
B ö l ü m 6 

TCP ve UDP'nin Temelleri 

Transmission Control Protocol - TCP (İletim Denetim Protokolü) ve User Datagram Protocol 
- UDP (Kullanıcı Veri Bloğu İletişim Protokolü), TCP/IP taşıma katmam protokolleri arasında 
en yaygın biçimde kullanılanlardır. Bu TCP/IP protokolleri, OS1 taşıma katmanı ya da diğer 
adıyla 4. Katmanın özelliklerinin işlevlerini tanımlar. İşlevlerden bazılarıyla her gün karşılaşır-
sınız, örneğin PC'nizde çoklu Web tarayıcılarını açtığınızda, PC'niz bir sonraki Web sayfasını 
hangi tarayıcının içine yerleştireceğini nereden bilmektedir? Bir Web sunucusu size, bir Web 
sayfasının çeşitli bölümlerini içeren 500 IP paketi yolladığında ve bu 500 paketten birinde hata 
çıktığında, PC'niz kayıp veriyi nasıl düzeltir? Bu bölümde. TCP ve UDP'nin, taşıma katmanı-
nın üstlendiği diğer işlevlerin yanı sıra bu iki işlevi nasıl yerine getirdiği ele alınacaktır. 

"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 Konulardan küçük ayrıntılara kadar belli konulan kapsayan bu 12 soruluk sınav, kısıtlı 
çalışma zamanınızı nasıl planlayacağınıza karar vermenizi sağlayacaktır. 
Tablo 6-1, bu bölümde anlatılan ana konular ile bu konulara karşılık gelen "Bu Konuyu Bili-
yor muyum?" sınav sorularını göstermektedir. 

Tablo 6-1 "Bu Konuyu Biliyor muyum?" Temel Konular, Bolümden Soruya Planlama 

DİKKAT Bu kişisel değerlendirmenin hedefi, bu bölümdeki konulara ne ölçüde hakim olduğunuzu 
anlamanızdır. Yanıtını bilmediğiniz ya da tam olarak emin olamadığınız bir soruyla karşılaştığınızda, 
bu değerlendirmenin amaçları açısından, o soruyu yanlış olarak puanlamalısınız. Doğru tahminde 
bulunduğunuz bir yanıt için kendinize fazladan puan vermeniz bu değerlendirmenin sonuçlarını çar-
pıtır ve kendinize duyacağınız güven (izi yanıltabilir 
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1 Acıdaki protokollerden hangileri bağlantı yönelimlidir (connection-oriented)? 
a. Frame relay 
b . TCP ü ü . y j i M 
e. IP i 
d. UDP ^ H 
e. Ethernet 

2. Aşağıdaki protokollerden hangileri güvenilirdir (reliable)? 
a. Frame relay 
b . TCP I ^ . ^ M m İ ^ I ^ ^ H 
c. IP • ' İ f § | 
d. UDP 1 S 9 İ l i 
e. Ethernet 

3. TCP kullanan PC Tin 4 luk bir pencerm (window of 4) bulunuyor ve PC2 ye 2,3,4 ve 5 
olarak numaralandırılmış 4 segment yolluyor PC2, S numaralı onayla yanıtlıyor. PCI bir 
sonraki aşamada ne yapmalıdır? 
a. Penceresini beş segmente çıkarmalı. 
b. Penceresine fazladan beş segment daha ekleyerek numarayı dokuza çıkarmalı 
c. 6. segmenti yollamalı 
d. 5. segmenti yeniden yollamalı 
e. 2-5 arası segmentleri yeniden yollamalı 

4. Aşağıdakilerden hangileri 4. OSI katmanıyla eşleşen bir protokolün özellikleri değildir? 
a. Hata düzeltme 
b. Akış denetimi 
c. Uygulama verisinin segmentlenmesi 
d. Binary'den(ikilik)ASCIIyadönüştürme 

5. Aşağıdaki akış denetim yöntemlerinden hangileri yollayıcının onay beklemesine gerek 
kalmadan, alıcının yollayıcıya ne kadar gönderebileceğini bildirmesine izin verir? 
a. Buffering (Tamponlama) 
b. Acknowledgments (Onaylamalar) 
c. Windowing (Pencereleme) 
d. Congestion notification (Tıkanıklık bildirisi) 

Congestion avoidance (Tıkanıklık önleme) 
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6. Aşağıdaki başlık alanlarından hangisi bilgisayar tarafından alınan verinin TCP/IP uygu 
lama türünü belirler? 
a. Ethernet Türü 
b . 802.3DSAP ',^,'v | | ^ 9 9 
c. SNAP Protokol Türü , . ^ 
d. IP Protokol Alanı 
e. TCP Kapı numarası 
f. UDP Kapı Numarası 
g. Uygulama ID si 
h. Congestion avoidance (Tıkanıklık önleme) 

7. Aşağıdaki TCP bağlantı kurucu akışlardan hangisi hem SYN hem de ACK bayraklarını 
(flags) TCP başlığına yerleştirir? 
a. tik segment 
b. t kinci segment 
c. Üçüncü segment 
d. Dördüncü segment 
e. Beşinci segment 

