protokolü temsil eder. Bunlar Transmission Control
Protokol (TCP) ve Internet Protocol (IP) şeklindedir.

Bu protokoller de daha geniş olan TCP/IP protokol grubuna
aittir. TCP/IP'de bulunan protokoller internette veri transferi
için kullanılır ve internette kullanılan her türlü servisi sağlarlar.
Bunların arasında elektronik posta transferi, dosya transferi,
haber grupları, WWW erişimi gibi servisler TCP/IP sayesinde
kullanıcılara sunulmaktadır. TCP/IP'nin adına bakıp tek bir
protokol olduğunu düşünülse de alında bir protokoller
kümesidir. TCP/IP her biri değişik işler yapan bir yığın
protokolden oluşur. (Diğer protokoller IPX / SPX, AppleTalk,
Netbeui)





Tarihçe

TCP/IP, ilk defa ABD'de Savunma Bakanlığı tarafından ARPANet
(Advanced Research Projects Agency Network) adı altında,
askeri bir proje olarak geliştirildi. Önceleri askeri amaçlı
düşünülen proje önce üniversiteler tarafından kullanılmaya
başlandı. Ardından ABD'nin dört bir yanında birbirinden
bağımsız geliştirilen ağlar, tek bir omurga altında NSFNet olarak
adlandırıldı ve ulusal boyutu aşarak dünyaya yayıldı. İnternet'in
doğuşu da bu tarihe denk gelir.

TCP/IP'nin ortaya çıkmasını sağlayan proje ABD'deki
bilgisayarların bir felaket anında da ayakta kalabilmesini,
birbirleriyle iletişimin devam etmesini amaçlıyordu. TCP/IP
işletim sistemi ve bilgisayardan bağımsız olarak bilgisayarların
iletişim kurmasını planlamıştı. O günlerde bu oldukça zor bir
görevdi.



Tarihçe

TCP/IP çalışmalarına başladığında çok sayıda tasarım
amaçlarına sahipti. Bunlardan bazıları:

 Donanım ve yazılım firmalarından bağımsız olacak.

 Yerleşik bir hata dayanıklılığına sahip olacak. Ağın bir kısmı
çöktüğünde diğer bir kısmı çalışabilecek.

 Yüksek veri aktarım hızına sahip olacak.



Neden TCP/IP

 Üreticiden bağımsız olması.

 Değişik ölçekli bilgisayarları birbirine bağlayabilmesi.

 Farklı işletim sistemleri arasında veri alışverişi için
kullanılabilmesi.

 UNIX sistemleriyle tam uyumluluk.

 Birçok firma tarafından birinci protokol olarak tanınması ve
kullanılması.

 Internet üzerinde kullanılması.

 Yönlendirilebilir (routable) protokol olması.

 Yaygın bir adresleme şemasına sahip olması.





IP Protokolü

Veri paketlerinin yönlendirilebilmesine imkan veren adres
bilgisi ve bazı kontrol bilgilerini içeren protokoldür. TCP ile
birlikte internet protokollerinin temeli Intenet Protocol (IP)'dir.
İnternet üzerinde yönlendirme (routing) gibi temel ağ
işlemlerinin gerçekleştirildiği protokol katmanıdır.

IP paketlerinin her biri kendi başlarına aradaki ağ cihazları
tarafından yönlendirilen paket içinde belirtilen adrese
ulaştırılır. Bu sırada fiziksel ağ farklılıklarından kaynaklanan
paket parçalanmaları (fragmentation) ve bunların yeniden
birleştirilmeleri aradaki ağ cihazlarının aşırı yüklenmelerini
önlemek gibi görevler de IP katmanı tarafından gerçekleştirilir.

IP bağlantı temelli (connection oriented) bir ağ protokolü
değildir. Bunun yanı sıra IP paketlerin içeriklerinin doğruluğunu
da garanti etmez. IP katmanı sadece başlık kısmında oluşan
hataları bulur ve düzeltir.



TCP ve UDP

Kullanıcı uygulamalarının IP katmanına doğrudan ulaşımları
yoktur. IP ve uygulama programları arasındaki bağlantıyı
sağlayan iki protokol vardır:

TCP internet protokolleri arasındaki en önemli protokollerden
biridir. TCP, IP katmanının sağlamadığı bağlantı temelli,
güvenilir servisi sağlar. TCP kullanarak ağ üzerinden veri
aktaran programlar, bir dosyadan okuyormuş ya da yazıyormuş
gibi güvenle ağ bağlantısını kullanabilirler. Arada oluşan hatalar
TCP tarafından onarılır.

