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13.1 GİRİŞ

• TCP/IP de esas adreslemeyi IP adresleri sağlar

• Kullanıcılar IP adresleri yerine bunlara atanmış 
sembolik isimler kullanırlar

• Bu sembolik isimler aslında bilgisayarlar için 
anlamı olan IP adreslerini temsil ederler.

• Internetteki IP – Sembolik İsim ikilisine genel 
olarak  DNS (Domain Name System ) denir
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13.2 DNS TARİHÇESİ

• 1970’lerde ARPAnet birkaç yüz hosttan oluşan 
bir network olarak faaliyet göstermekteydi

• Network üzerinde hostlar hakkındaki bilgiler 
HOSTS.txt dosyasında tutuluyordu

• TCP/IP ARPAnet üzerinde çalışmaya 
başladıktan sonra ağın popülerliğide artmıştır 
ve ağ üzerinde çeşitli sorunlar ortaya çıkmaya 
başlamıştır
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Ağ Üzerinde Ortaya Çıkan Sorunlar

• Trafik ve Yüklenme(Traffic and Load)

SRI-NIC network trafiği, işlemci çalışması, yeni 
oluşan HOSTS.txt dosyasının dağıtımı gibi 
nedenlerden dolayı aşırı yüklenmeye başladı

• İsim Çakışmaları (Name Collision)

Verilen adreslerin NIC tek olduğunu garanti 
etmesine rağmen, aynı isimli Host’u eklemeyi 
engelleyen hiçbir şey yoktu. Bu da isim 
çakışmalarına ve bundan kaynaklanan servis 
hatalarına sebep oluyordu.
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Ağ Üzerinde Ortaya Çıkan Sorunlar

• Tutarlılık (Consistency)
HOSTS.txt dosyasında hızla genişleyen bir ağ 
üzerindeki tutarlılığı korumak gittikçe zor hale 
gelecekti. 
Asıl sorun bu yöntemi uygulayamamak değil, bu 
yöntemi uygulayacak mekanizmanın kötü 
olmasıydı. 
Bundan dolayı yeni bir sisteme ihtiyaç duyuldu ve 
bunun üzerinde çalışmalara başlanıldı.
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Yeni Sistem

• Yeni sistemi tasarlamak için USC’nin
(University of South California) Information
Sciences Institute sorumlusu Paul Mockapetris
görevlendirildi

• 1984’te DNS’i tanıtan RFC882 ve RFC883 
duyruldu. Bunların yerini zamanla RFCs 1034 
ve 1035 almıştır.
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Yeni Sistem

• RFC’lerde DNS, güvenlik, uygulama 
problemleri, yönetim zorlukları, dinamik 
olarak name server’ları günleme, domain 
verisinin güvenliği gibi nedenlerden dolayı 
birçok kez diğer RFC ler tarafından 
düzeltilmiştir.
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RFC(REQUEST FOR COMMENTS) nedir ?

• İnternet üzerindeki yeni teknolojiler hakkında 
bilgilendiren ve Standart olma niteliği içeren 
metinsel prosedürlerdir. 

• RFC’ler serbest olarak dağılırlar ve 
“implementor” lar için teknik tanımlama 
bilgileri sunarlar.
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13.3 DNS İSİMLENDİRME YAPISI

• Domain İsimlendirme Sistemi dağıtık bir veri 
tabanıdır.Bu sayede tüm veri tabanının 
segmentlerinin kontrolünün yerel olmasına 
izin verilir ve her segmentteki verinin, tüm 
ağdan istemci sunucu mimarisi ile erişimi 
mümkün kılınır.

• Cashing ve Replication yöntemleri ile sistemin 
güçlü, hızlı ve uygun performansta çalışması 
sağlanmaktadır.
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DNS İSİMLENDİRME YAPISI (DVM)

• “Name Server” adı verilen programlar istemci-
sunucu mekanizmasının server tarafını 
oluşturmaktadır. Veritabanının her bir 
segmenti ile ilgili bilgi içerirler ve resolver’ların
kullanımına sunarlar.

• “Resolver”lar query(sorgu) üreten ve bunları 
network üzerinde name server’lara gönderen 
ve kendileri client(istemci) üzerinde çalışan 
“library routine” leridir.
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Şekil 1: DNS Veri Tabanı Temeli

com                                  edu                  gov                            mil
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Şekil 2: DNS’te İsimlerin 
Oluşturulması

tr

edu

ege

efe

efe.ege.edu.tr
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Şekil 3: İsim Çakışması Probleminin 
Çözülmesi

com

hic haec hoc

puella puer puella

puella.hic.com puella.hoc.com 13
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13.4 DOMAIN NAME SPACE

• DNS kısaca hostların ve IP adres eşleşme bilgilerini 
tutan bir veri tabanı olarak tanımlanabilir. DNS domain 
isimleri ile indekslenmiş bir veritabanıdır.