8. Aşağıdakilerden hangisi TCP nin genel bir işlevi değildir? 
a. Pencereleme (Windowing) 
b. Hata düzeltme (Error Recovery) 
c. Çoğul lam a (Multiplexing) 
d. Yönlendirme (Routing) 
e. Şifreleme (Encryption) 
f. Düzenli veri aktarımı (ordered data transfer) 

9. Aşağıdaki işlevlerden hangisi TCP ve UDP tarafından yerine getirilir? 
a. Pencereleme 
b. Hata düzeltme 
c. Çoğullama 

d. Yönlendirme 
e. Şifreleme 
f. Düzenli veri aktarımı (ordered data transfer) 
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10. 4. Katman protokol başlığının içerdiği ya da 4. Katmana üst katmanlar tarafından verilen 
ve 1-3 arası katmanlardan hiçbir başlık ve artbilgi içermeyen veriye ne ad verilir? 

a. Bit 

b. Yığın (Chunk) 
c. Segment 
d. Paket 
e. Çerçeve 
f. L5PDU 
g. L4PDU 
h. L3PDU 
L L2PDU 

"Bu Konuyu Biliyor muyum" sınavının doğru yanıtları Ek Atfa bulunabilir, " 'Bu Konuyu 
Biliyor muyum?' Testlerinin Soru ve Yanıtlan*. Atacağınız bir sonraki adım için size sunulan 
seçenekler şunlardır: 

• Toplam puan 8 ve daha az: Tüm bölümü okuyun. Bu bolüm "Temel Konular" " Temel 
özet" ve Soru-Cevap başlıklarını içermektedir. 

• Toplam puan 9 ya da 10: Bu konulan gözden geçirmek isterseniz, önce "Temel özet" baş-
lıklı bölüme ardından Soru-Cevap bölümüne geçin. İstemiyorsanız bir sonraki bölüme 
geçin. 
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Temel Konular 
Bundan önceki iki bölüm gibi bu bölüm de OSI katmanının (burada 4. Katman, bir başka 
deyişle taşıma katmanı) işlevleri üzerine genel bir tartışmayla başlamaktadır. Bu bölümde, 
iki taşıma katmanı protokolü, Transmission Control Protocol - İletim Denetim protokolü 
(TCP) ve User Datagram Protocol- Kullanıcı Datagram (TCP/IP'nin temel bilgi birim mik-
tarıdır) iletişim Protokolü (UDP) ele alınacaktır. Bu bölüm, her ne kadar 4. OSI Katmanınm 
işlevlerine değinecekse de, aslen TCP ve UDP protokollerine yoğunlaşacaktır. Bu nedenle, 
kısaca OSI taşıma katmanına ilişkin ayrıntılar verildikten sonra, TCP'nin işleyiş özellikleri 
derinlemesine ele alınacaktır. 

4. OSI Katmanının Genel Özellikleri 
Taşıma Katmanı (4. Katman) birkaç işlevi tanımlar; bunların içinde en önemlileri hata dü-
zeltimi ve akış denetimidir, 'yönlendiricilerin paketleri iptal etme nedenleri çok çeşitlidir; bit 
hataları, tıkanma ve herhangi bir doğru yönün bulunmadığı durumlar bunlardandır. Daha 
önce de okuduğunuz gibi, veri-bağlantı protokollerinin çoğu hataları fark ettikten sonra ha-
talı çerçeveleri iptal ederler. OSI taşıma katmam, yeniden iletimi (hata düzeltimi) sağlayabilir 
ve tıkanıklık oluşmasını önleyebilir (akış denetimi) ancak bunun gerçekleşmediği durumlar 
da mümkündür. Bu gerçekten de kullanılan protokole bağlıdır. Yine de, hata düzeltimi ya 
da akış denetimi, daha modern protokol takımlarıyla yapıldığında bu işlevler genellikle 4. 
katman protokolü tarafından yerine getirilir. 4. OSI Katmanınm başka özellikleri de vardır. 
Tablo 6-2, OSI taşıma katmanının ana özelliklerini özetlemektedir. Bu protokollere özgü uy-
gulamaları TCP ve UDP'ye ilişkin bölümlerde okuyacaksınız. 



150 Kam t AO Oluşturmam i m e M 

Transmission Control Protocol-
İletim Denetim Protokolü 

Her TCP/IP uygulaması, uygulamanın gerektirdiklerine göre ya TCP ya da UDP yi kullan-
mayı seçer. Örneğin, TCP hata düzeltimini gerçekleştirir, ancak bunu yapabilmek için daha 
tola bant genişliği ve işleme çevrimi (processing cycle) kullanır. UDP, hata düzeltimi yap-
mamasına karşın daha az bant genişliği ve işleme çevrimi kullanır. Uygulama bu iki TCP/IP 
taşıma katman1 protokollerinden hangisini seçerse seçsin, her iki protokolün de nasıl çalıştı 
ğına ilişkin temel bilgileri öğrenmelisiniz. 

