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Chapter 1
Introduction to TCP/IP Networking

المواضيع الرئيسية في هذا الفصل:
 -1مقدمة في بروتوكول  TCP/IPوطرق االتصال والتراسل.
 -2مقدمة في مبدأ عمل بروتوكوالت طبقة الـApplication Layer
 -3مقدمة في مبدأ عمل بروتوكوالت طبقة الـTransport Layer
 -4مقدمة في مبدأ عمل بروتوكوالت طبقة الـNetwork Layer
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 - 1مقدمة الفصل األول:
نقوم فً حٌاتنا الٌومٌة بأداء آالف األمور والتً تستخدم برمجٌات الشبكات وسواء قمنا بإرسال الملفات أو تبال
البرٌد اإللكترونً أو الدردشة عبر اإلنترنت فإن أول ما نقوم به هو تحضٌر البٌانات باستخدام التطبٌقات
المخصصة ألداء تلك الوظائف ومن ثم إرسال تلك البٌانات وسواء كنت تتصل مع الشبكة بالطرٌقة السلكٌة
أو أال سلكٌة فإن الوظائف التً تستخدمها لعملٌة اإلرسال هً نفسها ولن تحتاج إلى إجراء تعدٌالت فً إعداد
البرنامج الذي تستخدمه والسبب الرئٌسً لذلك هو انك تعمل على بروتوكول ٌقسم عملٌة االتصال إلى مجموعة
من المراحل وهذا البروتوكول هو الـ  TCP/IPوفً العادة فإن أغلب عمل المستخدم لن ٌتعدى طبقة
الـ Application Layerوفً هذه الطبقة لن تضطر إلى التعامل مع كٌفٌة إجراء االتصال أو اإلعدادات
المتعلقة به وكل ما تقوم به هو تحضٌر البٌانات ومن ثم إرسالها ومن هنا نعرف أن أي عملٌة اتصال البد أن
تمر بمجموعة من المراحل وقد قسمت منظمة الـ IOS – International Organization For
 Standardizationباالتفاق مع الـ ITU-International Telecommunication Unionعملٌة االتصال
إلى سبعة مراحل تسمى  OSI - Open Systems Interconnection Modelوهذا ٌعنً آن أي عملٌة
اتصال سواء باستخدام الـ TCP/IPأو  IPX/SPXأو أي  Standardأخر فإنه ٌجب أن ٌمر بهذه المراحل.
وبأبسط صورة فإن هذه المراحل هً:
 -0مرحلة تحضٌر البٌانات باستخدام واجهة المستخدم الـ  User Interfaceباستخدام إحدى التطبٌقات
الـ Applicationوسنأتً على شرح هذه المرحلة بالتفصٌل فً هذا الفصل والفصول الالحقة.
 -2مرحلة تمثٌل البٌانات إذ انه ومن الطبٌعً أن ٌتم تحوٌل البٌانات إلى الشكل الذي ٌجعله قابال للحفظ
أو لإلرسال وفً هذا الجزء فً التحدٌد فنحن نتكلم عن تمثٌل البٌانات  Data Presentingمن Data
إلى  Binaryففً برمجٌات الدردشة ٌ Chatting Applicationتم تمثٌل البٌانات المراد إرسالها من
نص  Textإلى مجموعة من الـ Bitsوتسمى هذه المرحلة مرحلة الـ Encodingومن أنواعه الـASCII
( )American Standard Code for Information Interchangeوالذي ٌستخدم  1Byteأي 8
 Bitsلتمثٌل حرف واحد فً اللغة االنجلٌزٌة والبت هو تعبٌر عن قٌمة  1أو  0ومن األنواع األخرى
للـ Encodingالـ Unicodeأو الـ Universal Codeوٌستخدم من  16-32 Bitsلتمثٌل حرف واحد
لمعظم لغات العالم – راجع الـ Encoding Partفً الملحقات لمزٌد من المعلومات.
 -3مرحلة تحضٌر االتصال قبل البدا بعملٌة اإلرسال وٌسمى (إنشاء الجلسة) Session Establishing
وفٌها البدء بعملٌة التخاطب بٌن الجهازٌن والتعرٌف بخصائص االتصال وتتم عادة فً الـTCP
بمجموعة من المراحل تسمى  Three Way Hand Shakeأما فً الـ UDPفٌتم البدء باإلرسال دون
إجراء أي من عملٌات التحقق السابقة وٌوجد نوعٌن من أنواع الـ Sessionsاالتصال المتبادل Full-
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 Duplexوٌعنً إمكانٌة اإلرسال واالستقبال فً نفس الوقت واالتصال أحادي االتجاه Half-Duplex
وٌعنً إما اإلرسال أو االستقبال فً نفس الوقت وسنأتً على شرح كل منها بتفصٌل فً هذا الفصل
والفصول الالحقة.
 -4مرحلة اختٌار بروتوكول النقل  Transport Protocolففً الـ TCP/IPفإنه ٌوجد ثالثة بروتوكوالت
نقل رئٌسٌة وهً الـ  UDP-User Datagram Protocolوالـ TCP – Transmission Control
 Protocolوالـ SCTP – Stream Control Transmission Protocolآما األول والثانً فٌستخدم
بشكل أساسً فً نظام التشغٌل  Windowsو  Linuxوأما األخٌر فهو مدعم فقط فً النظام Linux
وٌتم أٌضا فً هذه المرحلة عملٌة العنونة الـ Source & Destination Port Numberعلى
مستوى الـ Applicationوٌستخدم الـ Port Numberلمعرفة التطبٌق الذي ٌنقل أو ٌستقبل البٌانات,
وكمثال على ذلك بروتوكول الـ HTTPوالذي ٌستخدم الـ Port 80وٌعتمد على الـ TCPفً عملٌة النقل
لمزٌد من المعلومان انظر الجدول  0-0وسنأتً على شرح هذه المرحلة بالتفصٌل فً هذا الفصل
والفصول الالحقة.
 -5العنونة وٌتم فٌها تحدٌد عنوان الجهة المستقبلة ووضع عنوان الجهة المرسلة للبٌانات & Source
 Destination IP Addressوسنأتً على شرح هذه المرحلة بتفصٌل فً هذا الفصل و الفصول
الالحقة.
 -6التحضٌر إلرسال البٌانات عبر وسٌط النقل وٌتم فٌه استخدام العنوان الفٌزٌائً Physical Address
للجهة المرسلة والمستقبلة وتحدٌد طرٌقة النقل التً ستتم على الوسط الفٌزٌائً ومن المعاٌٌر
المستخدمة فً هذه الطبقة  PPP-Point to Point Protocolوالـ Ethernetوغٌره وسنأتً على
شرح هذه المرحلة بالتفصٌل فً هذا الفصل و الفصول الالحقة.
 -7اإلرسال عبر وسٌط النقل الفٌزٌائً ومنه االتصال السلكً  IEEE 802.3أو أال سلكً IEEE 802.11
وغٌره وسنأتً على شرحه بالتفصٌل فً هذا الفصل و الفصول الالحقة.
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الشكل  0-0وٌبٌن الـ  TCP/IPوالـOSI Stack

