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 مواد الزم و نحوه پخت پیتزا قارچ: پرسش•
 فارسی، ایتالیایی، انگلیسی؟ :زبان•
 شفاهی، کتبی، تصویری؟: بیان نحوه•
 تلفنی، ویدئو کنفراند، نامه، ایمیل؟: برقراری ارتباط نحوه•

 

 

 هررسی نحوه پخت پیداا از رك اردالیاری

 

 

http://library.thinkquest.org/J001156/writing/sl_history_writing.htm
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 :ارسال مرحله•

 

 

 ارتبا  رك فیلتوف اررانی ها رونانی: مثال در ر
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 :دریافت مرحله•

 

 

 ارتبا  رك فیلتوف اررانی ها رونانی: مثال در ر
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 متائل مرهو  هه طراحی شبکه ها

 .بسته به نوع کانال ارتباطی، چگونه بیت های اطالعاتی را ارسال و دریافت  کنیم• 
 ماهیت انتقال•

–Simplex :ارتباط یک طرفه 
–Half Duplex :ارتباط دوطرفه غیر همزمان 
–Full Duplex : (مانند خووط مایکروویو) ارتباط دو طرفه همزمان 

 وجود خوا و نویز روی کانال های ارتباطی•
پیدا کردن بهترین مسیرها مابین مبدا و مقصد با توجه به مسیرهای ارتباطی •

گوناکون موجود و همچنین بازسازی پیرام اولیه با توجه به اینکه هر بسته ممکن 
 .است از مسیر متفاوتی به مقصد برسد

طراحی مکانیزم های حفظ هماهنگی مابین مبدا و مقصد در حالتهایی که سرعت •
 .ارسال و دریافت اطالعات برابر نباشد

 مسایلی مانند ازدحام، تداخل و تصادم  •
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 :هدف

نیاز به ترییر در ساختار  ایجاد ارتباط بین سیستمهای مختلف و متفاوت بدون• 
 .سخت افزاری و نرم افزاری آنها
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 طراحی الره اي شبکه

به منظور تفکیک مسایلی که باید توسط طراح حل شود و مبتنی بر ا ول زیر  • 
 :است
 .هر الیه وظیفه مشخصی دارد و طراح باید آن را به دقت تشریح نماید–
 .سروید هایی که ماهیتا متفاوتند باید الیه به الیه و جداگانه طراحی شوند–
وظیفه هر الیه باید طبق قراردادها و استانداردهای جهانی به طور دقیق –

 .مشخص شوند
 .تعداد الیه ها نباید بیش از حد زیاد و یا کم باشد–
 .در هر الیه جزئیات الیه های زیرین نادیده گرفته می شود–
مرز الیه ها باید به گونه ای انتخاب شود که جریان اطالعات بین الیه ها –

 حداقل باشد

 ISOبرای آنکه طراحی شبکه ها سلیقه ای و پیچیده نشود سازمان استاندارد•
 .مدلی هفت الیه ای برای شبکه ارائه کرد

نام  OSI (Open System Interconnection)این مدل هفت الیه ای •
 .گرفت
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 طراحی الره اي شبکه

 .ارتباط بین الیه ها دوسویه است• 

 Service. )هر الیه برای الیه فوقانی خود سرویسهایی را تهیه می کند•

Provider) 
 (Service User. )استفاده می نماید هر الیه از سرویسهای الیه زیری•
از دید الیه باالتر پنهان  چگونگی کارکرد هر الیه•

 (Hidden/Transparent.)است
 ISOبرای آنکه طراحی شبکه ها سلیقه ای و پیچیده نشود سازمان استاندارد•

 .مدلی هفت الیه ای برای شبکه ارائه کرد

نام  OSI (Open System Interconnection)این مدل هفت الیه ای •
 .گرفت
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مجازی است که   هر الیه یک ماشین OSIدر مدل : الیه•
 .سرویسهایی را برای الیه باالیی خود مهیا می کند