TCP, hata düzeltimi gibi çok çeşitli özelliklere sahiptir. Aslında, hata düzeltme özelliği TCP'nin 
en çok bilinen özelliğidir, ancak TCP bundan fazlasını yapar. RFC 793'de tanımlanan TCP 
aşağıdaki işlevleri yerine getirir: 

• Kapı numaralarını kullanarak çogullama (Multiplexing using port numbers) 

a Hata düzeltme (güvenilirlik) 

• Pencereleme (windowing) yoluyla akış denetimi 

• Bağlantı kurma ve sonlandırma 

i Uçtan uca veri aktarımı 

• Segmentleme 

TCP bu işlevleri uç nokta bilgisayarlanndakı mekanizmalar yoluyla yerine getirir. TCP, ve-
rinin uçtan uca teslimatında yönlendirme de dahil olmak üzere IP ye güvenir. Bir başka de-
yişle, TCP uygulamalar arasında veri teslimatı için gerekli işlev'îerin yalnızca bir bölümünü 
üsÜenir ve buradaki rolü de uç nokta bilgisayarlanndakı uygulamalara hizmet sunmaktır. 
İki bilgisayar, aynı Ethernet e bağlı da olsalar, İnternet taralından ayrılmış da olsalar, TCP, 
işlevlerini aynı şekilde yerine getirir. 

Şekil 6-1, TCP başlığındaki alanları göstermektedir. Bu metinde tüm alanlar değil yalnızca 
birkaç alan ele alınmaktadır. Cisco Pressin, Internetworking Technologies Handbook, 4.Ba-
sım, kitabında alanlar kısaca açıklanarak liste halinde verilmektedir. 
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TCP Kapı Numaralarını Kullanarak Multiplexing (Çoğullama) 
TCP, UDP ye göre biraz daha fazla işlem ve ek yük (overhead) getirse de uygulamalarına 
birçok özellik sunar. Bununla birlikte, Hem TCP hem de UDP multiplexing (çoğullama) adı 
verilen bir kavram kullanır. Bu nedenle, bu bölüm TCP ve UDP'deki multiplexing'in açıklan-
masıyla başlamaktadır. Daha sonra, TCP ve UDP'nin kendilerine özgü özelliklerine bakıla-
caktır. 

TCP ve UDP tarafından gerçekleştirilen multiplexing işlemi bir bilgisayarın veri alırken nasıl 
düşündüğünü içerir. Bilgisayar aynı anda birden fazla uygulamayı, örneğin Web tarayıcısı, 
e-mail paket ya da FTP istemcisi işletebilir. TCP ve UDP multiplexing alıcı bilgisayarın veriyi 
hangi uygulamaya vereceğine karar vermesini sağlar. 

Multiplexinge duyulan ihtiyacı netleştirmek için birkaç örnek yararlı olacaktır, örnek ağda, 
Hannah ve Jessie olarak adlandırılmış iki PC bulunmaktadır. Hannah, Jessienin ekranmda 
yolladığı ilanların görüntülenmesini sağlayan kendi yazdığı bir uygulamayı kullanmaktadır. 
Uygulama, her 10 saniyede bir Jesse'ye bir ilan göndermektedir. Hannah, Jessie ye para yol-
lamak için ikinci bir uygulamayı, İnternet bankacılığı (wire transfer) uygulamasını, kullanır. 
Son olarak, Hannah, Jessienin PCsinde işleyen Web sunucusuna erişmek için Web tarayıcısı 
kullanır, tlan uygulaması ve Internet bankacılığı uygulaması yalnızca bu örnekte kullanılan 
hayali adlardır. Web uygulaması aynen gerçek hayatta olduğu gibi çalışmaktadır. 
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Şekil 6-2 Jessie'nin üç uygulamayı işlettiği örnek ağı göstermektedir.: 

• UDP'ye bağlı ilan uygulaması 

• TCPye bağlı İnternet bankacılığı uygulaması 

i TCP Web sunucusu uygulaması 

Jessie nin veriyi hangi uygulamaya vereceğini bilmesi gerekir, fakat üç paket de aynı Ethernet 
ve IP adresinden gelmektedir. Jessie nin paketin UDP ya da TCP başlığı kullanıp kullanmadı-
ğına bakabileceğini düşünüyor olabilirsiniz, ancak şekilde de görüleceği üzre, her iki uygula-
ma da (İnternet bankacılığı ve Web) TCP kullanmaktadır. 

TCP ve UDP, bu sorunu, sırasıyla TCP ya da UDP başlığında bir kapı numarası kullana-
rak çözer. Hannahnın TCP ve UDP segmentleri farklı varış kapısı numarası kullanmaktadır, 
böylece Jessie, veriyi hangi uygulamaya vereceğini anlar. Şekil 6-3, bunun bir örneğini gös-
termektedir. 

