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Βασική λειτουργία των διαφόρων δι κτύων επικοινωνιών είναι η μετάδοση
πληροφοριών από το ένα άκρο του δ ικτύου στο άλλο έγκαιρα και οικονομικά.
Επιπλέον, όταν φθάνουν στον τελικό χρήστη, η σύνταξη και η σημασία των
πληροφοριών αυτών πρέπει να είναι αναγνωρίσιμη από το χρήστη αυτόν.
Στη μετάδοση φωνής (τηλεφωνικό δίκτυο), από τη στιγμή που η τεχνο λογία παρέχει

σχετικά καθαρή και χαμηλού θορύβου επικοινωνία, είνα ι πρόβλημα των χρηστών του
τηλεφωνικού δικτύου να καταλάβουν ο ένας τον άλλο και να θέσουν τις βάσεις της
μεταξύ τους επικο ινωνίας.
Στη μετάδοση δεδομένων όμως, το πρό βλημα της αναγνωρίσιμης επικοινωνίας είναι
θεμελιώδες. Συγκεκριμένες συνθήκες (πρ ωτόκολλα) πρέπει να προϋπάρχουν και να
έχουν συμφωνηθεί και υλοπο ιηθεί από όλους τους τελ ικούς χρήστες, που εμπλέκονται
σε κάποια ανταλλαγή πληροφοριών, πριν αρχίσει οποιαδήποτε επικοινωνία.

Τα δύο βασικά προβλήματα της επικοινωνίας - πρώ-tον η βγκαφη κα\ σαισ'fή
μεταφορά 'Των δsδομaνmν δ\αμaσου sνός δ\Κ'fύου κα\ δsu"tsρoν η παρουσiασή
'Τους σ'fον 'fβλ1κό χρήσ'fη σa αναγνcορiσ\μη μορφή - απαιτούν την ύπαρξη
πολλών συνθηκών Ι πρωτοκόλλων.

Για να λυθεί λοιπόν το πρώτο πρόβλημα της επικοινωνίας δημιουργήθηκαν σειρές
από πρωτόκολλα για τα δίκτυα. Το δεύτερο πρόβλημα απαίτησε τη δημιουργία άλλων
πρωτοκόλλων κατάλληλων για την επικοινωνία με τον τελικό χρήστη και την
παρουσίαση των πληροφοριών σε αυτόν στην κατάλληλη για τη χρήση που

προορίζονται μορφή. Μια πλήρης μορφή επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο τελικούς
χρήστες απαιτεί την υλοποίηση και των δύο ειδών πρωτοκόλλων.
Τα δύο αυτά είδη πρωτοκόλλων, αυτά δηλ. που προσφέρουν υπηρεσίες πρωτοκόλλων
και αυτά που παρουσιάζουν τις πληροφορ ίες στον τελ ικό χρήστη, αναλύονται
περαιτέρω σε sπiπaδα ή στράιματα (και οι δύο λέξε ις έχουν χρησιμοποιηθεί για να
περιγράψουν την αρχή της διαστρωμάτωσης). Κάθε στρώμα προσφέρει κάποιες
εξειδικευμένες ομοε ιδείς υπηρεσίες.
Η επικοινωνία ανάμεσα σε δύο τελικούς χρήστες Α και Β απαιτεί ότι τουλάχιστον

στους κόμβους του δικτύου που εξυπηρετούν αυτούς τους δύο χρήστες έχουν
υλοπο ιηθεί πλήρως και τα δύο είδη πρωτοκόλλων. Αν στην μεταξύ τους επικοινωνία
παρεμβάλλεται και άλλος κόμβος (3ος, 4ος, ν ιο στός) τότε ο κόμβος αυτός οφείλει να

έχει υλοποιήσει τουλάχιστον τα πρωτόκολλα των υπηρεσιών δικτύου. Μπορεί να έχει

υλοπο ιήσει και τα άλλα πρωτόκολλα, αλλά αυτό δεν έχει σημασία για την
επικοινωνία των δύο αρχικών χρηστών και έχει να κάνει μόνο με τον υπόψη κόμβο.
Οι λειτουργίες αυτές παριστάνονται στο παρακάτω σχήμα.

κόμβος αφετηρίας

κόμβος προορισμού

ενδ ιάμεσ ος κόμβος

Σχ. ι Λειτουργίες διαστρωματωμένης αρχιτεκτονικής στις επικοινωνίες.