IP protokol katmanına uygulama programları doğrudan
erişemediklerinden, hata kontrolü ve bağlantı gerektirmeyen ya
da bu işlemleri kendileri gerçekleştirmek isteyen uygulamalar
UDP kullanarak ağ üzerinden iletişim sağlarlar.



IP Protokolü

Internet’te her bilgisayarın bir IP (Internet Protocol) adresi
vardır. Bir bilgisayarın IP adresi varsa internet üzerindeki tüm
bilgisayarlar bu adresi kolayca bulabilir. Yani bir sitenin IP
adresini biliyorsanız, web tarayıcınıza bu adresi yazarak da o
siteye bağlanabilirsiniz. Ancak bu rakamları akılda tutmak zor
olduğundan her bir IP adresine karşılık gelen alan adları
verilmiştir.

Çoğu internet servis sağlayıcılarda bulunan özel sunucu
bilgisayarlardan (alan adı sunucuları – domain name server-
DNS) oluşan bir ağ, hangi alan adının hangi IP adresine karşılık
geldiği bilgisini tutar ve kullanıcıları doğru adreslere
yönlendirir. Internet’te trafiğin işlemesi bu IP adreslerine bağlı
olarak gerçekleşir.



IP Adresleri

TCP/IP ile kurulan bir bilgisayar ağında bir bilgisayarı üç
parametre ile tanımlarız.

1. Bilgisayarın adı

2. IP adresi

3. MAC adresidir.

TCP/IP protokoller kümesi bu 3 parametreyi kullanarak
bilgisayarları birbirine bağlar.

Bilgisayar adı kullanıcı tarafından İşletim Sistemi yüklenirken
bilgisayara verilen addır.

Ağ üzerindeki bilgisayarlar ağ kartları aracılığıyla bir biriyle
iletişim kurarlar. Her bir ağ kartının fiziksel olarak bir MAC
adresi vardır.



IP Adresleri

Tipik bir IP adresi noktalarla ayrılan dört rakamdan oluşur;
örneğin, 192.168.2.1. Bu adres 32 bitlik bir sayıdır dolaysıyla ağ
üzerine 232 tane, yani yaklaşık 4 milyar tane bilgisayar
bağlanabilir.

Adresi oluşturan 32 bit kolayca okunması için 8 bitlik dört
gruba ayrılmıştır. Bu gruplara ‘oktet’ denilir. Bilgisayarların IP
numarası 4 tane oktetten ve her bir oktet de 8 tane bitten
oluşur.

İnternete bağlanmak amacıyla kullanılan modemler IP
numaralarını otomatik olarak kendi havuzlarından dağıtır.
Bilgisayarınız bu havuzdan IP numarası alarak internet ağına
dâhil olur. Ancak bazı durumlarda bilgisayarınız otomatik IP
alamayabilir, böyle durumlarda bilgisayarınızın IP alma işlemini
el ile yapılandırmanız gerekmektedir.





DHCP

DHCP ( dynamic host configuration protocol / dinamik istemci
ayarlama protokolü), bir TCP/IP ağındaki makinelere IP adresi,
ağ geçidi veya DNS sunucusu gibi ayarların otomatik olarak
yapılması için kullanılır.

Günümüzde neredeyse tüm ev ve halka açık ağlarda
kullanılmaktadır. Ofis veya daha kontrollü bir bağlantı sağlanan
yerlerde ise statik IP adresi tercih edilir.

DHCP ‘nin avantajları;

 Ağınızda IP çakışmasını engellemiş olursunuz.

 Otomatik olarak alınan IP adresi, ağ geçidi ve DNS sunucusu
gibi ayarlar her yeni ağa bağlandığınız zaman güncellenir ve
elle işlem yaparak zaman kaybetmeniz engellenir.



IP v4 & v6

IP adresleri IPv4 (32bit) ve IPv6 (128bit) olmak üzere iki çeşittir.
Günümüzde yaygın olarak IPv4 (32bit) adresleme mekanizması
kullanılmaktadır.

Güvenilir ve sınırlı sayıda kullanıcıya hizmet etmek için dizayn edilen
IPv4'ün, geniş kitleler ve çok fazla uygulama tarafından kullanılır hâle
gelmesiyle iletişim güvenliği konusunda ciddi zaaflar ortaya çıkmıştır.