Multiplexing, socket (yuva) adı verilen bir kavramın kullanımına dayanır. Socket üç şeyden 
oluşur: IP adresi, taşıma protokolü ve bir kapı numarası. Bu nedenle Jessie'deki Web sunu-
cusu uygulaması için gereken socket (10.1.1.2, TCP, port 80) olacaktır, çünkü varsayılanlan 
ayar olarak Web sunucuları ünlü 80 numaralı kapıyı kullanırlar. Hannahnın Web tarayıcısı 
Web sunucusuna bağlandığında, Hannah da muhtemelen şuna benzeyen bir socket kullanır: 
(10.1.1.1, TCP, 1030). Neden 1030? Hannnah sadece kendisine ait bir kapı numarası kullan-
mak istemektedir, bu nedenle 1030un kullanılmadığını görerek bunu tercih etmiştir. Aslın-
da, sunucular genellikle 1024'ten başlayan dinamik kapı numaraları tahsis ederler, çünkü 
1024 un altındaki sayılar Web hizmetleri gibi, bilindik uygulamalara ayrılmıştır. 
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Şekil 6-3'te, Hannah ve Jessie aynı anda üç uygulama kullanmıştır, bu durumda açık üç socket 
bağlantısı bulunmaktadır. Bir bilgisayardaki socket'in o bilgisayara özgü olması gerektiğinden, 
iki socket arasında kurulan bir bağlantı iki bilgisayara özgü bir bağlantıyı tanımlayacaktır, iki 
socket arasındaki bağlantılım eşsiz olması, aynı anda birden fazla uygulamayı kullanabileceği-
niz ve aynı olsun ya da olmasın bilgisayarların yürüttüğü uygulamalarla iletişime geçebileceği-
niz anlamına gelir; multiplexing, socketlere bağlı olarak, verinin doğru uygulamaya ulaşması-
nı sağlar. Şekil 6-4 Hannah ve Jessie arasındaki üç socket bağlantısını göstermektedir. 
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Port numaraları, socket kavramının önemli bir parçasıdır. İyi bilinen port numaraları sunu-
cular tarafından kullanılmaktadır; diğerleri istemcilerin kullandığı numaralardır. FTP, Telnet 
ve Web sunucuları gibi, çeşitli hizmetler sunan uygulamalar iyi bilinen bir port'u kullanarak 
bir socket açarlar ve bağlantı taleplerini dinlemeye koyulurlar. İstemciler, gelen bu bağlantı 
taleplerinin hem kaynak hem de varış port numarasını içermesi gerektiğinden, sunucuların 
port numaralarının tanmmış numaralar olması gerekir. Bu yüzden her sunucunun, RFCdeki 
bilindik sayılar gibi, sabit, iyi bilinen port numarası vardır. 
Taleplerin çıkış noktası olan istemci makinelerine, kullanılmamış herhangi bir kapı numarası 
tahsis edilebilir. Aynı ev sahibi bilgisayara bağlı her istemci farklı bir port numarası kullanır, 
ancak bir sunucu tüm bağlantılar için aynı port numarasını kullanır, örneğin, aynı sunucu 
bilgisayardaki 100 Telnet istemcisi birbirinden farklı port numarası kullanacak, ancak kendi-
sine 100 istemci bağlı olan Telnet sunucusu yalnızca 1 socket ve 1 port numarası kullanacak-
tır. Kaynak ve varış socket'lerinin birleşmesi (combination) tüm katılımcı sunucuların kay-
nak ve varış verisini ayrıştırabilmesini sağlayacaktır. (RFC 1700 gibi bilinen RFCleri bulmak 
için, bkz., www.rfc-editor.org). 

NOT Tum RFCleri online olarak bulabileceğiniz adres: www.isLedu/in-notes/rfcxxxx.txt. Burada 
xxxx RFC numarasını temsil etmektedir. RFC numarasını bilmiyorsanız, konu (topic) araması yoluyla 
şu sitede bulabilirsiniz: www.rfc-editor.org/cgi-binyrfcsearch.htniL 

Yaygın Kullanılan TCP/IP Uygulamaları 
CCNA INTRO ve ICND sınavlarına yaptığınız hazırlık süresince, çok çeşitli TCP/IP uygula-
malarıyla karşı karşıya kalacaksınız. En azından bir ağ oluşumunun yönetimi ve denetimine 
ilişkin konularda size yardımcı olacak uygulamalardan haberdar olmalısınız. 

World Wide Web (WWW) uygulaması, daha önce de belirtildiği üzere, Web sunucularında 
mevcut içeriğe erişen Web tarayıcıları yoluyla varlığını sürdürür. Bir uç kullanıcı uygulaması 
olarak düşünülse de, WWWyi router ya da switdideki bir Web sunucusu işlevini kullanılır 
hale getirerek ve bunlara erişim için bir tarayıcı kullanarak bir router ya da switch yönetmek 
için kullanabilirsiniz. 

Domain Name System - Alan Adı Sistemi (DNS), kullanıcıların bilgisayarlara ad vererek kul-
lanabilmesini sağlar, DNS bunlara karşılık gelen IP adreslerini bulmak için kullanılır. DNS, 
kendi sunucularının network görevlileri tarafından denetlendiği ve istemci işlevlerinin TCP/ 
IP kullanan aygıtların bir parçası olduğu istemci/sunucu modelini kullanır. İstemci, DNS 
sunucusundan belirli bir ada karşılık gelen IP adresini temin etmesini ister. 

Simple Network Management Protocol SNMP (Basit Ağ Yönetim Protokolü), özellikle ağ 
aygıtlarının yönetiminde kullanılan bir uygulama katmanı protokolüdür, örneğin, Cisco 
Works ağ yönetim yazılımı, ağın işleyişine ilişkin bilgileri sorgulamak, derlemek, depolamak 
ve göstermek için kullanılabilir. Ağ aygıtlarını sorgulamak için, Cisco Works SNMP proto-
kollerini kullanmaktadır. 

http://www.rfc-editor.org
http://www.isLedu/in-notes/rfcxxxx.txt
http://www.rfc-editor.org/cgi-binyrfcsearch.htniL
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Cisco, dosyaları bir router ya da switch'te hareket ettirmek için, Trivial File Transfer Protocol -
T FTP kullanmaktadır. TFTP, basit dosya aktarımında kullanılan bir protokolü tanımlar (bura-
daki Trivial sözcüğü uygulamanın adım başlatmak için bulunur). Routerlar ve switch'ler, sırayla 
Dosya Aktarım Protokolünü (FTP) kullanabilirler, bu protokol dosya aktarımında çok daha 
işlevsel bir protokoldür. Her ikisi de Cisco aygıtlarının içine ve dışına doğru olan dosya hareke-
tinde başarılıdır. FTP daha birçok özelliğe izin verir, böylece uç kullanıcı kidesi için çok iyi bir 
tercih durumuna gelmektedir; bu arada TFTP nin de istemci ve sunucu uygulamaları çok basit 
olduğu için ağ oluşturma aygıtlarının gizli parçalan olarak kullanışlı araçlar durumundadırlar. 
Bu uygulamaların bazılan TCP bazıları UDP kullanır. İlerleyen bölümlerde, TCP nin hata dü-
zeltimini gerçekleştirdiğini, UDP'nin gerçekleştirmediğini okuyacaksınız. Örneğin, Simple Mail 
Transfer Protocol - SMTP (Basit Posta Taşıma Protokolü) ve Posta Ofisi Protokolü 3 (POP3) 
posta aktarımı için kullanır ve garantili teslimat talep eder, bu yüzden TCP kullanırlar. Hangi 
taşıma katmanı protokolü kullanılırsa kullanılsın, uygulamalar iyi bilinen bir port numarası 
kullanırlar, böylece istemciler bağlanmak için hangi kapıya başvuracaklarım bilirler. Tablo 6-3 
yaygm kullanılan uygulamalardan bazılarını ve iyi bilinen kapı numaralarım sıralamaktadır. 

Tablo 6-3 Yaygın Kullanılan Uygulamalar ve iyi bilinen Port Numaralan 

Hata Düzeltme (Güvenilirlik) 
TCP, güvenilir veri aktarımını sağlar, bu nedenle, ne tür bir belge okuduğunuza bağlı olarak, 
güvenilirlik (reliability) ya da hata düzeltme (error recovery) terimleri kullanılmaktadır. Gü-
venilirliği sağlamak için TCP, TCP başlığındaki Sequence (Sıra) ve Acknowledgment (Onay) 
alanlarını kullanarak veri baytlarını numaralandırır. TCP, güvenilirliği her iki yönde de sağ-
lar, bir yönde Acknowledgment alanıyla birlikte diğer yöndeki Sequence numarası alanını 
kullanır. Şekil 6-5, temel işleyişi göstermektedir. Şekil 6-5'te, bir Web istemcisi (4000) tara-
fından gönderilen TCP başlığındaki Acknowledgment alanı alınacak bir sonraki baytı işaret 
eder; buna forward acknowledgment (öncü onay) denir. Sequence numarası segmentteki ilk 
baytın numarasını gösterir. Bu durumda, her bir TCP segmentinin uzunluğu 1000 bayttır; 
Sequence ve Acknowledgment alanları baytlann sayısını sayar. 
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Şekil 6-6, aynı senaryoyu açığa çıkarmaktadır, ancak ikinci TCP segmenti kayıp ya da hata-
lıdır. Web istemcisinin yanıtında, Web istemcisinin bir sonraki aşamada 2000 bayt sayısını 
beklediğine işaret eden 2000e eşdeğer bir ACK alanı bulunmaktadır. Web sunucusundaki 
TCP işlevi bundan sonra kayıp dosyayı kurtarmak için ikinci TCP segmentini yeniden yollar. 
TCP protokolü, Web istemcisinin 4000e eşit bir onayla yanıtlayacağını umarak yalnızca o 
segmenti yeniden yollayıp beklemeye izin verir. 

(Gösterilmemesine karşın yollayıcı, onayın ya da gönderilen tüm segmentlerin kaybolması 
ihtimaline karşı, onay beklerken yeniden iletim alarmını çalıştırır. Alarmın süresi dolarsa, 
TCP yollayıcısı yüm segmentleri yeniden yollar.) 

Windowing Yoluyla Akış Denetimi 
TCP, akış denetimini yürütme işlemini, TCP başlığındaki Sequence ve Acknowledgement 
alanlarından ve Window (Pencere) olarak adlandırılan alandan yararlanarak gerçekleştirir. 
Window alam, süreç içinde her an ortaya çıkabilecek onaylanmamış baytlarm maksimum 
sayısına işaret eder. 



