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             مطا   لعه  آ  ز   ا   د

فصل پنجم

OSI مدل مرجع

هدف هاى رفتارى : هنرجو پس از پايان اين فصل مى تواند: 
 انواع اليه ها در مدل OSI را شرح دهد. 

TCP و OSI را بداند.  IP کار هرکدام از اليه هاى  
  تفاوت هاى دو مدل TCP/IP و OSI را بيان کند. 

  مکانيزم هاى به کار گرفته شده در تجهيزات امنيتى شبکه را شناسايى کند. 

براى تبادل داده ها در يک محيط شبکه اى، نياز به وجود استاندارد است. دو استاندارد رايج 
.۲OSI ۱و TCP IP در اين زمينه عبارت است از

استاندارد  صورت  به  سپس  شده  پياده  ابتدا  عملى  صورت  به  که  است  استانداردى   TCP IP
درآمده است اما استاندارد OSI مفاهيم تئورى اليه بندى در شبکه را به خوبى نشان داده و به صورت 
عملى پياده نشده است. OSI از طريق سازمان ISO تدوين و معرفى شد و پروتکل هاى شبکه براساس 
اين استاندارد تدوين و توليد شده اند. در اين استاندارد تمامى فعاليت هايى که سبب مى شد اطالعات از 
طريق شبکه و از رايانه اى به رايانه ديگر منتقل شود در يک ساختار ۷ اليه اى به نام OSI قرار گرفت. 

اين استاندارد تمامى فرآيند تبديل اطالعات را از حالتى که در رايانه قابل استفاده است تا حالتى 
که از طريق کابل شبکه قابل ارسال باشد، دربر مى گيرد. 

هرکدام از اين اليه ها قسمتى از فرآيند تغيير شکل اطالعات را دربرمى گيرند. اطالعات از هفتمين 
اليه وارد اين چرخه شده و پس از تغيير شکل در هر اليه به اليه بعدى خود منتقل مى شود. 

Transm ــ١ ss on Contro  Protoco  / Internet Protoco
Open System Interconnect ــ٢ on



٨٨

اين عمل آن قدر ادامه پيدا مى کند تا تغييرشکل کامل شود و محصول فرآيند تبديل که يک بسته 
 OSI است، به دست آمده و از اليه اول خارج شود. اليه هاى شبکه در استاندارد (Packet) اطالعاتى

عبارت است از: 
OSI ـ  ۵  ــ اليه هاى مدل جدول ۱ـ

Applicationاليه کاربردی
Presentationاليه  نمايش

Sessionاليه جلسه
Transportاليه  انتقال
Networkاليه  شبکه

Data Linkاليه  پيوند داده ها
Physicalاليه  فيزيکى

نکته اى که در مورد اليه ها مى توان به آن اشاره کرد اين است که هر اليه فقط با اليه هاى قبلى، 
بعدى و اليه نظير خود در رايانه مقصد ارتباط دارد. در سيستم مبدأ اين اليه ها از باال به پايين اطالعات 
مورد نياز اليه زيرين خود را فراهم مى کنند و در سيستم مقصد از پايين به باال، اليه ها اطالعات موردنياز 

اليه بااليى را فراهم مى کنند. 

 OSI شکل ۱ــ۵  ــ اليه ها در مدل
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OSI ـ  انواع اليه در مدل ـ  ۵     ۱
اليه اول يا اليه فيزيکى در پايين ترين سطح قرار دارد و به طور مستقيم با همبندى شبکه در ارتباط 
است. اليه هفتم يا همان اليه کاربردى با کاربر در ارتباط بوده و از کاربر داده ها را دريافت کرده و به 

شبکه انتقال مى دهد و برعکس. در ادامه به بررسى اليه ها مى پردازيم. 
ـ  ۵  ــ اليه فيزيکى: اليه فيزيکى، اولين اليه مدل OSI بوده و در پايين ترين سطح اين  ۱ــ۱ـ
مدل قرار گرفته است. اين اليه در ارتباط مستقيم با سخت افزار بوده و ويژگى هاى فيزيکى شبکه نظير: 
از   طريق  يکديگر  به  رايانه  دو  اتصال  نحوه  اليه  اين  در  مى نمايد.  مشخص  را  زمان  و  ولتاژ  اتصاالت، 
مشخص  آن ها  سرعت هاى  و  شبکه  همبندى هاى  رايانه،  به  شبکه  کابل  اتصال  نحوه  شبکه،  کابل هاى 
شده است. اين اليه مسئول تبديل اطالعات از بيت ها (صفر و يک ديجيتال) به سيگنال هاى الکتريکى 
و ارسال آن ها به صورت مجموعه اى از سيگنال ها در فرستنده و دريافت سيگنال ها از شبکه و تبديل 