Bu zaafların üstesinden gelmek için IETF (internet engineering task
force / internet mühendisliği görev gücü) tarafından yürütülen
çalışmalar sonucunda 128 bitlik yapısı ile yeni nesil IP protokolü
(IPv6) ortaya çıkmıştır.

IP sayısındaki artışın yanında sade başlık yapısı, geliştirilmiş
seçenekler bölümü ve içerdiği güvenlik uygulaması ile IPv6 birçok
yenilik getirmektedir. Beklenildiği hızla yaygınlaşmasa da özelikle
IPv4 sayısında sıkıntı çeken ülkelerde yoğun olarak kullanımına
başlanılan IPv6'yı birçok cihaz üreticisi de desteklemeye başlamıştır.



IP v4 & v6

IPv4 32 bit adresleri kullanır. IPv4 adresleme kullanılarak 4
milyar 294 milyon 967 bin 196 tane bilgisayara adres verilebilir,
(232).

Adresler birbirinden nokta ile ayrılmış dört adet sekiz bitlik
parçalardan oluşur. Bu sayılar 0 ile 255 arasında bir değer
olabilir. Örnek bir IPv4 adresi: 192.168.2.1’dir.

IPv4 oluşturulmaya başlandığında internetin bu kadar
ilerleyeceği hesap edilmemişti. Şimdi adresleme sıkıntısı
oluşunca 128 bitlik adres yapısı olan IPv6 'ya geçilmesi
kaçınılmaz olmuştur.



IP Adresi

Her IP adresi Network ID ve Host ID olmak üzere iki kısımdan
oluşur.

 Network ID (Ağ numarası)

 Host ID (bilgisayar numarası)

Network ID değeri bilgisayarın bulunduğu network (segment)
numarasını, Host ID ise bilgisayarın ya da diğer aygıtın
numarasını gösterir.

Yani mahalle içinde ev numaraları gibi.

Bir şehirde 500 mahalle olabilir. Bu beş yüz tane network ID
anlamına gelir.

Her mahallede binlerce kapı numarası olabilir. Onlarda host ID
anlamına gelir.



IP Adres Sınıfları

Ağ üzerinde iletişimde bulunan her sistemin bir IP adresi olması
gerekir. IP adresleri sistemlerin ağ üzerindeki kimlikleridir. IP
adresleri 5 sınıfa ayrılır;

A sınıfı adresler: IBMNET, MILNET gibi büyük ağlar bu ağ sınıfını
kullanır. İlk oktet 0 ile 127 arasındadır. İlk oktet ağ numarasını belirtir
(toplam 126 tane).Geri kalan 3 oktet ise bilgisayar numarasıdır.

B sınıfı adresler: Okul ve hastane ağlarında genelde bu IP sınıfı
kullanır. İlk oktet 128 ile 191 arasında değişir. İlk iki oktet ağ
numarasını (toplam 16.384) geri kalan iki oktet de bilgisayar
numarasını belirler.

C sınıfı adresler: En çok kullanılan ağ sınıfıdır. İlk oktet 192 ile 223
arasında değişir. İlk üç oktet ağ numarasını son oktet ise bilgisayar
numarasını verir.

D sınıfı adresler: İlk okteti 224-239 arası olan IP sınıfıdır. Özel
kullanım için ayrılmıştır.

E sınıfı adresler: İlk okteti 240-255 arası olan IP sınıfıdır. Bilimsel
araştırmalar için ayrılmıştır, internette kullanılmayan IP sınıfıdır.



IP Adres Sınıfları

İnternette A sınıfı adresler çok değerli adreslerdir ve büyük
ağlardaki bilgisayarlar için ayrılmıştır. Örneğin IBM'in adresleri
A sınıfı adreslerdir. Şu anda İnternette A sınıfı adres tükenmiştir,
kimseye verilmemektedir. A sınıfı adres alan bir işletme
yaklaşık 16 milyon adres tanımlayabilir.

İnternet'te B sınıfı adresler de şu anda tükenmiştir. Bir B sınıfı
adreste yaklaşık 65000 bilgisayar tanımlanabilir. Örneğin,
Microsoft'a bir B sınıfı adres alanı ayrılmıştır.

C sınıfı adresler halen boldur, kullanılabilir. Ama C sınıfı bir
adres alanı ile de ancak 254 adres alanı tanımlanabilir.







IP Adres Sınıfları

74.198.59.33 bilgisayarının (A sınıfı)

• ağ adresi 74.0.0.0,

• düğüm adresi 0.198.59.33'tür.