Bötüro 6 TCP v« UOPran Temelleri 1 57 

Window, başlangıçta küçüktür ve herhangi bir hata çıkana kadar büyümeyi sürdürür Win-
dow, daha sonra, ağın performansına bağlı olarak aşağı - yukarı kayar, bu yüıden bazen 
sliding window (kayar pencere) olarak da adlandırılır. Pencere dolu olduğunda, yollayıcı 
herhangi bir şey yollayamaz, bu durumda verinin akışı denetlenmiş olur. Şekil 6-7, 3000 bo-
yutlarında bir windowun windowing işleminden geçirilmesini göstermektedir. Her bir TCP 
segmentinde 1000 baytlık veri bulunmaktadır. 

Şekil 6-7 TCP Windowing 

Web sunucusunun pencere tükendiği için üçüncü segmenti yolladıktan sonra beklemek zo-
runda kaldığına dikkat edin. Onay alındığında ancak bir pencere daha gönderilebilir. Hata 
çıkmadığından» Web istemcisi sunucuya daha büyük bir window verir, böylece sunucu onay 
almayı beklemeksizin 4000 bayt yollar. Bir başka deyişle, Window alam, alıcının, yollayıcı-
ya durup onay bekleyene kadar ne kadar veri yollayacağını bildirmesine yarar. Diğer TCP 
özelliklerinde olduğu gibi, windowing de simetriktir, her iki tarafta da alışveriş olur ve her 
durumda, alıcı, window alanını kullanarak yollayıcıya bir window verir. 

Windowing, her zaman yollayıcıdan yollama işlemini durdurmasını talep etmez. Window 
tükenmeden önce bir onay alınırsa, yeni bir window açılır ve yollayıcı var olan window tü-
kenene kadar veri yollamaya devam eder (TCP tarafından kullanılan hata düzeltme ve win-
dowing işlemleri için bazen Positive Acknowledgement and Retransmission - PAR (Olumlu 
Onay ve Yeniden îletim) terimi kullanılır.) 
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Bağlantı Kurma ve Sonlandırma ^ S 
TCP bağlantısının kurulması diğer tüm TCP özellikleri çalışmaya başlamadan önce ortaya 
çıkar, Bağlantı kurma, sequence ve acknowledgement alanlarının başlatılması ve kullanılan 
port numaraları üzerinde uzlaşılması demektir. Şekil 6-8*de, bağlantı kurma akışının bir ör-
neğini görmektesiniz. 

Bu üç yoldan bağlantı kurma (three way connection) aluşı veri aktarımı başlamadan önce 
tamamlanmalıdır. TCP başlığında tekli bir socket alanı olmamasına karşılık, bağlantı iki soc-
ket arasında oluşur. Socket'in us parkasından bırı olan IP adresleri, IP başlığındaki kaynak 
ve varış adreslerinden dolayı bulunur. TCPnın bulunma nedeni ise, IP başlığındaki protokol 
alan değeriyle özelleştirilmiş bir TCP başlığının kullanılmasıdır. Bu durumda, TCP başlığın-
da kodlanması gereken yegane socket parçaları port numaralandır. 

TCP, TCP başlığındaki bayrak alanlarında kullandığı 2 bide bağlantı kurma sinyali gönderir. 
Bunlara SYN ve ACK bayrakları (flags) denir, bu bitlerin anlamı çok ilginçtir. SYN, "sıra nu-
maralarını senkronize et" anlamına gelir, bu. TCP'nin başlatılması için gerekli bir bileşendir. 
ACK alanı ise, "onay alanı bu başlıkta geçerlidir" anlamına gelir. Sıra numaralan başlatılana 
kadar geçen sürede onay alanı pek bir işe yaramaz. Ayrıca, Şekil 6-8tieki ilk TCP segmentin-
de herhangi bir onay numarasının verilmediğine dikkat edin; bunun nedeni bu numaranın 
henüz geçerlilik kazanmamış olmasıdır. ACK alanının, birbirini izleyen tüm segmentlerde 
var olmasının gerekliliği ACK bitinin bağlantı sonlanana kadar devam etmesine yol açar. 

TCP, sequence numarası ve acknowledgement numarası alanlarını 4 baytlık alanla eşleşen 
herhangi bir sayıyla başlatır; Şekil 6-8'de gösterilen gerçek değerler yalnızca örnektir, ör-
nekteki acknowledgement numarası alanında da görüleceği üzere, başlatma akışlarının her 
birinde tek baytlık veri bulunduğu varsayılır. 

Şekil 6-9, TCP bağlantısının sonlandırılmasını göstermektedir. Bu dört yollu sonlandırma 
sırası, dümdüz ilerler ve FIN bit adı verilen bir bayrak daha kullanır. (FIN, "sonlandf (finis-
hed) sözcüğünün kısaltılmış halidir.) İlginç bir not: Sağ taraftaki aygıt sıradaki üçüncü TCP 
segmentini yollamadan önce, uygulamaya bağlantının kurulmak üzere olduğunu bildirir. 
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Daha sonra, şekildeki üçüncü segmenti yollamadan önce uygulamadan onay bekler. Uygula-
manın yanıtı gecikebilir diye, sağdaki PC, öteki PC nin bağlantı kurma isteğini onaylayarak, 
şekildeki ikinci akışı başlatır. Aksi halde, sol taraftaki PC ilk segmenti, defalarca yollamak 
zorunda kalır. 

Şekil 6-9 TCP Bağlantısı Sonlandırma 

Bağlantısız (connectionless) ve Bağlantı Yönelimli 
(connection oriented) Protokoller 

Bağlantı Yönelimli (conection oriented) ve bağlantısız (connectioness) terimlerinin, ağ pro-
tokolleri dünyasında görece bilinen çağrış imlan vardır. Bu terimlerin anlamları hata düzel-
timi ve akış denetimiyle örtüşür, ancak aynı değildir. Bu yüzden, öncelikle tanımlarını sıra-
lamakta fayda var: 

• Bağlantı yönelimli protokol: Ya veri aktarımı başlamadan önce ileti değiş tokuşunu ya 
da iki uç nokta arasında önceden belirlenmiş bir bağıntıyı gerektiren bir protokoldür. 

• Bağlantısız protokol: İki uç nokta arasında ileti değiş tokuşunu ya da önceden belirlen-
miş bir bağıntıyı gerektirmeyen bir protokoldür. 

TCP, bir TCP bağlantısı kuran üç iletilik bir küme nedeniyle bağlantı yönelimlidir. Benzer 
biçimde, Novell'in bir taşıma katmanı protokolü olan, Sequenced Packet Exchange - SPX 
(Sıralı Paket Değiş Tokuşu) da bağlantı yönelimlidir. Permanent Virtual Circuits - PVC'ler 
(Sabit Sanal Devreler) kullanırken, Frame Relay herhangi bir iletinin vaktinden önce yol-
lanmasına izin vermez, ancak iki Frame Relay (ekli aygıt arasındaki bağlantıyı kuran Frame 
Relay) switch'lerinin önceden tanımlanmasını gerektirir. 
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ATM PVC'İeri de, benzer nedenlerden ötürü bağlantı yönelimlidir. 

NOT Bazı belgelerde bağlı (connected) ve bağlantı yönelimli (connection oriented) terimleri geçer 
Bu terimler, eş anlamlı olarak kullanılır. Cisco belgelerinde çoğunlukla bağlantı yönelimli teriminin 
kullanımıyla karşılaşacaksınız. 

Bir çok kişi, bağlantı yönelimli teriminin anlamını güvenilir, diğer bir deyişle hata düzeltimi 
yapan bir protokolün tanımıyla karıştırır. TCP her ikisini de gerçekleştirir, ancak bir proto-
kolün bağlantı yönelimli olması hata düzeltme işlevini de yerine getireceği anlamına gelmez. 
Tablo 6-4, yaygın kullanılan protokollerden bazılarını bağlantılı ya da güvenilir olup olma-
dıklarını da bildirerek sıralamaktadır. 

Tablo 6-4 Protokol özelliklen Düzeltme ve Bağıntılar 

Veri Segmentleme ve Düzenli Veri Aktarımı 
Uygulamalar veri yollamak ister. Bazen ven küçüktür, bazı durumlarda tek bir bayt olur. Ba-
zen de, örneğin dosya aktarımında, veriyi milyonlarca bayt oluşturabilir. Farklı her tür veri 
bağlantı protokolünün yollanabilir Maximum Transmission Unit - MTU (En Büyük İletim 
Birimi) üzerinde bir sınırı vardır. MTU, veri bağlantı katmanına göre "verinin" boyutu anla-
mına gelir, bir başka deyişle bir çerçevenin veri alanındaki 3. Katman paketinin boyutudur. 
Ethernet de dahil olmak üzere, birçok veri bağlantı protokolü için MTU 1500 bayt olur. TCP, 
bir uygulamanın kendisine yollanacak milyonlarca bayt verebileceğini hesaba katarak veriyi 
segment adı verilen küçük parçalara ayırarak segmenting yoluyla bu sorunu çözmektedir. Bir 
IP paketinin en fazla 1500 bayt içerebilmesi ve IP ve TCP başlıklarının her birinin yirmişer 
bayt olması nedeniyle TCP genellikle hacimli verileri 1460 baytlık (ya da daha küçük) seg-
mentiere ayırır. 
TCP alıcısı segmentler i aldıktan sonra yeniden bir araya getirir. Verileri bir araya getirmek 
için, daha önceki bölümlerde işlendiği üzere, TCP'nin kayıp dosyaları kurtarması gerekir. 
Bununla birlikte TCP alıcısı, sırası dışında gelen seğmentleri de yeniden düzene koyar. IP 
yönlendirmesi çoklu bağlantılardaki trafiği dengelemeyi tercih ettiğinde, segmentier düzen-
siz bir biçimde alınabilir. Bu nedenle TCP alıcısının, veriyi ilk düzenine sokarak bir araya ge-
tirmek kaydıyla düzenli veri aktarımını (ordered data transfer) gerçekleştirir. İşlem basittir: 
Segmentier, her biri 1000 bayt veri içeren 1000, 3000 ve 2000 sıra numaraları halinde gelir, 
ilicı bunları hiçbir yeniden iletime gerek kalmadan düzene sokabilir. 
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IC P segmenting o ilişkin bazı terimlerden da haberdar olmanızda fayda vardır. TCP başlığı 
ve veri alanı birlikteliğine bir TCP segmenti denir. Bu terim bir veri bağlantı çerçevesi ve IP 
paketine benzer, bu terimler, sıralı katmanlarda başlık ve kuyruklara ek olarak da paketlen-
miş veriye gönderme yapar. L4PDU terimi de, TCP bir 4. Katman Protokolü olduğundan 
TCP segmenti terimi yerine kullanılabilir. 