• DNS ağacı tüm isim uzayını oluşturur. Bu uzay DNS teki 
“root” tan türeyerek ağaç şeklinde devam eder. Aynı 
seviyedeki node’lar kardeş(sbling) , bunların alt 
node’ları ise cocuk(chield) olarak adlandırılır. 

• DNS kardeş isimlerinin farklı olmasını şart koşar. Bu 
sayede DNS’teki her node garanti bir şekilde tekil 
olarak tanımlanmış olur.
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Şekil 5: Domain Adres Uzayı 
Hiyerarşik Yapısı

arpa                         com           edu       gov         mil               org
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Domain’ler

• DNS isim uzayı ağacında bir “alt ağaç” olarak 
tanımlanabilir.Bir domain’in, “domain ismi” bu 
domain’in üstünde yer alan domain’lerin
adlarının toplamıdır.

• DNS adres uzayı ağacındaki altağaçta bulunan her 
domain adı, domain’in bir parçası olarak kabul 
edilebilir.

• DNS yöneticisi olan Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers (ICANN) 
Internet’in domain-name sistemi ile ilgili 
çalışmaları yapmakla sorumlu kuruluştur.
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Şekil 6: “purdeu.edu” domain’i ve 
birden çok domaindeki bir düğüm

arpa                         com           edu       gov         mil               org

ca perdue

pa

pa.ca.arpa node ca.arpa domain     perdue.edu
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Delegation (Yetkilendirme)

• Bir alt domain’in yönetimini başka sunucuya 
devretme işlemine “delegation” denir. Bir 
yöneticinin bir projeyi parçalara ayırıp, farklı 
kişilere yükümlülükler vermesi gibi.

• “Administration” ı merkezi olmaktan 
kurtarmaktır delegationdaki amaç.

• Organizasyonda kolaylık sağlar.
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Name Server ve Zone’lar

• “Name Server” domain name space hakkında bilgi 
tutan program olup, bir dosyadan ya da başka bir name 
server’dan yükledikleri domain’in bir alt parçası 
niteliğinde olan ve “zone ” adı verilen (bölgeler) 
hakkında bütün bilgileri içerir.

• Name server’lar bir “zone ” un yönetiminden ya da 
başka bir deyişle bu “zone” a ait bilgisayarların IP 
numaralarını döndürmekten sorumludur.

• “Zone” bir domain’in bir “name server”da tanımlanmış 
bir alt parçasıdır. Yani bir domain’in, yönetimi başkasına 
devredilmiş bir alt domain’idir.

• Bazı durumlarda zone, domain name ve ona ait bazı alt 
domain’leri beraber içerebilir.
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13.5 DNS İSİMLENDİRME PROSEDÜRÜ 
ÖRNEĞİ

• Domain isimleri, kesin belirleyici bölümü isim 
dizisinin en sağında olarak şekilde hiyerarşik 
yapıya sahiptir.

• efe.ege.edu.tr adresini ele alalım. Burada “efe” 
bilgisayarın adıdır. Diğer kısımlarda 
hiyerarşideki üst yapıları belirtir.

• Bir domain isminin kaç bölümden oluşacağı, 
DNS tam olarak belirlememiştir.
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Domain Adındaki Simgelerin Anlamı

• com  :  Ticari işletme
• edu   :  Eğitim Kurumu
• gov   :  Kamu Hizmeti veren kurumlar
• mil    :  Askeri kuruluşlar
• net    :  Ağ Hizmeti veren kuruluşlar
• org    :  Sivil Toplum Örgütleri
• gen   :  “ilk gelen alır” ilkesine göre verilir
• int :  Uluslar arası kuruluşlar (Ör: nato.int)
• k12    : Ortaöğretim kuruluşları
• nom :  Bireysel kullanımı için alan adı 
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Coğrafik Yerleşimin İsimlendirmede 
Kullanımı

• DNS, bilinen organizasyonel (kuruluş) yapısının 
yanında işletmelere coğrafik özelliklerine göre 
kayıt olma izni de verir. club.bor.iz.tr gibi…

• Bazı ülkelerde ise coğrafik ve organizasyonel
isimlerin kombinasyonu kullanılır. ac.uk gibi…

• DNS’in en önemli özelliklerinden biri kullanıcılara 
özerklik sağlamasıdır. Sistem herhangi bir merkezi 
otoriteyi bilgilendirmeden müesseselere kendi 
bünyelerindeki bilgisayarlarına keyfi isim verme 
ve değiştirme izni verir.
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13.6 DNS İSTEMCİ/SUNUCU MODELİ

• İnternet bağlantısına sahip çoğu kuruluş bir 
“Domain Name Server” bulundurur.