130.11.195.62 bilgisayarının (B sınıfı)

• ağ adresi 130.11.0.0,

• düğüm adresi 0.0.195.62'dir.

195.12.288.3 bilgisayarının (C sınıfı)

• ağ adresi 195.12.288.0,

• düğüm adresi 0.0.0.3'tür.



Özel IP Adresleri





Özel IP Adresleri

127 ile başlayan adresler özel işler için ayrılmıştır. Bu adreslerin
bir tanesi bizi ilgilendirir ve sık sık kullanmamız gerekir. Bu
adres 127.0.0.1'dir ve kendi bilgisayarımızı gösterir. İşlerin
yolunda gidip gitmediğini öğrenmek için ilk önce bu adresi
kullanırız. 127.0.0.1 adresi ve 127.0.0.0 Network 'u test ve
geliştirme için kullanılır.

127.0.0.1 adresi her bilgisayarın kendisini tanımlar buraya
gönderilen her şey, sanki bir başka ağdan geliyormuş gibi
bilgisayarınıza geri dönecektir. Bu sayede herhangi bir network
bağlantısı olmadan bazı denemeler yapılarak network
yazılımları geliştirilebilir.



Saklı Tutulan ( Rezerve ) IP Adresleri



Özel IP Adresleri

Bu IP adresleri yerel alan ağlarında kullanılmak üzere tahsis
edilmişlerdir. 255.255.255.255 IP adresi ise broadcast (yayın
adresi) olarak kullanılır. 0.0.0.0 IP adresi ise ağ trafiğini izlemek
için kullanılan özel bir IP’dir.



Dikkat

Bir yerel ağ kurarken İnternet'teki adres kısıtlamaları bizi
bağlamaz. Kendi ağımız için her sınıftan bir adres verebiliriz.
Burada verilen adreslerin İnternet ile bir bağlantısı yoktur.
Kendi ağımızın İnternet ile bağlantısı ise başka bir konudur.



Alt Ağlara Bölme (Subnetting)

Avrupa'da RIPE (Réseaux IP Européens) tarafından dağıtılan IP
adresleri, daha sonra ağ yöneticisi tarafından uygun şekilde
bölünebilir. Bu işleme Alt Ağlara Bölme adı verilir.

Kısaca, mevcut tek bir IP adresine sahip olunan ağın kendi
içinde alt ağlara bölünmesi işlemdir. Alt ağlara ayırma, çok sıkça
kullanılan bir yöntem olup getirdiği birtakım kolaylıklar vardır.

Büyük bir iletişim ağı alt ağlara ayrılırsa, kontrol edilmesi daha
kolaylaşır. Ayrıca ağlar gruplanarak her birinin yönetimi
bağımsız hale getirilmiş, aynı zamanda da kısıtlı olan IP
adresleri daha verimli bir şekilde kullanılmış olur.

Alt ağlara ayırma işlemi verilerin hedefe gidene kadar gideceği
yolların atanması için diğer bir hiyerarşi sağlar.

Tüm ağ adreslerinin verimli olarak kullanılmasına imkan sağlar.
Pek çok IP adresi verimli olarak kullanılmamaktadır. Örneğin A
sınıfı IP adresleri için milyonlarca bilgisayar ağ içinde olabilir.



Alt Ağlara Bölme (Subnetting)

Normalde ağ numarası ve host numarasından oluşan IP adresi
alt ağlara bölme işlemi gerçekleştirildiğinde üç parçaya ayrılır.

Host numarası kendi içinde iki kısma bölünerek alt ağ numarası
ve host numarasına ayrılır.



Alt Ağlara Bölme (Subnetting)

Bir kuruluş, kendine ait olan B sınıfı adresi alt ağlara bölmek
isteyebilir. Gerekli düzenlemeleri yaparak bir B sınıfı adresi
(örneğin) 255 adet alt adrese ayırabilir.



Alt Ağlara Bölme (Subnetting)



Alt Ağlara Bölme (Subnetting)

Örneğin, şirketinizde bulunan muhasebe departmanı ile satış
departmanlarının ağlarının birbirini etkilememesini istiyorsunuz ve
elinizde bir tane ağ adresi var. Bu gibi durumlarda alt ağlara bölme
işlemi yapılır.