آن ها به بيت است. (در گيرنده) 
۲ــ۱ــ۵  ــ اليه پيوند داده ها: اليه پيوند داده ها دومين اليه مدل OSI است. وظيفه اين اليه 
آماده کردن اطالعات براى ارسال است و در واقع اطالعاتى را که از اليه باالتر يعنى اليه شبکه دريافت 
مى کند به واحدهاى کوچک ترى به نام قاب۱ تبديل کرده و آن ها را ارسال مى کند. هم چنين اين اليه وظيفه 
دارد که اطالعات را براى ارسال صحيح و بدون خطا کنترل کرده و به رايانه فرستنده صحت اطالعات 
را اعالم کند. اين اليه خود از دو زيراليه به نام هاى ۲LLC و ۳MAC تشکيل شده است. هرکدام از 

اين زيراليه ها وظايفى را به عهده دارند که شرح آن ها به اين قرار است: 
زيراليه LLC برقرارى ارتباط نظير به نظير بين دو رايانه فرستنده و گيرنده، ايجاد قاب ها و کنترل 
خطاهايى که در اثر عوامل محيطى بر رسانه به وجود مى آيد را برعهده دارد. اين زيراليه عمل کنترل 
مشخص  را  آن  انتهاى  و  ابتدا  مرزهاى  و  ساخته  را  قاب  هر  که  مى دهد  انجام  صورت  اين  به  را  خطا 
مى کند. سپس قاب ها را شماره گذارى و ارسال مى کند. رايانه مقصد قاب هاى ارسال شده را دريافت 
کرده و به ترتيب شماره، آن ها را پشت سرهم قرار مى دهد و اطالعات را دوباره بازسازى مى کند. زيراليه 
LLC در رايانه گيرنده پس از دريافت هر قاب يک پاسخ براى رايانه فرستنده مى فرستد. به اين پاسخ 
 Acknowledge گفته مى شود. رايانه اى که فرستنده اطالعات است با دريافت اين Acknowledge
متوجه مى شود که قاب مذکور به طور صحيح و بدون بروز مشکل به مقصد رسيده است. رايانه فرستنده 

Log ــ٢     Frame ــ١ ca  L nk Contro
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تا مدتى منتظر مى ماند تا براى تمامى قاب هاى ارسال شده، Acknowledge دريافت نمايد. در صورتى 
که LLC براى قابى Acknowledge دريافت نکند، متوجه مى شود که قاب مذکور آسيب ديده يا به 
مقصد نرسيده است؛ در اين حالت قاب موردنظر را از روى شماره آن دوباره ساخته و براى رايانه مقصد 

ارسال مى کند. اين زير اليه با اين روش سالم رسيدن اطالعات به مقصد را تضمين مى کند. 
زيراليه ديگرى که در اليه پيوند داده ها قرار دارد، زيراليه MAC است. اين زيراليه چند وظيفه 

برعهده دارد. يکى از وظايف آن کنترل نحوه دسترسى به خطوط انتقال است. 
از وظايف ديگر اين زيراليه کنترل آدرس فيزيکى۱ کارت هاى شبکه رايانه فرستنده و گيرنده است. 
هرکارت شبکه براى خود يک آدرس فيزيکى منحصر به فرد دارد که غيرقابل تغيير است. اين آدرس 

به وسيلٔه کارخانه سازنده در کارت شبکه حک مى شود. 
تقريباً در اکثر شبکه هاى امروزى از سوئيچ که تمامى گره هاى شبکه به آن متصل مى گردند، استفاده 
مى شود. با اين که سوئيچ ها براى انواع شبکه ها، گزينه اى مناسب مى باشند، ولى همزمان با رشد شبکه و افزايش 
تعداد ايستگاه ها و سرويس دهندگان، شاهد بروز مسائل خاصى خواهيم بود. ايستگاه هاى متصل به سوئيچ 
قادر به ارتباط با يکديگر بوده و هريک به عنوان عضوى از يک Broadcast Domain مشابه مى باشند. 
بدين ترتيب، در صورتى که ايستگاهى يک پيام Broadcast را ارسال نمايد، ساير ايستگاه هاى متصل شده 

