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المحاضرة رقم ()5

المواضيع االساسية:
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 مفاهيم اساسية
 نموذج ( )OSIالمرجعي
 طبقات نموذج  OSIومهامها
مفاهيم اساسية

برتوكوالت الشبكة:
في بعض الحاالت تتالف الشبكه من كمبيوترات متماثله تستخدم نفس اصدار نظام التشغيل ونفس
التطبيقات تماما في حين ان شبكات اخري يمكن ان تتالف من حواسيب مختلفه التي تستخدم برامج
مختلفه كليا قد تعتقد ان االتصال بين الكمبيوترات المتماثله اسهل بكثير من تلك المختلفه لكن مهما
كانت الكمبيوترات المربوطه علي الشبكه والبرامج التي تستخدمها هذه الكمبيوترات المهم هو وجود لغه
مشتركه بينها حتي تتفاهم مع بعضها تسمي هذا اللغات المشتركه برتوكوالت ) (protocolsوتستخدم
الكمبيوترات الكثير منها حتي في ابسط عمليات تبادل البيانات يمكن ان يكون برتوكول الشبكه بسيطا
نسبيا اومعقدا جدا في بعض الحاالت يكون البرتوكول مجرد شيفره صغيرة تنسق عملية انتقال البيانات.
في معظم الحاالت تقوم البرتوكوالت علي معايير عامه تطورها لجان مستقله وليس شركه تضمن هذه
المعايير العامه إمكانيه استخدامها من قبل مختلف انواع االنظمه دون ان تكون خاضعه لشركه او جهه
معينه.
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اشعار باستالم الرزم ): (packet acknowledgment
هو ارسال رساله رد من قبل المستقبل تؤكد استالم الحزمة ( .)packetالحزمة هي الوحده االساسيه من
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قبل البيانات المنقوله عبر شبكه محليه .LAN
التحكم بالجريان ):( FLOW CONTROL
توليد رسائل من النظام المستقبل تطلب من النظام المرسل اسراع اوابطاء النقل.
الكشف عن االخطاء ): ( ERROR DETECTION
تضمين شيفره خاصه في الحزمة ليستخدمها النظام المستقبل للتحقق من ان محتويات الرزمه لم تتضرر
اثناء النقل.
تصحيح االخطاء ): ( ERROR CORRECTION
توليد رسائل من قبل النظام المستقبل تعلم المرسل بوجود مشكلة في استقبال حزمة معينه .
ضغط البيانات ):(DATA COMPRESSION
اليه لتخفيض حجم البيانات المنقوله عبر الشبكه عن طريق تشفيرها باستخدام مفتاح يغرفه النظام
المستقبل.
تغليف البيانات :
تحدث التفاعالت بين البروتوكوالت العاملة علي مختلف الطبقات .عملية التغليف هي عملية تقوم بها
البرتوكوالت و ذلك باضافة مايسمي بالترويسة لكل حزمة وفي بعض االحيان تزييل في اخر الحزمة.
ينتج م التغليف حزمة بيانات جديدة تسلم لبرتوكول الطيقة االخري.
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نموذج ( )OSIالمرجعي
يوصف نموذج  OSIالمرجعي )  (OSI Reference Modelالعمل الشبكي وكانه مقسم الي سبع
طبقات .يسهل هذا البناء النظري ( الطبقات) تعلم وفهم المفاهيم التي ينطوي عليها عمليتي االرسال و
االستقبال .يتكون النموذج من سبعة طبقات منفصلة  .تقوم كل طيقة من خالل برتوكوالت معينة بدور
معين لتنفيذ عملية ارسال او استقبال البيانات .في اعلي النموذج ذو السبعة طبقات يوجد التطبيق الذي
يحتاج للوصول الي مورد علي الشبكه وفي االسفل يوجد وسيط الشبكه مع حركه البيانات باتجاه االسفل
في النموذج .تقوم البرتوكوالت العامله علي الطبقات بتحضير البيانات وتغليفها لنقلها عبر الشبكه .بمجرد
ان تصل ا لبيانات الي وجهنها تنتقل لالعلي عبر طبقات النظام المستقبل حيث تودي نفس البرتوكوالت
نفس العمليات بشكل عكسي.
في العام  2891نشرت المنظمه العالميه للمعايره International Organization Standardization
) (ISOالمعروفه االن بدائره معاييره االتصاالت Telecommunications Standardizations
 Sectorفي اتحاد االتصاالت العالمي وثيقه باالسم the Basic Reference Model For Open
( Systems INTERCONNECTIONالنموذج المرجعي االساسي لربط االنظمه المفتوحه ) النموذج
المشروح في تلك االوثيقه قسسم وظائف شبكات الكمبيوتر الي سبع طبقات  .معظم البرتوكوالت المستخدمه
في ايامنا هذه ظهرت قبل نموذج  OSIولهذا فهي التطابق تماما البنيه ذات الطبقات السبع .فمثال في
معظم الحاالت يؤدي البرتوكول الواحد وظائف طبقتين او اكثر في النموذج والحدود بين البرتوكوالت
التطابق تماما الحدود بين الطبقات في نموذج  osiعلي كل ظل النموذج اداه ممتازه لدراسه الشبكات
وكثي ار مايشير الخبراء للوظائف والبرتوكوالت المقترنه بطبقات معينه .يمكن ايجاز النموذج في النقاط االتية :
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 يتكون ( )OSIمن سبعة طيقات هي ( الفيزياءية  ،الربط  ،الشبكة  ،النقل  ،الجلسة  ،التمثيل ،
التطبيقات )
 تم تصميمه بواسطة ( )ISOكمقياس مرجعي للشبكات واالتصاالت المفتوحة و ذلك لضبط
التصميمات الشبكية ( -االجهزة و البرتوكوالت و البرامج) -المنتجة من عدة مصنعين او شركات
مختلفة ( )Different vendorsوذلك لمساعدة المستخدمين الختيار المنتج المالئم دون الحوجة
للتقيد بشركة واحدة.
 تقوم كل طبقة بدور معين في عمليتي االرسال و االستقبال وتحول البيانات للطبقة التي تليها.
 تكون عملية االرسال حسب النموذج من اعلي الي اسفل وتكون عملية االستقبال من اسفل الي
اعلي.

