املحاضزة السادست  :الشبكاث الحاسىبيت 1
1جددزىا في املحاضساث السابقت غً جقسُم العبقاث لبرجىكىالث الاجصاالث:
 كل ظبقت حػخبر العبقت التي حسُقها مىجىدة وحسخخدم وظائفها بشكل مباشس.
 كل ظبقت ( )1+nحسخخدم وظائف العبقت (.)n
 كل ظبقت جضُف الـ  headerالخاص بها للـ Dataالىاصلت إليها وجقصد بالـ  headerحػلُماث الخدكم
الخاصت لػمل البرجىكىالث في هره العبقت.
مثال :

لدًىا في السسم املىضح في الصفدت ( process1 )1مػين :
ًعلب  Applicationولدًه ً Dataسٍد إزسالها إلى  process2أخسي  ،فكُف ًخم ذلك ؟
ًقىم  process1بئزسال الـ  Dataإلى ظبقت  ، Applicationجدخل  Dataإل ظبقت  Applicationفخقىم العبقت
بتروسيها بالـ  headerالخاصت بها فُيخج لدًىا :

Ah(Application header ) + Data

Data

بػد ذلك جسسل ظبقت الـ  Applicationالـ  Dataوالتي هي  Ah + Dataإلى ظبقت الـ  Presentationبخغلُف الـ Data
بالـ  headerالخاص بها فُيخج لدًىا :
Ph(Presentation header ) + Data

Ph+Ah+Data

Data

Ah+Data

وهالخظ أن الـ  Dataالتي كاهذ في ظبقت  Applicationجخخلف غً ال  Dataفي ظبقت  Presentationألن الـ Data
ألاولى هي املىقىلت مً  processلكً ال  Dataالثاهُت هي غبازة غً  Dataاملىقىلت مً  processباإلضافت إلى
 Application headerكما هى مىضىح بالشكل السابق .
فلى كان لدًىا  Dataمىقىلت مً ظبقت  Nإلى ظبقت  N-1فخكصن لدًىا املػادلت الخالُت الخاصت بالىقل :
)H(N-1) + Data(N

)Data(N

)Data(N-1
وهكرا جخابؼ العبقاث هقل الـ  Dataختى جصل إلى ظبقت الـ  physicalوجكىن غلى شكل  bitsوكما ذكسها كل ظبقت
جضُف الـ  headerالخاص بها ومً زم جيخقل هره املػعُاث مً العبقت الفيزًائُت  physicalإلى الىسغ الفيزًائي ما
بين البروجىكىلين (مسسل  -مسخقبل) لدسخقبلهم العبقت الفيزًائُت غىد البرجىكىل الثاوي بشكل بِخاث فخخػسف
العبقت غلى الـ  headerالخاص بها املىجىد في جسوَست العسد (وكما ذكسها هى مػلىماث الشمت ألداء هره العبقت) .
وجسسل الـ  Dataإلى العبقت الػلُا منها وهي ظبقت زبغ املػعُاث ( )Data Linkجقىم هره العبقت بخددًد الـ frame
والخػسف غلى  headerوبدون ( trailerخُث أن ظبقت زبغ املػعُاث هي الىخُدة بين العبقاث التي جضُف
 trailer headerأما باقي العبقاث جضُف فقغ  ، headerومما سبق هجد أن في ظبقت ً Data Linkدصل الخالي:

Data

)DLH(Data Link Header)+Data+DLT(Data Link Trailer

 Dataمسسلت إلى العبقت Network

 Dataواصلت مً العبقت الفيزًائُت

وهكرا جقىم كل ظبقت بالخػسف غلى الـ  headerالخاص بها و إزسال الـ  Dataإلى العبقت ألاغلى منها ختى جصل الـ
 Dataإلى ظبقت الـ  Applicationومنها إلى  process2وهكرا جمذ غملُت إزسال املػعُاث مً  processإلى أخسي.
ملخص  :أزىاء هقل املػعُاث مً ظبقت إلى أخسي في إلارسال جقىم كل ظبقت بخغلُف املػعُاث بـ  headerوجسسلها
للعبقت ألادوى منها  ،أما في الاسخلبال جقىم كل ظبقت باسخقبال املػعُاث وجخػسف غلى الـ  headerوغلى الـ Data
وجسسل الـ  Dataبدون  headerإلى العبقت ألاغلى منها .
مالخظت  :كل ظبقت  Nجقدم خدمت للعبقت  ،N-1وكل ظبقت  Nحسخعُؼ اسخخدام خدمت مً العبقت .N-1
هقاط الخدمت): Service Access Points(SAP
ً
لىفهم ما هي سىركس مثال الهاجف ألازض ي جكىن هقاط خدمخه هي البراًص وكرلك مثال  Processجسٍد اسخخدام
 Applicationمػين مً ضمً مجمىغت مً الخعبُقاث غىدها ًجي جمُيز هره العبقاث غً بػضها للىصىل إلى
الخعبُق املعلىب وٍخم ذلك مً خالل أزقام مػُىت خُث لكل جعبُق زقم ًميزه لكً هرا السقم وجىده مىعقي
فقغ  ،وهدغى هره ألازقام بىقاط الخدمت  ،وٍقىم  TCPبخمُيز ألازقام واخخُاز الخعبُق املعلىب.
ظسٍقت جبادل املػلىماث بين العبقاث :
ً
لدًىا غدة مفاهُم أوال سىركسها زم سيشسح كُفُت هقل املػلىماث بين العبقاث:
 (Interface Data Unit) : IDU وهى غبازة غً كُفُت جفاغل العبقت  Nمؼ العبقت  N-1ولرلك فهى
ًخكىن مً :

 (Interface Control Information) : ICI -1وهي مػلىماث الخدكم املسخخدمت غىد ظلب الىظائف بين
العبقاث.
 Data (Service Data Unit) SDU -2وهي الـ.Data
 )Service Access Point) SAP وهي هقاط الخدمت بين العبقاث .
 ) Protocol Data Unit) PDU وهى وخدة مػعُاث البرجىكىل وهى غبازة غً  Dataمؼ  headerوله أهىاع:
 -1في ظبقت الـ Data Linkوخدة املػعُاث حسمى .frame
 -2في بسجىكىل  TCPوخدة املػعُاث حسمى .segment
 -3في  IP version 4وخدة املػعُاث حسمى �.datagram
مالخظت  :كل ظبقت حسخعُؼ الخفاغل (هقل املػلىماث ) مؼ العبقت التي جليها والتي حسبقها  ،لكنها فقغ حسخخدم
وظائف العبقت التي حسبقها (جدتها) .
لدًىا املخعغ الخالي لكُفُت هقل املػلىماث بين العبقاث :