وكما هو مبٌن فً الشكل  1-1فإن عملٌة االتصال باستخدام الـ TCP/IPتمر بمراحل الـ OSIكاملة غٌر انه تم
اختصار الثالثة طبقات األولى فً طبقة الـ Applicationوالسبب الرئٌسً وراء ذلك أن بروتوكوالت
الـ Application Layerفً  TCP/IPمثل  HTTP, FTP, SMTP, SNMP, DNS, Telnet, POPوغٌرها
تقوم بهذه المراحل الثالث األولى واعتبرت كجزء من بنٌة البروتوكول نفسه.
 1.1إنشاء االتصال وإرسال واستقبال البيانات من خالل بروتوكول الـ:TCP/IP
تمر عملٌة إنشاء االتصال ومن ثم إرسال واستقبال البٌانات بعدة مراحل ففً الـٌ Application Layerقوم
المستخدم بتحضٌر البٌانات وفً الـ Presentation Layerتتم عملٌة الـ Encodingبتمثٌل البٌانات إلى الشكل
الذي ٌمكن من خالله فهم الرسالة المرسلة والمستقبلة و فً الـ ٌ Session Layerقوم البرنامج بإنشاء االتصال
بٌن الطرفٌن المرسل والمستقبل والتحقق من تزامن االتصال وتتم هذه المرحلة بعدة خطوات وهً:
 -0إجراء االتصال المبدئً بالـ  Serverعبر الـ  IPوالـ  Portالمحدد وذلك بعد تحدٌد عملٌة االتصال سواء
عبر الـ  UDPأو عبر الـ  TCPومن المعروف أن جمٌع بروتوكوالت الـ Application Layerفً الـTCP/IP
قد تم بنائها وتعرٌفها مسبقا بالبروتوكول الذي سٌتم استخدامه فً الـ Transport Layerوكما هو واضح فً
الجدول .1-1
 -2عمل الـ  Authenticationالمطلوب إذا تطلب الـ Serverذلك.
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 -3قبول أو رفض الـ Sessionوٌتم ذلك بإرسال الموافقة على إنشاء الـ Sessionأو رفضها
 -4إنشاء الـ Sessionوقٌام الـ Serverبعمل  Listeningعلى الـ Portالخاص بالبرنامج
Listener Port Number

Transport Protocol

TCP/IP Application Layer

االفتراضي

االفتراضي

Protocol

80 443

TCP

HTTP , HTTPS

20 21

TCP

25

TCP

161 162

TCP

23

TCP

Telnet

110

TCP

POP3

53 137

UDP

Hypertext Transfer Protocol

FTP
File Transfer Protocol

SMTP
Simple Mail Transfer Protocol

SNMP
Simple Network Management Protocol

Post Office Protocol Version 3

DNS
Domain Name System

الجدول  1-1لمزٌد من المعلومات ٌمكن الرجوع إلى رابط منظمة الـhttp://www.iana.org/assignments/port-numbers IANA

عندما ٌتم الموافقة على إنشاء الـ Sessionوالبدء بعملٌة التخاطب ٌقوم جهاز المرسل الـ  Clientبتحمٌل
الرسالة إلى الطبقة األخرى وهً طبقة الـ  Transportوفً هذه الطبقة ٌتم تحدٌد طبٌعة االتصال سواء عبر
 TCP - Connection Protocolأو عبر الـ UDP-Connectionless Protocolففً البروتوكول األول ٌتم
تحدٌد طرفٌن وهما المرسل والمستقبل و Portاالتصال أما باستخدام الـ  UDPفٌمكن أن ٌكون الطرف المستقبل
كل األجهزة  Broadcastأي ال وجود لعنوان محدد ٌستقبل الرسالة وهذا ٌعنً أن أي نظام ٌقوم بتصنت عبر
هذا الـPort

ٌستطٌع استقبال الرسالة  ,كما ٌمكن من عمل الـ( Multicastingاإلرسال إلى مجموعة

 ,)Groupوٌتم كل ذلك بوضع الـ Unicast IPأو الـ Broadcast IPأو الـ Multicast IPمع رقم الـ Portفً
وحدة واحدة وتسمى الـ Socketفالـ Socketهً عملٌة ربط بٌن طبقتٌن فً الـ TCP/IPوهً طبقة
الـ Transportوالـ Network Layerوٌوضح الشكل  0.2مبدأ عمل الـ.Socket
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الشكل  0.2وٌبٌن مبدأ عمل الـ Socketفً الـTCP/IP Stack

وبعد ذلك تسلم البٌانات إلى الـ  Network Layerإذ تتم عنونة الرسالة ووضع عنوان المرسل والمستقبل وتسلم
إلى الطبقة األدنى لٌتم إرسالها عبر الـ  Physical Tunnelوٌحتوي الـ Network Layerعلى مجموعة من
البروتوكوالت منها  IP,IPv6,ARP-Address Resolution Protocolوغٌرها (حٌث أن الـ Network
 Layerفً  TCP/IPتعبر عن الـ  )Network Layer + Data Link Layer In OSI Modelولكل منها
وظٌفة معٌنة سنأتً على شرحها بالتفصٌل فً هذا الفصل والفصول الالحقة وتسمى البٌانات فً هذه المرحلة
بالـ.Packet
بعد إجراء عملٌة العنونة ٌقوم المرسل بسؤال عن عنوان الـ Physical Addressالخاص بالـDestination
وٌسمى الـ MAC Addressوتسمى البٌانات فً هذه المرحلة بالـ Frameوتتم هذه العملٌة عبر بروتوكول
الـ ARP-Address Resolution Protocolوٌقوم هذا البروتوكول بالتحقق من وجود الـ MAC Addressفً
الـ ARP Tableوفً حالة عدم وجوده فإنه ٌرسل  ARP Request Broadcast Messageإلى كل األجهزة
على الشبكة ٌسأل فٌها عن صاحب الـ IP Addressالمراد اإلرسال له فإذا وجده ٌرسل الجهاز المعنً
ٌ Unicast ARP Replay Messageخبره فٌها بعنوان الـ MAC Addressالخاص به وبعد استالم الرسالة
ٌقوم بتخزٌن العنوان المعنً فً الـ  ARP Tableالستخدامه فً المرات الالحقة وتتضح هذه المرحلة فً الشكل
 0.3ومن المعروف أن أي ٌ Network Interfaceحتوي على عنوان مصنعً وهو عنوان فرٌد Unique
على مستوى العالم وٌسمى الـ MAC- Media Access Control addressوٌكتب فً العادة
بالـ Hexadecimalوٌتكون من  48 Bitsوكما هو واضح فً الشكل  0.4فإن الـٌ MAC Addressقسم إلى
جزأٌن  24 Bitsتعبر عن الرمز الخاص بالمصنع وهً ثابتة تمنح من قبل اتحاد الـ IEEEو  24 Bitsأخرى ٌتم
وضعها من قبل المصنع نفسه كرقم تسلسلً فرٌد لكل منتج من منتجاته.
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الشكل  0.3وٌبٌن كٌفٌة عمل الـ ARPفً شبكات الـEthernet