 تهتم الطبقات العليا بالبرمجيات والتطبيقات (  )Upper layers or Software Layersبينما
تهتم الطبقات الدنيا بالعتاد (.) Lower Layers or Hardware Layers
 تتكون كل طبقة من عدة برتوكوالت للقيام بمهام محددة تخدم الوظيفة الكلية للطبقة.
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 فكرة النموذج في شكله العام ماخوذ من نظام البريد والمراسالت اليدوي المستخدم قديما حيث يتم
تجميع الرسائل و تغليفها و ارسالها من نقطة بريد الي اخري الي ان تصل الي وجهتها.
 تكون عمليتي االرسال والتغليف خالل طبقات النموذج وفق المخطط في الشكل ادناه.
المستقبل

المرسل


التطبيقات

التطبيقات

التمثيل

التمثيل

الجلسة

الجلسة

الشبكة

الشبكة

الربط

الربط

الفيزيائية

الفيزيائية
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وسط االتصال والربط
تكون عملية التغليف خالل الطبقات وفق الشكل االتي  ،حيث تضيف (في حالة االرسال) او تزيل (في
حالة االستقبال) كل طبقة الغالف والترويسة ( )Headerالخاصة بها:
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اهداف نموذج (:)OSI
 .2ضمان نقل البيانات عبر الشبكة بطريقة امنة وسليمة.
 .1توفير نفقات عرض الحزمة الدولي.
 .1توفير جودة أفضل لخدمة نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنتVoIP.
وتوسع الشبكة
 .0إدارة الخدمة ّ
 .5التوافقية بين االنظمة
 .6امكانية تحاشي مشكلة تعارض االنظمة من مصنعين مختلفين ( Different Vender
.)Conflict

الطبقه الفيزيائيه (:)Physical Layer
الطبقه الفيزيائيه ) (physical layerفي اسفل نموذج  OSIوكما يستدل عليها من اسمها هي الطبقه التي
تحدد طبيعه عناصر اجهزه الشبكه كنوع الوسيط المستخدم طريقه تنصيب ) (Installالشبكه وطبيعه
االشارات المستخدمه لنقل البيانات الثنائيه عبر الشبكه .تحدد الطبقه الفيزيائيه ايضا نوع محول الشبكه
) (network interface adapterالواجب تنصيبه في كل كمبيوتر ونوع المجمع المركزي او المبدل
الواجب استخدامه  .تتضمن خيارات الطبقه الفيزيائيه انواعا مختلفه من الكبالت النحاسيه ااوااللياف
البصريه حين تختار برتوكوال لطبقه ربط البيانات عليك ان تستخدم مواصفات الطبقه الفيزيائيه التي يدعمها
البرتوكول الذي اخترته  .علي سبيل المثال البرتوكول  Ethernetهو برتوكول طبقه ربط البيانات يدعم
عده خيارات مختلفه للطبقه الفيزيائيه .حيث انه يمكنك استخدم احد نوعين من الكبالت المحوريه )(coaxial
مع البرتوكول  Ethernetاي نوع من كبالت الزوج المجدول ) (twisted pairاوكبل ليف بصري.
تتضمن مواصفات كل واحد من هذه الخيارات قد ار كبي ار من المعلومات التفصيليه حول متطلبات الطبقه
الفيزيائيه مثل تحديد نوع الكبل والوصالت لمستخدمه بدقه تامه طول الممكن عدد المجمعات المركزيه
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الممكن استخدامها والكثير من العوامل االخري هذه الشروط الخاصه ضروريه ليعمل البرتوكول بشكل
صحيح .علي سبيل المثال اذا كان جزء من الكبل طويال جدا قد اليستطيع نظام  Ethernetاكتشاف
التصادمات بين الحزم حين اليكون النظام قاد ار علي الكشف عن االخطاء وبالتالي لن يستطيع تصحيحها
فتضيع البيانات.
في حين ان ان بعض مواصفات الطبقه الفيزيائيه تتحدد في معيار برتوكول طبقه ربط البيانات بعضها
االخر يتحدد في مواصفات مستقله .من اكثر مواصفات الطبقه الفيزيائيه استخداما المعيار commercial
 Building Telecommunications Cabling Standardمعياري تمديد كبالت االتصاالت في
االبنيه التجاريه الذي نشره ( American National Standardsمعهد المعايير العالميه االمريكيه )
) ( Telecommunications Industry Associationجمعيه صناعه االتصاالت البعيده ) تتضمن
هذه الوثيقه مواصفات تفصيليه للبعد المطلوب عن مصادر التشويش الكهرومغنطيسي وتوصيات اخري
عامه حول توصيات الكبالت.
العناصر االخري المتعلقه باالتصال والتي يمكن العثور عليها في الطبقه الفيزيائيه نوع االشاره المستخدمه
لنقل البيانات عبر وسيط الشبكه .بالنسبه للكبالت ذات االسالك النحاسيه تكون االشارات علي شكل
نبضات ضوئيه االنواع االخري من وسيط الشبكه الالسلكية يمكن ان تستخدم الترددات الراديويه النبضات
تحت الحمراء باالضافه للطبيعه الفيزيائيه لالشارات تحدد الطبقه الفيزيائيه نظام الترميز (signalling
) schemeهو نموذج الشحنات االلكترونيه اوالنبضات الضوئيه المستخدمه لترميز البيانات الثنائيه
المتولده عن الطبقات االعلي  .تستخدمه انظمه  Ethernetنظام ترميز يسمي Manchester encoding
وانظمه  Tokeningتستخدم نظاما يسمي . Differential Manchester
باختصار تقوم الطبقة الفيزيائية باالتي:

 0202عبد الدائم محمد صالح Lecture Notes -

Page | 8

جامعة كري

 .2مسؤلية عن العتاد ( )Network hardwareومكوناته
 .1تحويل االشارات الي رقمية ( )4،2في حالة االستقبال
 .1تحويل البيانات الرقمية ( )4،2الي اشارات في حالة االرسال
 .0عملية الترميز ()Coding/encoding
 .5تمرير البيانات من  /الي الطبقة العليا
تنتمي الكوابل  ،المجمعات  ،المكررات ( ، )Repeatersمحوالت االشارات  ،المضمنات
( ،)Modulatorو جميع االجهزة الخاملة ) (Passive Componentsللطبقة الفيزيائية.
طبقه ربط البيانات ( :)Data- Link Layer
هي الطبقة الثانية في نموذج ( . )OSIالبرتوكول العامل علي طبقه ربط البيانات هو الوسيط بين
اجهزه الشبكه وبرامجها .في الكمبييوتر تمرر برتوكوالت طبقه الشبكه بياناتها نحو االسفل الي برتوكول
طبقه ربط البيانات الذي يحزمها الرسالها عبر الشبكه .حين تستلم االنظمه االخري علي الشبكه البيانات
المرسله يعالج برتوكول طبقه البيانات هذه البيانات وبمررها العلي الي طبقه الشبكه.
حين تكون بصدد تصميم وبناء شبكه محليه ستجد ان برتوكول طبقه ربط البيانات هو اهم عامل تقريبا
في تحديد االجهزه الت يتوجب عليك شراؤها وكيفيه تنصيبها لتنفيذ برتوكول طبقه ربط البيانات ستحتاج
لالجهزه والبرامج التاليه:
محول شبكه (حين يكون المحول عباره عن بطاقه منفصله مثبته في منفذ يسمي عندئذ بطاقه شبكه NIC
او network interface card
برنامج تشغيل لمحول الشبكه.
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مجمعات مركزيه) (hubsشبكه في بعض الحاالت.
ان كال من محول الشبكه والمجمعات المركزيه مصممه لبرتوكوالت معينه في طبقه ربط البيانات واليمكن
استبدالها بمنتجات اخري مصممه لبرتوكوالت اخري بعض الكبالت تكون خاصه ايضا برتوكوالت معينه
في حين ان بعضها االخر يمكن استخدامه مع برتوكوالت مختلفه.
اكثر برتوكوالت طبقه البيانات استخداما للشبكات المحليه هي  Ethernetو  Token Ringوبعض
البرتوكوالت االخري مثل ( Fiber Distributed Data interfaceواجهه البيانات الموزوعه باستخدام
ليف بصري ).
يقوم برتوكول طبقة الربط بالمهام التالية:
( )2في حالة االرسال تسليم البيانات الجهزة الشبكة او وسط االرسال باستخدام الموائمة الالزمة
حسب طبيعة العتاد(.)Interfacing
( )1في حالة االستقبال استالم البيانات من اجهزة الشبكة باستخدام الموائمة الالزمة.
( )1تحديد مكونات الطبقة الفيزيائية  ،كما ذكر سابقا في برتوكول طبقة الربط هو الذي يحتم ويحدد
نوعية العتاد الذي يجب ان يعمل في الشبكة .حيث يقوم البرتوكول يتحديد:
أ.