2. Το Μον-rsλο Διcιαuνδaαης Ανοιχ-rιδν Συα'fημcί'fcον - Μον'fίλο OSJ
Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης

(ISO - International Organization for

Standardίzation) δημιούργησε ένα Διεθνές Πρότυπο όπου περιγράφεται ένα Μοντέλο
που ομαδοποιεί τις απαιτήσεις και τις συνθήκες που περιγράφηκαν παραπάνω σε
διάφορα σύνολα που ονομάζονται Στρώματα. Υπάρχουν επτά (7) τέτοια στρώματα στο
μοντέλο αυτό και σε καθένα από αυτά εκτελούνται κάποιες συγκεκριμένες ομοειδείς

"Basic Reference Model for Open Systems
συντομία γνωστό το "Μον'fsλο OSI".

διεργασίες. Το μοντέλο αυτό είναι το

Interconnection"

ή όπως έγινε σε

Αν θεωρήσουμε ότι η στοίβα των στρωμάτων έχει πάνω-πάνω το στρώμα που

επικοινωνεί με τον τελικό χρήστη, τότε τα 4 ανώτερα στρώματα της στοίβας
ασχολούνται με το δεύτερο πρόβλημα (upper layers), ενώ τα τρία τελευταία
ασχολούνται με την επίλυση του πρώτου προβλήματος (lower layers).

Ολοι οι Διεθνείς και Περιφερειακοί Οργανισμοί Τυποποίησης (π.χ. η πρώην CCIΠ
και νυν ITU) και πολλές εταιρείες πληροφορικής εδήλωσαν την πλήρη υποστήριξή
τους στην Αρχιτεκτονική του OSI και συμμετέχουν τόσο στην εκπόνηση όλων των
απαραίτητων ανά στρώμα Προτύπων όσο και στην υιοθέτησή τους όταν αυτά
καθιερώνονται.

Το Μοντέλο

OSI

εμφανίζεται στο επόμενο σχήμα
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2. Το Μον'fέλο Αναφοράς OSL

Οι δύο ομάδες πρωτοκόλλων, αυτά που προσφέρουν υπηρεσίες δικτύου και αυτά που
απευθύνονται προς τον τελικό χρήστη, όπως φαίνεται και στο σχ. 2 χωρίζονται σε
επτά επίπεδα (στρώματα). Κάθε στρώμα προσφέρει κάποια υπηρεσία προς το στρώμα
που βρίσκεται αμέσως πάνω από αυτό.
Τα κατώτερα τρία στρώματα προσφέρουν υπηρεσίες δικτύου. Τα πρωτόκολλα που
εφαρμόζονται σε αυτά τα στρώματα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε κόμβο δικτύου. Τα
ανώτερα τρία στρώματα παρέχουν υπηρεσίες προς τους τελικούς χρήστες και

επομένως έχουν σχέση με αυτούς και όχι με τα δίκτυα.

3. Σχημαησμόc; μονάδων δaδομaνmν κα'fcί 'fO Μον'faλο OSL
Σε packet-switched δίκτυα οι μονάδες δεδομένων που ταξιδεύουν από τη μια άκρη
ενός δικτύου στην άλλη είναι τα πακέτα, όπως και ο όρος packet-switched
φανερώνει. Τα δεδομένα λοιπόν αυτά μεταδίδονται από τον ένα κόμβο του δικτύου σε
ένα άλλο σαν πακέτα, στα οποία προστίθεται πληροφορία ελέγχου με τη μορφή
headers και trailers που προστίθενται στα πακέτα λίγο πριν αυτά εγκαταλείψουν ένα
κόμβο. Η πληροφορία αυτή ελέγχου αφαιρείται στον επόμενο κόμβο και
ξανατοποθετείται πριν το πακέτο εγκαταλείψει αυτόν τον κόμβο για κάποιον
γειτονικό.
Η αρχή της προσθήκης πληροφοριών ελέγχου στα δεδομένα επεκτάθηκε στο
Μοντέλο OSI ώστε να περιλαμβάνει την πιθανότητα προσθήκης πληροφορίας ελέγχου
σε κάθε επίπεδο του Μοντέλου.
Κάθε επίπεδο παίρνει ένα πακέτο δεδομένων από το επίπεδο που είναι επάνω του,
προσθέτει στο πακέτο αυτό πληροφορίες ελέγχου και τις περνάει στο παρακάτω
επίπεδο.

Το επίπεδο που λαμβάνει το πακέτο ασχολείται μόνο με τον header του πακέτου και
με αυτήν την έννοια δεν ασχολείται με τα δεδομένα που λαμβάνει από το ανώτερο
επίπεδο. Με αυτήν την έννοια επίσης, τα διάφορα επίπεδα είναι αυτάρκη και
απομονωμένα το ένα από το άλλο.
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Αυτό αποτελεί μια εξαιρετικής σημασίας ιδιότητα της διαστρωματωμένης
αρχιτεκτονι κής.

