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T: Modele warstwowe sieci – ISO/OSI oraz TCP/IP. 
 

Zadanie1: 

Zapoznaj się z zawartością witryny internetowej https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/model-

tcp-ip-iso-osi/.  

 

Zadanie2: 

Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat modeli sieciowych OSI oraz TCP/IP. 

 

Model OSI (pełna nazwa ISO OSI RM, ang. ISO Open Systems Interconnection Reference Model – model 

odniesienia łączenia systemów otwartych) lub OSI – standard zdefiniowany przez ISO oraz ITU-T opisujący 

strukturę komunikacji w sieci komputerowej. 

 

Podstawowym założeniem modelu OSI jest podział systemów sieciowych na 7 warstw (ang. layers) 

współpracujących ze sobą w ściśle określony sposób: 

 7 - warstwa aplikacji jest warstwą najwyższą, zajmuje się specyfikacją interfejsu, który wykorzystują 

aplikacje do przesyłania danych do sieci, 

 6 - warstwa prezentacji tłumaczy format otrzymywanych danych na zgodny z wewnętrzną reprezentacją 

systemu docelowego, warstwa ta odpowiada za kodowanie i konwersję danych oraz za kompresję 

/ dekompresję, szyfrowanie / deszyfrowanie, 

 5 - warstwa sesji otrzymuje od różnych aplikacji dane, które muszą zostać odpowiednio 

zsynchronizowane, nadzoruje połączenie, wznawia je po przerwaniu, 

 4 - warstwa transportowa segmentuje dane oraz składa je w tzw. strumień, dzieli dane na części, które są 

kolejno indeksowane i wysyłane do docelowej stacji, 

 3 - warstwa sieciowa jako jedyna dysponuje wiedzą dotyczącą fizycznej topologii sieci, rozpoznaje drogi 

łączące poszczególne komputery (trasowanie) i decyduje, ile informacji należy przesłać jednym z połączeń, 

a ile innym, 

 2 - warstwa łącza danych nadzoruje jakość przekazywanych informacji, zajmuje się pakowaniem danych 

w ramki i wysyłaniem do warstwy fizycznej, 

 1 - warstwa fizyczna określa składniki sieci niezbędne do obsługi elektrycznego, optycznego, radiowego 

wysyłania i odbierania sygnałów. 

 

Model TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – teoretyczny model warstwowej 

struktury protokołów komunikacyjnych, został stworzony dla Internetu. 

 

Model TCP/IP ma 4 warstwy: 

 warstwa procesowa czy warstwa aplikacji (ang. process layer) to najwyższy poziom, w którym pracują 

użyteczne dla człowieka aplikacje, takie jak np. serwer WWW czy przeglądarka internetowa, 

 warstwa transportowa (ang. host-to-host layer) gwarantuje pewność przesyłania danych oraz kieruje 

właściwe informacje do odpowiednich aplikacji, opiera się na wykorzystaniu portów określonych dla 

każdego połączenia, 

 warstwa Internetu lub warstwa protokołu internetowego (ang. internet protocol layer) przetwarza 

datagramy posiadające adresy IP, ustala drogę do docelowego komputera w sieci, 

 warstwa dostępu do sieci lub warstwa fizyczna (ang. network access layer) zajmuje się przekazywaniem 

danych przez fizyczne połączenia między urządzeniami sieciowymi. 

 

Zadanie3: 

Wykorzystując program Wireshark przeprowadź analizę przechwyconych danych przesyłanych 

w lokalnej sieci komputerowej. 
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