نوعية المكررات

ب .طول الكلمة
ت .انواع الكوابل
ث .اطوالها
ج .المسافات التي يمكن ان تنتقل فيها البيانات

 0202عبد الدائم محمد صالح Lecture Notes -

Page | 10

جامعة كري

ح .سرعة النقل وعرض الحزمة.
خ .وكل مايتعلق بربط العتاد بالبرمجيات
( )0تنسيق وتكوين ما يعرف باالطار ) ، (Frameحين يستلم برتوكول طبقة الربط البيانات من
الطبقة العليا (من طبقه الشبكه) يقوم برتوكول طبقة الربط باضافة ترويسه وتذييل علي البيانات
القادمة قبل ارسالها  .البيانات الناتجة يتم تشكيلها فيما يعرف باالطار ( .)Frameيتكون االطار
من ترويسة و تزييل و كما مبين في الشكل ادناه ، .وهي عبارة عدة حقول اشهرها:
 .aعنوان المرسل
 .bعنوان المستقبل
 .cالبيانات و حقل ألتحكم
يحتوي حقل التحكم علي عدة حقول فرعية تقوم بوظائف محددة وتختلف باختالف برتوكول طبقة الربط
العامل)  .( Ethernet or Token Ringتستخدم برتوكوالت طبقة الربط  ،طريقة عنونة تسمي العنونة
الفيزيائية او عنوان الوصول ( )MAC Addressو هي عبارة عن  09بت ( )48 Bitمن االصفار واالحاد
تميز كل جهاز في الشبكة عن االجهزة االخري .اذن المقصود بعنوان الوجهة وعنوان المصدر في االطار
ماهو اال العنوان الفيزيائي للجهاز والمستقبل و المرسل علي التوالي.

من المهم ان تفهم ان برتوكوالت

طبقه ربط البيانات محصوره باالتصاالت مع اجهزة علي نفس الشبكه المحليه فالعنوان العتادي في الترويسه
يشير دائما الي كمبيوتر علي نفس الشبكه المحليه حتي ولو كانت الوجهه النهائيه للبيانات هي نظام علي
شبكه اخري.

عنوان
المرسل

التحكم

البيانات

عنوان
الوجهة

رسم توضيحي Data Link Frame 1
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اليه للتحكم بالوصول الي وسيط الشبكه  ،تقوم بروتوكوالت الطبقة الربط بتحديد تضمين الحزمة في اإلطار
واألساليب الالزمة لتشغيل الحزمة المضمنة وايقافها في كل وسط .ويسمى األسلوب المستخدم لتشغيل
اإلطار وايقافه في الوسائط بطريقة التحكم في الوصول إلى الوسائط ، (Media Access Control).عند
انتقال الحزم من المصدر إلى الوجهة ،عادةً ما تمتد عبر شبكات مادية مختلفة ويمكن أن تشتمل هذه
الشبكات المادية على أنواع مختلفة من الوسائط المادية مثل األسالك النحاسية واأللياف الضوئية وشبكة
السلكية تشتمل على إشارات كهرومغناطيسية وترددات السلكية وموجات دقيقة وارتباطات األقمار
الصناعية .ايضا الية الوصول تحدد اولوية االجهزة في استخدام الوسط المشترك لعملية االرسال خصوصا
في طبوغرافيات الخطية والنجمة و الحلقة .وتقوم طبقة ارتباط بيانات  OSIبدور إعداد الحزم القادمة من
طبقة الشبكة وتنسيقها حتى يتم إرسالها والتحكم في وصولها إلى الوسائط المادية .تقوم طرق التحكم في
الوصول إلى الوسائط ،والتي تصفها بروتوكوالت طبقة ارتباط البيانات ،بتعريف العمليات التي تستطيع
أجهزة الشبكة من خاللها الوصول إلى وسائط الشبكة ونقل اإلطارات في بيئات شبكات متنوعة.
وبدون طبقة ارتباط البيانات ،فإن بروتوكول طبقة الشبكة ،مثل ، IPسوف يتعين عليه إجراء ترتيبات
لالتصال بكل نوع من الوسائط التي يمكن أن توجد على طول مسار التسليم .عالوة على ذلك ،سوف
ينبغي على  IPأن يتكيف مع كل تطوير لتقنية شبكات أو وسط جديد .وهذه العملية من شأنها أن تؤثر
على ابتكار وتطوير البروتوكوالت ووسائط الشبكات .وهذا هو السبب الرئيسي الستخدام األسلوب المعتمد
على الطبقات في مجال الشبكات.
اشهر نوعين للتحكم في الوصول هما:
(أ) طريقة الوصول بالعالمة ).(Token Ring
(ب)