Bunun için IP adresindeki host' lar için ayrılmış kısımdaki
bitlerden ihtiyaç olduğu kadarını alt ağlara bölmek yapmak için
alırız. Bu bitleri alırken göz önünde bulundurmamız gereken
unsurlar şunlardır:

• Kaç tane alt ağa ihtiyaç duyulduğu

• Alt ağların barındıracağı host sayısı

Bu noktalardan birincisi; kaç tane alt ağa ihtiyacımızın olacağını
belirlememiz ayrıca her bir alt ağda kaç tane host bulunacağını da göz
nünde bulundurmamız gerekiyor. Alt ağ sayısını hesaplarken bu alt
ağlar arasındaki bağlantıları da bir alt ağ olarak hesaba katmalıyız.
Host sayısını hesaplarken ise bu alt ağlar arası bağlantının sağlandığı
ara yüzleri de ayrı birer host gibi düşünüp hesaba katmalıyız.



Alt Ağlara Bölme (Subnetting)



Alan Adı Servisleri

IP adreslerinin yani alan adlarının dağıtımı NIC (Network
Information Center) tarafından yapılır.

www.nic.com

ODTÜ bünyesinde barınan .tr uzantılı alan adları kayıt servisi

https://www.nic.tr/

http://www.nic.com/
https://www.nic.tr/


Örnek

ODTÜ'nün NIC’den aldığı 144.122.0.0 ağı, 254 parçaya
bölünmüş, bu parçalardan 144.122.71.0 alt ağı Bilgisayar
Mühendisliği bölümüne, 144.122.34.0 alt ağı Kimya
Mühendisliği bölümüne verilmiştir. Bundan sonra her bölüm
kendi ağı ve üzerindeki bilgisayarlarından sorumlu olur.

Yönlendirici internet adresi 130.5.0.0 olan ağdan gelen tüm
trafiği kabul eder ve yine gelen verileri üçüncü oktetine göre
sınıflandırılmış alt ağlara iletir.



Alt Ağ Maskesi (Subnet Mask)

Alt ağ maskesi IP adresinin maske kısmını oluşturur. Böylece
TCP/IP, Network adresi ile Host adresini birbirinden ayırır. Alt
ağ maskesi ağ sınıfına göre düzenlenir.

Alt ağ maskesi kullanılarak ağdaki iki bilgisayarın veya cihazın
aynı ağda olduklarını anlamalarını sağlar. Bir bilgisayar, IP
adresinin hangi bölümünün ağı tanımladığını, hangi bölümünün
ise bilgisayarı tanımladığını bilmek zorundadır. Bunun için alt
ağ maskesi bilgisini kullanır.

Alt ağ maskesi de bir IP adresidir; dört bölümden oluşur ve ağ
adresinin hangi bölüme kadar geldiğini göstermek için
kullanılır.



Alt Ağ Maskesi (Subnet Mask)

Bilgisayarlar kendi ağ tanımlayıcılarını bulmak için al ağ
maskesini kullanırlar. Bu yüzden alt ağ maskesinin doğru bir
şekilde girilmesi ağımızın çalışması açısından önemlidir. Yanlış
girilen alt ağ maskesi, bilgisayarın diğer bilgisayarlarla
iletişimini engeller.



Alt Ağ Maskesi (Subnet Mask)

Alt ağ maskesinin 255.255.255.0 olduğu durumda ağ adresi IP
adresinin ilk üç hanesi ile tanımlanmaktadır.



http://prahladvaishnav.files.wordpress.com/2011/02/classabc.gif














AND İşlemi

Bir kaynak IP ve hedef IP adresleri gönderilmeden önce alt ağ
maskesiyle AND işlemine tabi tutulurlar. Eğer sonuç aynı ise o
zaman paketin lokal alt ağ içinde olduğu anlaşılır.

AND işleminde sadece 1 AND 1 işleminin sonucu 1’dir. Diğer
bileşimlerin hepsinin sonucu 0’dır.





TCP/IP Sorun Çözme

• Ping 127.0.0.1 (loopback) ile ethernet kartınızı kontrol edin.

• Kendi bilgisayarınızın IP adresine ping atabilirsiniz.

• Varsayılan (Default) Router veya gateway (ağ geçidi) varsa ona
ping atarak pc-alt ağ iletişimini kontrol edebilirsiniz.

• Uzaktaki bir hosta ping atabilirsiniz.

Ağda oluşan bir çatlağın kaynağını bulmanın en güzel yöntemi ping,
pathping ve tracert komutlarını kullanmaktır.

Ping komutu hedefinize ulaşıp ulaşmadığınızı gösterir. Eğer
hedefinize ping atabiliyorsanız ulaşabiliyorsunuzdur. Ağda bir sorun
yok demektir.

