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Nội dung

• Mô hình OSI

• Bộ giao thức TCP/IP

( hay Mô hình Internet) 
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Mô hình OSI

• Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO (thành lập 1947) 
ban hành nhiều chuẩn quốc tế

• Mô hình OSI (the Open Systems Interconnection ) 

là một chuẩn về network communication đươc
ISO ban hành lần đầu vào cuối những năm 1970

– Mô hình OSI là một hướng dẫn để phát triển các giao
thức mạng
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Mô hình OSI

• Mô hình OSI là mô hình phân tầng : bao gồm
bảy tầng (layer)

Seven layers of the OSI model
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Tương tác giữa các tầng
trong mô hình OSI
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Quá trình truyền dữ liệu
qua các tầng mô hình OSI
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Đóng gói dữ liệu
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7 Layers trong mô hình OSI (1)

• Application Layer

– Chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ mạng cho
người dùng

– Tầng Application thực hiện:

• cho phép user truy suất tài nguyên trên mạng : Cung
cấp giao diện và hỗ trợ các dịch vụ mạng

• Các dịch vụ mạng thông dụng : truy suất từ xa, quản lý
và truy suất file, dịch vụ mail, dịch vụ thư mục, www, …
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7 Layers trong mô hình OSI (2)

Application layer
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7 Layers trong mô hình OSI (3)

• Presentation Layer 

– Chịu trách nhiệm chuyển đổi, nén, mã hóa dữ liệu

– Tầng Presentation thực hiện :

• Dữ liệu dưới dạng chuỗi, số, … ở đầu gửi được biến đổi
sang 1 định dạng chung – dạng các dòng bit , và ở đầu
nhận được biến đổi ngược lại từ định dạng chung sang 
định dạng phù hợp ở đầu nhận

• Mã hóa dữ liệu để đảm bảo an toàn

• NÉn dữ liệu để giảm kích thước dữ liệu (đặc biệt với
multimedia)
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7 Layers trong mô hình OSI (4)

Presentation layer

1119/09/2016



7 Layers trong mô hình OSI (5)

• Session Layer

– Chịu trách nhiệm thiết lập, duy trì, và đồng bộ hóa
sự tương tác giữa hai process trong 1 phiên làm
việc

– Tầng Session thực hiện

• Cho phép tương tác giữa 2 process thực hiện theo half-
duplex mode hay full-duplex mode

• Đồng bộ
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7 Layers trong mô hình OSI (6)

Session layer
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7 Layers trong mô hình OSI (7)

• Transport  Layer 
– Chịu trách nhiệm chuyển một message từ một process 

tới một process khác.

– Tầng Transport thực hiện :
• Xác định process nguồn và process đích

• Phân chia 1 message ở đầu gửi thành các segment, sau đó
ghép nối lại ở đầu nhận. Gán sequence number cho từng
segment . 

• Thực hiện chuyển packets ở chế độ connection-oriented 
hoặc connectionless

• Flow control và error control  để đảm bảo toàn bộ message 
đến đích nguyên vẹn và đúng thứ tự
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7 Layers trong mô hình OSI (8)

Transport layer
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7 Layers trong mô hình OSI (9)

• Network Layer 

– Chịu trách nhiệm chuyển các packet từ host nguồn
tới host đích

– Header thêm vào ở tầng network chứa thông tin 
địa chỉ logic (logic address) của host nguồn và host 
đích
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7 Layers trong mô hình OSI (10)

Network layer
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7 Layers trong mô hình OSI (11)

Reliable process-to-process delivery of a message
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7 Layers trong mô hình OSI (12)

• Data Link Layer
– Chịu trách nhiệm di chuyển các frame từ một

node tới node kế tiếp

– Tầng data link chia nhỏ dòng các bit chuyển đến
từ tầng network thành các khối bit gọi là frame. 

– Tầng data link thực hiện :
• Xác định node kế tiếp và cập nhật header chứa địa chỉ

vật lý (physical address) của node nguồn và node kế
tiếp

• Flow control và error control
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7 Layers trong mô hình OSI (13)

Data link layer

2019/09/2016



7 Layers trong mô hình OSI (14)

• Physical Layer :
– Chịu trách nhiệm chuyển từng bit từ 1 node tới node 

kế tiếp
– Dữ liệu ở dạng dòng các bit được chuyển tới từ tầng

Data link được chuyển thành các tín hiệu điện hoặc tín
hiệu quang ở tầng Physical.

– Tầng Physical xác định :
• Phương pháp mã hóa dòng bit thành signal
• Tốc độ truyền
• Sự đồng bộ
• Interface  giữa các device và phương tiện truyền dẫn
• Connections , topology, data flow
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7 Layers trong mô hình OSI (15)

Physical layer
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7 Layers trong mô hình OSI (16)
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TCP/IP protocol suite (1)

• TCP/IP là bộ giao thức 4 tầng được xây dựng
trước mô hình OSI

– Application

– Transport

– Internet 

– Host-to-network

• Được sử dụng trong mạng Internet
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TCP/IP protocol suite (2)

TCP/IP and OSI model

Application

Transport

Internet

Host-to-network
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TCP/IP protocol suite (3)

• Các giao thức tầng Application

– Trong TCP/IP, các giao thức tầng application hoạt
động trong 3 tầng của mô hình OSI : session, 
presentation, application

– Các giao thức : TELNET, DNS, HTTP, FTP, SMTP, …

• Các giao thức tầng Transport

– Bao gồm : TCP, UDP
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TCP/IP protocol suite (4)

• Các giao thức tầng Internet (Network)

– Bao gồm : IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP

• Các giao thức tầng Host-to-network

– TCP/IP không định nghĩa giao thức riêng ở tầng
này. 
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Địa chỉ (1)

• Được sử dụng để nhận diện thiết bị/ứng dụng

• Có 4 loại địa chỉ được sử dụng trong mạng
TCP/IP
– Physical address

– Logical address

– Port address

– Specific address

• Mỗi loại địa chỉ liên quan đến một tầng trong
bộ giao thức TCP/IP
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Địa chỉ (2)

Relationship of layers and addresses in TCP/IP
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Địa chỉ (3)

• Physical  Address

– Nhận diện thiết bị, do nhà sản xuất thiết bị ấn định

– Là địa chỉ ở mức thấp nhất

– Được sử dụng ở tầng Data Link (có trong header của
frames)

– Ví dụ 07:01:02:01:2C:4B

là địa chỉ độ dài 48 bit (12 số hex) của một ethernet NIC

– Ví dụ 0003.e39b.9220 
là địa chỉ một cổng của router
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Địa chỉ (4)

• Logical Address

– Nhận diện thiết bị trong mạng toàn cầu, độc lập
với tầng physical

– Tên gọi khác : địa chỉ IP

– Độ dài địa chỉ IPv4:   32 bit

192.168.0.1
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Địa chỉ (5)

• Port Address

– Nhận diện ứng dụng (process) đang chạy trong 1 host

– Địa chỉ port nguồn và port đích - kích thước 16bit, 
được xác định ở tầng transport 

– Một số well-known port  : 

HTTP :  80

SMTP : 25

DNS :  53

FTP  : 20, 21

Telnet:  22 ,  ssh :  23
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Địa chỉ (6)

• Specific  Address

– Dạng địa chỉ thân thiện với người dùng

• Địa chỉ email      abc@gmail.com

• Địa chỉ trang web tuoitre.vn

– Được chuyển đổi thành địa chỉ port và địa chỉ
logic tương ứng
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Tóm tắt

• Mô hình OSI phân chia các chức năng trong hệ thống mạng
thành 7 lớp

• 7 lớp trong mô hình OSI có thể được chia thành 2 nhóm
chính với tầng transport là trung gian :
– nhóm cung cấp dịch vụ truy suất mạng (network, data link, 

physical layer ) 
– nhóm cung cấp dịch vụ ứng dụng ( application, presentation, 

session layer)

• Mô hình OSI là mô hình lý thuyết. Mô hình Internet là 1 mô
hình thực tế, được hiện thực bằng bộ giao thức TCP/IP, sử
dụng trên mạng Internet hiện nay.

• Ngoài bộ giao thức TCP/IP sử dụng trong mạng Internet , 
có những bộ giao thức mạng khác : Novell NetWare, IBM 
SNA, Apple's AppleTalk ,…
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