به سوئيچ نيز آن را دريافت خواهند کرد. سوئيچ ها، دستگاه هاى اليه دوم (مدل مرجع OSI) مى باشند. 
ـ  ۵ــ اليه شبکه: اليه شبکه، سومين اليه استاندارد OSI است. يافتن آدرس رايانه هاى  ۳ــ۱ـ
مبدأ و مقصد و ايجاد يک مسير ارتباطى بين مبدأ و مقصد و همچنين مسيريابى در شبکه هاى بزرگ 
(مانند شبکه اينترنت يا امثال آن) وظيفه اصلى اين اليه است. اين اليه پيچيده ترين اليه OSI است، زيرا 
عمل مسيريابى که فرآيند بسيار پيچيده اى است در اين اليه اتفاق مى افتد. اين اليه اطالعاتى را که از 
اليه باالتر يعنى اليه انتقال دريافت مى کند به واحدهاى کوچک ترى به نام بسته۲ تبديل کرده و آن ها را 

ارسال مى کند. 
دهد.  انجام  نيز  ترافيک را  کنترل  ديگرى از جمله  اعمال  مسيريابى مى تواند  بر  عالوه  اين اليه 
بدين معنى که در صورتى که بار ترافيک در مسير عبور بسته اطالعاتى باال رود، اين اليه وجود ترافيک 
را تشخيص داده و مسير جديدى را که ترافيک کمترى دارد براى عبور بسته ها انتخاب مى کند. يکى 
ديگر از اعمالى که اين اليه انجام مى دهد، زمانى است که يک بسته اطالعاتى براى رسيدن به مقصد 
مجبور است از شبکه اى به شبکه ديگر برود. در اين شرايط ممکن است مشکالت زيادى بروز نمايد؛ 

Packet ــ٢   MAC Address ــ١
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مثالً  ممکن است روش آدرس دهى رايانه ها در شبکه مبدأ و مقصد متفاوت و نامتجانس باشد؛ رفع اين 
مشکل و مرتبط کردن دو شبکه نامتجانس از ديگر وظايف اين اليه است. 

همان گونه که قبالً اشاره گرديد، اکثر سوئيچ ها در اليه دوم مدل OSI فعاليت مى نمايند. مدلى از سوئيچ 
وجود دارد که شباهت زيادى با مسيرياب۱ دارد و قادر به فعاليت در اليه سوم مدل OSI است. 

زمانى که مسيرياب يک بسته اطالعاتى را دريافت مى نمايد، در اليه سوم به دنبال آدرس هاى مبدأ و 
 MAC مقصد گشته تا مسير مربوط به بسته اطالعاتى را مشخص نمايد. سوئيچ استاندارد از آدرس هاى

به منظور مشخص کردن آدرس مبدأ و مقصد استفاده مى نمايند (از طريق اليه دوم). 
ـ  ۵  ــ اليه انتقال: وظيفه اصلى اليه انتقال، دريافت داده ها از اليه جلسه، در صورت  ۴ــ۱ـ
نياز شکستن داده ها به واحدهاى کوچک تر به نام قطعه۲، انتقال آن ها به اليه شبکه و حصول اطمينان از 

دريافت صحيح داده ها در انتهاى ديگر (رايانه مقصد) است. 
از وظايف ديگر اليه انتقال اين است که اين اليه بايد مراقب برقرارى و قطع اتصال در شبکه 
باشد. هم چنين اين اليه مکانيزمى براى کنترل جريان ارسال داده ها در اختيار دارد، به طورى که اين 
مکانيزم سبب مى شود رايانه فرستنده، داده ها را با سرعتى ارسال کند که رايانه گيرنده قادر به دريافت 
آن ها باشد. اين مکانيزم زمانى کاربرد پيدا مى کند که يک رايانه سريع بخواهد اطالعاتى را ارسال نمايد 
و رايانه گيرنده، قدرت و سرعتى کمتر از رايانه فرستنده داشته باشد. در اين شرايط اليه انتقال، سرعت 