طريقة الوصول باستخدام متحسس الناقل (.)CSAM/CD
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( )5من الوظائف االخري لالطار) (frameفي طبقه ربط البيانات هي ان يتعرف علي برتوكول
طبقه الشبكه الذي ولد رزمه البيانات حيث يستطيع اي كمبيوتر استخدام عده برتوكوالت علي
نفس طبقه الشبكه ويحتوي اطار برتوكول طبقه ربط البيانات عاده رم از (في حقل التحكم) يحدد
اي هذه البرتوكوالت قد ولد بيانات الحزمة وعن طريقها يستطيع برتوكول طبقه ربط البيانات في
النظام المستقبل معرفه البرتوكول المناسب في طبقه الشبكه الذي عليه تمرير البيانات اليه.
( )6من الوظائف ايضا ان يقدم برتوكول طبقه الربط معلومات للكشف عن االخطاء .تاخذ معلومات
الكشف عن االخطاء شكل حسابات معينة تسهل اكتشاف الخطأ وعادة ما تكون بواحد من طريقتين:
(أ) كشف الفائض الدوري ())Calendric Redundancy Check (CRC
(ب) كشف مجموع الرزم ()Check Sum
(ج) كشف التطابق )(Parity Check
(د) او اي طريقة اخري او خواززمية لكشف الخطأ (.)FEC
طبقة الشبكة (:)Networks Layer
طبقة الشبكة هي الطبقة الثالثة في نموذج االتصال المعياري) ، (OSIتقع اعلي طبقة ربط
البيانات وتحت طبقة النقل ،وظيفة هذه الطبقة بالوظائف التالثة:
 .2التغليف  ،يقوم برتوكول طيقة الشبكة باستالم البيانات من الطبقة العليا و يقوم باضافة ترويسة
وتغليف البيانات في شكل حزمة ( )Packetكما في الشكل ادناه.
عنوان
المرسل
(منطقي)

التحكم

البيانات
القادمة
من النقل

عنوان
الوجهة
(منطقي)

رسم توضيحي  2جزمة البيانات طيقة الشبكة ()Network layer Packet
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 .1والعنونة المنطقية  ,بضيف برتوكول طبقة الشبكة عنوانين للحزمة بعد تغليفها  ،احدهما عنوان
الوجهة و االخر عنوان المصدر  .يسمي العنوان في هذه الطبقة بالعنوان المنطقي Logical
Address

 ،وعادة يتكون من  11بت او اكثر .تعتمد العنونة المنطقية علي نوع برتوكول

طبقة الشبكة المستخدم.
 .1التوجيه ( ،)Routingويعني به عملية تحديد المسار االقصر ) (short pathلتوصيل الرسالة
من مصدرها الي وجهتها .تقوم بهذه المهمة نوعين من البرتوكوالت :برتوكوالت التوجيه االساسية
Routing Protocolsوالبرتوكوالت المساعدة ( )Auxiliary Routing Protocolsمثل
 IPX,IPو  RIP,OSPF, IGRPعلي التوالي.
 .0وتشكيل حزم البيانات  ,وهذه العملية قد تشمل عند االرسال عملية استالم الحزم من الطبقة العليا
و اجراء عملية التقسيم ( )Segmentationالي حزم مناسبة وتسليمها لبرتوكول الطبقة الدنيا او
استالم الحزم عند االستقبال من الطبقة الدنيا و القيام بتجميع الحزم الصغيرة الي حزم كبيرة
( )Assemblyلتسليمها لبرتوكول الطبقة العليا .ايضا تتم في بعض الحاالت ما يعرف
الـ Windowingو هو تقسيم البيانات الي حزم صغيرة بحجم معين () يتفق عليه المرسل والمستقبل.
في كل الحاالت تسمي وحدات بيانات البروتوكول في هذه الطبقة حزمة البيانات (.)Packet
تنتمي البروتوكوالت العاملة في هذه الطبقة إلى عائالت مختلفة مثل بروتوكوالت التوجيه التي تقدم خدمات
التوجيه ،كبروتوكول المسار األقصر ( )short pathوبروتوكول التوجيه المحسن بين البوابات
الداخلية ) (EIGRPوالبروتوكوالت التي تقدم وظائف العنونة المنطقية وتشكيل الررزم ،والتي تسمى بعائلة
وجهة مثل اإلصدارين الرابع ) (IPv4والسادس ) (IPv6من بروتوكول اإلنترنت و برتوكول
الم ّ
البروتوكوالت ُ
تكمل وظائف هذه الطبقة مثل بروتوكول
 ،IPXأو البروتوكوالت المساعدة التي تقوم بوظائف إضافية ّ
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رسائل التحكم في شبكة اإلنترنت ) (ICMPوبروتوكول إدارة مجموعة اإلنترنت) . (IGMPوبرتوكول
.RIP
 .5اكتشاف الخطاء تحتوي بعض برتوكوالت طيقة الشبكة علي خوارزمية الكتشاف االخطاء الناتجة
اثناء عمليتي االرسال واالستقبال .وال تقوم برتوكوالت طيقة الشبكة باي اجراءات لتصحيح الخطاء.
طبقة النقل (:)Transport Layer
تعتبر طبفة النقل هي الطبقة المفصلية في نموذج ( )OSIحيث تقوم بدور الناقل الوسيط بين التطبيقات
والعتاد وتقوم بالوظائف التالية :
 .2التغليف
 .1العنونة
 .1الجزئة
 .0التجميع
 .5التحكم في التدفق
 .6اكتشاف الخطاء
 .7تصحيح الخطاء
التعليف يكون بنفس المفهوم السابق للطبقات حيث تستلم البيانات من الطبقات العليا و تضيف اليها ترويسة
وتعلفها في شكل قطع بيانات( .)Segmentتكون العنونة باضافة عنوان مصدر وعنوان وجهة للقطعة
البيانية .يسمي العنوان في طبقة النقل بعنوان المنفذ . Port Address
منفذ
المرسل