وٌستخدم العنوان  FF:FF:FF:FF:FF:FFكـ  Broadcast MAC Addressعند قٌام الـ ARPباالستفسار عن
عنوان الـ MACلجهاز ما على الشبكة إذ ٌوضع ذلك العنوان فً الـ Destination Addressضمن الـ ARP
 Protocolوكما هو واضح فً الشكل ٌ 0.5مكن معرفة الـ MAC Addressلجمٌع الـ Interfacesفً نظام
التشغٌل وٌندوز بكتابة األمر  ipconfig/allفً الـ Command promptوكما ٌمكن الوصول إلى الـ ARP
 Tableبكتابة األمر  arp –aوكما هو واضح فً الشكل .0.6

الشكل  0.4وٌبٌن تقسٌم الـMAC Address
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الشكل  0.5وٌبٌن كٌفٌة الوصول إلى الـMAC Address

الشكل  0.6وٌبٌن كٌفٌة الوصول إلى الـARP Table

وبعد مرحلة جلب الـٌ MACتم تحدٌد نوع الـ Encapsulationهل سٌكون كـSerial Encapsulation
أو  Ethernet Encapsulationوٌتم فً الـ Data Link Layerوفً حالة كنت تتصل باإلنترنت من
خالل  Routerفإن الـ Encapsulationسٌكون فً األغلب  Ethernetبٌنك وبٌن الـ Routerومن ثم تتم
عملٌة إرسال الـ Frameمن الـ Routerإلى الـ Gatewayكـ Serial Encapsulationوكما هو موضح
فً الشكل  7.7ومن أنواعه الـ PPP – Point to Point Protocolوأكثر طرق االتصال باإلنترنت
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شٌوعا هً  PPPoE – Point to Point over Ethernetوكذلك PPPoA – Point to Point
 Over ATMو أٌضا الـ.Frame Relay

الشكل  0.7وٌبٌن عملٌة الـ Encapsulationللبٌانات كـ PPPoEبٌن الشبكة الداخلٌة والـRouter

وٌجب التفرٌق بٌن عملٌة اإلرسال باستخدام الـ Ethernetوعملٌة اإلرسال باستخدام  Modemداخلً تتصل
منه مباشرة بالـ Internetإذ أنه فً الـ Ethernetتتم عملٌة اإلرسال بعد معرفة الـ MAC Addressلطرف
األخر باستخدام الـ ARPأما الـ Internal Modemفٌتم الوصول وفق مبدأ الـ PPP – Point to Point
 Protocolمباشرة الحظ الشكل .7.8
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 مباشرةModem واستخدام الـEthernet بٌن استخدام الـEncapsulation وٌبٌن الفرق فً الـ0.8 الشكل

 ٌحتوي على معلومات التحكم لتلكData على الـHeader  ٌتم إضافةTCP/IPفً كل مرحلة من مراحل الـ
 باٌت62  إلى02  منNetwork Layer  والـTransport  فً الـHeader وٌتراوح حجم الـ,المرحلة
ً من األمور الهامة جدا فFrame وٌعتبر حجم الـHeader  التً ٌتم إضافتها إلى الـOptionsحسب الـ
 إذ الUDP مثل الـDataبرمجة الشبكات وخاصة فً حالة اإلرسال عبر بروتوكول ال ٌدعم عملٌة تجزئة الـ
 إذا زادت عن الحجمUDPٌمكن إرسال البٌانات إال كدفعة واحدة وبذلك لن تستطٌع إرسال البٌانات عبر الـ
:ً وهً مقسمة كما ٌل1500 Bytes  وهوEthernet Frameاألقصى للـ
“The minimum size of an Ethernet frame is 64 bytes. The breakup of this size between the
fields is: Destination Address (6 bytes) + Source Address (6 bytes) + Frame Type (2 bytes) +
Data (46 bytes) + CRC Checksum (4 bytes). The minimum number of bytes passed as data in
a frame must be 46 bytes. If the size of the data to be passed is less than this, then padding
bytes are added. The maximum size of an Ethernet frame is 1518 bytes. The breakup of this
size between the fields is: Destination Address (6 bytes) + Source Address (6 bytes) + Frame
Type (2 bytes) + Data (1500 bytes) + CRC Checksum (4 bytes). The maximum number of
bytes of data that can be passed in a single frame is 1500 bytes” ref http://rfc.net/rfc1705.html

 ٌتم االستقبال فً الطرف اآلخر بنفس المراحل ولكن بالعكس حٌث ٌستلم الـ7.7 وكما هو واضح فً الشكل
Data  من وسٌط النقل الفٌزٌائً لتدخل بعد ذلك فً مرحلة الـFrame الـNetwork Adapter Card
Application Layer ثم الـTransport Layer ثم الـNetwork Layer  ثم إلى الـlink Layer
ً إلى نفس الصورة التBits تحول البٌانات من الـPresentation Layer فً الـEncoding وباستخدام الـ
.Applicationكانت علٌها قبل اإلرسال وتعرض على شاشة البرنامج الـ
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الشكل  0.9وٌبٌن مراحل إرسال واستقبال البٌانات فً الـTCP/IP

فً المثال التالً سنقوم باستخدام برنامج الـ Etherealوهو برنامج ٌقوم بعملٌة الـ  Packet Sniffingوالذي
ٌمكن تحمٌله من الموقع الخاص به وهوhttp://www.ethereal.com/download.html:
مثال على استخدام الـ ARPوالـ DNSوالـ HTTPمن خالل ٌ Routerستخدم الـ NATلمشاركة Public
:IP
الحظ الشكل  7.72وٌبٌن صورة مأخوذة من برنامج الـ Etherealوالذي ٌقوم بعملٌات التصنت والتحلٌل
للـ Framesالمارة من خالل الـ , Network Interface Cardحٌث قمنا بطلب الدخول إلى موقع
الـ Googleباستخدام الـ Internet Explorerبحٌث أننا نتصل باإلنترنت من خالل  ADSL Routerعبر
.PPPoE
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الشكل  0.01وٌبٌن تحلٌل للـ Framesوالتً استخدمت للوصول إلى اإلنترنت لجلب موقع  Googleعبر
الـHTTP
الحظ أن أول عملٌة كانت السؤال عن الـ MAC Addressالخاص بالـ Gatewayوهو هنا 10.0.0.138
حٌث أرسلت هذه الرسالة كـ Broadcast Messageوفً العملٌة الثانٌة قام الـ Routerبالرد على
الـ ARP Requestوأرسل عنوان الـ MAC Addressالخاص به بعد هذه العملٌة سٌقوم الـClient
باالستفسار عن عنوان الـ Googleبإرسال  , DNS Request Queryالحظ أنه فً المثال قد وجد الـ IP
 Addressالخاص بالـ Googleفً الـ DNS Tableوالموجودة ضمن نظام التشغٌل وهذا ٌعنً انه تم
الدخول على الـ Googleمن قبل والدلٌل على ذلك أن الـ IP Addressالخاص بالـ Googleموجود فً
الـ DNS Tableوبعد هذه العملٌة قام موقع الـ Googleبالرد على الطلب ٌخبره بوجوده وضمن العنوان
المحدد الحظ أن العملٌات من  8إلى  02هً عملٌات طلب و إرسال لمحتوٌات الصفحة الخاصة بموقع
الـ Googleوتتم باستخدام الـ .HTTP Protocol
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ويتبين لنا من المثال السابق أن عملية استخدام الـ HTTPلدخول إلى موقع عبر اإلنترنت مرت بهذه
المراحل:
ٌ -7قوم المستخدم بطلب الدخول إلى موقع على اإلنترنت وكمثال ٌ http://www.google.comتم
تحوٌل ذلك الطلب من خالل بروتوكول الـ HTTPإلى الـ DNSلمعرفة الـ IPالمقابل لهذا العنوان.
ٌ -0تم البحث فً الـ DNS Tableالموجود فً نظام التشغٌل وفً حالة لم ٌجده ٌقوم بطلب الـ IPمن
الـ DNS Serverوالذي ٌزودك به فً العادة الـISP – Internet Service Provider
الخاص بك.
ٌ -3رسل طلب الـ DNSإلى الـ Gatewayوٌعتبر فً مثالنا الـ Routerالداخلً كـ Gatewayلشبكة
الداخلٌة.
ٌ -4تم البحث عن الـ MAC Addressالخاص بالـ Gatewayالداخلً من خالل الـ.ARP
 -5بعد جلب الـٌ MACنتظر الـ Applicationالحصول على الـ IPالخاص بالموقع وبعد ذلك ٌتم عمل
 HTTP Requestللموقع إلى الـ Gatewayالداخلً وٌقوم نظام التشغٌل بتولٌد  Portفرٌد على
مستوى الـٌ Applicationsوضع فً الـ Source Portللـ Packetوٌتم إرساله إلى
الـ Gatewayالمقابل المعرف فً الشبكة الداخلٌة إذ ترسل من الحاسب إلى الـGateway
كـ Ethernet Encapsulationثم من الـ Routerإلى الـ Gatewayالمقابل فً اإلنترنت
كـ.PPP Encapsulation
 -6فً المثال السابق فنحن نستخدم الـ NAT – Network Address Translationلدخول إلى
اإلنترنت وهذا ٌعنً أن الحاسب الداخلً ٌستخدم  Private IPوٌتشارك مع مجموعة الحواسٌب
األخرى التً على نفس الشبكة بالـ Public IPوالذي ٌتصل من خالله الـ RouterبالـGateway
المقابل كما هو مبٌن فً الشكل .1.11

الشكل  0.00وٌبٌن اتصال الجهاز الداخلً بالشبكة اإلنترنت من خالل مشاركة الـ IPباستخدام الـNAT
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وٌبٌن الشكل  7.77كٌف ٌقوم الـ Routerبمشاركة الـ Public IPلكل الحواسٌب الموجودة فً الشبكة
الداخلٌة حٌث قام الـ Clientوالذي ٌملك الـ 192.168.50.50 IPبإرسال الطلب إلى الـGateway
الخارجً وهو  98.10.10.5عبر الـ Routerوٌقوم الـ Routerبإضافة  Recordإلى NAT Table
الخاصة به إذ ٌتم وضع الـ Original Source Port And IPفً ذلك الـ Recordلتبٌن أن صاحب
الـ Packetالمرسل هو الـ Clientالذي ٌملك العنوان المحدد ومن ثم ٌتم تغٌٌر الـSource Port And IP
األصلً للـ Packetإلى الـ Public IPالخاص بالـ Routerو ٌتم تولٌد  Portافتراضً بحٌث ٌكون فرٌد
على مستوى الشبكة وٌوضع مكان الـ Source Portفً الـ Packetوٌضاف إلى الـ NAT Table
 Recordلٌتم استخراجه الحقا عند مجًء الـ Responseوبعد ذلك ترسل إلى الـ Gatewayالخارجً.
ٌ -7قوم الـ Gatewayالخارجً بتوصٌل الـ HTTP Requestإلى الـ HTTP Serverالمعنً ثم
ٌقوم الـ HTTP Serverبإرسال الـ Responseإلى الـ Routerصاحب الـ Requestوٌحتوي
ذلك الـ Responseفً الـ Destination IP And Portعلى عنوان الـ Source IP And
 Portالموجود فً الـ.Request
ٌ -8ستلم الـ Routerذلك الـ Responseوٌقوم باستخراج الـ Private IP And Portمن خالل
الـ Destination IP And Portالموجودة فً الـ Response Packetوالتً تم تخزٌنها فً
الـ NAT Tableعند عمل الـ Requestوفً هذه المرحلة سٌتمكن الـ Routerمن معرفة الجهاز
صاحب الطلب األصلً وٌتم وضع الـ Private Port And IPفً الـ DestinationللـPacket
ثم ٌتم توجٌهها إلى الحاسب صاحب الطلب وهكذا تستطٌع جمٌع األجهزة الموجودة على الشبكة
الداخلٌة المشاركة بـ Public IPوحٌد واستخدامه لدخول إلى شبكة اإلنترنت.
TCP / UDP Connection Establishment : 7.0
تمر عملٌة إنشاء االتصال بمجموعة من المراحل ,وفً العادة ٌقوم الطرف المرسل بإرسال طلب إنشاء
االتصال إلى الطرف اآل خر وعند الموافقة على إجراء االتصال ٌتم البدء بإرسال مجموعة من المعلومات إلى
الطرف المستقبل ,فً بروتوكول الـ  TCPتتم هذه العملٌة بثالثة مراحل تسمى Three-way hand-
 shakeوكما هو واضح فً الشكل .7.70
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الشكل  0.02وٌبٌن الـ Three Way hand-shakeالخاصة ببروتوكول الـTCP
ٌ -7قوم الطرف المرسل بتولٌد رقم تسلسلً  Sequence Numberوٌرسله إلى الـ Serverوٌكون هذا
الرقم المولد نقطة البدء لعملٌة اإلرسال بحٌث ٌتم زٌادته بمقدار واحد بعد كل .Acknowledgment
ٌ -0ستلم الطرف المقابل الـ Sequence Numberوٌقوم بإرسال  Acknowledgmentإلى المرسل
مضاف إلٌه الرقم التسلسلً الذي تم إرساله.
 -3عند هذه المرحلة ٌكون قد تم الموافقة على بدأ الجلسة وعندها ٌقوم بإرسال طلبه مرفق معه
الـ Acknowledgmentالذي أرسل من قبل المستقبل.
تمر هذه المراحل الثالث عند االتصال من خالل بروتوكول الـ TCPأما فً الـ  UDPفٌتم اإلرسال مباشرة
وبدون المرور بالعملٌات الثالث السابقة وٌتم التراسل بدون إرسال  Acknowledgmentsوال ٌتحقق
الـ UDPمن عملٌات الوصول كما هو الحال فً الـ TCPوهو ما سٌتم توضٌحه فً الجزء التالً من هذا
الفصل.
TCP & UDP Header Encapsulation : 3.1
فً طبقة الـٌ Transport Layerتم التعامل مع إحدى البروتوكولٌن الـ  TCPأو الـ UDPحٌث سنحدد فٌها
طبٌعة اإلرسال فإذا كان المطلوب هو اإلرسال كـ Streamونوع اإلرسال هو  Unicastفٌتم اختٌار الـTCP
أما فً حالة كان المطلوب هو اإلرسال كـ Broadcastأو  Multicastفٌتم اختٌار الـ UDPلعملٌة اإلرسال
ألن الـ TCPغٌر قادر على اإلرسال إال لطرف وحٌد ٌتصل معه بشكل  Connection Orientedوكما ال
ٌستطٌع الـ UDPإرسال البٌانات بشكل  Streamبدون وجود بروتوكول مساند كالـ RTP-Real Time
 Protocolوالذي سنأتً على شرحه فً الفصول الالحقة ونستنتج من ذلك أن الـٌ UDPستطٌع اإلرسال
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كـ  Unicastو  Multicastو  Broadcastولكن بشكل  Datagramولٌس بشكل  Streamوٌستطٌع
الـ TCPاإلرسال فقط كـ Unicast Streamوٌستطٌع الـ SCTP Stream Control Transport
( Protocolبروتوكول جدٌد غٌر مدعم من قبل  Microsoftبشكل افتراضً على الـTCP/IP Stack
الخاص ٌها ٌتمٌز بقدرته على التراسل كـ Multicastبنفس مٌزات بروتوكول الـ )TCPاإلرسال كـ Unicast
و  , Multicast Streamوسوف نبٌن فً الجزء التالً من هذا الفصل مبدأ عملٌة اإلرسال باستخدام
بروتوكول الـ TCPوبروتوكول الـ UDPوفً فصول الحقة سٌتم التطرق إلى البروتوكول المساند للـUDP
وهو .RTP
TCP Encapsulation : 3.1.3
ٌتمٌز هذا البروتوكول بدعمه لكل عملٌات التحكم سواء على مستوى الـ  Data Flowأو حجم الـ Bufferكما
ٌدعم عملٌات التحقق من الوصول وفق الترتٌب السلٌم  Delivered on Sequenceوهذا واضح من
تركٌب الـ  Headerالخاصة به الحظ الشكل :7.73

الشكل  0.03وٌبٌن الـTCP Header
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: Source & Destination Port 7.3.7.7
فً المنطقة المخصصة بـ  Portاإلرسال واالستقبال ٌ ,تم تحدٌد الـ Source Portوالـ Destination
 Portالخاصة بالبرنامج الذي ٌجري عملٌة االتصال ومن المعروف أنه ال ٌمكن ألكثر من برنامج استخدام
نفس رقم الـ Portلكن ٌمكن للبرنامج الواحد استخدام أكثر من  , Port Addressوبتأكٌد فإن عملٌة اختٌار
الـ Portلٌست عشوائٌة إذ ٌجب االبتعاد عن األرقام التً تبدأ بـ  7وتنتهً  7203إذ أنها أرقام لبروتوكوالت
معروفة فً نظام التشغٌل ومن األمثلة علٌها بروتوكول الـ HTTPو الـ  FTPوغٌره وكما هو مبٌن فً
الجدول  7.7السابق .وٌبٌن الشكل  7.74كٌف أن الـ Portsمقسمة إلى ثالثة أقسام رئٌسٌة القسم األول وهو
لبروتوكوالت معروفة  Well Knownكما وضحنا سابقا والقسم الثانً مخصص لتطبٌقات عالمٌة ٌتم تسجٌلها
فً منظمة الـ IANAتستخدم مجموعة من الـ Portsكمثال الـ  SQL Serverوالقسم الثالث مخصص
الختٌار نظام التشغٌل وهو ٌ Dynamic Rangeختار منه نظام التشغٌل  Portمحدد ٌستخدم كـ Source
 Portفً عملٌة التراسل بحٌث ٌكون فرٌد على مستوى الـ Applicationsاألخرى.

الشكل  0.04وٌبٌن تقسٌمات الـ Portsحسب منظمة الـ IANAالدولٌة

: Sequence & Acknowledgment Number 7.3.7.0
وٌحتوي كل منهما على  32 Bitsوٌدل هذا الرقم على رقم التسلسلً للـ Segmentعند إرساله أو استقباله
وٌتم تولٌده عشوائٌا عند بداٌة االتصال أما رقم الـ  Acknowledgmentفٌحتوي على الرقم التسلسلً للـ
 Segmentو الذي تم التأكد من وصوله وتتم هذه العملٌة كما فً الشكل :7.75
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الشكل  0.05وٌبٌن عملٌة التراسل من خالل الـTCP

: Header Length & Flags Controls 7.3.7.3
وٌحتوي الجزء الثانً من الـ Headerالخاص بالـ TCPعلى  32 Bitsمقسمة إلى الـ Windows Size
 16 Bitsو  16Bitsأخرى للـ  Header Length + Flags Controlsكما هو موضح فً الشكل
:7.76

الشكل  0.06وٌبٌن تقسٌمات الـ Header Lengthفً بروتوكول الـTCP
وٌحتوي الـ Header Lengthعلى حجم الـ Headerالخاص بالـ TCPمقسوم على  4أي لمعرفة حجم
الـ Headerنضرب الـ) HLEN (Header Lengthبـ , 4أما الـ Flags Controlsفهً 6 Controls
تأخذ كل منها  1 Bitفإذا كانت قٌمته  2فهذا ٌعنً أن هذه الخاصٌة غٌر مستخدمة وإذا كانت  7فتعنً أن
الخاصٌة مستخدمة وٌوضح الشكل  1.17هذه الـ.Flags
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الشكل  0.07وٌبٌن الـ Flagsالمستخدمة فً بروتوكول الـTCP

: Window Size 7.3.7.4
وٌعرف فٌه حجم الـ Segmentالذي ٌمكن إرساله من خالل الشبكة بناء على سرعة الوصول بٌن كل SYN
 Packetو  ,ACK Packetأي الوقت المستغرق لعملٌة التوصٌل لكل  Segmentوقد تزٌد أو تنقص بناءا
على أدائٌة الشبكة.
: Check Sum 7.3.7.5
وهً  16 Bitsوتستخدم لعملٌة التحقق من وصول الـ TCP Headerبشكل السلٌم حٌث ٌتم جمع كافة قٌم
الـ( TCP Headerكل  16 Bitsلوحدها) ثم قلبها ووضع الناتج فً الـ Check Sumوفً الطرف
المستقبل ٌقوم بتأكد من الـ Checksumبضرب قٌمة الـ HLENبـ 4ثم مقارنة الناتج مع مقلوب
الـ Checksumلمعرفة تفاصٌل أكثر عن طرق حساب الـٌ Checksum Algorithmsمكن الرجوع إلى
الرابط .http://rfc.net/rfc1146.html
: Urgent Pointer 7.3.7.6
من المعروف أن الـ Dataالمرسلة عبر الـٌ TCPتم تجمٌعها فً الـ Bufferقبل أن ٌتم عرضها حٌث ٌتم
تحدٌد موقع الـ Dataالقادمة الجدٌدة فً الـ Bufferومن هنا نحن بحاجة إلى وجود ٌ Pointerؤشر على
موقع الـ Dataفً الـ Bufferوهو هنا الـ Urgent Pointerالحظ الشكل  7.78والذي ٌوضح عملٌة وضع
 Dataقادمة جدٌدة إلى الـ Bufferالخاص بالجهاز المستقبل وٌمكن الرجوع إلى الرابط
 http://www.faqs.org/rfcs/rfc2859.htmlلمزٌد من المعلومات عن الـTime Sliding Window
فً بروتوكول الـ.TCP
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الشكل  0.08وٌبٌن مبدأ عمل الـ Sliding Windowفً بروتوكول الـTCP

UDP-User Datagram Protocol- Encapsulation : 3.1.2
سوف نبٌن فً هذا الجزء طبٌعة االتصال باستخدام الـ UDPحٌث ٌتمٌز هذا البروتوكول بإمكانٌة اإلرسال كـ
 Multicastو  Broadcastباإلضافة إلى الـ Unicastبعكس الـ TCPالذي ٌدعم اإلرسال كـUnicast
فقط وكما بٌنا سابقا  ,لكن مشكلة هذا البروتوكول هو عدم دعمه لعملٌات التحكم على مستوى الـData Flow
أو حجم الـ Bufferكما ال ٌدعم عملٌات التحقق من الوصول وفق الترتٌب السلٌم

Delivered on

 Sequenceوٌوضح الشكل  7.79التركٌب العام لهذا البروتوكول.

الشكل  0.09وٌبٌن مكونات الـ Headerلبروتوكول الـUDP

ٌتم حساب الـ Check Sumو الـ Header Lengthبنفس طرٌقة الـ TCPلكن الحظ عدم وجود أي من
األمور الخاصة بالـ Buffer Managementأو الـ Delivered On Sequenceفً الـHeader
الخاص بالـ , UDPوالمشكلة هنا أننا ال نستطٌع عمل  Fragmentationللـ Dataحٌث أن إعادة تجمٌعها
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بالترتٌب الصحٌح أمر غٌر ممكن ,كما أنه ال وجود ألي  Acknowledgmentلتحقق من وصول البٌانات أو
عدم وصولها  ,الحظ الشكل  7.02والذي ٌوضح طرٌقة التراسل باستخدام الـ: UDP

الشكل  0.21وٌبٌن طرٌقة التراسل بالـ UDPحٌث ال وجود للـAcknowledgment

 : 3.4مقدمة في الـ :IPv4 Architecture
فً الـ Network Layerتتم عملٌة عنونة الـ Packetباستخدام بروتوكول اإلنترنت  ,IPوتتم هذه المرحلة
بناءا على البروتوكول المستخدم فً الـ Transport Layerفإذا تم استخدام الـ TCPعندها ال نستطٌع إال أن
ٌكون العنوان المستخدم  Unicastأما فً حالة كان الـ UDPهو البروتوكول المستخدم عندها نستطٌع وضع
عنوان  Unicastأو  Multicastأو  Broadcastوٌبٌن الشكل  7.07التركٌب العام لبروتوكول اإلنترنت
.IPv4