ارسال رايانه فرستنده را تاحد سرعت رايانه گيرنده اطالعات پايين مى آورد. 
ـ  ۵ــ اليه جلسه: پنجمين اليه OSI، اليه جلسه است. اين اليه هم چون اليه انتقال،  ۵  ــ۱ـ
ارسال معمولى داده ها را فراهم مى کند اما خدمات پيشرفته اى را نيز ارايه مى کند که کاربردهاى مفيدى 
دارد. يکى از خدمات اليه جلسه، مديريت بر ارتباط بين رايانه هاست؛ بدين معنى که وقتى دو رايانه باهم 
ترافيک  اين  اگر  باشد.  طرفه  دو  يا  طرفه  يک  لحظه  يک  در  مى تواند  ترافيک  مى کنند،  برقرار  ارتباط 

يک طرفه باشد، اليه جلسه مى تواند در حفظ نوبت کمک کند. 
يکى ديگر از خدمات اين اليه، مديريت نشانه است. در بعضى پروتکل ها الزم است هيچ کدام از 
طرفين، کارى را هم زمان شروع نکنند. براى مديريت بر فعاليت هاى اليه جلسه، نشانه هايى تهيه مى شود 
که بين مبدأ و مقصد قابل مبادله اند. در اين شرايط فقط طرفى که نشانه را در اختيار دارد مى تواند 

فعاليت کند و طرف مقابل بايد منتظر باشد تا نوبت او براى استفاده از نشانه فرابرسد. 
يکى ديگر از اعمال اليه جلسه اين است که روى قسمت هايى از رشته داده ها را عالمت گذارى 

Segment ــ٢    Router ــ١
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مى کند؛ در صورتى که بسته اى هنگام ارسال مفقود يا خراب شود، اليه جلسه بسته را از روى کدهاى 
آن شناسايى و دوباره ارسال مى کند. 

ششمين اليه OSI است. اين اليه داده ها را به روش  نمايش  نمايش: اليه  ـ  ۵ــ اليه  ۶  ــ۱ـ
استاندارد کدگذارى مى کند. 

ارسال  را  ديگرى  مشابه  اطالعات  و  پول  مقدار  تاريخ،  افراد،  نام  مانند  اطالعاتى  رايانه ها  اکثر 
مى کنند. اين اطالعات به صورت کاراکتر بوده و هيچ کدام رشته هاى دودويى نيستند. 

کدهاى نمايش رشته هاى کاراکترى، اعداد صحيح و...  ممکن است در رايانه هاى مختلف متفاوت 
انتقال  که  اطالعاتى  کنند،  برقرار  ارتباط  يکديگر  با  بتوانند  مختلف  کدهاى  با  رايانه ها  که  اين  براى  باشد. 
مى يابند بايد با استفاده از کدهاى استاندارد تعريف و ارسال شوند تا در تمامى رايانه ها و با سيستم عامل هاى 

متفاوت قابل دريافت و درک باشند. 
ـ  ۵  ــ اليه کاربردى: هفتمين اليه مدل OSI است و همه نرم افزارهاى کاربردى براى  ۷ــ۱ـ

ارتباط شبکه اى از آن ها استفاده مى کنند. 
است  سيگنال هايى  شامل  اليه  اين  است.   OSI استاندارد  در  اليه  بزرگ ترين  کاربردى  اليه 
که خدمات سودمندى از قبيل انتقال پرونده و کنترل يک رايانه از راه دور را به کاربر ارايه مى دهد، 

در      صورتى که اليه هاى پايين تر فقط در تبادل 
اطالعات بين فرستنده و گيرنده نقش دارند. 
همچنين اين اليه مى تواند ارتباط برنامه هاى 
مختلفى را که در محيط شبکه وجود دارند، 