التحكم

البيانات
القادمة من
التطبيقات

منفذ
الوجهة

صالح Lecture Notes -
)Transport
 layerمحمد
 Datagramالدائم
رسم توضيحي  :3شكل قطعة البيانات عند طبقة النقل ( 0202عبد
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وهو عبارة عن رقم مكون من  bit 11-26يشير الي منفذ التطبيق الذي انشاء البيانات ويسمي ايضا
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بـ(.)Port Number
تهتم طبقة النقل بوظائف تأسيس االتصال والتحكم بتدفق المعلومات وادارة االزدحام وتنظيم اإلرسال
المتعدد ،تسمى وحدة بيانات البروتوكول في هذه الطبقة بقطعة البيانات(. )Data Segment
منطقيا بين
توفر طبقة النقل خدمات النقل من "المضيف المصدر" إلى "المضيف الوجهة" ،وتؤسس إتصاالً
ً
نقاط النهايات في الشبكة .تقوم البروتوكوالت في طبقة النقل بتجزئة البيانات المرسلة من تطبيقات الطبقة
العليا واعادة تجميعها على نسق البيانات الخاص بطبقة النقل.
تحتوي بعض برتوكوالت طبقة النقل علي خوارزميات الكتشاف االخطاء )( error Detectionالناتجة
اثناء عمليتي االرسال واالستقبال و تعتبر طبقة النقل كاخر فرصة الكتشاف الخطاء اثناء االستقبال .تقوم
بروتكوالت طبقة النقل بتصحيح االخطاء ( )Error Correctionالناتجة من عمليتي االرسال واالستقبال
وذلك باستخدام طرق تصحيح الخطاء المعروفة في انظمة االتصاالت ) .(FECنشير هنا الي ان عمليتي
تصحيح و اكتشاف الخطاء هما عمليتين منفصلتين.
من اهم البرتوكوالت في طبقة النقل هي , UDP, SPX, TCP :
طيقةالجلسة
0240

6

5

0

4

2

Ports

طيقة النقل
طيقة الشيكة
رسم توضيحي :4المنافذ في طبقة النقل
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هنالك نوعان المنافذ وهي المنافذ المحجوزة ( )reserved port numbersو المنافذ العامة ( Public
 . )port numbersتقوم التطبيقات بتمرير بياناتها الي برتكول طبقة النقل عن طريق هذه المنافذ
الخاصة بكل تطبيق او برتوكول اخر .تسمي عملية تمرير البيانات من خالل منفذ معين الي طيقة
النقل بعملية الـتثبيت والتشبس (.)Hooking
التحكم في التدفق ()Flow control
أثناء قيام طبقة النقل بإرسال مقاطع البيانات فإنها تحاول التأكد من عدم فقد البيانات .فقد البيانات عادة
يكون عندما ال يستطيع المستقبل معالجة البيانات بنفس سرعة وصولها وبالتالي يضطر إلى تجاهلها.
يتجنب التحكم في التدفق ( )Flow Controlمشكلة تجاوز المرسل للمخازن المؤقتة ( Temporary
 Buffersالمتوفرة للمستقبل  .يوفر  TCP -مثالً -آلية للتحكم في التدفق عن طريق السماح باتصال
المرسل والمستقبل وذلك بتأسيس اتصال بينهما يومن

معدل نقل بيانات متفق عليها من كال

الجانبين(.)Window
عادة يحدث ازدحام أثناء نقل البيانات لسببين:
 /2عندما يقوم حاسوب او نظام عالي السرعة باالرسال بشكل أسرع من قدرة الشبكة ( Network
 )Capacityعلى نقلها .وهذه المشكلة متعارف عليها في انظمة االتصاالت بمصطلح عنق الزجاجة
(.)Bottle Neck
1عندما ترسل عدة انطمة او حواسيب مخططات البيانات ) (datagramإلى وجهة واحدة في نفس الوقت،
فتتعرض تلك الوجهة لالزدحام  ،على الرغم من عدم تسبب أي مصدر في المشكلة تسمي هذه الحالة
فيضان البيانات) . ( Data Flooding
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عند وصول مخططات البيانات ) (datagramبسرعة تفوق قدرة المستقبل على معالجتها ،يتم تخزينها
بشكل مؤقت في الذاكرة ( ،)Bufferingإذا استمرت حركة البيانات ،يتم في النهاية استنفاذ الذاكرة المؤقتة
و يقوم المضيف بتجاهل مخططات البيانات ) (datagramاإلضافية التي تصل .بدال من السماح لفقد
البيانات ،يمكن الـ  TCPمضيف البث من إصدار مؤشر "عدم االستعداد " ( )Not readyلجهاز اإلرسال
والذي يدوره يقوم بايقاف االرسال حتي زوال مؤشر "عدم االستعداد " واستبداله بالموشر "جاهز" (.)Ready
يعمل هذا مؤشر االستعداد كعالمة توقف ،حيث يقوم بإرسال إشارة لجهاز اإلرسال للتوقف عن إرسال
البيانات حتي ال يحدث فيضان او فقد لليانات .عندما يتمكن جهاز االستقبال من معالجة البيانات ،يقوم
بإرسال مؤشر النقل "مستعد"( .)Readyعند استقبال هذا المؤشر ،يمكن لجهاز اإلرسال متابعة إرسال
المقاطع ( .)segmentعند االنتهاء من نقل البيانات يقوم المرسل بإرسال إشارة تشير إلى نهاية عملية
اإلرسال .و يقوم المستقبل في نهاية تسلسل البيانات بإقرار نهاية االستقبال
) (Acknowledgementو