Μπορούμε να αφαιρέσουμε επίπεδα και να τα αντικαταστήσουμε με άλλα. Μπορούμε
να αλλάξουμε στοιχεία εφαρμογών (που υιοθετούν την αρχιτεκτον ική αυτή). Το
αποτέλεσμα είνα ι πάντοτε αποδεκτό από το ανώτερο επίπεδο, υπό την προϋπόθεση
ότι τα σήματα της διεπικοινωνίας παραμένουν αναλλοίωτα
Στην περίπτωση του επίπεδου διασύνδεσης δεδομένων ένας trailer μπορεί να
προστεθεί, αλλά αυτό δεν αλλο ιώνει καθόλου την αρχή που περ ιγράφη κε παραπάνω.
Έτσι κανείς φθάνει στο αποτέλεσμα που περιγράφεται στο σχ.
Μονάδες δεδομένων

Στρ ώματα

[

Εφαρμογής

[

Παρουσίασης
Συνόδου

[

3.

~ονάδα δεδομένων

.__,

t:!φαρμογής

Επικεφαλλίδα

L______Μονάδα. δεδομένων

Επικεφαλλίδα
Συνόδου

μινόδου

Παρουσίασης

~αρουσι ασης

Μονάδα δεδομένων

Μονάδα δεδομένων

Μεταφοράς

~εταφοράς

Δικτύου

Μονάδα δεδομένων
μικτύου

Σύνδ. δεδομένων J

Μονάδα δεδομένων

μύνδ. δεδομένων

Ένα πακέτο που μεταδίδεται διά μέσου ενός δικτύου από ένα τελικό χρήστη σε ένα
άλλο εν γένει αποτελείται από τις πραγματικές πληροφορίες που στάλθηκαν από τον
αποστολέα και από πληροφορίες ελέγχου που προστίθενται στα διάφορα επίπεδα. Οι
πληροφορίες ελέγχου αφαιρούνται όσο το πακέτο πλησιάζει στο προορισμό του και
ανεβαίνει τα επίπεδα.

4.

Τα ανώ-~ερα εnίnaδα.

Στον τελικό χρήστη το δίκτυο παρουσιάζεται με τη μορφή σωλήνας, που έχει σαν
στόχο να κατευθύνει δεδομένα από τον αποστολέα στον παραλήπτη σωστά και
έγκαιρα. Τα ανώτερα επίπεδα πρέπει μετά να παραδώσουν τα στοιχεία στον τελικό
χρήστη σε αναγνωρίσιμη μορφή. Αυτά τα ανώτερα επίπεδα δε γνωρίζουν την ύπαρξη
του δικτύου, ενδιαφέρονται δε μόνο για να παράσχουν την καθορισμένη γι' αυτά
υπηρεσία. Η αρχή αυτή εμφανίζεται σχηματικά στο σχ. 4.
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Τελικό ς χ ρήστης

Α

Τ ελ ικό ς χρήστ ης Β

Εφαρμογ ή ς

Εφ αρμογής

Π α ρουσίασης

Παρ ο υσ ίασης

Συνόδου

Συνόδου

Μεταφοράς

Μεταφοράς

υπηρεσ ίες δικτύου

Το χαμηλότερο από τα ανώτερα επίπεδα,

1'0 σ1'pώμα

μa1'αφοράς, είναι εκείνο που

εγγυάται την αξιόπιστη και κανονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δύο τελικών
χρηστών. Το στρώμα μεταφοράς χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του στρώματος δικτύου
για το σκοπό αυτό. Στην ασυνδεσιακή (τύπου datagram) μορφή λειτουργίας, τα
πακέτα (datagrams) δε φθάνουν στον παραλήπτη με τη σειρά. Το στρώμα μεταφοράς
επομένως πρέπει να τα βάλει στη σειρά τους σωστά για να τα παραδώσει στα
παραπάνω στρώματα.

Το στρώμα μεταφοράς επίσης ελέγχει τη ροή των δεδομένων. Ακριβώς επειδή

διαφορετικά συστήματα μπορεί να μεταδίδουν με διαφορετικές ταχύτητες, ένα αργό
σύστημα μπορεί να καθυστερεί ανεπίτρεπτα όλα τα άλλα, εκτός και αν υπάρχει
έλεγχος ροής.
Η ύπαρξη μιας συνόδου "ή συνομιλίας" μεταξύ δύο χρηστών προϋποθέτει τη

δημιουργία και την απόλυση της συνόδου. Αυτό το αναλαμβάνει το σ'τ'ρώμα
συνόδου. Το στρώμα συνόδου επίσης διαχειρίζεται τη συνομιλία ώστε να διασφαλίζει
την ορθή ανταλλαγή δεδομένων.