 .وظایف الیه ها را سروید می گویند: سروید•
رابط یا واسط  . بین هر زوج از الیه های مجاور قرار دارد: رابط•

(interface ) مشخص می کند که هر الیه چه سرویسهایی برای
 .الیه باالیی در نظر گرفته است

قواعد برقراری ارتباط یک الیه با الیه دیگر پروتکل نامیده : پروتکل•
 .می شود

به محموعه پروتکلها و الیه های شبکه معماری می  : معماری شبکه•
 .گویند

 

 

 

 تعاررف اولیه
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برنامه هایی که از خدمات اتصال گرا استفاده   در: خدمات اتصال گرا•
  Serverو  Clientمی کنند، قبل از ارسال بسته های اطالعات، 
پد از پایان این مرحله،  . اقدام به تبادل بسته های کنترلی می کنند

 .ارسال اطالعات آغاز می شود
 .مانند گفتگوی دو انسان که با سالم و جواب سالم آغاز می شود 

 

 

 

 تعاررف اولیه
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 :  خدمات بدون اتصال•
 بدون باشد، داشته را اطالعات ارسال قصد شبکه در برنامه ای که زمانی
  نمی تواند خدمات این .می دهد انجام را کار این اضافه ای روال هیچ

 با را جریان کنترل ازدحام، کنترل اطمینان، قابلیت خدمات هیچ گونه
 باالی سرعت که کاربردهایی در سروید این اما .نماید همراه خود
 .شود واقع مفید می تواند می باشد، نیاز مورد اطالعات ارسال

 

 

 تعاررف اولیه
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OSI Model Layer Mnemonics 

Application All Away 

Presentation People Pizza 

Session Seem Sausage 

Transport To Throw 

Network Need Not 

Data-Link Data Do 

Physical Processing Please 
 

 

OSI Layer         Down          Up 
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 :  الیه فیزیکی•
عملکرد الیه فیزیکی در حالت کلی ارسال بیتهای 

 .روی خط فیزیکی است( پردازش نشده)خام
 :مسائلی که در این الیه مورح هستند عبارت است

 اطمینان ار ارسال  حیح بیتها
برای نمایش  فر و یک از چند سوح نمایش و چه  

 .باید استفاده شود ولتاژی
 به  ورت همزمان در دو جهت انجام می شود؟ انتقال
 نه برقرار می شود؟.اولیه چگ ارتباط
 چکونه خاتمه می یابد؟ ارتباط

 رابط شبکه نوع و مشخصات پایه ها؟
 

 

 

 

 تعاررف اولیه
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 .است OSIدومین الیه مدل •
 اطالعات را از الیه شبکه دریافت می کند•
آنها را تبدیل به واحدهایی به نام قاب کرده و ارسال  •

 .می کند

 

 

 :پیوند داده هاالره 
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   حت و کرده کنترل را دریافتی اطالعات درستی•
 (خوا کشف) .می کند اعالم فرستنده به را آن

  جریان تنظیم دیگر عبارت به یا جریان کنترل•
  فریمی گونه هیچ دستگاه یک یعنی) ها فریم ارسال

  دست از بودن آهسته یا بودن کند خاطر به را
 (ندهد

 که است آن الیه این وظایف از دیگر یکی•
  سیگنال تصادم از جلوگیری برای را قراردادهایی

  می استفاده اشتراکی کانال از که هایی ایستگاه
 .کند وضع کند

 
 

 

 

 :پیوند داده هاالره 
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 :از دو زیر الیه تشکیل شده است•

 LLC  (Logical Link Control)زیر الیه •
 MAC (Medium Access Control)زیرالیه •

 

 

 

 :پیوند داده هاالره 
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 :LLCوظایف زیر الیه •
 برقراری ارتباط نظیر به نظیر بین فرستنده و گیرنده•
 ایجاد قاب•
کنترل خواهایی که در اثر عوامل محیوی بر رسانه  •

 .انتقال به وجود می آیند
 

 

 

