
B Ö L Ü M 5 
İP Temelleri 

OSI modeli, path selection (yol seçim) ve logical addessing (mantıksal adresleme) işlevlerini 
OSI ağ katmanına (3. Katman) vermektedir. Yol seçimi, bir ağ üzerindeki bütün yol ve yol-
ları öğrenme sürecinin yanı sıra, bu yol ve yollara dayanan paket iletmeleri de kapsamakta-
dır. Genellikle, yol seçimi ve yönlendirme terimleri birbiri yerine kullanılmaktadır. Ancak, 
birçok Cisco dokümantasyonunda ve bu kitapta daha sık kullanılan terim yönlendirmedir. 
Bu bölümde, OSI 3. Katmanın ardında yatan ana kavramları öğreneceksiniz. CCNA, TCP/ 
IP odaklı olduğundan, TCP/IP tarafından kullanılan 3. Katman temel protokolünü de öğ-
reneceksiniz - yani, İnternet Protokolü (IP). Bu kapsamda, IP adresleme, IP yönlendirme 
süreçleri ile IP'nin bir ağ vasıtasıyla paketleri uçtan uca teslim etmesine yardımcı olan bazı 
protokoller yer almaktadır. 

'Bu Konuyu Biliyor muyum?" Sınavı 
"Bu Konuyu Biliyor muyum?" sınavının yapılmasındaki amaç, tüm bölümü okuyup oku-
mayacağınıza karar vermenizi sağlamaktır. Zaten tüm bölümü okumaya niyetiniz varsa bu 
soruları yanıtlamanıza şimdilik gerek yoktur. 
Temel Konular'dan küçük ayrıntılara kadar belli konulan kapsayan bu 12 soruluk smav, kısıdı 
çalışma zamanınızı nasıl planlayacağınıza karar vermenizi sağlayacaktır. 

Tablo 5-1, bu bölümde anlatılan ana konular ile bu konulara karşılık gelen "Bu Konuyu Bili-
yor muyum?" sınav sorularını göstermektedir. 

n 
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1. Aşağıdakilerden hangisi OSI 3. Katman protokollerini betimlemektedir? 

a. Logical addressing (Mantıksal adresleme) 

b. Physical addressing (Fiziksel adresleme) 

c. Path selection (Yol seçimi) 

d. Arbitration (Hakemlik) 

e. Error recovery (Hata düzeltme) 

2. PCrin PC2ye birtakım veri göndermesi gerektiğini ve PCI ile P C 2 n i n birçok router ile 
birbirinden ayrılmış olduğunu duşunun. PC I den PC2've en fazla hangisi gönderilebilir? 

a. Frame (Çerçeve) 

b. Segment (Kesim) 

c. Packet (Paket) 

I L5PDU 

e. L3PDU 

i LİPDU 

3. Bir router, TCP/IP'yi yönlendirme kararı verirken normalde aşağıdakilerden hangisi kul-
lanır? 

a. Hedef MAC adresi 

b. Kaynak MAC adresi 

c. Hedef IP adresi 

d. Kaynak IP adresi 

e. Hedef MAC ve IP adresleri 

İ Noktalar arası HDCL seri bağlantısıyla birbirine bağlı iki router a sahip bir ağ düşünün. 
Her iki routerde de PCl'in 1. Router ile, PC2 nin de 2. Router ile paylaştığı bir Ethernet 
bulunmaktadır. PCI PC2ye veri yolladığında, aşağıdakilerden hangi durum doğrudur. 

a. Router, bir daha kullanılmamak üzere, Ethernet başlığı (header) ve Art bilgiyi (trai-
ler) PCTden gelen çerçeveden çıkarır. 
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b. Router, Ethernet çerçevesini bir HDCL başlığının içine paketleyip, PC2'ye iletmek 
üzere bu Ethernet çerçevesini çıkaracak olan 2. Router a yollar. 

c. Router, PC2'ye iletmeden önce Y2 tarafından yeniden yaratdmış olan PCI kaynaklı 
çerçeveden Ethernet başlığı ve kuyruğunu çıkarır. 

d. Router Ethernet, IP ve TCP başlıklarını çıkarıp, 2. Routera paketi iletmeden önce, 
uygun başlıkları yeniden yaratır. 

5. Aşağıdakilerden hangici C Sınıfı için geçerli IP adresleridir? 

a . 1.1.1.1 H ^ i . 

b. 200.1.1.1 

c. 128.128.128.128 

d. 224.1.1.1 

e. 223.223.223.255 * ^ 

6. A Sınıfı IP ağları için, ilk sekizliğin değer yelpazesi hangisidir? 

a. 0 127 arası 

b. 0 126 arası 

c. 1 127 arası 

d. 1 126 arası 

e. 128 191 arası 

f. 128192arası . . | | | . 

7. PCI ve PC2, bir IP routersi ile ayrılmış iki farklı Ethernet üzerindedir. PCl ' in IP adresi 
10.1.1.1.dir ve alt ağlara ayırma kullanılmamıştır. PC2 için aşağıdaki adreslerden hangisi 
kullanılabilir? 

a . 10.1.1.2 ^ İ f l l ^ B 

b . 10.2.2.2 T r f c M 

c. 10.200.200.1 . ^ . V .n 

d. 9.1.1.1 

e. 225.1.1.1 

f. 1.1.1.1 
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8. Her B Sınıfı ağ, kaç adet geçerli bilgisayar (host) IP adresi taşımaktadır? 

a. 16,777,214 

b. 16,777,216 

c. 65,536 

d. 65,534 

e. 65,532 

f. 32,768 

g. 32,766 

h. 32,764 

9. Her C Sınıfı ağ, kaç adet geçerli bilgisayar (host) IP adresi taşımaktadır? 

a. 65,536 

b. 65,534 

c. 65,532 

d. 32,768 

e. 32,766 

f. 256 

g. 254 

10. Aşağıdaki protokollerden hangisiyle, bir istemci PC, başka bir bilgisayarın adına dayana-
rak, o bilgisayarın IP adresini keşfedebilir? 

a. ARP 

b. RARP 

c . DNS 

d . DHCP 

e. BOOTP 

11. Aşağıdaki protokollerden hangisiyle, bir istemci PC'si, bir IP adresinin atanmasını isteye-
bilir ve varsayılan ağ geçidini (default gateway) öğrenebilir? 

a. ARP 

b. RARP 

c. DNS 

d. DHCP ^ 



113 

12. Verilen ibare hangt terimi tanımlamaktadır "router'Ur yönlendirmeyi gerçekleştirirken, 

iletilen protokol türü*? 

a. Yönlendirilmiş protokol (routed protocol) 

b. Yönlendirme protokolü (routing protocol) 

c. RIP 

d. IOS 

Yol (route) Protokolü 
"Bu Konuyu Biliyor muyum" »mavinin doğru yanıtlan Ek Ada bulunabilir, " 'Bu Konuyu 
Biliyor muyum?" Tenlerinin Sora ve Yanıtlan Atacağınız bir sonraki adım için size sunulan 
seçenekler şunlardır: 

• Toplam puan 10 ve daha ar Tüm M u m u okuyun. Bu bölüm "Temel Konular"," Temd 
özet" ve Soru-Cevap başltManm Krtmckiedtr 

• Toplam puan II jrada 12 tkt konulan ftedra fepnwfc isterseniz, önce "Temd özet" 
başlıklı bolüme ardından Soru -Cevap fcâfonuimr geçin. İstemiyorsanız bir sonraki bölü-
me geçin. 
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Ağ katmanı adres gruplandırma kavramı, posta kodu sistemine benzer. Aynı semtte yafaya 
herkes, aynı posta kodunu kullanır, postaneler de bütün postaları öncelikle bu kod numar* 
lanna göre sınıflandırır, adresin kalan kısmına aldırış etmezler. 

Bunun gibi, Şekil 5-1 ele de bu ağda IP adresi 168.1 ile başlayan herkes, PC2 nin yer aldığı 
Jetonlu Halka (token ring) üzerinde bulunmaktadır; dolayısıyla routerlar, "168,1 ile başlayan 
bütün adresler" anlamına gelen tek bir yönlendirme tablosuna sahip olabilirler. 