يتم إنهاء االتصال .في برتوكول ( )TCPتسمي هذه العملية بعملية

المصافحة الثالثية (.)Three way Handshaking
طبقة الجلسة :
تعتبر الطبقة الخامسة في نموذج ( )OSIو تنظم إنشاء أو إنهاء ارتباط بين نقطتين نهائيتين وهذا ما يسمى
تاسيس االتصال .حيث تقوم باإلبقاء على االتصال بينما تكون النقطتين النهائيتين تتواصالن ارساال
واستقباال ضمن محادثة أو جلسة ذو مدة محددة .حيث أن الجلسة هي اتصال يقيم الربط بين أنظمة الشبكة
لغاية محددة ،فمثالً الجلسة ممكن أن تنشأ بغاية الموثوقية ( )Authenticationأو البدء بنقل ملفات
( .)Data transferبعض المحادثات والجلسات تستمر لفترة تكفي فقط إلرسال رسالة باتجاه واحد ،أما
جلسات أخرى من الممكن أن تكون أطول زمنياً ،ويمكن ألحد المتصلين أو كالهما إنهاء االتصال  .تكون
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مسؤلية البرتوكوالت العاملة في طبقة الجلسة ادارة جلسة تبادل الرسائل و الحوارات ومجمالً تقوم بالمهام
االتية:
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 .2ادارة الجلسة Session Management
 .1ادارة العالمة في في برتوكول العالمة ()Token ring
 .1تنظيم و ادارة الحوارات Conversation Management
 .0نقل الحوارات بين االنظمة Conversation Transfer
 .5مراقبة الشبكة Monitoring
 .6تزامن االتصاالت  ،طبقة الجلسة تتيح ألي عملية إمكانية إضافة نقاط تزامن إلى دفق البيانات.
على سبيل المثال ،نظام يرسل ملف من  044صفحة ،فينصح بوضع نقاط تزامن بعد كل 244
صفحة للتأكيد أن كل  244صفحة قد وصلت وتم إقرار وصولها بشكل منفرد .ففي هذه الحالة إن
وقع خطأ في الصفحة  110فإن الصفحات التي يجب إعادة إرسالها تكون محصورة في بين 142
و  ،110الصفحات السابقة لـ  142ال يتم إعادة إرسالها .فنقاط التزامن هي نقاط مرجعية تعرف
على البيانات من خالل طبقة الجلسة وذلك لغايتين تصحيح األخطاء والتحكم بالدفق.
 .7التحكم بالنشاطات ،تسمح برتوكوالت طبقة النقل للمستخدم أن يقسم البيانات إلى وحدات منطقية
تسمى بالنشاطات ،كل نشاط مستقل عن النشاط الذي يسبقه والذي يليه وكل نشاط يمكن تنفيذه
بشكل مستقل .فالنشاطات تستخدم لتقسيم ملفات في عملية نقل لملفات متعددة .النشاطات أيضاً
تستخدم من أجل الحجر ،الحجر بمعنى تجميع كل الرسائل من عملية نقل متعددة الرسائل معاً
قبل البدء بتنفيذهم .فتتم معالجة جميع الرسائل بعد وصولها كلها .وهذه العملية تتيح طريقة للتأكد
من أن كل رسائل المجموعة قد تم تنفيذها.
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مثال :
عملية التحويل البنكية تتألف من عمليتين:
 -2سحب من الحساب األول،