 :پیوند داده هاالره 
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 :LLCنحوه کنترل خوا در زیر الیه •
هر قاب را ساخته و ابتدا و انتهای آن را مشخص  •

 .میکند
 .و ارسال می کند قابها را شماره گذاری•
قابها را دریافت و به ترتیب شماره آنها را قرار   گیرنده•

 .داده و بازسازی می کند
به ازای دریافت هر قاب یک پاسخ برای گیرنده  گیرنده•

 .می فرستد
پد از مدتی به ازای قابی فرستنده پاسخی   اگر•

 .دریافت نکند آن قاب را دوباره می فرستد
 

 

 

 :پیوند داده هاالره 
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 :MACوظایف زیر الیه •
 نحوه کنترل دسترسی به رسانه انتقال•

 

 

 

 :پیوند داده هاالره 
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   (Data framing)فریم بندي داده ها
پروتکل هایی که وظیفه فریم بندی داده ها را به عهده •

دارند بسته های داده را به سایزهای مناسب تقسیم کرده 
و ( header)و اطالعاتی را به عنوان سرآیند

این بسته های .به آن اضافه می کنند( footer)پسایند
( frame)افزوده شده را فریم انتقال یا به طور کلی فریم 

 .می نامند
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 (ادامه )فریم بندي داده ها 

نوع فریم هایی که استفاده می , برای هر شبکه •
فیلدهای آدرس و  ,ها flagهمچنین , شود 

می تواند متفاوت و منحصر به , کاراکترهای کنترلی 
 .فرد باشد

باید توجه داشت که بعضی از فیلدها همانند شماره •
گیرنده و فیلد کشف خطا , آدرس فرستنده ,ترتیب 

 .در قالب فریم های مختلف آورده می شود
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 توجه 

 
 .متفاوت می باشد نحوه ي ارسال در برخی پروتكل ها

برخی از پروتکل ها بسته ها را با طول متغییر و •
 .سایز نامشخص ارسال می کند

در برخی پروتکل های دیگر بسته ها با طول ثابت •
 .منتقل می شوند
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 کنترل دستیابی به رسانه به روش 
Circuit Switching   

در این روش اگر گره ای قصد ارسال اطالعات داشته باشددرخواست  
خود را به یک ایستگاه کنترلی می فرستد و تقاضای برقراری  

ایستگاه کنترلی یک اتصال دو طرفه ما بین دو گره . ارتباط می کند
برقرار کرده به طوریکه این ارتباط آزاد نمی شود مگر اینکه یکی از 

 .دو طرف درخواست اختتام مکالمه را صادر نمایند
 : توجه 

 
 زمانی که پهنای باند به طور مشترک بین گره ها استفاده می شود و اطالعات

 در طول شبکه پخش می شود باید طرحی به کار برده شود تا گره های مختلف ، اطالعات 
 .پیش می آید( Collision)خود را در یک لحظه ارسال نکنند در غیر این صورت برخورد  
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 روش هاي دسترسی به پهناي باند مشترک

 :عبارتند از •
  ( Contension)  روش مجادله  -1
 (Collision – Avoidance)روش اجتناب از برخورد  -2
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 ( Contension)  روش مجادله  -1
در روش مجادله اجازه پیش آمدن برخورد، داده می شود •

و در این حالت شبکه خطا ها را کشف کرده و فریم های 
 .از بین رفته را مجددا ارسال می کند

این روش برای شبکه های نظیر به نظیر و کوچک مناسب •
 :زیرااست 

 هزینه کمی دارد و نصب آن آسان و از طرفی به ایستگاه    

   .کنترل کننده برای تنظیم ترافیک شبکه نیازی نیست
 بیشتر از این روش استفاده)اترنت ) 802/3استاندارد•

 (روش گوش دادن)می کند 
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 CSMA/CDروش گوش دادن به خط 

Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection  
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 در روش اجتناب از برخورد -2

تمام گره ها در کنترل خط مشترک هستند و لذا احتمال •
  .پیش آمدن برخورد ضعیف است

و  Arcnetو  Token Passingپروتکل های •
Token Ring   802,5و  802,4که شامل استاندارد 