Araya giren herhangi bir router aynı süreci yinelemektedir. Paket içinde yer alan hedef ağ 
katmanının (3. Katman) adresi, hedefin bulunduğu grubu tanımlamaktadır. Paketin bir 
sonraki aşamada nereye iletileceğini belirleyen eşleştirme girişini bulmak için yönlendirme 
tablosunda arama gerçekleştirilir Daha once şekilde 5 - İde de gösterildiği üzere, paket son 
olarak» hedef bilgisayarın (host - R3) bağlı olduğu ağ ya da alt ağa teslim edilir. 

R 3 ' ün Mantığı: Son Hedefe Veriyi Teslim Etme 

Yol üzerindeki son router olan R3. bir kuçuk fark hariç, R1 ve R2 ile aynı mantığı kullanmak-
tadır. R3, paketi herhangi başka bir router a değil, doğrudan PC2 ye yollamalıdır. Yüzeyde bu 
ayrım önemsiz gibi gözükmektedir. Bir sonraki bolümde, ağ katmanının veri bağı katmanını 
nasıl kullandığını okurken, bu ayrımın önemi açıklık kazanacaktır. 

Ağ Katmanının Veri Bağı Katmanı ile Etkileşimi 
Şekil 5-2'de, verileri teslim etmek için dört farklı veri bağı türü kullanılmıştı. Ağ katman 
protokolü paketi işlerken, paketi uygun ağ ara yüzünden dışarı yollamaya karar verir. Gerçek 
bitler bu fiziksel ara yüz üzerine yerleştirilmeden önce, ağ katmam paketi veri bağı katma-
nına bırakmak zorundadır. Veri bağı katmanı da fiziksel katmandan veriyi yollamasını ister. 
"Veri Bağı Katmanı Esasları: Ethernet LAN'lan" adlı 3. Bölümde de anlattığımız gibi, ağ kat-
manı, çerçeveleri yaratıp her bir fiziksel ağ üzerinden yollamadan önce, pakete uygun başlık 
(header) ve alt bilgiyi (trailer) ekler. 

Yönlendirme süreci, ağ aracılığıyla sadece paketi uçtan uça gönderir, veri bağı başlık ve art 
bilgilerini atar. Ağ katmanı süreçleri de, paketi yol üzerinde yer alan bir sonraki router a ya 
da bilgisayara iletmek için ardışık veri bağı başlık ve art bilgilerini kullanarak, paketi uçtan 
uca teslim eder. Her bir ardışık veri bağı katmanı, paketi sadece bir aygıttan alıp bir sonra-
kine iletir. Şekil 5-1'dekine ek olarak Şekil 5-2'deki aynı şema, paketlemenin (encapsulation) 

ardında yatan kavramları da göstermektedir. 
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PC ve router'lar, hangi veri bağı adreslerini kullanacaklarına karar vermek zorundadır, çün-
kü router'lar, yeni veri bağı başlık ve art bilgileri (art bilgi şekilde gösterilmemiştir) oluştur-
muşlardır ve bu yeni başlıklarda veri bağı adresleri bulunmaktadır. İP Adres Çözümleme 
Protokolü (ARP), router*in hangi veri bağı adresini kullanacağını belirlemesine bir örnektir. 
ARJP, bir LAN a bağlı IP bilgisayarının (IP Host) veri bağı adresini dinamik olarak öğrenmek 
için kullanılmaktadır. Bu bölümün devamında ARP hakkında daha çok şey öğreneceksiniz. 

Kısaca yönlendirme süreci, paketteki hedef 3. Katman adresine dayanarak, 3. Katman proto-
kolü veri birimleri (Layer 3 Protocol Data Unit - L3 PDU'lari) de denilen 3. Katman paketle-
rini iletir. Bu süreç, 3. Katman paketlerini her bir ardışık veri hattı üzerinden iletmek üzere 2. 
Katman çerçeveleriyle paketlemek için, veri bağı katmanını kullanır. 
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Ağ Katmanı (3. Katman) Adresleme 
Ağ katman adreslerinin anahtar özelliklerinden birisi, mantıksal adres gruplandırmaJarını 
sağlamak için tasarlanmış olmalıdır. Diğer bir deyişle, bir adresin sayısal değeri hakkındaki 
bir bilgi, tümü aynı gruplandırma içinde bulunduğu düşünülen bir grup ya da dizi adresi 
işaret etmektedir. 

TCP/lP'de bu gruba ağ (network) ya da alt ağ (subnet) adı verilir. IPX'de ise, sadece ağ (net-
work) denir. AppleTalkda, bu gruplandırmaya cable range (kablo kapsamı) adı verilir. Bu 
gruplandırma! M posta kodlarının gördüğü işi görmektedir; router'ların (postaları sınıflandı-
ran görevliler) seri bir şekilde paketleri (mektuplar) yönlendirmelerini (sınıflandırma) sağlar. 

Tıpkı sokak adresleri gibi, ağ katman adresleri de, bir ağdaki fiziksel konuma dayanarak 
gruplandırılırlar. Kurallar, bazı ağ katman protokollerinde farklılık gösterse de; gruplandır-
ma kavramı IP, IPX ve AppleTalk için aynıdır. Bu ağ katman protokollerinin her birinde, tıpkı 
bölüm başındaki örneklerde olduğu gibi. router'ın kar>ı tarafındaki bütün aygıtlar farklı bir 
3. Katman grubunda yer almalıdır 

Yönlendirme kavramı, 3. Katman adreslerinin birlikte gruplanmasına dayanmaktadır. Her 
bir ağ katman protokolüne ait yönlendirme tablosu, tek bir adres için değil, her grup için bir 
girişe sahip olabilir. 100 adet bilgisayar (host) TCP/IP sı olan bir Ethernet düşünün. Bu bil-
gisayarlardan (host) herhangi birine iletmesi gereken bir router, İP yönlendirme tablosunda 
sadece bir girişe gerek duymaktadır. Bu temel gerçek sayesinde router'lar, on hatta yüz bin-
lerce aygıtta işlem görecek hesabı yapabilirler Bu da, yine posta kodu sistemine benzer, aynı 
posta koduna sahip insanların birbirinden uzak yaşaması ya da kapı komşunuzun başka bir 
posta koduna sahip olması saçma olurdu. Zavallı postacı bütün zamanını ülke içinde oradan 
buraya giderek harcardı! Bunun gibi ağ katman protokolleri de yönlendirmeyi daha etkin 
kılmak için, adresleri bir arada grupiandırmaktadır. 

Bunu akılda tutarak, birçok ağ katmanı (3. Katman) adresleme şemasmın aşağıdaki hedefler-
le yaratıldığını söyleyebiliriz: 

I Adres boşluğu, protokolün kullanılacağı en uzun ağ adına yetecek kadar geniş olmalıdır. 

• Adresler, tek bir görevi yerine getirmelidir. 

I Birçok adresin aynı grup altında düşünülmesi için, adres yapısında gruplandırma belir-
lenmiş olmalıdır 

• İstemciler için dinamik adres atanması tercih edilmektedir. 

Posta Servis benzetmesi, IP ağ numaralarının nasıl verildiğine ilişkin iyi bir örnek olabilir. Yeni 
sokaklara ad verirken her mahallenin planıyla uğraşmak yerine posta servisi, posta koduna 
sahip en yakın postaneyi kullanır. O bölgeye yeni sokaklar eklemek istendiğinde ise, ülkedeki 
bütün postaneler bu duruma hazırlıklıdır, çünkü mektupları zaten bildikleri posta kodunu 
kullanarak iletmektedirler. Yeni sokaklarla ilgilenen tek grup, yerel postane çalışanlarıdır. 
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Yeni sokaklardan posta teslim alıp buralara posta teslim etme görevi postacılara postane mü-
dürü tarafından verilir. 