Page | 20

 -1إيداع في الحساب الثاني.
فإذا نفدت العملية األولى ولكن لم تصله العمليات المتبقية فسيبقى المبلغ المسحوب ضائع ولن يصل إلى
الحساب الثاني .فالحجر هنا تظهر أهميته بتنفيذ كل العمليات دفعة واحدة عند التأكد من وصولها كلها.
من خالل نموذج ) (OSIفان طبقة الجلسة تستجيب لخدمة مطلوبة من طبقة التقديم ( Representation
 )layerوترسل طلبات خدمة إلى طبقة النق( . )Transportوللتأكيد أن طبقة الجلسة تقدم خدمات
إلى طبقة التقديم يمكن تعريف الجلسة على أنها اتصال مترابط بين وحدتي تقديم .عند إنشاء اتصال يتم
التحقق من حساب المستخدم بجهة المرسل والمستقبل .إنشاء االتصال يضم أيضاً تحديد نمط التواصل
الذي سيحصل ونوع البروتوكوالت التي سيتم استخدمها في الطبقات األدنى.
تتيح طبقة الجلسة لنظامين إمكانية الدخول إلى محادثة ،حيث تقوم بتحديد المتكلم والسماح لعملية االتصال
أن تتم إما بشكل أحادي االتجاه أو ثنائي االتجاه (تبادل باتجاهين في كل لحظة).ويتم تحديد المتكلم من
خالل استخدام جزء من المعطيات ) (Data tokenيرسل ذهاباً واياباً ويسمح للمستخدم أن يرسل فقط
عندما يملك هذا الجزء من المعطيات .فعملية نقل الملفات أو التحكم بالمحادثات تستخدم لتحديد الحاسب
الذي يقوم بإرسال الطلبات والحاسب الذي يقوم بالرد.وهنا يتم أيضاً تحديد إن كانت عملية نقل المعطيات
تحتاج إلى إق اررات أما ال.
امثلة عي خدمات
مثال :1
االجتماع المرئي ،حيث في هذه الخدمة يجب على الصوت الصورة أن يكونا متزامنين لتجنب وصول
أحدهما قبل اآلخر يتم ذلك من خالل تقنية) ، (Floor controlالتي تجعل صوت المتكلم متوافق مع
الصورة الظاهرة على الشاشة.
مثال :2
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البث الحي والمباشر للتلفاز حيث يجب دمج كل من الصوت والصورة بشكل مستمر ونقلهما وضمان
عدم حدوث حالة صمت أو تراكب في النقل.
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طبقة التمثيل:
طبقة التمثيل هي الطبقة السادسة من نموذج ( )OSIوظيفتها هي االستجابة لطلبات الخدمة من طبقة
التطبيقات ومسائل طلب خدمة لطبقة الجلسة .طبقة العرض تؤدي وظائف معينة يتم طلب في كثير من
األحيان إلى إيجاد حل لعامة المستخدمين ،بدال من السماح لكل مستخدم في حل المشاكل .فطبقة التمثيل
تهتم بـ ) (the syntax and semantics of the information transmitted.وهي تستخدم أساساً
لمعالجة وتحليل البيانات واالتصاالت عبر الطبقات  .على سبيل المثال ،عند الكمبيوتر المرسل وبعد تلقي
البيانات من طبقة التطبيقات ستحتاج إلى تحويل هذه البيانات من الشكل المستقبل (مثال األسكي )إلى
صيغة مفهومة ومقبولة من الطبقات األخرى من نموذج  osiلضمان سالسة نقل الملفات.
طبقة العرض على الكمبيوتر المسقبل مسؤولة أيضا عن تحويل "الشكل الخارجي" مع البيانات التي يتم
تلقيها من الكمبيوتر المرسل إلى أحد األشكال التي تقبلها الطبقات األخرى في  host computer.تنسيقات
البيانات وتشمل ، postscriptأسكي ،أو ثنائية مثل EBCDIC (fully Extended Binary Coded
Decimal Interchange Code).
وكمثال على وظائف طبقة العرض في بنية البيانات هو التحويل البيانات من الترميز  EBCDICإلى
ترميز أسكي .ASCIIومع ذلك ،فإن طبقة التمثيل لديها وظائف أخرى أكثر من التعديل في بنية البيانات.
وهذا يشمل ضغط البيانات وأمن المعلومات المرسلة الذي يتحقق من خالل التشفير .التشفير يمكن أن
يتحقق مع استخدام الترميز ،ولكن هذه الوظيفة هو محط جدل في بعض األحيان بوصفها وظيفة لطبقة
الدورة(الجلسة)  /الشبكة.
علي العموم تقوم طبقة الجلسة بالوظائف التالية:
 .2تحويل البيانات الي كودات قياسية مثل اسكي ()ASCII
 .1تعديل بنية البيانات
 .1ضغط البيانات
 .0الترجمة

 0202عبد الدائم محمد صالح Lecture Notes -

جامعة كري

 .5تمرير البيانات للطبقة العليا (التطبيقات) و الدنيا ( الجلسة او النقل).
يجب التمييز بين عمليتي الترميز والتي تتم في طبقة الفيزيائية ) (Physical Layerو عملية التمثيل
( )Representationوالتي تتم في طبقة التمثيل.
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طبقة التطبيقات:
طبقة التطبيقات هي طبقة تجريد تحدد بروتوكوالت االتصاالت المشتركة وأساليب واجهة المستخدم من قبل
انظمة االتصاالت .طبقة التطبيقات يستخدم في كل من النماذج القياسية للشبكات الحاسوب واجهة المستخدم
المسؤولة عن عرض المعلومات التي وردت للمستخدم .كما يميز صراحة وظائف إضافية تحت طبقة
التطبيق .طبقة التطبيقات مشؤولة عن كل التطبيقات و توصيفها وتمرير بياناتها للطبقة الدنيا.

يتبع في المحاضرة القادم<<<<
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