 .می باشند از این روش استفاده می کند

 

 در حلقه می چرخد تا زمانی که به یک گره Tokenیک 

 .خاص برسد که قصد ارسال اطالعات را دارد
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 (Flow Control)کنترل جریان 
,  پروتکل هایی که عملیات کنترل جریان را به عهده دارند •

انتقال بسته های اطالعاتی را کنترل و هماهنگ می کنند 
اطالعات در ( over load)به طوریکه از سرریز شدن 

 .  جلوگیری می شود, گره گیرنده 

این پروتکل ها زمانی به گره فرستنده اجازه ارسال •
اطالعات را می دهند که گره گیرنده آماده دریافت 

 .اطالعات باشد

 این هماهنگی زمانی الزم است که سرعت دریافت اطالعات 

.کمتر از سرعت ارسال فرستنده باشد, در گیرنده   
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 روشهاي کنترل جریان 

 Stop & Waitروش به  -1
در این روش ساده ، کنترل جریان داده به طور یک طرفه  •

به طوری که . است  Acknowledgeو به همراه تاییده 
تابع کشف خطا , گره گیرنده برای هر فریم دریافت شده 

تایید  را اجرا کرده و چنانچه آن فریم سالم رسیده باشد،
آن را ارسال می کند و اگر فریم مورد نظر خراب رسیده 
باشد، گره مبدا قبل از ارسال فریم بعدی همان فریم را 

 .مجددا ارسال می نماید
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 روشهاي کنترل جریان 

   (Sliding Window)روش پنجره لغزان  -2
این روش پیشرفته  امکان ارسال اطالعات را به صورت •

دو طرفه و همزمان امکان پذیر می سازد به این ترتیب که 
گره فرستنده لیستی از فریم های ارسال شده را در خود 
نگه می دارد و آنها را با شماره ترتیب بر روی خط قرار 

تاییده , گیرنده پس از انجام عملیات کشف خطا .می دهد 
فریم های دریافتی را به همراه شماره ترتیب به گره مبدا 

 و این عمل مکررا انجام می شود . می فرستد
 .از روش پنجره لغزان استفاده می کند SDLCپروتکل )•
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 کشف خطا هاي فریم 
(Error Detection) 

از آنجایی که فریم های ارسالی ممکن است  •
با مشکل برخورد  , در راه رسیدن به مقصد 

لذا عملیات  , کنند و یا اصال به مقصد نرسند 
کشف و تصحیح خطا بر روی فریم های  

 .ارسالی اجرا می شود
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  روش تست بیتهاي ارسالی

روش , تنها روش برای کشف خطا در الیه پیوند داده ها •
تست بیتهای ارسالی است که برای این کار سه تکنیک 

 :وجود دارد 

.1VRC  (Vertical Redundancy Checking) 

.2LRC  ((Longitudinal Redundancy Checking  

.3CRC (Cyclic Redundancy Checking ) 
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VRC  
 (Vertical Redundancy 

Checking)  روش هایVRC  وLRC براساس تست پریتی می باشد. 
یک بیت اضافی برروی خط داده ها قرار می  VRCدر •

گیرد که به آن بیت تست گفته می شود و این بیت یا 
 (odd)یا همیشه فرد ( even)همیشه زوج است 

 .را به خود اختصاص می دهد 1بیت نهم مقدار . اگر زوج باشد •
 .را به خود اختصاص می دهد 0بیت نهم مقدار . اگر فرد باشد •

خطا به , در چنین حالتی اگر مقدار یک بیت عوض شود •
 .سهولت کشف می گردد
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LRC   
((Longitudinal Redundancy Checking 

بیت پریتی به هر بالک یا مجموعه ای از   LRCدر •
 VRCکاراکترها اضافه می شود در صورتی که در 

 .به هر کاراکتر یک بیت پریتی اضافه می شود
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CRC   
(Cyclic Redundancy Checking ) 
اطالعات مربوط به کشف خطا از  CRCدر روش •