Ayrıca, tarklı posta kodlarında olduğu sürece, aynı sokak adlarıyla karşılaşabilirsiniz; bu 
durumda da işleyişte bir aksama olmaz. Yüzlerce "Ana Cadde" olabilir; ancak, farklı posta 
kodunda bulunduğu sürece bu cadde adındaki adreslerden her biri tektir. 3. Katman ağ ad-
resleri de aynı işleyişi takip etmektedir, 3. Katmanın ana adresi diğer 3. Katman adreslerinin 
tamamından farklı olduğu sürece, hiçbir sorun yaşanmaz. 

3. Katman Adres Yapılarına Örnek 
Her 3. Katman adres yapısında iki bölüm bulunmaktadır. Adresin başındaki bir (ya da daha 
fazla) bölüm, posta kodu gibi işleyip esas olarak gruplandırmayı tanımlamaktadır. Adreslerin 
bu ilk bitlerinde yer alan aynı değere sahip adres örneklerinin aynı grup içinde bulunduğu 
düşünülmektedir, örneğin aynı IP ait ağt, IPX ağı ya da AppleTalk cable range. Adresin son 
bölümü, belirli bir grup içinde yer alan aygıtı belirlemek suretiyle, yerel adres gibi işlemekte-
dir. Tablo 5-2, birçok 3. Katman adres yapısına ilişkin bir plan sunmaktadır. 

Tablo 5-2 3. Katman Adres Yapılan 

birleştirilebilir. 

Yönlendirme Protokolleri (Routing Protocols) 
Şekil 5-2ye dayanan örnekteki yönlendirme tabloları, doğru yönlendirme bilgilerine sahipti-
ler. Birçok durumda bu girişler, bir yönlendirme dinamik devingen olarak oluşturulur. Yön-
lendirme protokolleri, bir ağda bulunan bütün ağ katman "gruplarının konumunu öğrenip 
bu grupların konumlarını duyurmaktadırlar. Sonuçta her router, dinamik bir biçimde iyi 
bir yönlendirme tablosu oluşturabilir. Başka bir protokol gibi, yönlendirme protokolleri de, 
mesaj format ve yordamlarını (procedure) tanımlamaktadır. Her yönlendirme protokolünün 
nihai hedefi, yönlendirme tablosunu bilinen bütün hedef gruplarla ve o gruba en iyi ulaşma 
yolunu sunan yollarla doldurmaktır. 
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Yönlendirme protokollerine ilişkin terminoloji, bazen yolumuza engel olarak çıkabilir Bir 
yönlendirme protokolü (routing protocols), yapılan yönlendirmeleri öğrenip bunları bir 
yönlendirme tablosuna yerleştirir. Yönlendirilmiş protokol (routed protocol), bir ag kanalıy-
la iletilmiş ya da yönlendirilmiş pakete verilen addır. Şekil 5-1 ve 5-2, IP'nin yönlendirilmiş 
protokol haline gelmesi için IP paketlerinin nasıl yönlendirildiğini göstermektedir. Eğer rou-
ter'lar, Routing Information Protocol - RIP (Yönlendirme Bilgi Protokolü) kullanıyor olsaydj, 
yönlendirme protokolü RIP olurdu. 

Bu bölümün devamında "IP Yönlendirme Protokolleri" adlı başlık, yönlendirme protokolle-
rinin yollan nasıl öğrendiğine ilişkin detaylı bir örnek sunacaktır. 

İP Adresleme Esasları 
Bu kitabı okuyanlar, IP adresleme konusunun IN I RO \e ICND sınavlarım geçmek için en 
önemli konulardan biri olduğuna şaşırmamalı. Aslında. IN I RO ve ICND sınavlarında belir-
gin olarak kapsanan asıl konu İP adrcslemedır Ayrıca, < lîsco sertifikasına sahip olmak için 
de, IP adresleme ile alt ağ (subnet) oluşturma konularına tamamen hakim olmalısınız. Yani, 
adresleme ve alt ağ oluşturman bilseniz iyi olur! 

Bu bölüm, IP adresleme ve alı ağ oluşturma konularına gın> yapmakladır. Bunun yanı sıra 
bu bölümde, bir adresin IP yönlendirmeyle kurduğu ilişki gibi İP adreslerinin yapısına ilişkin 
kavramlar da kapsanmaktadır. "İP Adresleme ve Alt Ağ Oluşturma" adlı 12. Bölümde, IP 
adresleme ve alt ağ oluşumunun matematiğini göreceksiniz. 

İP Adresleme Tanımları 
Bir aygıt TCP/IP kullanarak iletişim kurmak istiyorsa, IP adresine ihtiyaç duyar. Aygıt, bir IP 
adresi ile uygun yazılım ve donanıma sahip olduğunda ise, IP paketlerini gönderip alabilir.IP 
paketi gönderip alan her aygıta IP Host (IP bilgisayarı) adı verilmektedir. 

IP adresleri, genellikle dotted-decimal notation (noktalı ondalık gösterim)ile yazılmış 32 bit-
lik sayılardan oluşmaktadır. 32 bitlik IP adresinin her baytı (8 bit) ondalık karşılığına çevril-
diği için "ondalık" ibaresi kullanılmaktadır. Elde edilen dört adet ondalık sayı, "nokta" adı ve-
rilen ve sayıları ayıran noktalarla işaretlenir, bu yüzden de noktalı ondalık (dotted-decimal) 
adı verilir, örneğin 168.1.1.1, noktalı ondalık biçiminde yazılmış bir IP adresidir. Bunun ikili 
tabana göre şekli 10101000 00000001 00000001 00000001'dir. (Neredeyse hiçbir zaman ikili 
tabanı kullanmanıza gerek yoktur, ancak "IP Adresleme ve Alt Ağ Oluşturma" adlı 12. Bö-
lümde iki taban arasında çevirme işlemi yapmayı öğrenmeniz gerekmektedir.) 

IP adresinde her ondalık sayıya sekizlik (octet) adı verilmektedir. Sekizlik (Octet) terimi sa-
dece, yazılım satıcılığının dışında bayt yerine kullanılan nötr bir terimdir. Dolayısıyla, 16-
8.1.1.1 adlı bir IP adresinde, ilk sekizlik 168, ikinci sekizlik 1 gibidir. Her sekizlikteki (octet) 
ondalık sayı dizisi 0-255 arasını kapsamaktadır (255 dahil). 
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Son olarak, her ağ ara biriminin ayrı bir IP adresi kullandığına dikkat edin. Birçok kişi, bil-
gisayarının IP adresi olduğuna inanır, halbuki IP adresine sahip olan, bilgisayarlarındaki 
ağ kartıdır. IP paketlerini her iki karttan göndermek için bir PC ye iki adet Ethernet kartı 
takarsanız, kartların ayrı IP adresleri olmalıdır. Bunun gibi, IP paketlerini ileten birçok ağ 
arabirimine sahip routerlarda da, her ara yüz için başka bir IP adresi bulunmaktadır. Temel 
terimlere ilişkin bir fikriniz olduğuna göre, IP adresleme ile OSI 3. Katmanı arasındaki bağ-
lantıyı kuracak olan bir sonraki konuya geçebilirsiniz. 

İP Adreslerinin Birlikte Gruplanması 
IP adreslemeyi tam olarak anlamak için, IP adreslerinin gruplanmasına ilişkin kavramları 
görmelisiniz. İnternet dediğimiz şeyin ilk hedefi, araştırma sitelerini bağlamak olmuştu. Ti-
pik bir ağ şeması Şekil 5-3 gibi gözükecektir. 

IP adresleme ve IP adres gruplandırmaya ilişkin genel kurallar yönlendirmeyi kolaylaştır-
maktadır. Örneğin 8'le başlayan bütün IP adresleri, soldaki Jetonlu Halka üzerinde yer al-
maktadır. 130.4 ile başlayan bütün IP adresleri de sağdadır. Aynı sıralar boyunca 199.1. seri 
bağlantının ön ekidir (prefix). Bu genel kuralı izleyen routerlar, her biri bir önek ya da ağ 
numarasını gösteren üç girişli bir yönlendirme tablosu oluştururlar. 

Dolayısıyla IP adres gruplandırmasına ilişkin genel fikirler aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

I Aynı gruptaki bütün IP adresleri bir router tarafından ayrılmamalıdır. 