با يکديگر برقرار کند. 
به عنوان مثال، صدها نوع نرم افزار 
در دنيا وجود دارد که هرکدام روش خاص 
حرکت  و  ويرايش  نوشتن،  براى  را  خود 
در  مى دهند،  انجام  صفحه  روى  مکان نما 
صورتى که اين اليه وجود نداشت، ممکن 
بود در اجراى برنامه ها و ويرايش آن ها دچار 
اليه  مشکل  اين  حل  براى  شويم.  مشکل 
شکل ۲ــ۵ــ واحدهاى اطالعات دراليه هاى مختلف مدل OSI کاربردى، اطالعات الزم را از اين برنامه ها 
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گرفته و با يک استاندارد مشخص آن ها را به رايانه مقصد مى فرستد. 
وظيفه ديگر اليه کاربردى، انتقال پرونده است. در سيستم فايل هاى مختلف، نام گذارى پرونده ها، 
روش نمايش خطوط متن و غيره متفاوت است. اين کار به  همراه وظايفى از قبيل پست الکترونيک، کنترل 

رايانه از راه دور و جستجو در بخش هاى مختلف درون حافظه، وظيفه اليه کاربردى است.

ل در بخش هاي مختلف  ـ  ۵  ـ مدل TCP/IP و مقايسه دو پروت ۲
TCP/IP استاندارد ديگرى است که براى اتصال رايانه ها در شبکه مورد استفاده قرار مى گيرند.
به تعريف ديگر قرارداد کنترل انتقال اطالعات مى باشد. در جدول ۲ــ۵ اين دو استاندارد در کنار هم 

نمايش داده شده و با هم مقايسه شده اند.

 TCP/IP و OSI  ـ  ۵  ــ مقايسه اليه هاى جدول ۲ـ

OSI مدل مرجعTCP/IP مدل چهار اليه
اليه کاربرد

(Application) اليه کاربرد
اليه  ارايه
اليه جلسه

(Transport) اليه انتقال
اليه  انتقال
اليه  شبکه (Internet)اليه  شبکه

اليه  پيوند داده ها
(Network Internet) اليه  وسط شبکه

اليه  فيزيکى

 TCP/IP از چهار اليه تشکيل شده که در زير چهاراليه TCP/IP همان طور که از جدول پيداست
را بررسى مى کنيم. 

شبکه  پروتکل  انواع  و  سخت افزارى  استانداردهاى  تمام  اليه  اين  در  شبکه:  واسط  اليه    
تعريف شده است. در اين اليه مى توان بين نرم افزار و سخت افزار شبکه ارتباط برقرار کرد. 

  اليه شبکه: در اين اليه پروتکل IP آدرس دهى و تنظيم مى شود. در کل وظيفه اين اليه دادن 
اطالعات در مورد شبکه و آدرس دهى در آن مى باشد که مسيرياب ها از آن بسيار استفاده مى کنند. 



٩٤

۱ــ به طور کلى وظايف اليه ها در مدل OSI چيست؟ 
۲ــ بسته و قاب و قطعه چيست و هرکدام در چه اليه اى معنى پيدا مى کند؟ 

۳ــ يافتن آدرس رايانه مقصد و مبدأ وظيفه کدام اليه است؟ 
۴ــ اليه شبکه چه کارى انجام مى دهد؟ 
۵  ــ دو زير اليه پيوند داده کدام است؟ 

۶ــ کار خطايابى و مسيريابى در کدام اليه ها انجام مى شود؟

  اليه انتقال: ابتدايى ترين وظيفه اين اليه آگاهى از وضعيت بسته ها مى باشد و در مرحله بعد 
وظيفه اين اليه انتقال اطالعاتى مى باشد که نياز به امنيت ندارد و سرعت براى آن ها مهم تر است. 

و  است  شبکه  نرم افزارى  الئه  و  دارند  قرار  کاربردى  برنامه هاى  اليه  اين  در  کاربرد:  اليه    
همچنين اليه پروتکل هاى نرم افزارى نيز مى باشد. از مهم ترين نکات درخصوص اين اليه قرار داشتن، 
پروتکل انتقال پرونده (FTP) و پروتکل مديريت پست الکترونيک (SMTP) و بقيه برنامه هاى کاربردى 

در اين اليه مى باشد. 
شبکه  واسط  و  کاربردى  شبکه،  انتقال،  اليه  در  ترتيب  به  مخرب  برنامه هاى  حمالت  بيشترين 
است و سرويس ها و مکانيزم ها بيشتر در اليه شبکه به چشم مى خورد و تجهيزات امنيتى با بهره گيرى از 

مکانيزم هاى مختلف، بيشتر در اليه انتقال ،  شبکه و کاربرد، وجود دارند. 

و يى و پ خودآزمايى و پژوهشو