Pathping komutu hedefe gönderilen veri paketlerinin ne kadarının
gidip ne kadarının başarısız olduğunu gösterir.

Tracert komutu ise gönderdiğiniz veri paketlerinin hangi routerlar
üzerinden gittiğini gösterir. Eğer sorunlu bir router varsa burada
görülebilir.



Ping Komutu

1983 yılında Mike Muuss tarafından yazılmış bir programdır.
Ping, ağ üzerinde bulunan bilgisayarların ulaşılabilirliğini test
etmek için ICMP (Internet Control Message Protocol)
protokolünü kullanan bir uygulamadır. İki bilgisayar arası
ulaşılabilirlik şu şekilde tanımlanabilir.

Eğer A bilgisayarından gönderilen paketler B bilgisayarı
tarafından alınıp işlenebiliyor ise; B bilgisayarı, A
bilgisayarından ulaşılabiliyor demektir. Ping komutu bir
bilgisayara 32 byte’lık bir ICMP paketi gönderir ve sonuçta elde
ettiği raporu gösterir.

Ping (echo) pakedi gönderilen makinenin o anda çalışmakta
olduğunu teyit eder. Ağın o anki paket kayıp oranı hakkında bir
bilgi verebilir. Kaynak makine ile karşı makine arasındaki
iletişimin süresini gösterebilir.







Ping Komutu

ping 192.168.0.2 ===> ip deki diğer bilgisayara ufak veri
paketleri gönderip, alarak bağlantıyı test eder.

ping -a 192.168.0.2 ===> ip deki diğer bilgisayara ufak veri
paketleri gönderip, alarak bağlantıyı test eder. "-a" parametresi
ile ip’deki bilgisayarın adresi görüntülenir.

ping -a -n 20 192.168.0.2 ===> -n parametresinin yanındaki
değer kadar veri paketleri gönderilerek test edilir.

Öte yandan, ICMP paketleri ve dolayısıyla ping çoğu Firewall
tarafından bloke edilir. Örneğin, Microsoft'un internet
sunucuları hiçbir ping'e cevap vermez.











Tracert Komutu

Bu komut sayesinde, farklı TTL süreleri kullanılarak aynı hedefe
ICMP paketleri gönderilir. Bu sayede, bilgisayarınızdan bir
başka hedef noktaya ulaşırken, paketlerimizin hangi yolları
takip ettiği kontrol edilir. Bu komut ile hedef bilgisayar ve sizin
aranızdaki en yakın ve en kısa yolu belirleyen router ların bir
listesi gösterilmiş olur.

Tracert komutu bir adrese giden yolu gösterir. Microsoft’ta
tracert ve ping komutlarının birleşimi olan pathping komutu
kullanılabilir.

















ARP (Adres Çözümleme Protokolü)

IP adreslerini fiziksel adrese dönüştürmek için kullanılır. Bir
paketin bir bilgisayardan çıktığında nereye gideceğini IP
numarası değil gideceği bilgisayarın fiziksel adresi (MAC)
belirler. Bu adreste paketin gideceği ip numarası kullanılarak
elde edilir. Ardından paket yönlendirilir.

ARP adres çözümlemek istediği zaman tüm ağa bir ARP istek
mesajı gönderir ve bu IP adresini gören ya da bu IP adresine
giden yol üzerinde bulunan makine bu isteğe cevap verir ve
kendi fiziksel adresini gönderir. ARP isteğinde bulunan makine
bu adresi alarak verileri bu makineye gönderir.

Bir bilgisayar bir başka bilgisayarın IP adresine sahip ama
MAC adresine sahip değilse Adres Çözümleme Protokolü
(Adress Resolution Protocol, ARP) adı verilen bir protokol
kullanarak IP adresini MAC adresine çevirir.



ARP (Adres Çözümleme Protokolü)

İletişime geçeceği bilgisayarın IP adresini bilen bilgisayar, ARP
protokolü ile "Bu IP adresi kiminse bana MAC adresini söylesin"
şeklinde bir mesaj oluşturur ve bu mesajı broadcast yapar, yani
ağdaki tüm bilgisayarlara gönderir. Ağdaki bilgisayarların tümü
bu mesajları alırlar, eğer söz konusu IP adresi kendilerine ait
değilse mesajı çöpe atarlar. Mesajdaki IP adresinin sahibi olan
bilgisayar ise kendi IP adresini tanır ve hemen "Bu IP adresi
bana ait, benim MAC adresim şu" şeklinde bir mesaj ile yanıt
verir. İlk bilgisayar artık diğer bilgisayarın MAC adresini bildiği
için asıl mesajını doğrudan (broadcast yapmadan) gönderebilir.