Το σ'τ'pώμα nαρουσ\ασηc; διαχειρίζεται και μετασχηματίζει τη σύνταξη των
δεδομένων που ανταλλάσσονται ανάμεσα σε δύο τελικούς χρήστες.

Τέλος το σ-~ρώμα aφαρμογήc; και τα πρωτόκολλά του ασχολούνται με την απόδοση
της πρέπουσας σημασίας στα δεδομένα που ανταλλάσσονται, ανάλογα με την
εφαρμογή.

S.

Το σ'τ'ρώμα Βφαρμογήc;

Το στρώμα αυτό είναι υπεύθυνο να διασφαλίσει ότι δύο διεργασίες εφαρμογών που
συνεργάζονται ώστε να μεταφέρουν την επιθυμητή πληροφορία από τη μια άκρη του
δικτύου στην άλλη καταλαβαίνουν η μία την άλλη. Όπως τονίστηκε και
προηγουμένως το στρώμα αυτό είναι υπεύθυνο για τη σημαντική της πληροφορίας
που ανταλλάσσεται μεταξύ των διεργασιών σε αντίθεση με το στρώμα παρουσίασης
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που ενδιαφέρεται με την παράσταση "ή το συντακτικό" των πληροφοριών που
ανταλλάσσονται

Είναι φανερό ότι ούτε όλες ο ι εφαρμογές ούτε όλες οι διεργασίες που σχετίζονται με
τις εφαρμογές μπορ ούν ή πρέπει να τυποποιηθούν. Για παράδειγμα μια εφαρμογή που
αφορά το ιδ ιωτικό σύστημα πωλήσεων μιας εταιρείας δεν μπορεί πιθανώς να
τυποποιηθεί. Κάποιες τραπεζικές διαδικασίες μπορεί να μην οδηγούν ευθέως στην
παραγωγή προτύπων ενταγμένων στο Μοντέλο OSI, αν και οι τράπεζες πολύ θα
ήθελαν να τις τυποποιήσουν. Αλλά κάποιες διαδικασίες είναι κοινές σε όλα τα
πρωτόκολλα εφαρμογής και είναι εκεί όπου συγκεντρώνει την προσοχή της η
τυποποίηση των OSI. Οι κοινές αυτές διαδικασίες καλούνται Κο\νcί Σ'fο\χsία
Υπηρsσ\ιδν Βφαρμοyών (Common Application Services Blements - CASE). ΤΑ
CASE μπορούν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ότι απαιτείται για να στηθεί και
να τερματιστεί μια σχέση μεταξύ διεργασιών εφαρμογών. Έτσι το στρώμα εφαρμογής
εμφανίζεται να περιλαμβάνει δύο μέρη: εκείνα τα στοιχεία που είναι κοινά σε όλες
τις διεργασίες και τα οποία επικοινωνούν με το στρώμα παρουσίασης, και εκείνα τα

οποία αφορούν μόνο κάποια εφαρμογή.
Πρόσθετα σε αυτά τα κοινά στοιχεία έχει αναπτυχθεί μια σειρά από υπηρεσίες και
πρωτόκολλα βασισμένα σε αυτές που εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο του Μοντέλου
OSI. Τέτοιες υπηρεσίες είναι οι εξής:

Virtual Terminal (VT)
File Transfer, Access and Management (FTΑΜ)
Message Handling Systems (MHS)
Job Transfer and Manipulation (JTM)
Directory Services (DS)
Distributed Transaction Processing (DTP)
κλπ, κλπ.

6.

Το σ'fρώμα Παροuσicισηι;

Αναφέραμε ήδη παραπάνω ότι κάθε στρώμα του Μοντέλου OSI παρέχει υπηρεσίες
στο ανώτερό του στρώμα. Αν κατεβούμε παρακάτω από το στρώμα εφαρμογής, το
στρώμα παρουσίασης είναι εκείνο το οποίο απομονώνει τις διεργασίες εφαρμογής
από τυχούσες διαφορές στην παράσταση και στο συντακτικό των στοιχείων που
μεταδίδονται.
Το στρώμα παρουσίασης προσφέρει τα μέσα που απαιτούνται από εφαρμογές που

θέλουν να επικοινωνήσουν, έτσι ώστε να μπορούν αυτές να ανταλλάξουν στοιχεία
για τη σύνταξη των δεδομένων που μεταδίδονται. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να
πάρουν τη μορφή ονομάτων μόνο, αν τα επικοινωνούντα συστήματα γνωρίζουν τη
σύνταξη tων δεδομένων ή και περιγραφή της σύνταξης αν κάποιο από τα
επικοινωνούντα συστήματα δεν τη γνωρίζει. Αν η σύνταξη της πληροφορίας που
στέλνεται διαφέρει από αυτή που χρησιμοποιεί το λαμβάνον σύστημα, το στρώμα
παρουσίασης πρέπει να παρέχει τις κατάλληλες αντιστοιχίσεις. Εκτός από τη
διαχείριση της σύνταξης μεταξύ συστημάτων, το στρώμα παρουσίασης οφείλει να
ξεκινήσει και να τερματίσει μια σύνδεση, διαχειριστεί την κατάσταση των
στρωμάτων και να ασχοληθεί με τη διόρθωση λαθών.
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7.