شسح املخعغ :
هره املخعغ ٌشسح كُفُت هقل املػعُاث ضمً الخعبُقاث فأخرها  3ظبقاث  N+1و Nو ، N-1وكما ذكسها في
ألاغلى إن الـ  SDUهي الـ  Dataالتي سدىقل وكما هالخظ في العبقت  N+1هسٍد هقل الـ  Dataأو كما أسمُنها  SDUإل
العبقت  Nولرلك وسميها ) SDU(Nكما جقىم العبقت  N+1بئضافت حػلُماث الخدكم املسخخدمت في هقل هره
املػعُاث وهي  ICIوألنها حػلُماث الخدكم الخاصت لػمل العبقت  Nوسميها ) ICI(Nجقىم العبقت  N+1بخجمُؼ
) SDU(Nمؼ ( ICI(Nلدشكل لدًىا ما ٌسمى ) IDU(Nوهي وسُلت الخفاغل بين العبقخين  Nو  N+1وهي جدىي
ُ
املػعُاث ومػلىماث الخدكم  ،بػد ذلك جىقل الـ ) IDU(Nإلى العبقت  Nغبر هقاط الخدمت  SPAوغىد مسوزها مً
ُ
هره الىقاط جقىم  SPAبفصل ) SDU(Nغً ) ICI(Nوجددر غدة غملُاث خُث جأخر) SDU(Nوالتي هي املػعُاث
 Dataوٍضاف لها الـ  headerالخاص بهره العبقت ) H(Nومجمىغت املػعُاث ) SDU(Nمؼ ) H(Nهعلق غليها
اسم ( PDU(Nوهي وخدة املػعُاث املساد ازسالها آلان إلى العبقت  N-1لرلك جكىن ) PDU(Nهي ) SDU(N_1ألنها
املػعُاث املغلفت بالـ  headerوالتي هسٍد ازسالها للعبقت  N-1لكً قبل إزسالها جضُف العبقت  Nمػلىماث
الخدكم الخاصت لػمل العبقت  N-1ومجمىع الـ ) SDU(N_1مؼ )ٌ ICI(N-1سمى بـ ) IDU(N-1وجىقل بػد ذلك
 IDU(N-1غبر هقاط الخدمت SPAلخيخقل إلى العبقت  N-1فخىفصل ) DU(N-1بػد مسوزها مً  SPAإلى )SDU(N_1
ً
و ) ICI(N-1وٍددر جماما ما خدر في العبقت ...N
سؤال ( )1هل(  ICI(Nجكافئ ) H(N؟
ً
كما غسفىا سابقا أن  ICIهي مػلىماث الخدكم الالشمت لػمل البروجىكىل أو العبقت وأن  Hهي  headerوهي
التروَست التي جضُفها العبقت  ،وبػد مسوز  IDUغلى  SPAجىفصل ICIغً SDUوجقىم العبقت بأخر SDU
وجضُف الـ  headerغليها  ،ولرلك فأن  ICIال جكافئ  Hلكً ) H(Nجدىي بػض املػلىماث املسخيخجت مً )ICI(N

ً
باإلضافت إلى مػلىماث أخسي غير مىجىدة في ) ، ICI(Nمثل زقم العسد مىجىد في  Hلكنها غير مىجىدة في  ICIأو مثال
 ACKمىجىدة في Hوقام باسخيخاجها مً خالل .ICI
سؤال ( : )2ما هي الـ ) Data(Nاملىجدة في ) PDU(N؟
هي غبازة غً ) SDU(Nألهه بػد اهفصال ) SDU(Nغً ) ICI(Nجأخر العبقت ) SDU(Nوالتي هي  DATAوجضُف
غليها  headerوجكىن بمثابت الكخلت التي جسٍد ازسالها للعبقت .N -1

سؤال ( : )3ماذا جمثل ) SDU(N-1؟

هي جمثل ال  Dataالتي ًجب هقلها إلى العبقت  N-1وهي غبازة غً ) PDU(Nأي هي غبازة غً مجمىغت) Data(Nمؼ
).H(N
سؤال ( :)4ماذا جمثل )PDU(N-1؟
هي غبازة غً ) PDU(Nمؼ) ، H(N-1أي هي غبازة غً ) Data(Nمؼ ) H(Nمؼ) H(N-1هرا السسم ًىضح أكثر:

أي أن Data(N-1) = SDU(N-1) = PDU(N
ً
مالخظت ً:ىجد في  ICIمػلىماث جدكم كما ذكسها لكً فيها أًضا قُم  Parametersلعلب بسجىكىالث مػُىت .
حػسفىا آلان إلى آلُت هقل مػعُاث مً ظبقت إلى أخسي  ،اما آلان سيخددر غً آلُت ظلب خدمت بين ظبقخين أو كما
هدغىها بـ OSI Service Primitive
OSI Service Primitive
هىان معيارمحدد مً كبل الـ  OSIآلليتطلب الخدمت بين طبلخين ( Nو  )N+1مً خالل الخطىاث الخاليت:
 -1جطلب الطبلت  N+1الخدمت ()Requestمً الطبلت  Nمً خالل ( )Parametersاملسخخدمت في طلب
الخدمت مً بزوجىهىل إلى آخز.
 -2إشعار بىكىع حدث (.)Indication
 -3اسخجابت بىكىع الحدث (.)Response
 -4جأهيد الاسخجابت لطلب الخدمت (.)Confirm
سيخم شزح الخطىاث السابلت مً خالل املخطط الخالي:

خطىاث هخابت البروجىهىل:
ً
أوال :جحدًد وظائف البرجىهىل ( )Functionalitiesمثل (فخح رابطت – إعادة الارسال.)..
ً
جاهيا Interface :أي آليت طلب هذا البرجىهىل أي عىدما طلب طبلت بزجىهىل مً الطبلت التي أدوى منها .وهىا
ًخم جحدًد شكل الـ  Headerوجلسيماث الحلىل الخاصت بهذا البرجىهىل.
مثال:
بفزض أهه لدًىا بزجىهىل ًليم رابطت أي هى بزجىهىل مىجىق ويلىم بخصحيح ألاخطاء.
وبفزض أن هذه البرجىهىل مىجىد لدي املزسل في الطبلت  Nوالطبلت  N+1عىد املزسل جزيد إوشاء رابطت مع
 N+1عىد املسخلبل فهي بحاجت إلى بزجىهىل مىجىد في الطبلت  . Nليشزح هيف ًخم إوشاء هذه الزابطت:
جخم وفم الخطىاث الخاليت بما أن البرجىهىل مىجىق:
ً : Data request -1لصد به (.)address ,Data , length
Data Indication -2
Data response -3
Data Confirm -4

في املخطط السابم إن عمليت فخح رابطت بين الطبلخين  N+1عىد املزسل والطبلت  N+1عىد املسخلبل جخم عً
طزيم البرجىهىل املسؤول عً فخح الزابطت املىجىد في  Nأي أهه جخم عمليت الزابطت في الطبلت  N+1عً طزيم
الزابطت  Nألن البرجىهىل الذي ًفخح الزابطت مىجىد فيها .جخم وفم املزاحل الخاليت:
املزحلت الاولى :جلىم الطبلت  N+1عىد املزسل بطلب البرجىهىل املسؤول عً إكامت الزابطت املىجىد في الطبلت
 Nعىد املزسل فترسل له  requestبذلك .وجيخلل هذه ال  Requestمً البرجىهىل في الطبلت  Nعىد املزسل
إلى البرجىهىل في الطبلت  Nعىد املسخلبل.
ً
املزحلت الثاهيتً :زسل البرجىهىل في الطبلت  Nعىد املسخلبل جيبيها ( )Indicationإلى الطبلت  N+1عىد
املسخلبل وهي الطبلت إكامت الزابطت معها وهذا الخىبيه بئوشاء الزابطت.

ً
املزحلت الثالثت :جزسل الطبلت  N+1عىد املسخلبل إلى الطبلت  Nعىد املسخلبل أًضا  Responseوهي اسخجابت
إلكامت الزابطت وجيخلل هذه الاسخجابت مً الطبلت  Nعىد املسخلبل إلى الطبلت  Nعىد املزسل.
املزحلت الزابعت :بعد وصىل الـ  Responseإلى  Nعىداملزسل جلىم  Nبئرسال جأهيد لالسخجابت Confirm
إلكامت الزابطت إلى الطبلت  N+1وهي حعني إن الطبلت  N+1املىجىدة في املسخلبل كد اسخجابت إلكامت
الزابطت.
وهكذا جكىن كد جم إوشاء الزابطت بين الطبلت  N+1عىد املزسل والطبلت  N+1عىد املسخلبل.
هىا مخطط جىضيحي آخزملا سبم:

