
https://www.silvertec.be 

 

 

In netwerkconversatie zal je vaak een referentie horen naar het OSI model. Wat is het OSI 
model en wat zijn hiervan de meest belangrijkste lagen (layers) in een netwerkomgeving. 

HET OSI MODEL 
DE MEEST VOORKOMENDE LAGEN 
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HET OSI MODEL 
Het OSI model is de standaard als het gaat over datacommunicatie. In dit model verwijst men naar de 

verschillende lagen (layers genoemd) waaruit datacommunicatie bestaat. Dit zijn zeven lagen 

1. Fysieke laag (Physical Layer) 
2. Datalink laag (Datalink Layer) 
3. Netwerk laag (Network Layer) 
4. Transport laag (Transport Layer) 
5. Sessie laag (Session Layer) 
6. Presentatie laag (Presentation Layer) 
7. Applicatie laag (Application Layer) 

Het is voor een ‘network & security engineer’ heel belangrijk om deze lagen te kennen en wat ze 
precies doen, gezien zij de basis vormen voor bijvoorbeeld ‘troubleshooting’ indien er zich een 
probleem voordoet op het netwerk. De voornaamste lagen gaan van nummer één tot nummer vijf.  

Om niet te diep in te gaan op de materie, bespreken we kort deze vijf verschillende lagen. 

1. DE FYSIEKE LAAG 
De fysieke laag vertaalt de binaire cijfers (0 en 1’tjes) waaruit data bestaat naar elektronische signalen. 
Indien u onze whitepaper heeft gelezen omtrent de verschillende bekabelingstypes weet u dat er 
voornamelijk gebruik gemaakt wordt van UTP en glasvezel. Op deze types wordt er een signaal gezet 
om de data van de ene kant van de kabel naar de andere kant te brengen.  
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2. DE DATALINK LAAG 
De datalink laag is de communicatie die gebeurd op basis van het MAC adres. Elke netwerkkaart van 
een computer heeft een zogenaamd ‘hardware-adres’. Dit adres is de verwijzing naar het MAC adres 
en is uniek ter wereld. 

 

De bron en het destinatie MAC adres zal steeds terug te vinden zijn in het IP-pakket dat door een 
toestel wordt verstuurd. In een andere whitepaper zullen we precies uitleggen hoe twee toestellen op 

een netwerk nu precies met elkaar kunnen communiceren op basis van hun MAC-adres of IP-adres. 

3. DE NETWERK LAAG 
Ter hoogte van de netwerk laag vinden we het IP-adres van bijvoorbeeld een computer. Een ‘network 
engineer’ zal bijvoorbeeld bepalen welk IP-adres een bepaalde computer dient te krijgen.  

 

Het is belangrijk om te weten dat dit adres niet zomaar ‘ad random’ mag gekozen worden, maar deel 
uitmaakt van een zogenaamd ‘IP addressing plan’. In een andere whitepaper zullen we precies 
uitleggen hoe twee toestellen op een netwerk nu precies met elkaar kunnen communiceren op basis 

van hun MAC-adres of IP-adres. 
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4. DE TRANSPORT LAAG 
We weten nu al dat een computer een uniek MAC-adres heeft alsook een IP-adres. Door de combinatie 
van deze twee kan er een basiscommunicatie ontstaan tussen bijvoorbeeld een computer en een 
server. 

Wanneer we spreken over de transport laag, spreken we over op welke poort(en) bijvoorbeeld de 
server en computer met elkaar communiceren. Bijvoorbeeld een webserver zal standaard ‘luisteren’ of 
er communicatie binnenkomt op poort nummer 80 (http). Een beveiligde webserver doet dit dan weer 
op poort nummer 443 (https). Indien de computer wenst de communicatie op te zetten naar een 
webserver, zal deze ook een poort dienen open te zetten voor de communicatie die de server 
terugstuurt naar de computer: bijvoorbeeld poort 65680. 

 

Deze poorten kunnen TCP of UDP zijn. Het belangrijkste verschil tussen deze twee is dat TCP ‘session 
based is’, of dat er een betrouwbare sessie gebouwd wordt. Indien er een pakket onderweg om één of 
andere reden verloren gaat, zal het TCP-protocol ervoor zorgen dat deze opnieuw verstuurd wordt. 

UDP doet dit niet. Als het pakket niet aankomt… zal het nooit opnieuw verzonden worden.  

TCP wordt bijvoorbeeld gebruikt bij een e-mail applicatie, u wilt immers niet dat uw e-mail verloren 
gaat. UDP wordt dan weer gebruikt voor bijvoorbeeld een telefoongesprek. Indien er daar een pakket 
verloren gaat, is het nutteloos om het opnieuw te verzenden. Anders zou men plots een woord horen 
(ref: pakket) dat niet in een zin past. Dit omdat een telefoongesprek blijft doorgaan en niet plots kan 
stilgezet worden. Indien men een pakket verliest, hoort de andere zijde even gewoon een korte stilte en 
komt het woord er gewoon niet door. 

5. DE SESSIE LAAG 
Op deze laag bevindt zich de data over hoe de sessie tussen bijvoorbeeld twee computers tot stand 
komt. Misschien heeft u reeds van de termen ‘SYN’ en ‘SYN-ACK’ gehoord? Wel deze komen voor in 
de sessie laag.  

   