هم گیرنده .طریق عبارات محاسباتی بدست می آید
محاسبه می نماید و هم فرستنده همان را محاسبه 

 .می کند
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 .ا لی ترین وظیفه اش مسیریابی است•
به تجهیزات سخت افزاری که در الیه شبکه به کار  •

 .گفته می شود میروند روتر یا مسیریاب
 

 

 

 :الره شبکه
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 :اتصال گرا•
در سرویسهای اتصال گرا، بسته ها در فاز برقراری 

.  ارتباط دارای آدرس مبدا و مقصد هستند
مسیریابی یکبار انجام میشود و پد از مسیریابی  

به . همه بسته ها از مسیر یکسانی عبور می کنند
( Virtual Circuit)این مسیر مدار مجازی 

 .می گوییم
 

 

 

 سرورتهاي پاره الره شبکه
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 :اتصال بدون•
   ورت به بسته هر اتصال، بدون سرویسهای در

  حاوی ها بسته همه لذا .میشود مسیریابی جداگانه
 .هستند مقصد و مبدا آدرس

 گرام داده روش این در سرهم پشت های بسته به
(Data Gram) گویند می. 
 

 

 

 سرورتهاي پاره الره شبکه
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 متیرراهی

 

 

1 

بهترین مسیر  پیداکردن Routingمسیریابی یا •
 .برای انتقال بسته هاست
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 متیرراهی

 

 

بهترین مسیر  پیداکردن Routingمسیریابی یا •
 .برای انتقال بسته هاست

 

 

 

Virtual circuit 

setup 
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 و مدار مجازي مقارته شبکه درداگرام

 

 

 مدار مجازي درداگرام موضوع

 است الزامی نیست نیازی ارتباط برقراری

 .دارد را مجازی مدار شماره فقط بسته هر دارد را مقصد و مبدا دقیق آدرس هربسته دهی آدرس

 وضعیت اطالعالت
 در اطالعاتی نگهداری به نیازی مسیریاب
 ندارد اتصال هر وضعیت خصوص

 ها مسیریاب تمام مجازی مدار هر ازای به
 نگاه آن وضعیت خصوص در اطالعاتی باید
 دارند

 شود می مسیریابی مستقل بوور بسته هر مسیریابی
مسیر فقط یکبار و آنهم در هنگام تنظیم 

مدارمجازی انتخاب می شود و تمام بسته ها  
 ازهمان مسیر حرکت می کنند

 یاب مسیر خرابی تاثیر
 در که هایی بسته مورد در مگر تاثیر، بی

 اند رفته بین از خرابی حین
 خراب مسیریاب از که مجازی مدارات تمام
 شوند می قوع اند گذشته می

 دشوار خدمات کیفیت تضمین
 قبل از الزم منابع مجازی مدار هر برای اگر

 است آسان بسیار یابد تخصیص

 دشوار ازدحام کنترل
 الزم منابع قبل از مجازی مدار هر برای اگر

 است آسان بسیار یابد تخصیص
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 هار ه متیرراهی  

 

 

.  تعریف می شود( cost)برای هر مسیر هزینه •
هزینه تابعی از پهنای باند، تأخیر،  ف انتظار، 

تعرفه خط، سرعت خط، قابلیت اعتماد، طول خط،  
 .است... خط و  ترافیک
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 (QoS)کیفیت خدما  

 

 

هر سرویسی بسته به کاربرد نوع خا ی از کیفیت •
تاخیر   Onlineمثال  برای سرویسهای . را نیاز دارد

مهم   اهمیت دارد و برای عملیات بانکی امنیت
 .است
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 ال ورردرهاي متیرراهی

 

 

  است شبکه الیه افزار نرم از بخشی مسیریابی الگوریتم
  خروجی خط کدام به ورودی بسته می کند تعیین که
  داده از درونی بصورت شبکه زیر اگر .شود منتقل باید

 هر برای باید تصمیم گیری این کند، استفاده گرام ها
 مسیر بهترین زیرا شود تکرار دوباره ورودی بسته
  در .کند ترییر نیز لحظه آخرین در است، ممکن
  مدارهای از درونی بصورت شبکه زیر اگر حالیکه
  وقتی  رفا  مسیریابی تصمیمات کند، استفاده مجازی
  شود، راه اندازی جدید مجازی مدار که شوند می اتخاذ
  ایجاد مسیر دنبال به فقط داده بسته های آن از پد
 .می روند قبلی شده
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 روشهاي متیرراهی

 

 

 :استاتیک مسیریابی
   ورت به خط هزینه براساس مسیریابی روش، این در
  و شده محاسبه (هزینه) فا له ها شده تعریف پیش از
 .می ماند باقی ثابت دوره یک طی در
 

 :دینامیک مسیریابی
 مبنای بر خط هزینه دینامیک مسیریابی در

 . کند ترییر است ممکن زمان هر در آن پارامترهای

 



Khazar 

High Education Institue 

90-91موسسه آموزش عالی خزر  سال تحصیلی   

 OSIمدل

109 

 ال ورردم کوتاه تررن متیر

 

 

 و یاب مسیر یک دهنده نشان زیر وزندار گراف گره هر
  که ارتباطی خط یک دهنده نشان گراف کمان هر

  دهنده نشان وزنها .باشد می شود، نامیده پیوند اغلب
 .می باشند فا له
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 ال ورردم کوتاه تررن متیر
 (Dijkstra)ال ورردم دارکتدرا 

 

 

  تمام لذا نیست شده شناخته مسیری هیچ آغاز در
  ادامه با .می باشند نهایت بی برچسب دارای ها گره

 ممکن برچسب ها مسیرها شدن پیدا و الگوریتم اجرای
  یک .آید بدست بهتری مسیرهای تا کنند ترییر است

 .باشد موقت یا و دائمی است ممکن برچسب
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 (Dijkstra)ال ورردم دارکتدرا 

 

 

 مسیر کوتاهترین می خواهیم  Aگره گذاری عالمت با
  شده داده نشان توپر دایره بصورت که ثابت گره بین
 گره مجددا ، تمام نوبت، به سپد کنیم، شروع است
  فا له با را کدام هر کنیم می امتحان را همجوار های
 .می کنیم گذاری برچسب  A به آن
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 (Dijkstra)ال ورردم دارکتدرا 

 

 

 مسیر کوتاهترین می خواهیم  Aگره گذاری عالمت با
  شده داده نشان توپر دایره بصورت که ثابت گره بین
 گره مجددا ، تمام نوبت، به سپد کنیم، شروع است
  فا له با را کدام هر کنیم می امتحان را همجوار های
 .می کنیم گذاری برچسب  A به آن
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 (Dijkstra)ال ورردم دارکتدرا 
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 :IPآدرس 
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 :خاص IPآدرس 
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 :Valid IPآدرس 

 

 

10.0.0.0 – 10.255.255.255/8 (16,777,216 hosts)  

 

172.16.0.0 – 172.31.255.255/12 (1,048,576 hosts)  

 

192.168.0.0 – 192.168.255.255/16 (65,536 hosts) 



Khazar 

High Education Institue 

90-91موسسه آموزش عالی خزر  سال تحصیلی   

 OSIمدل

117 

 :(Transport) ترابری الیه•
1- segmentation: 

 جلسه، الیه از ها داده دریافت انتقال، الیه ا لی وظیفه
 به کوچکتر واحدهای به داده ها شکستن نیاز  ورت در
  حصول و شبکه الیه به آنها انتقال ،(Segment)قوعه نام

 رایانه) دیگر انتهای در داده ها  حیح دریافت از اطمینان
 .است (مقصد

  باید الیه این که است این انتقال الیه دیگر وظایف از -2
   .باشد شبکه در اتصال قوع و برقراری مراقب
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 :(Transport) ترابری الیه•
 رایانه یک که در ورتی :داده ها ارسال جریان نترلک -3

 گیرنده، رایانه و نماید ارسال را اطالعاتی بخواهد سریع
 در باشد، داشته فرستننده رایانه کمتراز سرعتی و قدرت
  را فرستنده رایانه ارسال سرعت انتقال، الیه شرایط این
 .می آورد پایین اطالعات گیرنده رایانه سرعت تاحد
 :مختلف ارتباطات به مربوط های بسته تعیین -4

 می دهند انجام داده تبادل دیگر هم با کامپیوتر دو وقتی
 نظیر سروید نوع چند است ممکن لحظه هر در

web,mail,file بسته هر اینکه تعیین .گیرد انجام 
  الیه در است سروید و کاربرد کدام به مربوط اطالعات
 .می شود انجام ترابری
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 :الیه جلسه•
  دو وقتی که معنی بدین :رایانه بین ارتباط بر مدیریت
  در می تواند ترافیک می کنند، برقرار ارتباط باهم رایانه
  ترافیک این اگر .باشد طرفه دو یا طرفه یک لحظه یک
 کمک نوبت حفظ در می تواند جلسه الیه باشد، طرفه یک
 .کند

  کدام هیچ است الزم ها پروتکل بعضی در :نشانه مدیریت
 مدیریت برای .نکنند شروع زمان هم را کاری طرفین، از
 که می شود تهیه نشانه هایی جلسه، الیه فعالیت های بر
  فقط شرایط این در .مبادله اند قابل مقصد و مبدأ بین

 و کند فعالیت می تواند دارد اختیار در را نشانه که طرفی
 از استفاده برای او نوبت تا باشد منتظر باید مقابل طرف
 .برسد فرا نشانه
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 :الیه جلسه•
  میکند شروع را ارتباط یک پنجم الیه کلی طور به
(establish)، می کند کنترل اجرا در (control) در و 

 (terminate).می دهد خاتمه نهایت
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 :نمایش/الیه ارائه•
  .می کند گذاری کد استاندارد روش به را ها داده الیه این
 پول مقادیر تاریخ، افراد، نام مانند اطالعاتی ها رایانه اکثر
 .می کنند ارسال را دیگری مشابه اطالعات و

  کدام هیچ و بوده کاراکتر  ورت به اطالعات این
 رشته های نمایش کدهای .نیستند دودویی رشته های
 رایانه های در است ممکن غیره و  حیح اعداد کاراکتری،
  کدهای با رایانه ها که این برای .باشد متفاوت مختلف
 که اطالعاتی کنند، برقرار ارتباط یکدیگر با بتوانند مختلف
  تعریف استاندارد کدهای از استفاده با باید می یابند انتقال

 عامل های سیستم با و رایانه ها تمامی در تا شوند ارسال و
 .باشند درک و دریافت قابل متفاوت
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 :نمایش/الیه ارائه•
 (Data Compression)فشرده سازی فایل  -1
رمزنگاری برای ارسال داده های محرمانه -2
(Encryption) 
 (.Decryption)رمزگشایی -3
  EBCDICتبدیل کدها به یکدیگر مثل تبدیل متون -4
 . و بلعکد Ascllبه 
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 :الیه کاربرد•
 این از ای شبکه ارتباط برای کاربردی افزارهای نرم همه
 قبیل از سودمندی خدمات الیه این .می کنند استفاده الیه

 کاربر به را دور راه از رایانه یک کنترل و پرونده انتقال
 در فقط تر پایین های الیه که  ورتی در دهد، می ارایه
  هم .دارند نقش گیرنده و فرستنده بین اطالعات تبادل
 که را مختلفی های برنامه ارتباط تواند می الیه این چنین
 .برقرارکند بایکدیگر دارند، وجود شبکه محیط در
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 TCP/IPو مدل  OSIمقارته مدل 

 

 7  Application 

6  Presentation 

5  Session 

4  Transport 

3  Network 

2  Data Link 

1 Physical 
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Network 
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