Το α'fρώμα Συνόδου

Το επόμενο στρώμα στην ιεραρχία των στρωμάτων του Μοντέλου OSI είναι το
στρώμα συνόδου. Το στρώμα αυτό προσφέρει τις υπηρεσίες του στο στρώμα
παρουσίασης.

Ουσιαστικά το στρώμα συνόδου διαχειρίζεται και ελέγχει το διάλογο μεταξύ των
χρηστών της υπηρεσίας και την ανταλλαγή των πακέτων παρουσίασης. Ξεκινάει τη

σύνδεση για τη σύνοδο των δύο χρηστών και διαπραγματεύεται τις παραμέτρους της
σύνδεσης διαμέσου μιας ή περισσοτέρων ανταλλαγών πληροφοριών ελέγχου. Η
επικοινωνία μπορεί να γίνει κατά δύο τρόπους: είτε αμφίδρομη ταυτόχρονα (full
duplex), όπου κάθε χρήστης μπορεί να μεταδίδει όποτε θέλει ή μονόδρομη (half
όπου το στρώμα συνόδου περνάει κατάλληλα τον έλεγχο της μετάδοσης από
τον ένα χρήστη στον άλλο.

duplex),

Το στρώμα συνόδου προσφέρει υπηρεσία συγχρονισμού για το ξεπέρασμα λαθών. Σε
αυτήν την υπηρεσία, σημάδια συγχρονισμού τοποθετούνται στην ακολουθία
δεδομένων από τους χρήστες αυτής της υπηρεσίας. Εάν διαγνωστεί κάποιο λάθος, η
σύνδεση της συνόδου επαναφέρεται σε μια προκαθορισμένη κατάσταση, οι χρήστες
γυρίζουν πίσω σε ένα καθορισμένο σημείο της ροής του διαλόγου, κάποια δεδομένα
που έχουν μεταδοθεί πετιούνται και η σύνοδος ξαναρχίζει από αυτό το σημείο.
Το στρώμα συνόδου προσφέρει, εάν οι χρήστες του το επιθυμούν και υπηρεσίες
διαχείρισης των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα. Εάν χρησιμοποιήσουμε αυτές
τις υπηρεσίες, ο διάλογος μπορεί να χωριστεί σε υποσύνολα που μπορούν να
ταυτοποιούνται ανεξάρτητα το καθένα. Ο διάλογος μπορεί έτσι να διακοπεί και να
συνεχιστεί οποτεδήποτε, ξεκινώντας από το επόμενο υποσύνολο δεδομένων.
Εν περιλήψει, το στρώμα συνόδου βοηθά τους χρήστες του να έχουν ένα διάλογο, να
επαναλαμβάνουν τμήματά του που φαίνονται να περιέχουν κάποιο λάθος, να
διακόπτουν το διάλογο και να το συνεχίζουν άλλη ώρα και να περνούν τον έλεγχο
του διαλόγου από τον ένα στον άλλο.

8.

Το α'fρώμα Μa'fαφορά~

Το στρώμα μεταφοράς παρέχει υπηρεσίες στο στρώμα συνόδου. Όπως είναι γνωστό,
έχουμε πολλών ειδών δίκτυα. Αν και αναφερθήκαμε σε ανταλλαγή πακέτων
δεδομένων και υπονοούσαμε packet-switched δίκτυα, εντούτοις το δίκτυο που
βρίσκεται κάτω από την ανταλλαγή των δεδομένων μπορεί πολύ καλά να είναι
circuit-switched. Το ή τα δίκτυα μπορεί να είναι τοπικά ή να καλύπτουν ευρείες
γεωγραφικές περιοχές. Μπορεί να παρεμβάλλονται αργές δορυφορικές ή θορυβώδεις
γήϊνες συνδέσεις κλπ. κλπ.
Ο προορισμός του στρώματος μεταφοράς είναι να θωρακίζει το στρώμα συνόδου από

τους μηχανισμούς του δικτύου που βρίσκεται από κάτω. Η υπηρεσία που προσφέρει
στο στρώμα αυτό είναι η της αξιόπιστης και διαφανούς μεταφοράς δεδομένων,
πράγμα που εκφράζεται με όρους απαιτήσεων ποιότητας για την προσφερόμενη
υπηρεσία.
Απαιτήσεις ποιότητας της υπηρεσίας είναι:
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Ταχύτητα, εκφρασμένη σαν αριθμός μονάδων δεδομένων στρώματος μεταφοράς ανά
μονάδα χρόνου, καθυστέρηση αναμονής, ενσωματωμένα λάθη (αναλογία κακών ή
χαμένων δεδομένων σε σχέση με το συνολικό αριθμό που μεταδόθηκε) πιθανότητα
αποτυχίας μεταφοράς, όλα αυτά μετρημένα κατά τη μετάδοση δεδομένων. Επιπλέον
καθυστέρηση για την επίτευξη μιας σύνδεσης μεταφοράς, καθυστέρηση απόλυσης της
σύνδεσης και πιθανότητα αποτυχίας σύνδεσης/απόλυσης.
Οι απαιτήσεις ποιότητας αυτές πρέπει να επιτευχθούν με το ελάχιστο κόστος.

Δύο είδη μετάδοσης δεδομένων μπορούν να αναγνωριστούν στο στρώμα μεταφοράς.
Μετάδοση προσανατολισμένη προς τη σύνδεση (connection-oriented) και ασυνδεσμική
(connection-less). Αυτά τα μοντέλα είναι συναφή με τα μοντέλα ιδεατού κυκλώματος
και datagram του στρώματος δικτύου. Στην πρώτη περίπτωση μια σύνδεση μεταφοράς
πρέπει να δημιουργηθεί πριν από την έναρξη της μετάδοσης και η μετάδοση πρέπει

να απολυθεί μετά την ολοκλήρωσή της. Στην δεύτερη περίπτωση η μετάδοση των
δεδομένων δεν απαιτεί τη δημιουργία σύνδεσης μεταφοράς και η μεταφορά μπορεί να
γίνει άμεσα. Η δεύτερη περίπτωση προέκυψε κυρίως από τις απαιτήσεις των τοπικών
δικτύων.
Αρκετά είδη - τάξεις πρωτοκόλλων έχουν καθοριστεί για το στρώμα μεταφοράς. Τα
πρωτόκολλα αυτά αντανακλούν τις διάφορες εφαρμογές και τις διάφορες δυνατές

συνδέσεις δικτύων. Οι διάφορες τάξεις πρωτοκόλλων παρέχουν αυξανόμενα καλύτερη
ποιότητα υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη προβλήματα ανακάλυψης λαθών και
αποκατάστασης, τεμαχισμού και επανακατασκευής δεδομένων, διαχείριση
πολλαπλών συνδέσεων σε ένα δίκτυο ή αντίθετα μοίρασμα της κυκλοφορίας των
δεδομένων σε παραπάνω από μία συνδέσεις με δίκτυα, έτσι ώστε να αποφευχθεί το
μποτιλιάρισμα και να διευκολυνθεί η κυκλοφορία κλπ. κλπ.
Τα πρωτόκολλα που ανταποκρίνονται στα ανώτερα στρώματα υλοποιούνται κυρίως
σε υπολογιστές, τερματικά, περιφερειακά ή άλλους έξυπνους σταθμούς εργασίας που
μπορεί να ανακατεύονται σε μια επικοινωνία σαν μέρος του εξοπλ ισμού του τελικού
χρήστη.

Αντίθετα τα πρωτόκολλα που ανταποκρίνονται στα κατώτερα στρώματα
υλοποιούνται στους κόμβους των δικτύων.

9. Τα κα'tώ'taρα σ'tρώμα'tα
Το στρώμα διασύνδεσης δεδομένων και το φυσικό στρώμα εξασφαλίζουν

error-free

επικοινωνία ανάμεσα σε δύο κόμβους δικτύου.
Το φυcnκό σ'tρώμα διασφαλίζει ότι ένα δυαδικό ψηφίο - σήμα (bit) που εισέρχεται
στο φυσικό μέσο στη μια άκρη ενός δικτύου μεταδίδεται σωστά μέχρι το άλλο άκρο
αυτού.

Το σ'tρώμα διασuνδaσης δaδομaνmν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες αυτές του φυσικού
στρώματος για να μεταδώσει πακέτα δεδομένων. Η διαδικασία αυτή εν γένει απαιτεί
συγχρονισμό της μετάδοσης στο πρώτο ψηφίο, αναγνώριση του τέλους του πακέτου,
εντοπισμό και διόρθωση λαθών κατά τη μετάδοση του πακέτου.
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Το σ-rρώμα δ~ιc-rύου χρησιμεύει για να κατευθύνε ι τα δεδομένα μέσα από το δίκτυο,
ή μέσα από πολλά δίκτυα αν αυτό απαι τείται, από τον αποστολέα στον παραλήπτη.
Το στρώμα αυτό επίσης ασχολείται με τον έλεγχο της ροής των δεδομένων έτσι ώστε
να προλάβε ι τη δημιουργία καταστάσεων υπερπλήρωσης στα σημεία των δικτύων
όπου διακινούνται τα δεδομένα. Για να πετύχει τα παραπάνω, χρησιμοποιεί τις
υπηρεσίες του υπο κείμενου στρώματος διασύνδεσης δεδομένων το οποίο του
διασφαλίζει ότι ένα πακέτο δεδομένων που μπαίνει σε μια άκρη ενός δικτύου φθάνει
στην άλλη άκρη χωρίς λάθη.
Για τα κατώτερα στρώματα αξίζει να αναφερθεί κανείς στην διεπαφή δικτύου που
καθορίζεται στη Σύσταση Χ.25 της ITU και στο ΙΡ, Internet ProtocoL

10. Το σ-rρώμα Δ~ιc-rύου
Το στρώμα δικτύου παρέχει την πραγματική υπηρεσία επικοινωνίας στο στρώμα

Μεταφοράς. Κατ' αυτόν τον τρόπο, το στρώμα μεταφοράς προστατεύεται από τους
μηχανισμούς των δικτύων επικοινωνίας που στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνται
για τη μετάδοση των δεδομένων και επομένως, το δίκτυο μεταφοράς μπορεί να
προσφέρει την απαραίτητη διαπεραστή σωλήνα επικοινωνίας στους τελικούς χρήστες.
Βεβαίως η πραγματική ποιότητα που μπορεί να προσφέρει το στρώμα μεταφοράς
εξακολουθεί να εξαρτάται από το δίκτυο που βρίσκεται από κάτω του. Δεν υπάρχει
τρόπος με τον οποίο το στρώμα μεταφοράς μπορεί να ξεπεράσει τις καθυστερήσεις
που εισάγει ένα βραδύ δίκτυο για παράδειγμα.
Στην προσανατολισμένη στη σύνδεση υπηρεσία δικτύου έχουμε πάλι τις τρεις
συνήθεις φάσεις μετάδοσης, όπως και στα άλλα στρώματα. Επίτευξη σύνδεσης,
μετάδοση δεδομένων, απόλυση σύνδεσης. Παράμετροι ποιότητας για την υπηρεσία
που παρέχεται, αντίστοιχες με το στρώμα μεταφοράς, μπορούν να εισαχθούν και εδώ.

Στο επίπεδο δικτύου ορίζεται η βασική μονάδα μεταφοράς, το πακέτο δεδομένων.
Ορίζεται επίσης η έννοια της διεύθυνσης και της δρομολόγησης και θα δούμε
παρακάτω μέσω ποιων πρωτοκόλλων. Το επίπεδο δικτύου αντιδρά με έλεγχο ροής
και σε καταστάσεις υπερπλήρωσης

-

συμφόρησης.

Για τα κατώτερα στρώματα μια σειρά από πρωτόκολλα έχουν αναπτυχθεί, τα
περισσότερα από τα οποία διεισδύουν και στα τρία κατώτερα στρώματα.
Μας είναι πολύ γνωστή η Σύσταση Χ.25 της ITU, η οποία καλύπτει τα πρωτόκολλα
που πρέπει να εφαρμόζονται στα τρία κατώτερα στρώματα. Πρέπει να διευκρινιστεί

ότι η Σύσταση Χ.25 δεν αποτελε~ αρχιτεκτονική δικτύου, αλλά μια συνιστώμενη
διεπικοινωνία με τα δίκτυα.
Το Internet Protocol (ΙΡ) έχει δημιουργηθεί από τον ISO και καλύπτει το πάνω μέρος
του στρώματος δικτύου. όπως το όνομά του αποκαλύπτει, αυτό το πρωτόκολλο
επιτρέπει σε χρήστες ευρισκόμενους σε διαφορετικά δίκτυα να επικοινωνούν. Τέτοια
δίκτυα μπορεί να είναι Χ.25 packet-switched δίκτυα, circuit-switched δίκτυα,
δορυφορικά δίκτυα κλπ. κλπ.
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11.

Το α-ιρώμα δ\ααύνδεαης δεδομένων.