TCP İşlev Özeti 
w 

Tablo 6-5 TCP işlevlerini özetlemektedir. 

Tablo 6-5 TCP İşlev özeti 

User Datagram Protocol (Kullanıcı Veri Bloğu Protokolü) 
UDP iletilerin değiş tokuşunu yapabilmek için uygulamalara hizmet verir. TCP'den farklı 
olarak, UDP bağlantısızdır ve güvenilirlik işlevini yerine getirmez, windowing ve alman veri-
nin yeniden düzenlenmesi işlevleri yoktur. Ancak, UDP, TCPnin, veri aktarımı, segmenting 
ve port numaraları yoluyla multiplexing gibi işlevlerini yerine getirir ve bunu yaparken ek 
yük (overhead) olacak bayt sayısı düşük olduğu için daha az işlem yükü gerektirir. 

UDP, TCPyle aynı biçimde port numaralarını kullanarak multiplexing yapar. UDP socket'le-
rinin (TCP'yle karşılaştırıldığında) tek farkı TCP yi taşıma protokolü olarak tayin etmek ye-
rine UDP taşıma protokolünü kullanmalarıdır. Bir uygulama aynı sunucu üstünde benzer 
iki port numarasını açıp birinde TCP diğerinde UDP kullanabilir (bu pek sık gerçekleşmez, 
ancak kullanımı mümkündür). Bir servis hem UDP hem de TCP taşımasını destekliyorsa her 
ikisinin kapı numaralarında da aynı değeri kullanır, bu tahsis edilmiş sayılar RFCde gösteril-
mektedir (mevcut durumda RFC 1700, bkz www.isi.edu/in-notes/rfcl700.txt). 

http://www.isi.edu/in-notes/rfcl700.txt
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UDP veri aktarımının TCP veri aktarımından farkı yeniden düzenleme ve kurtarma işlev-
lerinin bulunmayışıdır. UDP kullanan uygulamalar kayıp veriyle ilgilenmezler ya da kayıp 
veriyi kurtaracak bir takım uygulama mekanizmalarına sahiptirler, örneğin, DNS talepleri 
UDP kullanırlar çünkü DNS çözünülürlüğü başarısızlığa uğrarsa kullanıcı bir işlem daha 
gerçekleştirecektir. Bir uzaktan dosya sistemi uygulaması olan Network File System - NFS 
(Ağ Dosya Sistemi), uygulama katmanı koduyla kurtarmayı gerçekleştirecektir, bu nedenle 
UDP özellikleri NFS tarafından kabul edilir. 

Tablo 6-6, UDP ya da TCP tarafından gerçekleştirilen (ya da gerçekleştirilmeyen) tipik taşı-
ma katmanı işlevlerini karşılaştırır. 

Tablo 6-6 TCP ve UDP'nin İşlevlerinin Karşılaştırması 

Şekil 6-10, TCP ve UDP başlık biçimlerini göstermektedir. TCP ve UDP başlıklarında hem 
Kaynak port hem de Varış port'un bulunduğuna ancak UDP başlığında Sequence Numarası 
ve Acknowledgement Numarası alanlarının bulunmadığına dikkat edin. UDP'nin bu alan-
lara ihtiyacı yoktur çünkü veriyi onay ya da yeniden sıraya dizmek için numaralandırma 
ihtiyacı yoktur. 
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Şekil 6-10 TCP ve UDP Başlıkları 

* Belirtilmedi Sürece, 
Gösterilen Uzunluklar Bayt Sayılarıdır 

Sıra ve Onay alanlarını kullanmamak UDP yi bazı yönlerden TCP karşısında üstün kılar. 
Bunlardan en belirgin olanı, UDP'nin ek yük olacak daha az sayıda bayt kullanıyor olmasıdır. 
Bu denli belirgin olmasa da bir başka üstünlük noktası da, UDP'nin onay beklememesi ve 
bu yüzden onay gelene dek veriyi bellekte tutmak gibi bir işlemi gerçekleştirmemesidir. Bu 
şu anlama gelir: UDP uygulamaları onay işlemi tarafından yapay olarak yavaşlatılmazlar ve 
bellek daha çabuk rahat bırakılır. 


