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Mạng TCP/IP
Đây là kiến trúc của mạng Internet, chỉ gồm 5 tầng như hình vẽ dưới đây:

Kiến trúc mạng TCP/IP

Người ta còn gọi mô hình này là mô hình OSI đơn giản. Các giao thức được sử dụng
trên mỗi tầng được qui định như sau:

Bộ giao thức TCP/IP

Tầng 3 sử dụng giao thức IP, tầng 4 có thể sử dụng giao thức TCP ở chế độ có nối kết
hoặc UPD ở chế độ không nối kết.
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Tầng 5 là tầng của các ứng dụng. Mỗi loại ứng dụng phải định nghĩa một giao thức
riêng để các thành phần trong ứng dụng trao đổi thông tin qua lại với nhau. Một số ứng
dụng phổ biến đã trở thành chuẩn của mạng Internet như:
• Ứng dụng Web: Sử dụng giao thức HTTP để tải các trang web từ Web Server
về Web Browser.
• Ứng dụng thư điện tử: Sử dụng giao thức SMTP để chuyển tiếp mail gởi đi đến
Mail Server của người nhận và dùng giao thức POP3 hoặc IMAP để nhận mail
về cho người đọc.
• Ứng dụng truyền tải tập tin: Sử dụng giao thức FTP để tải (download) các tập
tin từ các FTP Server ở xa về máy người dùng hay ngược lại.
• .....
Thông thường các tầng 1,2,3 và 4 được phát triển bởi các nhà sản xuất hệ điều hành, nhà
sản xuất các thiết bị phần cứng mạng. Chúng đảm nhận nhiệm vụ truyền tải thông tin
cho các quá trình trên tầng ứng dụng. Chúng cài đặt các cơ chế giao tiếp liên quá trình
để các quá trình trên tầng ứng dụng có thể truy xuất đến dịch vụ truyền tải thông tin do
chúng cung cấp. Trong khi đó, tầng 5 là nơi các nhà sản xuất phần mềm khai thác để tạo
ra các ứng dụng giải quyết các vấn đề khác nhau của cuộc sống. Nó được xem như là
tầng xử lý thông tin.
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