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كه هر كدام روي ديگير  - 2يا سطح 1براي كاهش پيچيدگي طراحي، اغلب شبكه ها مجموعه اي از چند اليه

طراحي مي شوند. تعداد اليه ها، نام هر اليه، محتواي آن و كاري كه هر اليه انجام مي دهد از  –قرار مي گيرند 

شبكه اي به شبكه ديگر متفاوت است. وظيفه هر اليه ارائه سرويس هاي خاص به اليه هاي باالتر و پنهان كردن 

كه سرويس هاي خاصي را در  است 3جزئيات كار از ديد آن ها است. در اين مفهوم هر اليه يك ماشين مجازي

  اختيار اليه هاي باالتر مي گذارد.

پروتكل «ماشين ديگر حرف مي زند. قواعد و قراردادهاي اين ارتباط را  nيك ماشين هميشه با اليه  nاليه 

مي نامند. در ساده ترين حالت، پروتكل عبارت است از قرادادهاي توافق شده بين دو طرف براي » n 4اليه 

و پيشبرد يك ارتباط. در شكل ؟ يك شبكه پنج اليه به تصوير كشيده شده است. به اجزايي كه در يك  برقراري

گفته مي شود. همتاها مي توانند پروسس هاي نرم افزاري، وسائل سخت افزاري و يا حتي دو  5همتااليه هستند، 

  رار مي كنند. شخص باشند. اين همتاها هستند كه با استفاده از پروتكل با هم رابطه برق
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دوام بياورد، آيا انتقال همزمان در هر دو جهت امكان پذير باشد يا خير و ... . مسائل طراحي در اين اليه عمدتا از 

  رار دارد) هستند.نوع مكانيكي، الكتريكي، تايمينگ (همزماني)، و رسانه فيزيكي انتقال (كه زير اليه فيزيكي ق

  )layer	link	dataاليه پيوند داده (
مهمترين وظيفه اين اليه، تبديل خط فيزيكي پر از خطا به يك خط ارتباطي عاري از خطا براي اليه باالتر  

است، يعني اليه شبكه. اين كار را با شكستن داده هاي ورودي به بسته هاي كوچك چند صد هزار بايتي (كه 

يك ميده مي شوند)، و ارسال آن ها انجام مي دهد. وقتي گيرنده هر بسته را دريافت مي كند، نا 12فريم داده

  به فرستنده باز پس مي فرستند، تا آنرا از دريافت صحيح بسته مطلع كند. 13فريم تصديق دريافت
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13 Acknowledge frame 
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  )Layer	Transportاليه انتقال (
كوچكتر (در صورت نياز)، ارسال آن به  اصلي ترين وظيفه گرفتن داده ها از اليه باالتر، تقسيم آن به قطعات  

  اليه شبكه، و حصول اطمينان از دريافت صحيح آنها در طرف مقابل است.

   )Layer	Sessionاليه نشست (
  اجازه مي دهد تا بين كاربران در ماشين هاي مختلف نشست برقرار شود. 

  )Layer	Presentationاليه نمايش (
توجه خود را روي ساختار پيام ، اليه نمايش دارند عمدتا با بيت ها سر و كاربر خالف اليه هاي پايين تر، كه 

ها و مفهوم آنها متمركز مي كند. براي اينكه كامپيوتر هايي با ساختارهاي متفاوت داده بتوانند با هم ارتباط 

يه نمايش مديريت برقرار كنند، ساختار پيام هاي مبادله شده بايستي كامال مشخص و استاندارد باشد. وظيفه ال

  اين ساختارها در سطح باالست.

	 )Layer	Applicationاليه كاربرد (
بسياري از پروتكل هاي مورد نياز كاربران در اين اليه قرار دارد، كه از معروفترين آنها مي توان به پروتكل 

HTTP استفاده از پروتكل  اشاره كرد. وقتي مرورگر وب مي خواهد صفحه اي را باز كند، نام آن صفحه را با

HTTP  به سرويس دهنده وب مي فرستد؛ سرويس دهنده وب نيز با همين پروتكل صفحه را به مرورگر بر مي

نيز جزو  SMTPو  POP، و پروتكل هاي پست الكترونيك NNTP، پروتكل انتقال خبر FTPگرداند. پروتكل 

  پروتكل هاي كاربردي هستند. 

  TCP/IPمدل مرجع 
اين مدل به گونه اي طراحي شده حتي در صورت از بين رفتن بخشي از زير شبكه هاي آن، بتواند بدون وقفه 

به كار خود ادامه دهد. بعبارت ديگر، هدف اين است كه دو كامپيوتر ماداميكه كار مي كنند، بايد بتوانند با هم 

نها از مدار خارج شوند). عالوه بر آن، اين مدل ارتباط داشته باشند (حتي اگر تعدادي از ماشين هاي واسط بين آ

 ان واقعي) برآيد.زببايد بتواند از عهده طيف وسيعي از كاربرد هاي متنوع (از انتقال فايل گرفته تا مكالمه 
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