
 TCP/IPطبقة التطبٌقات والنقل لبروتوكول 



بزوحوكول انخحكى في ) TCP/IPطبقت نقم 

 (بزوحوكول اإلنخزنج/اإلرسال

وهً الطبقة الرابعة فً  -إن المهام األساسٌة لطبقة النقل •
 :( االتصال المتبادل لألنظمة المفتوحة) OSIنموذج 

هً نقل تدفق المعلومات من المصدر إلى الوجهة وتنظٌمه، •

 .  وذلك بشكل دقٌق وٌمكن االعتماد علٌه

ٌتم توفٌر االعتمادٌة والتحكم المباشر بواسطة اإلطارات •

 المنزلقة، واألرقام التسلسلٌة، واإلقرارات



أثناء قٌام طبقة النقل بإرسال مقاطع البٌانات، فإنها تحاول التأكد •
 .  من عدم فقد البٌانات

قد ٌتسبب مضٌف االستقبال الذي ال ٌستطٌع معالجة البٌانات •
 .  بنفس سرعة وصولها فً فقد البٌانات

 .  وبالتالً ٌضطر مضٌف االستقبال إلى تجاهلها•

ٌتجنب التحكم فً التدفق مشكلة تجاوز مضٌف اإلرسال للمخازن •
 .  المؤقتة فً مضٌف االستقبال

آلٌة للتحكم فً التدفق ( بروتوكول التحكم فً اإلرسال TCPٌوفر •
 .  عن طرٌق السماح باتصال مضٌف اإلرسال واالستقبال

وٌقوم المضٌفان بعد ذلك بتأسٌس معدل نقل بٌانات متفق علٌه من •
 كال الجانبٌن



 رسائم انًزاينت ثالثيت االحجاهاث

 هو بروتوكول قائم على االتصال TCPإن بروتوكول •

 .. ٌتطلب تأسٌس االتصال قبل بدء نقل البٌاناتو

لتأسٌس أو بدء االتصال، ٌجب أن ٌقوم المضٌفان بمزامنة و•
 .  بهماالخاصة      ISN  األرقام التسلسلٌة األولٌة 

تتم عملٌة المزامنة من خالل تبادل مقاطع تأسٌس االتصال •

لإلشارة  ،SYNالتً تحمل وحدة بت خاصة بالتحكم تسمى 

 ISNوإلى التزامن 

  ."SYNs"اسم  SYNٌطلق على المقاطع التً تحمل البت •



  :وٌكون التسلسل كما ٌلً•

 SYNحزمة  بارسال تصالاال  A االرسالٌؤسس مضٌف •
 (  األولٌةالتسلسلٌة األرقام )   ISNمحدداً  B ستقبالااللمضٌف 

• A→B:  SYN, seq of A = X 

 

•B→A:  ACK, seq of A = X, SYN seq of B = Y, 

• ACK = X + 1 

 

• A→B:  ACK, seq of B = Y, ACK = Y + 1  
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 إنشاء اإلطاراث
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 اإلقزار

11-1-6 

C:/Users/TOSHIBA/Desktop/SPU/SPU_term2_2018/شبكات/CCNA1 AR/ch11/11_1_6/media.html


بزوحوكول انخحكى في ) TCPأرقاو ينافذ 

بزوحوكول يخطط بياناث ) UDPو( اإلرسال

 انًسخخذو



 (بروتوكول التحكم فً اإلرسال)   TCPٌستخدم كل من •

 (  بروتوكول مخطط بٌانات المستخدم(  UDPو •

لتمرٌر المعلومات إلى الطبقات ( مأخذ التوصٌل)أرقام المنافذ •
 .  العلٌا
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التً تدعم نقل الملفات   TCP/IPربما تكون بروتوكوالت •

والبرٌد اإللكترونً وتسجٌل الدخول هً األكثر شٌوًعا 
 .  بالنسبة لمستخدمً اإلنترنت

 :وتتضمن هذه البروتوكوالت التطبٌقات التالٌة•

 



 ( (DNSنظام اسم المجال •

 ( (FTPبروتوكول نقل الملفات •

 ( (HTTP التشعبًبروتوكول نقل النص •

 ( (SMTPبروتوكول نقل البرٌد البسٌط •

 ( (SNMP)بروتوكول إدارة الشبكات البسٌط •

•Telnet  
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DNS  



FTP  بزوحوكول نقم يهفاث 

هو خدمة ٌمكن ( بروتوكول نقل الملفات)  FTPإن بروتوكول •
لنقل الملفات  TCPاالعتماد علٌها قائمة على االتصال وتستخدم 

  .FTPبٌن األنظمة التً تدعم 

هو نقل الملفات من كمبٌوتر إلى آخر  هوالغرض األساسً من•
بواسطة نسخ الملفات ونقلها من الملقمات إلى العمالء، ومن 

 .  العمالء إلى الملقمات

أوالً بتأسٌس اتصال تحكم  FTPعند نسخ الملفات من ملقم، ٌقوم •
 .  بٌن العمٌل والملقم

ثم ٌتم تأسٌس اتصال ثاٍن، وهو ارتباط بٌن أجهزة الكمبٌوتر ٌتم •
 .  من خالله نقل البٌانات



TFTP بزوحوكول نقم انًهفاث انًبسط 

هو خدمة دون اتصال ( بروتوكول نقل الملفات المبسط)  TFTPإن بروتوكول •
 UDPتستخدم بروتوكول مخطط بٌانات المستخدم 

 
لنقل ملفات التكوٌن وصور   routerعلى جهاز التوجٌه   TFTPٌُستخدم •

IOS،  ونقل الملفات بٌن األنظمة التً تدعمTFTP.  
 . بحٌث ٌكون صغًٌرا وسهل التطبٌق    TFTPلقد تم تصمٌم •
  FTPولذلك، فهو ٌفتقر إلى معظم مٌزات •
قراءة الملفات أو كتابتها إلى أو من ملقم بعٌد ولكن     TFTPٌمكن لبروتوكول •

ا شروط لمصادقة المستخدم ًٌ  .  ال ٌمكنه عرض المجلدات ولٌس لدٌه حال
 FTPألنه ٌعمل بشكل أسرع من      LANوٌكون مفًٌدا فً بعض شبكات •

 .وٌعمل بشكل ٌمكن االعتماد علٌه فً بٌئة مستقرة



HTTP  ( انخشعبيبزوحوكول نقم اننص) 

 



) SMTP بزوحوكول نقم انبزيذ انبسيط) 

البعض باستخدام  ببعضهاتتصل ملقمات البرٌد اإللكترونً •
إلرسال واستقبال  SMTPبروتوكول نقل البرٌد البسٌط 

 . البرٌد

بنقل رسائل البرٌد اإللكترونً  SMTPٌقوم بروتوكول •

 TCPباستخدام   ASCIIبتنسٌق 



SNMP ( إدارة انشبكاث انبسيطبزوحوكول) 

هو أحد  SNMPإن بروتوكول إدارة الشبكات البسٌط •

بروتوكوالت طبقة التطبٌقات وهو ٌقوم بتسهٌل عملٌة تبادل 
 .  معلومات اإلدارة بٌن أجهزة الشبكات

الشبكات إدارة أداء الشبكة واكتشاف  لمسؤولً  SNMPٌتٌح •

.  مشاكل الشبكات وحلها، والتخطٌط لزٌادة حجم الشبكة

كبروتوكول طبقة النقل الخاص  SNMP   UDP:   ٌستخدم 

 .به