الشكل  0.20وٌبٌن التركٌب العام لبروتوكول الـIPv4
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 7.4.7مكونات الـ:IPv4 Header
كما هو واضح فً الشكل  7.07السابق ٌتراوح حجم الـ Headerالخاص بالـ IPv4من  02إلى 60 Bytes
بناءا على الـ Optionsالمستخدم فإذا لم ٌتم استخدام الـ Optionsعندها سٌكون حجم الـ Headerثابت وهو
 20 Bytesوفً هذه الحالة ٌمكننا معرفة حجم الـ Dataالمرسلة عبر الـ TCPكما ٌلً:
)Data = total Length – (20 Bytes for IPv4 Header+ 20 Bytes For TCP Header
وتقسم الـ 20 Bytesالخاصة بالـ IPv4 Headerكما ٌلً:
ٌ 4 Bitsوضع فٌها الـ Versionالمستخدم وهو هنا  IPv4وٌتم تمثٌله  0100فً الـ.Binary
 4 Bitsللـ Header Lengthوٌوضع فً حجم الـ Headerمقسوم على 4
 8 Bitsللـ Type of Servicesحٌث ٌمثل فٌها مدى جودة الخدمة المطلوبة للبروتوكول المستخدم فً
الـ , Application Layerومنها  Minimum Delayأو الـMaximum Services

ولمزٌد من

المعلومات حول الـ Type Of Serviceفً الـٌ IP Headerمكن الرجوع إلى رابط منظمة الـIETF
 Internet Engineering Task Forceالتالً .http://www.ietf.org/rfc/rfc0791.txt
 32 Bitsوتستخدم لعملٌات الـ Fragmentationوإعادة ترتٌب الـ Fragmentsولمزٌد من المعلومات
ٌمكن الرجوع إلى الرابط السابق للـ.IETF
 8 Bitsوتستخدم لتحدٌد الـ

 TTL – Time to Liveوٌعبر عن عدد الـ Hopsأو الـ Routersالتً

ٌسمح للـ Packetالمرور من خاللها إلى أن تنتهً  ,والعدد االفتراضً لها  16 hopsوعند مرورها بكل
ٌ Hopتم طرح قٌمة  7منها إلى أن تصل إلى الحد األدنى وفً حالة وصولها إلى الحد األخٌر ولم تصل بعد
إلى الـٌ Destinationقوم الـ Routerاألخٌر بعمل  Dropلها وبالتالً ٌتم اعتبار الـ Responseعلى أنه
 Time Outولمزٌد من المعلومات ٌمكن الرجوع إلى الرابط السابق للـ.IETF
 8 Bitsأخرى لتحدٌد نوع البروتوكول المستخدم فً الـ Upper Layerسواء  TCPأو  UDPولمزٌد من
المعلومات ٌمكن الرجوع إلى الرابط السابق للـ.IETF
 16 Bitsللـ  Checksumولمزٌد من المعلومات ٌمكن الرجوع إلى الرابط السابق للـ.IETF
 32 Bitsلتحدٌد عنوان الجهاز المرسل .Source IP Address
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 32 Bitsأخرى لتحدٌد عنوان الجهاز المستقبل .Destination IP Address
 : 1.4.1.1طرٌقة تقسٌم الـ IPوفق Classful IP Address
تعتبر عملٌة العنونة باستخدام الـ Classfulبسٌطة جدا وٌقسم فٌها العنوان إلى جزأٌنٌ ,عبر الجزء األول عن
عنوان الـ  Network IDوالجزء الثانً عن الـ Host IDوكما هو موضح فً الشكل :7.00

الشكل  0.22وٌبٌن طرٌقة الـ Classfulفً الـIPv4

حٌث ٌبدأ الـ  Class Aمن  1إلى  126وٌكون قٌمة الـ Bitاألول فً الـ Binaryصفر 2
وٌبدأ  Class Bمن  708إلى  797وٌكون قٌمة الـ  Bitاألول فً الـ Binaryواحد 7
وٌبدأ  Class Cمن  192إلى  223وٌكون قٌمة الـ  Bitاألول والثانً فً الـ Binaryواحد واحد  7 1أما
 Class Dفٌبدأ من  224وتكون الثالثة  Bitsاألولى منه  777وٌستخدم لتعبٌر عن الـ Multicast IP
وٌبٌن الشكل  7.03هذه التقسٌمات.
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الشكل  0.23وٌبٌن تقسٌم الـ Unicastوالـ Broadcastوالـ Multicastفً الـIPv4

والستخراج عنوان الـ  Broadcastمن أي من التقسٌمات السابقة ٌتم تعبئة الـ Bitsالخاصة بالـHost ID
بواحد وكمثال لمعرفة الـ  Broadcast Addressللعنوان ٌ 10.0.0.1جب أوال تحدٌد إلى أي Class
ٌنتمً هذا العنوان ,ومن الواضح أنه ٌنتمً إلى  Class Aألن الجزء الخاص بالـ ٌ Network IDبدأ بـ10
وهو بٌن  1والـ ,126إذا الجزء الخاص بالـ Host IDهو  0.0.1ولتحوٌله إلى Broadcast Address
نضع قٌمة  055فً الجزء الخاص بالـ Host IDوٌصبح العنوان كما ٌلً 10.255.255.255 :وهو الـ
 Broadcast Addressللـ  Class Aفً الـ.Classful Nation
لكن المشكلة فً الـ Classful Nationأنه محدود إلى درجة كبٌرة إذ أنه مناسب فقط لشبكات المحلٌة لكنه

غٌر مناسب لإلنترنت فمثال القٌمة العظمى لعدد العناوٌن للـ  Class Aهو Hosts

32-8

 , 2وكان الحل

بإمكانٌة دمج الـ Subnetsلجعل إمكانٌة تولٌد عناوٌن أكثر للـ Host Partوهو ما ٌسمى بالـ.Classless
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 :1.4.1.2طرٌقة التقسٌم وفق :CIDR - Classless InterDomain Routing IP Address

وتتتم هتذه العملٌتة باستتخدام مجموعتة متن التـ Bitsالخاصتة بالتـ Network Partوضتمها إلتى التـ Host
 Partوكمثال لتولٌد  1024عنوان جدٌد من العنوان 192.168.1.0/24
نقوم باستئجار  2 Bitsمن الـ 24 Bitsالخاصة بالـ Network IDعندها ٌصتبح التـ Subnetكمتا ٌلتً :
 192.168.1.0/22وٌصتتبح للتتـ  32-22 = 10 Bits , Host IDأي  2 10 Addressesوكمتتا هتتو
واضح فً الشكل .0.24

الشكل  0.24وٌبٌن كٌفٌة استخدام  Bitsإضافٌة من الـ Network Partوضمها لصالح  Host Partلزٌادة عدد العناوٌن فً الـIPv4