• Bir router tarafından ayrılan IP adresleri farklı gruplarda yer almalıdır. 

Bu bölümün önceki kısımlarında bahsedildiği üzere, IP adresleme posta koduna benzemek-
tedir. Benimle aynı posta koduna sahip herkes, aynı semtte oturuyordur. Posta kodumdaki 
bazı üyeler Artvin'de yaşasaydı, postalarımdan bazıları oraya gönderilebilirdi (bu arada, ben 
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(korgiada yaşıyorum). Aynı şekilde yönlendirme işlemi de, aynı ah ağda yer alan butun 
adreslerinin avnı bölümde olduğunu öngörmektedir. Burada, ağ üzerinden benim alt ağlm 

daki adreslere yine benim alt ağıma bağlı router kanalıyla trafik ileten router lar vardır 

Ağ Sınıfları ijft| 
Şekil 5-3'te ve şekildeki metinde, Jetonlu Halkaya bağlı olan aygıtların bütün IP adreslerinin 8 
ile başladığını, Ethernet e bağlı olan aygıtların bütün IP adreslerinin ise 130.4 ile başladığını öne 
sürdüm. Jetonlu Halka üzerindeki -ön ek" (prefix) için bir sayı kullanılırken, Ethernet üzerin-
deki ön ek için neden iki sayı kullanılmaktadır? Bu sorun yanıtını, IP adres sınıflan verecek. 

RFC 790, farklı çoklu ağ sınıflarım (multiple different classes of Networks) içeren IP proto-
kolünü tanımlamaktadır. IP, A. B ve C olmak u/ere, uç farklı ağ sınıfı tanımlamaktadır. Buuç 
sınıf sayesinde host'lara IP adreslen verilmektedir İCP/IP, D Sınıfı (çoklu yayın - multicast) 
ve E Sınıfı (deneysel) adresleri de tanımlamaktadır 

Tanım gereği A, B ya da C olsun, aynı ağ sınıfındaki butun adresler, adreslerin network porti-
on (ağkısmını) gösteren avnı sayısal değere sahiptirler Adreslerin geri kalanına host portion 
(host kısmı) adı verilmektedir. 

Postane örneğini kullanacak olursak; IP adresinin ağ kısmı, posta kodunun, host kısmı ise 
cadde adının işlevini görmektedir Mektupları ayıran makinenin , üç ıl öteden size gelen bir 
mektubun sadece posta koduna bakması gibi, uç aşama (hop) ötedeki bir router da içinde 
bulunduğunuz adresin ağ numarasına bakacaktır. A, B ve C sınıf ağlarının her birinde, ağı 
tanımlayan kısım için farklı bir uzunluk bulunmaktadır: 

• A sınıfı ağlarda, 1 bayt uzunluğunda ağ kısmı ver almaktadır. Bu, host kısmı denilen ad-
resin geri kalanına 3 bayt bırakmaktadır. 

• B sınıfı ağlar, 2 bayt uzunluğunda ağ kısmına sahiptir ve adresin host kısmına da 2 bayt 
bırakmaktadır. 

• C sınıfı ağlar ise, 3 bayt uzunluğunda ağ kısmına sahiptir, bilgisayar kısmına sadece 1 
bayt bırakmaktadır. 

örneğin Şekil 5-3, Jetonlu Halkanın yanında yer alan 8.0.0.0 adlı ağı sıralamaktadır. Ağ 
8.0.0.0, A sınıfı bir ağdır; yani adresin ağ kısmı için sadece 1 bayt kullanılmıştır. Dolayısıyla. 
Ağ 8.0.0.0 içindeki bütün hosflar 8 rakamı ile başlamaktadır. Ağ 130.4.0.0 ise, B sınıfı oldu-
ğundan Ethernet'in yanma dizilmiştir. Burada ağ kısmını 2 bayt tanımlamakta, dolayısıyla 
bütün adresler aynı iki bayt ile başlamaktadır. Ağ sayılarının hepsi, yazıldığı taktirde, ondalık 
Odan oluşmaktadır. Yani A Sınıfı ağ "8W 8.0.0.0 şeklinde, B Sınıfı ağ 130.4 ise 130.4.0.0 şek-
linde yazılmaktadır. 
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Şimdi, her ağ sınıfının büyüklüğünü bir düşünün. A Sınıfı ağlar, ağ kısmında 1 bayta, host 
kısmında ise 3 bayta yani 24 bite ihtiyaç duyarlar. A Sınıfı bir İP adresi, host kısmı için 224 
tarklı olasılığa sahiptir. Dolayısıyla, A Sınıfı bir ağın 224 adet İP adresi olabilir, Tablo 5-3 un 
son sütununda gösterildiği gibi her ağda host adresi için ayrılan iki adres hariç. Tablo 5-3, A, 
B ve C Sınıf ağların özelliklerini özetlemektedir. 

Tablo 5-3 Alt ağlara ayrılmamış İP Adreslerinde Ağ ve Bilgisayar (Host) Kısımlarının Büyüklüğü 

Noktalı ondalık biçimde yazıldığı için, ağ sayıları gerçek adreslere benzemektedir. Ancak ağ 
sayıları, bir ara yüze İP adresi olarak atanamadıgı için, aslında IP adresi değildir. Bir pos-
ta kodunun bir ilde yaşayanları temsil etmesi gibi, kavramsal olarak ağ sayıları da, ağdaki 
bütün IP adreslerinden oluşmuş adres grubunu temsil etmektedir. Şekil 5-3'ten üç örneğe 
dayanan Tablo 5-4, üç ağ numarasına daha yakından incelemenizi sağlar: 8.0.0.0, 130.4.0.0 
ve 199.1.1.0. 

Tablo 5-4 örnek Ağ numaraları, Ondalık ve İkilik Tabana Göre 

A, B ve C Sınıfı ağlar içinde iki numara, Tablo 5-3'te söz edildiği gibi ayrılmıştır. Ayrılan bu 
değerlerden biri ağ numarasıdır. Örneğin, Tablo 5-4'te yer alan her bir numara ayrılmış-
tır. Ayrılmış olan öteki değer ise, adresin host kısmında tamamı ikilik tabana göre İlerden 
oluşan değerdir. Bu numaraya network broadcast (ağ yayını) ya da directed broadcast (yön-
lendirilmiş yayın) adresi adı verilmektedir. Ayrıca, ağ içinde en küçük değere sahip sayı ağ 
numarası, en büyük değere sahip olan da yayın adresi olduğu için, Ağ numarası ile yayın 
adresi arasındaki bütün sayılar, ağdaki ara yüzlere yönelik olarak kullanılabilecek geçerli ve 
kullanışlı IP adresleridir. 
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A, B ve C Sınıfı Ağların Gerçek Ağ Numaraları 
Farklı farklı A, B ve C Suııfi ağlar bulunmaktadır. Şirketiniz İnternete bağlanıyorsa, kayıtlı ve 
benzersiz ag numaraları kullanmalıdır. Bu amaca yönelik olarak, Ag Bilgi Merkezi (Network In-
formation Center- NIC), bütün IF adreslerinin benzersiz olması için, ag numaralar mı tek tek atar. 
Bir şirkete belli bir ağ numarası verip bu numarayı başka bir şirkette kullanmayarak, İn tenet üze-
rindeki bütün IP adreslerinin benzersiz olması sağlanabilir. Tablo 5-5; olası ağ numaralarını, her 
bir türün toplam sayısını ve A, B ve C sınıfı ağlarda yer alabilecek host sayısını özetlemektedir. 

Tablo 5-5 Geçerli Bütün Ağ Numaralarının Listesi* 

•Geçerli Ag Numaralarım gösteren tutunda ferçek numaralar venüniftır Ayrılmış olan birçok durum vardır, 
örneğin ag 0.0.0.0 (onuna! olarak, vayın adıru olarak belirlenmiştir) ve ag 127.0.0.0 (hala, geri döngü (loop-
back) adresi olarak kullanılabilir) 12Ä 0 0 0.191 235 O A 1910.0.0ı »e 223-255-255.0 numaralı ağlar da ayrılmıştır. 

CCNA sınav(lar)uıa hazırlanırken ilk yapmanız gerekenlerden biri de, Tablo 5-5'in içeriğini 
ezberlemektir. Mühendisler, bir ağı kolaylıkla A. B ya da C sınıfı olarak sınıflandırabilecek-
lerdir. Ayrıca Tablo 5-4'te gösterilen A, B ya da C sınıfı adreslerin ağ kısmındaki sekizli nu-
maraları da ezberleyin, 

# 

İP Alt Ağlara Ayırma (İP Subnetting) 

INTRO ve ICND sınavlarındaki en önemli konulardan biri alt ağlara ayırma (subnetting) 
işlemidir. Gerçek yaşamda ya da sınavda alt ağlara ayırma kullanımı içeren konuları anlamak 
için, alt ağlara ayırmanın işleyişini ve "matematiğini" bilmelisiniz. 

12. Bölüm, alt ağlara ayırma kavramlarını, nedenlerini ve matematiğini kapsamaktadır, an-
cak 12. Bölüme gelene kadar bu kavramların temelini öğrenmelisiniz. Dolayısıyla bu bölüm-
de bu kavramların temellerini göreceksiniz. 

IP alt ağlara ayırma, sadece A, B ve C Sınıfı genel kurallarına kıyasla, çok daha büyük numarala-
ra sahip daha küçük IP adres grupları yaratmaktadır. A,B ve C Sınıfı kuralları da hala geçerlidir, 
ama artık A, B ya da C Sınıfı bir ağ, çok daha küçük birçok gruba bölünebilir. Alt ağlara ayırma, 
A, B ya da C Suııfi bir ağın alt bölümlerine (subdivision) sanki ayrı bir ağmış gibi davranır. 
Böylece, tek bir A, B ya da C Sınıfı ağ, birbiriyle çakışmayan birçok alt ağa bölünmüş olur. 
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Alt ağ aracılığıyla, tek bir ağ topolojisini alt ağın olmadığı aynı topolojiyle karşılaştırdığımızda, 
temel kavTamlar yeniden karşımıza çıkar. Şekil 5-4, alt ağı olmayan böyle bir ağı göstermektedir. 

Şekil 5-4 un tasarımı, bu örnekte her biri B sınıfı bir ağ olan altı grup gerektirmektedir. Her 
dört LAN da tek bir B Sınıfı ağ kullanmaktadır. Diğer bir deyişle, A, B, C ve D router larına ili-
şik her bir LAN ayrı bir ağda yer almaktadır. Buna ek olarak, C ve D routerları arasındaki uçlar 
arası seri bağlantıyı sağlayan iki seri ara yüz, aynı ağı kullanmaktadır, çünkü bu iki ara yüz bir 
router tarafından ayrılmamıştır. Son olarak, A, B ve C router lanyla Frame Relay ağım oluştu-
ran üç router lı ara yüzler, bir IP router ı tarafından aynlmayıp altıncı ağı oluşturmaktadır. 

Her B Sınıfı ağın içinde 216, 2 adet host adresi yer almaktadır, bu sayı her LAN ve WAN 
bağlantısı için ihtiyaç duyacağınızdan da fazladır. Aslmda bu tasarım İnternete bağlı olsaydı 
kabul edilmezdi. NIC, ayrı kaydedilmiş altı adet B Sınıfı ağ numarasını alamaz. 
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B Sınıfı adreslerinin büyük çoğunluğu atandığı için, büyük olasılıkla zaten bir B Suııfı ağ ala-
mayacaksınız. Birkaç C Sınıfı ağ alma olasılığınız daha fazla; bu durumda da NIC, alt ağlara 
avırına kullanmanızı isteyecektir. 

Şekil 5-5, temel alt ağlara ayırmaya ilişkin daha gerçekçi bir örnek sunmaktadır. 

Ş»kİI 5*5 Alt ağ Kullanımı 

Ray 150.150.1.0 150,1502.0 Hannah 

a 
Pay 

150.150.2.1 

150.150.2.2 

Jessie 
fmm 

I S O J S U J O 

N 

Kris 
150.150.4.2 

Wendell 

150.1503.0 

Vlnnie 

Şekil 5-4'te olduğu gibi, Şekil 5-5'teki tasarunda da 6 gruba ihtiyaç vardır. Şekil 5-5'in aksine bu 
şekil, her biri tek bir B Sınıfı ağa ait olmak üzere, altı adet alt ağ kullanmaktadır. Bu tasarım, NIC 
tarafından atanmış olan 150.150.0.0 numaralı B Sınıfı ağı alt ağlara bölmektedir. Alt ağlara ayır-
mayı gerçekleştirirken, ağ 150.150.0.0 a ait benzersiz alt ağları tanımlamak için (bu örnekteki) 
üçüncü sekizlik kullanılmaktadır. Şekildeki her alt ağ numarasının, üçüncü sekizlikteki her bir 
alt ağ numarasını temsil eden ayrı bir değeri gösterdiğine dikkat edin. Diğer bir deyişle, bu tasa-
rım üçüncü sekizliği kullanarak her biri alt ağı numaralandırmakta ya da tanımlamaktadır. 
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Alt ağlara ayırma sırasında, adresin ağ ile sunucu kısımları arasında üçüncü bir kısım beli-
rir, yani adresin alt ağ kısmı. Bu alan, adresin sunucu kısmından bit "çalarak" ya da uödünç 
alarak" yaratılır. Adresin ağ kısmının büyüklüğü hiçbir zaman küçülmez, diğer bir deyişle, 
bir adresin ağ kısmını tanımlarken, A, B ya da C kuralları hala geçerlidir. Adresin host kısmı 
ise, alt ağ kısmına yer açmak için küçülür. Şekil 5-6, alt ağlara ayırma esnasında adreslerin 
biçimlerini göstermektedir. 

Şekil 5-6 Alt ağlara Ayırma Kullanımdayken Adres Biçimleri 
8 24-x x 

Artık, bir adresin ağ kısmına dayalı yönlendirme yerine; router'lar, bağlanmış ağ ya da alt ağ 
kısımlarına dayalı yönlendirme gerçekleştirebilirler. Hatta birçok kişi, ağ kısmı ile alt ağ kıs-
mı arasındaki ayrımı anlamaya çalışmaz bile, her iki alana da bir adresin alt ağ kısmı der. 

Son olarak, alt ağlara ayırmayla gerçekleştirilen IP adreslendirme, alt ağ maskesi (subnet 
mask) adı verilen bir kavram daha kullanmaktadır. Şekil 5-6da gösterildiği üzere, alt ağ mas-
kesi, bir IP adresinin yapışım belirlemede yardımcı olmaktadır. 12. Bölümde bunun detayla-
rını göreceksiniz. 

Ağ Katmanı Yardımcı Programları 
TCP/IP ağ katmanı, görevini tamamlamak için birçok yardımcı program protokolünden ya-
rarlanmaktadır. örneğin bu bölümün ilk kısmında, başka bir IP sunucusunun MAC adresini 
bulmak için Address Resolution Protocol - ARP (Adres Çözümleme Protokolü) kullanıla-
bileceğini okudunuz. Bu kısımda ise, IP nin bir IP ağı aracılığıyla paketleri uçtan uca teslim 
etmesine yardımcı olan IP ile birlikte diğer protokolleri kullanarak, temel IP yardımcı prog-
ramlarını öğreneceksiniz. 