ARP (Adres Çözümleme Protokolü)

IP adresini bildiğimiz bilgisayarın MAC adresini öğrendik, ona
bilgi gönderdik. Peki, o bilgisayara tekrar bilgi göndermek
istesek ne olacak? Tekrar bir ARP broadcast mesajı mı
yayınlanacak? Bu sorunun yanıtı hayır, çünkü ARP ile elde
edilen bilgiler bir cache bellekte (ARP cache belleği) saklanır ve
bir MAC adresi gerekli olduğu zaman, ilk önce bu tampon
belleğe bakılır. Eğer IP adresine karşılık gelen MAC adresi
bulunuyorsa, broadcast yapmadan bu adres kullanılarak
iletişime geçilebilir. Ama TCP/IP'nin her bölümünde göreceğiniz
gibi, bu ARP kaşesinde tutulan bilgilerin bir ömrü vardır. ARP
kaşesine eklenen kayıtların ömrü en çok 10 dakikadır. Kaşeye
kayıt eklenirken ekleme zamanı da belirtilir. ve eğer eklenen
adres bilgisi 2 dakika içinde yeniden kullanılmazsa otomatik
olarak silinir. Adres yeniden kullanılırsa yine silinir ama 10
dakika sonra. Ayrıca ARP kaşesine ayrılan yer kısıtlı olduğu için
bu süreler dolmadan eski kayıtlar silinebilir.







Paket Yaşam Süresi

Broadcast mesajları gibi, herhangi bir şekilde yerine ulaşmayan
ama serseri mayın gibi oradan oraya gidip gelen bir mesajı
engelleme işini, yine yönlendiriciler yapar. Bir TCP/IP veri
paketi oluşturulduğunda, pakete ilk değeri 128 olan bir yaşam
süresi (İngilizcesi Time-To-Live, TTL) verilir. Mesaj paketi
herhangi bir yönlendiriciden geçerken yaşam süresi bir eksilir.
Yaşam süresi 0 olduğunda paket iletilemez, çöpe atılır.



Bir bilgisayar IP adresini nasıl alır?

Bunun iki yolu var: Ya siz bu adresi ele girersiniz ya da bir
bilgisayar, belli bir adres havuzundan aldığı diğer bilgisayarlara
dağıtır. Adresleri elle girmenin en büyük sakıncası adreslerin,
Subnet Mask değerinin Default Gateway gibi diğer bazı
bilgilerin yanlış girilmesidir. Eğer ağınızdaki bilgisayar sayısı
onu aşıyorsa, adresleri elle girmek pek akıllıca değildir.

Bu adresleri otomatik olarak dağıtmanın bir yolu vardır ve bu
yolun adı Dinamik Bilgisayar Kontrolü (Dynamic Host
Configuration Protocol, DHCP)'dür. Bu protokol ile bir bilgisayar
DHCP sunucu (server) olarak tanımlanır ve IP adres dağıtımı
bu sunucu üzerinden yapılır. (DHCP: Terminallere otomatik ip
adresi dağıtır)



Bir bilgisayar IP adresini nasıl alır?

Herhangi bir bilgisayarın IP adresini DHCP'den alacağı
belirtilmişse (otomatik IP), açıldığında "Ben yeni açıldım, henüz
bir IP adresim yok, eğer ortamda bir DHCP sunucu tanımlı varsa
bana bir IP adresi göndersin" anlamında bir mesaj yayınlar.
(broadcast mesajı gönderir).

Eğer ortamda bir DHCP sunucu tanımlı ise bu mesajı alır "Ben
bir DHCP sunucu olduğuma göre, bu mesaja yanıt vermek bana
yakışır" şeklinde düşünüp kendisinde tanımlı olan IP
adreslerinden boşta olanlardan birisini seçerek bilgisayara
gönderir. IP adresi alan bilgisayar da artık diğer bilgisayarlarla
iletişim kurarken bu adresi kullanır.



Bir bilgisayar IP adresini nasıl alır?

DHCP sunucu ile IP adresi alan istemci bilgisayar arasındaki ilişki, bir
satın alma işleminden ziyade kiralama işlemidir. İstemci bilgisayar, bir
IP adresini DHCP sunucudan belli bir süreliğine "kiralar". Kira
süresinin varsayılan süresi 72 saattir. Nasıl bir ev kiraladığınızda kira
süresinin bitiminden önce kontrat tazeliyorsak, DHCP sunucudan
alınan adresin de, bu süre bitmeden tazelenmesi gerekir.

Bütün DHCP istemcileri, kira sürelerinin %50'sine ulaştığında
adreslerini tazelemek zorundadırlar. Kirasını tazelemek isteyen
istemci, istediğini DHCP sunucusuna gönderir. Eğer DHCP sunucu
görevini sürdürüyorsa kirayı yeniler ve bu durumu bir onay mesajı ile
istemci bilgisayara bildirir. İstemci onayı aldığında konfigürasyonunu
günceller. Eğer istemci kirasını tazelemek istiyor da DHCP
sunucusuna ulaşamıyorsa kiranın tazelenmediğine ilişkin bir mesaj
alır ama, adresini kullanmaya da devam eder. Çünkü daha kira
süresinin ancak yarısı geçmiştir. İstemci kira tazeleme isteğini kira
süresinin yüzde %87.5'u tamamlandığında tekrarlar. Eğer bu kez de
yanıt alamaz ve süresi biterse istemci, IP adresini kullanmaya son
verir ve yeni bir IP adres edinme sürecini başlatır.



Bir bilgisayar IP adresini nasıl alır?

Bir IP adresinin nasıl aldığını gördük, IP adresinin MAC adresine nasıl
çevrildiğini de gördük.

Şimdi "İyi ama, biz Windows XP'de ya da Windows Server 2003’de Ağ
komşuları'na tıkladığımızda karşımıza IP adresleri ya da MAC
adresleri gelmiyor ki, yalnızca bilgisayar adları geliyor" diyebilirsiniz,
haklısınız. Başta söylediklerimizi anımsayalım:

TCP/IP dünyasında bir bilgisayarı 3 şey belirler:

1.Bilgisayarın adı 2.IP adresi 3.MAC adresi.

Bir bilgisayarın MAC adresini ya da IP adresini değil de adını
kullanmak daha kolay değil mi? Aksi takdirde, bilgisayarların IP
adreslerini, daha da kötüsü MAC adreslerini ezberlemek zorunda
kalabilirdik. Bilgisayar adını kullanmak kolayımıza geliyor ama ağ
üzerinde iletişim gerçekte MAC adresleri üzerinden gerçekleştiriliyor.
O zaman bilgisayar adını önce IP adresine çeviren sonra da MAC
adresine çeviren mekanizmalar, protokoller olmalı, bu protokolün adı
ARP idi)



Bir bilgisayar IP adresini nasıl alır?

Peki, bilgisayar adları IP adreslerine nasıl çevriliyor? Ortamdaki
bütün bilgisayarlar adlarını ve IP adreslerini bu sunucuya
bildiriyorlar. Bir bilgisayar, adını bildiği bir bilgisayarın IP
adresini bulmak istediği zaman, broadcast yapmak yerine bu
sunucuya gidiyor "Şu addaki bilgisayarın IP adresi nedir?"
şeklinde bir soru soruyor. DNS sunucu da kendi veri tabanına
bakıp soruyu yanıtlıyor.

Bu aşamadan sonrasını biliyoruz. (ARP ile IP adresi MAC
adresine çevriliyor). DNS, ayrıca, internet adresini nümerik
adrese çevirir. Domain'ler hiyerarşik DNS adresleme sistemi
içindeki farklı yapıları temsil ederler. Her domain (alan) kendi
içinde bağımsız bir topluluktur. Doğal olarak, herkes kafasına
göre gelişi güzel internet domain ismi ve IP numarası alamaz.
Network Information Center (NIC)'e bunun için başvurmak
gerekir.



Bir bilgisayar IP adresini nasıl alır?

Bilgisayarlar ortamda bir DNS sunucunun var olup olmadığını
ve varsa adresini nereden bilebiliyorlar? Yukarıda DHCP 'yi
anlatırken, DHCP sunucunun IP adreslerinin yanı sıra başka
bilgileri gönderebileceğini söylemiştik. İşte bu bilgilerden birisi
de DNS sunucunun adresi. Eğer biz tanımlarsak, DHCP
sunucudan IP adresi alan bilgisayarlar ortamdaki DNS
sunucunun adresini de öğreniyorlar ve gidip kendilerini
kaydettiriyorlar. Bu işlem otomatik olarak gerçekleşiyor