ولمعرفة التـ  Broadcastالختاص بتالعنوان الجدٌتد  192.168.1.0/22نقتوم بتقستٌم التـ  22 Bitsعلتى
العنوان حٌث كل جزء ٌأخذ  8 Bitsوكما ٌلً:

0

6

8

8

1

168

192

11111111 11111111 11111100 00000000
ثتتتم نحتتتول التتتـ  one’sفتتتً الجتتتزء الثالتتتث إلتتتى عشتتتري وستتتٌكون فتتتً المثتتتال  252وهتتتذا ٌعنتتتً أن
الـ Addresses Rangeستبدأ بـ  192.168.252.0وستنهً بـ192.168.255.254
إذا سٌكون الـ  Broadcast IPهو .192.168.255.255 :
الحظ أن مشكلة المحدودٌة للعناوٌن قتد حلتت بشتكل جزئتً باستتخدام التـ CIDRلكتن مازالتت اإلمكانٌتات
محتتدودة إذا أردنتتا تولٌتتد عنتتاوٌن لمالٌتتن أو ملٌتتارات متتن األجهتتزة واالستتتغناء عتتن تقنٌتتات مشتتتاركة
الـ Public IPكما فً حالة الـ NATوكان الحتل فتً التـ IPv6حٌتث زاد فٌته حجتم العنتاوٌن متن 32 Bits
إلى .128 Bits
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:IPv6 Architecture :1.4.2
الـ IPv6وهو الجٌل التالً للـ IPv4حل الـ IPv6الكثٌر من المشاكل التً تواجه الـ IPv4ونلخصها بمجموعة
من النقاط:
 الحاجة إلى عناوٌن أكثر حٌث أن القٌمة العظمى للـ IPv4 Addressتبقى محدودة مع زٌادة الطلب علىعناوٌن الـ IP’sحول العالم.
 قد ٌؤدي الـ IPv4إلى مجموعة من المشاكل وخاصة فً  Routing Tableوالتً قد تم حلها فً الـIPv6 مشكلة الـ Securityفً الـ IPv4حٌث لم ٌدعم أي من عملٌات التشفٌر والتحقق  Authenticationعلىمستوى الـ Network Layerوقد حلت هذه المشكلة فً الـ IPv4باستخدام بروتوكول الـ IPSecحٌث ٌتم
تشفٌر الـ IPوالـ Portعلى مستوى الـ Socketلكن أصبحت الحاجة ملحة لجعل هذه الـ Securityمدمجة
على مستوى الـ. Network Layer
 تطوٌر مبدأ الـ Broadcastحٌث تم تطوٌره إلى الـ any castإذ ٌتم إرسال رسالة واحدة إلى كل جهازعلى الشبكة وفً حالة وجد الجهاز المعنً ٌتوقف الـ Routerعن اإلرسال  ,والهدف فً هذه الطرٌقة إٌجاد
طرٌقة تخفض من الـ Bandwidthالمستخدم عند البحث عن جهاز ما على الشبكة.
حل الـ IPv6كل هذه المشاكل حٌث دعم ما ٌعادل  2128 Addressesوهو رقم كبٌر جدا كما قلل من حجم
الـ Routing Tableمما سرع عملٌات التوجٌه  Routingكما دعم عملٌات الـ Authenticationوالتشفٌر
على مستوى الـ Network Layerكما تم حذف الـ Type of Servicesوحل محلها الـ Priorityأي
األولوٌات ,وٌوضح الشكل  7.05مكونات الـ Headerالخاصة بالـ: IPv6

الشكل  0.25وٌبٌن مكونات الـ Headerالخاص بالـIPv6
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 لتمثٌل العنوان وتكون الصٌغةIPv4 فً الـDecimal بدال من الـhexadecimal  الـIPv6ٌستخدم الـ
:العامة له كما ٌلً كمثال
69dc:8864:ffff:ffff:0:1280:8c0a:ffff
ً ولتمثٌله ف,16 Bits  فً كل منزلة ٌوضع بها, IPv4 بالـ4 الحظ انه ٌتكون من ثمانٌة منازل بدال من
.1.26  لكل منزلة فٌه وكما فً الشكل4 Digits ً نعطHexadecimalالـ

Hexadecimal فً الـIPv6 وٌبٌن طرٌقة تمثٌل عناوٌن الـ0.26 الشكل
Geographic-based  وProvider-Based Addresses  إلى نوعٌنIPv6وتقسم العناوٌن فً الـ
 الخاصStandard باستخدام الـClients بتوزٌع العنـاوٌن على الـISP’s حٌث ٌقوم الـAddresses
 فهو مخصصGeographic-based Addresses  وأما الـProvider-Based Addresses
:ً أي انه سٌكون لكل دولة رمز خاص ٌكون فً بداٌة العنوان وكما ٌل, إلعطاء العناوٌن الدولٌة
- Provider-Based Addresses
a)

Registry ID
b)

Provider ID

c)

Subscriber ID

d)

Subscriber Subnet

e)

Host Number

- Geographic-based Addresses
a)

Registry ID

b)

World Zone
c)

Country, City, etc.
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الحظ الشكل التالً:

الشكل  0.27وٌبٌن طرٌقة تقسٌم الـ IPv6 Addressبناء على الدولة فً حالة العناوٌن المخصصة للـISP's

لكن لم ٌتم إلى اآلن اعتماد نظام الـ IPv6فً الـ ISP'sحول العالم إذ سٌبقى على ما هو علٌه إلى حٌن
تغٌٌر البنٌة التحتٌة للمزودٌن والزبائن وهو ما سٌحتاج إلى مٌزانٌات ضخمة وكذلك وقت كبٌر لتبنٌه
بشكل

كامل.

لمزٌد

من

المعلومات

حول

الـIPv6

ٌمكن

الرجوع

إلى

الرابط

 http://www.ietf.org/rfc/rfc2460.txtلمنظمة .Internet Engineering Task Force IETF

الخالصة:
بٌنا فً هذا الفصل مقدمة عن بروتوكول الـ TCP/IPبشرح المراحل التً تمر بها عملٌة االتصال فً كل طبقة
من طبقات الـ TCP/IP Modelوكذلك شرح لمكونات وكٌفٌة عمل البروتوكوالت فً كل طبقة من تلك الطبقات
وأهمها كالـ HTTPوالـ DNSفً الـ Application Layerوالـ TCPوالـ UDPفً الـTransport Layer
والـ IPv4و الـ IPv6فً الـ Network Layerوالـ ARPوالـ RARPفً الـ.Data Link Layer
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