Adress Resolution Protocol ve Domain Name System 
(Adres Çözümleme Protokolü ve Alan Adı Sistemi) 

Ağ tasarımcıları, ağın kullanımının mümkün olduğunca basit olmasmı sağlamalıdırlar. Kul-
lanıcılar en fazla, bir web sitesinin adı gibi, bağlanmak istedikleri bilgisayarın adını akılların-
da tutmak isteyeceklerdir. Kesinlikle, IP ya da MAC adresini hatırlamak istemezler! 
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Dolayısıyla TCP/IP kullanıcıların bir addan başka bir şey hatırlamalarını gerektirmeyecek 
iletişimi sağlamak için, bütün gerekli bilgiyi bulacak protokollere ihtiyaç duymaktadır. Baş* 
ka bir bilgisayarın adını bilmeniz gerektiğini fark etmeyebilirsiniz bile. Örneğin tarayıcınızı 
(browser) açtığınızda, tarayıcınızın anında indirdiği, varsayılan olarak ayarlanmış bir ana 
sayfanız muhtemelen vardır. URL dizisini (string) bir ad olarak düşünmeyebilirsiniz, ama 
ana sayfanız için belirlenen Universal Resources Locator - URL (evrensel kaynak konumlan-
dırıcısı) bir ad içermektedir, örneğin www.skylinecomputer.com/Train_Welcome.asp gibi 
bir URLde, www.skylinecomputer.com kısmı aslında, çalıştığım şirketin Web sunucusunun 
adıdır. Dolayısıyla, başka bir ağa bağlı olan bir bilgisayarın adını yazsanız da, ekranınızda 
beliren sayfanın adı da olsa; kullanıcı, bir ad aracılığıyla uzaktaki bir bilgisayarı tanımlamak-
tadır. Kısaca TCP/IP, bir bilgisayarın başka bir bilgisayara ait IP adresini bulabilmesi için, 
diğer bilgisayardaki adres adını kullanan bir yola gerek duymaktadır. 

TCP/IPnin, aynı LAN alt ağındaki bilgisayarlarla özdeşleştirilen MAC adreslerini bulmak 
için de bir yola ihtiyacı vardır. Şekil 5-7, bu sorunu açıklamaktadır. 

Hannah, kendi adını, IP adresini ve MAC adresini biliyor, çünkü bunlar daha önceden ya-
pılandırılmıştı. Hannah, Jessienin IP ve MAC adreslerini bilmemektedir. Hannah, bu eksik 
iki bilgiyi edinmek için, Alan Adı Sistemi (DNS) ile Adres Çözümleme Protokolünü (ARP) 
kullanıyor. Hannah, makinesinde adresi önceden yapılandırılmış olduğu için, bir DNS su-
nucusunun IP adresini biliyor. Şimdi, Jessie nin IP adresini öğrenmek için, DNS ye bir DNS 
isteğinde bulunuyor. DNS, 10.1.1.2 cevabı veriyor. Şekil 5-8, bu basit süreci göstermektedir. 

http://www.skylinecomputer.com/Train_Welcome.asp
http://www.skylinecomputer.com
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Hannah sadece, jessie ya da jessie.skylinecomputer.com adını vererek, sunucuya bir DNS is-
tediğinde bulunur. DNS de hemen IP adresini içeren cevabı verir (bu örnekte, 10.1.1.2). Aynı 
süreç, İnternetle gezindiğinizde ya da herhangi bir web sitesine bağlandığınızda da etkin bir 
şekilde gerçekleşmektedir. Bilgisayarınız bir biçimde, DNSnin IP adresini bilmektedir. Bu 
bilgi, bu bölümünn ilerleyen kısımlarında kapsanacak olan Dynamic Host Configuration 
Protocol - DHCP (Dinamik Host Yapılandırma İletişim Kuralı) kullanılarak önceden yapı-
landırılabilir ya da öğrenilebilir. Tıpkı Hannah'nın Jessie isteği gibi, sizin bilgisayarınız da bir 
adı, IP adresine çözümlemek için bir istek yollar. Bundan sonra bilgisayarınız, Web sitesinin 
gönderilmesini isteyebilir. 

Hannah örneğine geri dönelim. Hannah'nın hala, 10.1.1.2 tarafından kullanılan Ethernet 
MAC adresini bilmesi gerekli. Bu nedenle, ARP yayını (ARP Broadcast) denen bir şey ya-
yınlamak. Bir ARP yayını, Ethernet yayın adresine gönderilir ve bu sayede, LAN üzerindeki 
herkes bunu alabilir. Jessie de LAN üzerinde bulunduğu için, ARP yayını alır. Jessie'nin IP 
adresi 10.1.1.2 olduğundan ve ARP yayını 10.1.1.2 karşılık gelen MAC adresini aradığmdan, 
Jessie kendi MAC adresiyle cevap verir. Şekil 5-9, bu süreci göstermektedir. 
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ICMP Echo (Yankı) ve ping Komutu 
IR herhangi bir uygulamanın çalışıyor olmasını gerektirmeden, temel İP bağlı olma duru-
munu kontrol etmenin bîr yoluna ihtiyaç duymaktadır. Hannah, ünlü ağ sorun çözücülerden 
biri olarak (2 yaşındaki kızım olmasına ragmen), ping komutunu kullanarak, ağın temel bağlı 
olma durumunu kontrol edebilir, ping (Packet-Internet Gropher - Paket İnternet Arayıcısı), 
başka bir IP adresine ICMP echo request (ICMP yankı yanıtı) adı verilen bir mesaj göndermek 
için , İnternet Control Message Protocol - ICMP (internet Kontrol Mesaj Protokolü) kullan-
maktadır. Bu IP adresine sahip bilgisayar, bir ICMP yankı yanıtıyla (ICMP echo reply) cevap 
vermelidir. Bunu başardığınızda, IP ağını kontrol etmiş olursunuz. ICMP başka hiçbir uygu-
lamaya dayanmaz, dolayısıyla sadece temel IP bağlı olma durumunu (connectivity) kontrol 
eder (OSI Modelinin i, 2 ve 3. Katmanları) Şekil 5-10. bu temel süreci göstermektedir. 

Şekil 5-10 örnek Ağ, ping Komutu 

1 ' ^ - E L 1 1 
pferçjnaftt flHr 

Eth IP I ICMP Yankı Yamtı Eth 
! 3 

ICMP, "Temel Router' Yapılandırması ve İşlemi" adlı 13. Bölümde detayları verilen birçok 
özelliğe sahiptir. 

RARP, BOOTP ve DHCP 
Uzun süredir bir host'un kullanması gereken IP adresini bulmasını sağlayacak üç adet proto-
kol yaygın olarak kullanılmaktadır: 

• Reverse ARP-RARP (Ters ARP) 

• Açış Protokolü (BOOTP) 

• Dynamic Host Configuration Protocol-DHCP (Dinamik Bilgisayar Yapılandırma İleti-
şim Kuralı) 

RARP ve BOOTP, aynı temel süreci kullanarak çalışmaktadır. Bu iki protokolden birini kul-
lanmak için, bir PC'nin LAN ara yüz kartına ihtiyacı vardır. Bilgisayar, kendi MAC adresini 
duyurarak bir LAN yayın çerçevesi gönderir ve birinin buna IP adresi atamasını ister. Şekil 
5-11, RARP ve BOOTP'nin temel sürecini göstermektedir 
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LAN yayın adresine gönderilen RARP ve BOOTP istekleri, basitçe bir IP adres ataması ister-
ler. Her iki protokol de IP adres atamasına izin verir, ancak RARP, bundan fazlasmı isteyemez, 
LAN üzerinde kullanılan alt ağ maskesini bile isteyemez. RARP RFC 903'te tanımlanmış ol-
masına karşın, BOOTP, RARP'ın ötesindeki gelişmeleri de içeren RFC 1542 tarafından sonra-
dan tanımlanmıştır . Dolayısıyla BOOTP, istenen çok daha fazla bilginin bir BOOTP istemci-
sine duyurulmasını sağlamaktadır, IP adresi, alt ağ maskesi, varsayılan gateway (ağ geçidi) IP 
adresleri, diğer sunucu IP adresleri ve bilgisayarın indirmesi gereken dosyanın adı. 