• Her bir ”DNS-Server”, kendisini diğer “DNS 
server”lara bağlayan bilgileri içerir; sonuçta 
tüm serverlar dizisi, büyük ve koordineli bir 
”isim veritabanı”nı oluşturur. 

• Gelen sembolün IP karşılığını bulup çevirmek 
kullanıma örnek olarak gösterilebilir. 
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13.7 DNS SUNUCU HİYERARŞİSİ

• Hiyerarşinin en üstünde bir “root server” yer 
alır. 

• Olası tüm domain isimlerini içermemesine 
rağmen root server, diğer sunuculara nasıl 
erişileceği bilgisini içerir.

• Bir sunucunun DNS  hiyerarşisinde tek bir 
seviye ile sınırlandırılması veya tüm seviyeleri 
kapsaması söz konusu değildir.
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Şekil 7: Bir DNS Sunucu Hiyerarşisi

root server

ağırvasıta.otosatis.com                                                         otosatis.com
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com

otosatis

otomobil
ağırvasıta

kamyon otobüs kamyonet



Referans Yerelliği Prensibi ve Çoklu 
Sunucular

• Referansın yerelliği prensibi (locality of reference
principle)  domain isimlendirmeye uygulanır ve birden 
fazla sunucunun neden daha verimli çalıştığını açıklar.

• DNS’te referansın yerelliği iki şekilde öngörülür

1) Yerel bir kullanıcı yerel bilgisayar isimlerine uzak 
bilgisayar isimlerinden daha çok başvurma 
eğilimindedir.

2) Bir kullanıcı aynı kümedeki isimlere tekrar tekrar 
bakma eğilimindedir.

• Trafiğin yüksek olması beklenen hiyerarşilerde çoklu 
sunucu kullanmak daha iyidir.
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13.8 BİR İSMİN ÇÖZÜLMESİ
(Resolving a Name)

• Bir “domain name”in, eşleniği olan IP adresine 
çevrilmesi işlemine “domain ismi çözümleme” adı 
verilir.

• DNS sunucusundan istemde bulunacak bir 
istemci, “IP adrese dönüştürülecek” adresi bir 
“DNS istem mesajı”nın içerisine koyar ve mesajı 
yerel sunucuya gönderir ve cavabın yer aldığı DNS 
cevabı’nı sunucudan beklemeye başlar.

• DNS sunucusu ile iletişimde daha az yük getirdiği 
için genelde UDP kullanılır ve istemciler bu yönde 
ayarlanmıştır.
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Şekil 8: DNS Hiyerarşisi ve Resolving

root server

edu server                                      org  server

Gatech.edu server                                                             x.org server

cc.gatech.edu                                                                   me.gatech.edu server

ftp.x.org

Burdell.cc.gatech.edu      pascal.cc.gatech.edu                                   einstein.me.gatech.edu
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Recursive ve NonRecursive

• İstemci , kendi yerel isim sunucusuna tek bir 
istekte bulunabilir ve bu “isim sunucu” bilgiyi 
bulma sorumluluğunu üstlenir. Yanıtı bulmak, 
istemci adına sunucunun ilave sorgular 
yapmasını gerektirir. Yerel isim suncusu yanıtı 
istemciye ulaştırır. Bu yaklaşım recursive bir 
yaklaşımdır.

• NonRecursive yaklaşımda diğer domainlere
sorgu için başvurulmaktadır. 

29
Ege Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

Tuğrul Aşık Aralık 2010



13.9 DNS PERFORMANSINA İLİŞKİN 
YAKLAŞIMLAR

1 ) Sunucu kopyası tutmak (replication)

Her “root server”ın kopyası tutulur. Interner’e
yeni bir site bağlandığında, sitenin bağlı 
olduğu yerel DNS sonucusu root serverları 
kapsamında yeni düzenlemeyi ayarlar.

Pratikte coğrafik olarak en yakın olan sunucu 
en hızlı cevabı verir.

30
Ege Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

Tuğrul Aşık Aralık 2010



DNS PERFORMANSINA İLİŞKİN 
YAKLAŞIMLAR (DEV.)

2 ) İsimleri bellekte tutmak (DNS cashing)

• İlk yöntemden daha etkindir. Aynı adresleri 
aynı yönergeleri kullanma eğiliminden dolayı.

• Her “server” isimleri bir “cache”te tutar. 
Herhangi bir yeni isim eşleştirildiğinde, onun 
bir kopyası kendi “cache”ine yerleştirilir.

• Bir eşleştirme işlemi geldiğinde önce cache
kontrol edilir daha sonra gerekiyorsa başka 
sunucuya başvurulur.
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