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TCP/IP Protokolü 

Yard. Doç. Dr. Şirin KARADENİZ 

TCP/IP 

• TCP/IP’nin tarihi ARPANET ile başlayan 

Internetin tarihidir. 

• Adreslerin dağıtımı NIC (Network Information 

Center) tarafından yapılır. 

• Türkiye’de ise bunu ODTÜ-TUBİTAK 

yapmaktadır. 

• RFC (Request for Comments): TCP/IP 

standartlarını anlatan dokümanların genel adı. 

• Çeşitli gönüllü kuruluşlar : ISOC 

(İnternetSociety : İnternet Derneği), IAB 

(İnternet Architecture Board : İnternet Mimarisi 

Kurulu) 

TCP/IP Sorun Çözme 

• Ağ bağlantılarını kontrol edin 

• 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. 

Ping Komutu 

• Ping komutu bir bilgisayara 32 byte’lık 
bir ICMP paketi gönderir ve sonuçta 
elde ettiği raporu gösterir.  

• Ping 127.0.0.1 

Ping Komutu 

• Ping www.gazi.edu.tr 

Ping Komutu 

• Ping /?  

http://www.gazi.edu.tr/
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IPConfig Komutu 

• Tüm ip ile konfigürasyonu (MAC adres vb.) 
görmek için kullanılır. 

 

IPConfig Komutu 

• İpconfig /?  

• ipconfig /all ile tüm seçenekler görülebilir. 

 

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.  

ARP (Adres Çözümleme Protokolü) 

• Ardından paket yönlendirilir. 

• ARP adres çözümlemek istediği 

zaman tüm ağa bir ARP istek mesajı 

gönderir ve bu IP adresini gören yada 

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. 

ARP (Adres Çözümleme Protokolü) 
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Netstat Komutu 

• TCP/IP bağlantılarını, gönderilen ve 

alınan paketlerin detaylarını görmek 

için kullanılır.  

Nslookup Komutu 

• Bir adresin TCP/IP numarasını 

bulunmasını sağlar.  

Nslookup Komutu Nbstat Komutu 

• TCP/IP üzerinden NETBIOS 

bağlantılarının detaylarını görmeyi 

sağlar.  

• NETBIOS (Network Basic 

Input/Output System) : Farklı 

bilgisayarlardaki uygulamaların bir 

yerel alan ağı ile iletişim 

kurabilmelerini sağlayan program.  

 

Nbstat Komutu 