RARP ve B O O T P n i n ikisi de, işleme başlayacak disksiz bir iş istasyonu sağlama amacıylan 
yaratılmıştı. RARP protokolünün yaratıcısı, makineye sadece bir IP adresi almayı amaçlamış-
tı; böylelikle bilgili bir kullanıcı, komutları yazıp sunucudan disksiz bilgisayarın RAM belle-
ğine, gereken dosyaları kopyalayabilecekti. Gelecekte daha az bilgili kullanıcıların olacağını 
düşünen B O O T P yaratıcıları ise, sürecin m ü m k ü n olduğunca fazla kısmını otomatikleştir-
mek istediler, IP adresindeki varsayılan (router) ağ geçidinin dinamik ataması da buna da-
hildir. Aslında BOOTP 'n in adı, bir dosya adını B O O T P istemcisine sağlama özniteliğinden 
gelmektedir. Bilgisayarın, daha karmaşık bir işletim sistemine sahip dosyayı RAMe taşımak 
için, Trivial File Transfer Protocol - TFTP gibi basit bir protokol kullandığı durumlar dışında, 
disksiz bir iş istasyonu basit bir işletim sisteminin açılışını yapacak kadar kalıcı belleğe sahip-
ti. Disksiz bir bilgisayarın başlatma işlemi ya da açılışı (booting) gerçekleştirmesine yönelik 
olan ana hedef uyarınca, bu tam işletim sistemine B O O T P adı verilmiştir. 
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Bugün, ne RA RP ne de BOOTP yaygın olarak kullanılmaktadır (Ancak bunlar, INTRO sı-
navında karşınıza çıkabilecek konular arasında yer almaktadır). RARP ve BOOTP proto-
kollerine ilişkin sorunlardan biri, bir bilgisayardan sunucu gibi davranmasını istemeleriydi. 
Diğer bir sorun da, sunucunun her bilgisayara ait MAC adresini ve buna karşılık gelen her 
bilgisayara söylenmesi gereken yapılandırma parametrelerini bilmesi gerektiğinden kaynak-
lanmaktadır. Bu yüzden, herhangi büyüklükteki bir ağın yönetimi son derece zor oluyordu. 

Bugün gerçek ağlarda yaygın olarak kullanılan DHCP, aynı bilgi türlerini sunarken, RARP 
ve BOOTP ile karşılaşılan bazı ölçekleme ve yapılandırma sorunlarına çözüm getirmektedir. 
RFC 213lUe DHCPye ilişkin başlıca protokoller tanımlanmıştır; ancak yararlı başka amaçla-
ra yönelik olarak bir dizi ek RFC, diğer DHCP uzantı ve uygulamalarını belirlemektedir. 

BOOTP gibi DHCP de, varsayılan ağ geçidi (default gateway), alt ağ maskesi (subnet mask) 
ve DNS IP adresi gibi diğer konuların yanı sıra, istekte bulunan bir istemci ve o istemciye IP 
adresini veren sunucu kavramlarını kullanmaktadır. BOOTP ve RARP a kıyasla DHCPnin 
en büyük avantajı, DHCP sunucusunun bütün istemcilere ait MAC adresleriyle yapılandırıl-
masına gerek duyulmamasıdır. DHCP, DHCP istemcisinin bulunduğu IP alt ağının sunucu 
tarafından bilindiği süreci (işlemi) tanımlamaktadır. Ayrıca bu alt ağda, bir yığın IP adresi 
arasından bir IP adresini atayabilir. Dolayısıyla DHCP sunucusunun, MAC adreslerini za-
manından önce bilmesine gerek yoktur. Bunun yanı sıra, varsayılan router in IP adresi gibi, 
DHCPnin sağlayabileceği bilgilerden çoğu, aynı alt ağda yer alan bütün host'lar için aynıdır. 
Dolayısıyla DHCP, her bilgisayar (host) için değil, her alt ağ için bilgileri yapılandırabilir, 
böylece BOOTP ye kıyasla, birçok yönetimsel zorluktan kurtulabilir. 

IP adresi edinmek için gereken basit DHCP mesajı Şekil 5-12 ete gösterilmiştir. 

Şekil 5-12 İP Adresi Edinmek için Gereken DHCP Mesajı 

0 DHCP Keşif Mesajı (LAN Yayını) 

(5) İstemciye Yönlendirilen DHCP Talep Mesajı 

(D Sunucuya yönlendirilen DHCP İstek Mesajı 

(4) İstemciye yönlendirilen DHCP Tanıma Mesajı 

DHCP 
İstemcisi 

Sunucuyu Bujmak için Yapılan Yay ın 

DHCP Hizmeti Almak için Edilen Talep 

İstek Bilgisi 

Bu Bilgiyi Tanıma 

DHCP 
Sunucusu 

(İP Adresi, Maskesi, Çıkış Kapısı, vb.) 

DHCP protokolü, DHCP kanalıyla IP adreslerini ve diğer basit yapılandırmaları alan ortak 

ağlardaki LAN'lar üzerinde yer alan uçtan uca bağlı birçok host sayesinde çok üretken bir 

protokol olmuştur. 



BöKjm 5: İP Temelleri 1 3 3 

İP Yönlendirme ve Yönlendirme Protokolleri 
(IP Routing ve Routing Protocols) 

Bu bölümün ilk kısmında , üç router'lı ve iki PCli bir ağ kullanarak, temel yönlendirme 
işlemlerini gördünüz. IP adreslemeye ilişkin daha fazla bilgiyle donanmış olduğunuza göre, 
artık IP yönlendirme sürecine daha yakından bakabilirsiniz. Şekil 5-13'te bildiğiniz ağ şema-
sının aynısını göreceksiniz, ancak bu sefer ağda 150.150.0.0m alt ağları da kullanıldı. 

Öncelikle, şekle ilişkin birkaç detayın açıklanması gerekli. Alt ağ numaraları, adresin alt ağ 
kısmı için kullanılan üçüncü sekizlik dizisiyle gösterilmiştir. PCI ve PC2 için adreslendiril-
miş asıl IP de gösterilmektedir. Ancak şekilde, router ların tam IP adreslerine yer verilme-
miştir. Pek çok durumda, yığılmayı engellemek için şekilde sadece adresin host kısınma yer 
verilir, örneğin, seri bağlantı üzerinde R le giden R2 IP adresi 150.150.2.7'dir. Alt ağ numa-
rası 150.150.2.0<dır; şekilde R2nin yanında gösterilen .7 ise, bu örnekte dördüncü sekizlik 
diziyi oluşturan adresin host kısmım temsil etmektedir. 
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PCI, Rl, R2 ve R3 tarafından detaylı bir şekilde incelenen yönlendirme mantığı, bu bölümün 
önceki kısımlarında açıklanmıştı. Aynı mantık, şekilde yer alan daha detaylı bilgileri kulla-
narak burada da geçerlidir: 

1. Adım PCI paketi Rl'e gönderir: PCI önce, PC2'ye ait IP adresinin hedef adresini içe-
ren bir IP paketi oluşturur (150.150.4.10). PCl ' in paketi Rl'e göndermesi gerekir, 
çünkü varsayılan router'ın 150.150.1.4 olduğunu bilmektedir. PCI , Rl ' in Ethernet 
MAC adresini bulma umuduyla, önce ARP ön belleğini kontrol eder. Adres bulu-
namadığı taktirde PCI, Rl'in Ethernet MAC adresini öğrenir. Daha sonra, hedef 
Ethernet adresi için Rl'in Ethernet adresini belirleyerek, paketi Ethernet çerçevesi 
içine yerleştirir. Son olarak PCI, çerçeveyi Ethernet e gönderir. 

2. Adım Rl gelen çerçeveyi işleyip paketi R2'ye iletir: Gelen Ethernet çerçevesinde belir-
lenen hedef MAC, Rl'in Ethernet MAC'i olduğundan, Rl çerçeveyi işlemek için 
Ethernet'ten kopyalar. Eğer FCS geçerse, yani Ethernet çerçevesinde hiçbir hata 
oluşmadıysa, Rl, çerçevenin içindeki paketin bir IP paketi olduğunu anlamak için 
Protokol Türü alanına bakar. Daha sonra da Ethernet başlık (header) ve art bilgiyi 
(trailer) çıkarır. 

Bundan sonraki aşamada Rl, yönlendirme tablosunda 150.150.4.10 numaralı pa-
ketteki hedef adrese karşılık gelen girişi arar. Yönlendirme tablosundaki girişlerin 
listesi şekilde verilmiştir, sonraki aşama (hop) olan R2 router'ına giden SeriO ara 
yüzü ile birlikte 150.150.4.0 numaralı ağın yoludur. 

Şimdi Rl'in, bir HDLC oluşturup bunu SeriO ara yüzünden R2 ye göndermesi ge-
rekmektedir. Daha önce de bahsedildiği gibi, noktalar arası HDCL WAN bağlantısı 
için ARP'a gerek yoktur. Rl, paketi HDCL'nin içine koyup çerçeveyi göndermek 
için gerekli bütün bilgilere sahiptir. 

3. Adım R2 gelen çerçeveyi işleyip paketi R3'e iletir: R2 HDCL çerçevesini aldığında, Rl 'in 
genel sürecini yineler. HDLC başlık ve art bilgiyi ayırdıktan sonra R2, yönlendir-
me tablosunda 150.150.4.10 numaralı hedefi karşılayan girişi bulmalıdır. R2'nin 
yönlendirme tablosunda, 150.150.4.0'ın gönderildiği sonraki aşama router'ı olan 
150.150.3.1 numaralı R3'e giden seril ara yüzü için bir giriş bulunmaktadır. 

R2 görevi tamamlamadan önce, VC'den R3'e giden doğru DLCI'ye karar verilmeli-
dir. R2'nin doğru DLCI'yı nasıl bildiğine ilişkin detaylar, CCNA ICND Sınav Ser-
tifikasyon Kılavuzunun "Frame Relay" adlı 11. Bölümünde açıklanmaktadır. R2, 
planlanmış bu bilgi sayesinde, Frame Relay başlığını tamamlayıp çerçeveyi R3'e 
gönderebilir. 
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4. Adım R3 gelen çerçeveyi işleyip paketi PC2'ye gönderir: Kendisinden önce yer alan R1 
ve R2 işlemleri gibi, R3 de veri bağı art bilgisindeki FCS'yi kontrol eder, çerçevenin 
içindeki paketin bir IP paketi olduğunu anlamak için tür alanına bakar ve sonra da 
Frame Relay başlık ve art bilgisini çıkarır. Yönlendirme tablosunda 150.150.4.0 için 
verilen giriş, giden ara yüzün R3 Ethernet ara yüzüne ait olduğunu göstermektedir; 
ama R3 doğrudan 150.150.4.0 numaralı alt ağa bağlı olduğundan bundan sonra-
ki aşama router'ı yoktur. R3'ün tek yapması gereken, paketi bir Ethernet başlık ve 
kuyruğu içine paketleyip çerçeveyi iletmektir. R3 Ethernet başlığını oluşturmadan 
önce, PC2'nin MAC adresini bulmak için bir IP ARP yayım kullanmalıdır (R3'ün, 
IP ARP ön belleğinde bu bilgiye sahip olmadığı öngörülmüştür). 

•Yönlendirme işlemi, IP adreslemeye ilişkin kurallara dayanmaktadır, örneğin 150.150.1.10 
(PCI) neden 150.150.4.10'un (PC2) aynı Ethernet üzerinde bulunmadığını öngördü? Çünkü 
PC2'nin alt ağı olan 150.150.4.0,150.150.1.0 numaralı PCl'in alt ağından farklıdır. Farklı alt 
ağlarda yer alan IP adreslerinin bir router'la ayrılması gerektiğinden, PCI paketi bir router'a 
göndermeliydi, öyle de yaptı. Bunun gibi, her üç router da, 150.150.4.0 numaralı alt ağa giden 
yolları listelemektedir. Bu liste, bu örnekte 150.150.4. l'den 150.150.4.254'e kadar bütün IP ad-
reslerini içermektedir. Peki biri 150.150.4.10'u kullanmaya devam ederek, PC2'yi ağ üzerinde 
başka bir yere koymaya kalkarsa ne olur? Bu durumda router'lar, paketleri yanlış yere iletir. 
Dolayısıyla 3. Katman yönlendirmesi, yönlendirmeyi daha etkin kılmak için, 3. Katman ad-
resleme yapısını kullanmalıdır. 

İP Yönlendirme Protokolleri 
IP yönlendirme protokolleri, IP yönlendirme tablosunun geçerli ve geri dönüşsüz (olacağı 
umulan) yollarla doldurmaktadır. Her yol, bir alt ağ numarası ve bir sonraki router'm IP 
adresini içermektedir. Alt ağ numarası, paketlerin bu alt ağa teslim edilebilmesi için onları 
iletecek olan ara yüz işlevini görmektedir; bir sonraki router'm IP adresi ise, (gerektiğinde) 
bu alt ağa gönderilmesi hedeflenen paketleri almalıdır. 

Bu işlemlerin altında yatan mantığı incelemeden önce, bir yönlendirme protokolünün he-
deflerini göz önüne almalısınız. Aşağıdaki listede tarif edilen hedefler, mantık türü ne olursa 
olsun, herhangi bir IP yönlendirme protokolü için geçerlidir: 
• Yönlendirme tablosunu dinamik olarak öğrenip ağdaki bütün alt ağlara giden yollarla bu 

tabloyu doldurmak. 
• Bir alt ağa giden birden fazla yön bulunduğunda, yönlendirme tablosuna en iyi yolu yer-

leştirmek 
• Tablodaki yollar geçerliliğini yitirdiğinde bunu fark edip o yolları tablodan çıkarmak 
• Yönlendirme tablosundan bir yol çıkarıldığında ve başka bir komşu router kanalıyla bir 

yol bulunduğunda, bu yönü router tablosuna eklemek (Çoğu kişi bu ve bir önceki hedefi 
tek bir madde gibi düşünmektedir). 
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• Mümkün olduğunca çabuk bir şekilde yem yollan eklemek ya da kayıp yönün yerine ha-
zır bulunan en iyi yönü koymak. Yolun kaybolması ile yerine işleyen bir yolun bulunması 
arasında geçen zamana convergence time (kümelenme zamanı) adı verilmektedir. 

• Yönlendirmelerin döngüye (routing loop) girmesini engellemek. 

Yönlendirme protokolleri oldukça karmaşık bir hal alabilir, ancak kullandıkları temel mantık 
görece olarak basittir. Yönlendirme protokolleri, yönlendirme tablosundaki yollardan gidip 
komşularına bu yollar hakkında bilgi veren bir mesaj yollarlar. Bir süre sonra, herkes bütün 
yollardan haberdar olur. 

Şekil 5-14, yönlendirme güncellemeleriyle birlikte örnek bir ağ göstermektedir. Tablo 5-6, 
yönlendirme güncellemelerini almadan once, Tablo 5-7 ise yönlendirme güncellemelerini 
aldıktan sonra B Router'ına ait yönlendirme tablolarının listesini vermektedir. 
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Arabirimler ilk kez başlangıç durumuna getirildiğinde B Router*!, doğrudan bağlantılı alt 
ağlar için yeni yollar ekler. Aslında bir router uı doğrudan bağlantılı alt ağlara giden yolları 
öğrenmesi için hiçbir yönlendirme protokolüne gerek yoktur. Dolayısıyla, Tablo 5-6'da da 
verildiği üzere, B Routerı, yönlendirme güncellemelerini almadan önce sadece iki yönü (iki 
bağlı yönü) bilmektedir. B Routerı, A Routerından güncellemeyi aldıktan sonra, üç adet 
daha yön öğrenmiştir. B Routerı bu yolları A Routerından öğrendiği için, Bye ait yolların 
üçü de, bir sonraki aşama routerı olarak Router Aya döner. Şekilde de açıkça görüldüğü 
üzere, Bden diğer alt ağlara giden tek yol A Routerından geçmektedir. A Routerı 162.11.5.0 
ve 162.11.9.0 numaralı alt ağlara doğrudan bağlı olduğundan, bu router'lan öğrenebildi. A 
Router'ı, bunun sonucunda, C Router'ının gönderdiği yönlendirme güncellemelerinden C 
Routerının Ethernet'ine ait olan 162.11.10.0 numaralı alt ağ hakkında bilgi edinebildi. 

Tablo 5-7 Şekil 5-14'te Gösterilen Güncellemeyi Aldıktan Sonra B Router'ının Yönlendirme Tablosu 