Το στρώμα αυτό εγγυάται τη χωρίς λάθη, μεθοδική μετάδοση δεδομένων μέσα από

ένα σύνδεσμο κόμβου ενός δικτύου. Για να το κατορθώσει αυτό, οι μονάδες
δεδομένων μεταφέρουν πρόσθετες πληροφορίες όπως είναι οι πληροφορίες
συγχρονισμού, σειράς, πεδία για την ανακάλυψη λαθών, άλλα πεδία ελέγχου και
βέβαια τα δεδομένα.
Άρα εδώ διαφοροποιείται κάπως η έννοια της μονάδας δεδομένων που είχαμε
γνωρίσει στα προηγούμενα στρώματα. Εδώ εισάγεται για τη μονάδα δεδομένων ο
όρος πλαίσιο (frame) και όχ ι πακέτο και το επίπεδο διασύνδεσης δεδομένων
καθορίζει πως τα μηχανήματα θα αντιλαμβάνονται τα όρια μεταξύ των πλαισίων.
Σε περιπτώσεις Wide Area Networks η διασύνδεση των δεδομένων και ο έλεγχος για
τη σωστή μεταφορά τους γίνεται σε κάθε ενδιάμεσο κόμβο, από την αρχή ως τον
προορισμό των δεδομένων. Το στρώμα δικτύου τότε μπορεί να θεωρήσει ότι ένα
πακέτο που εισέρχεται στην είσοδο ενός συνδέσμου φθάνει σωστά και εν τάξει στο
άλλο άκρο.
Σε περιπτώσεις όμως που έχουμε Local Area Networks υπάρχει συνήθως μόνο ένας
σύνδεσμος, το δίκτυο που ενώνει τους χρή στες. Σταθμοί που επικοινωνούν σε ένα
τοπικό δίκτυο έχουν γενικά κάποιες δυνατότητες να ανακαλύπτουν και να

διορθώνουν λάθη. Αυτό θεωρείται ότι γίνεται στο επίπεδο του στρώματος

διασύνδεσης δεδομένων. Το στρώμα δικτύου δεν έχει στην περίπτωση αυτή κάποια
αποστολή να εκτελέσει και στην πραγματικότητα μηδενίζεται.
Ένα πρωτόκολλο το οποίο αποτελεί και Πρότυπο του Διεθνούς Οργανισμού
Τυποποίησης είναι το HDLC (High-level Data Link Control) το οποίο χρησιμοποιε ίται
στην περίπτωση των

WANs.

Για τα LANs τρία πρωτόκολλα έχουν δημιουργηθεί, με γνωστότερο το συνδεσμικό
πρωτόκολλο Ethernet για τοπολογία διαύλου (bus topology).

12. Σ-ιρώμα ΦUΟ\Κό
Είναι το κατώτερο επίπεδο του Μοντέλου

OSI

και όπως το όνομά του υποδη λοί

καθορίζει τα μηχανικά, ηλεκτρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των πραγματικών

κυκλωμάτων για τη μετάδοση των δεδομένων με τη μορφή ρευμάτων που
αντιπροσωπεύουν δυαδικά ψηφία.
Ευθύνη του στρώματος αυτού είναι η μεταφορά των ίδιων των δυαδικών ρευμάτων
διαμέσου ενός συνδέσμου δικτύου. Κατά συνέπεια, το στρώμα αυτό απασχολούν
γεωμετρικά - μηχανικά χαρακτηριστικά των διεπαφών, ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
τάσεων και ρευμάτων κλπ.
Χαρακτηριστικό πρωτόκολλο για το φυσικό στρώμα είναι η Σύσταση Χ.21 της

ITU,

που αποτελεί συνεργάτη των πρωτοκόλλων της Σύστασης Χ.25, όπως εμφανίζεται στο
σχήμα 5. Στα σχήματα 5α, 5β, 5γ παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική και η δομή της
Σύστασης Χ.25.
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Διεπαφ ή Χ. 25
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13.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.

Το Μοντέλο OSI δε βρίσκεται σε αντιπαράθεση ή αντιπαλότητα με καμιά άλλη
αρχιτεκτονική δ ιαστρωματωμένης επικο ινωνίας. Προέκυψε από τις ανάγκες, την
έρευνα κα ι τις προηγηθείσες αρχιτεκτονικές επικοινωνίας των μεγαλυτέρων
εταιρε ιών αλλά και ερευνητικών κέντρων του κόσμου.
Παρέχε ι ευελ ιξία, δυνατότητα κατάργησης και προσθήκης τμημάτων στρωμάτων ή

και ολόκληρων στρωμάτων και μια φυσική λογική διεκπεραίωσης των διαδικασιών.
Για το λόγο αυτό αποτελεί πλέον την πλατφόρμα πάνω στην οποία αναπτύσσονται ή
προς την οποία προσβλέπουν όλες οι εφαρμογές που εμπεριέχουν το στοιχείο της
μετάδοσης της πληροφορίας κατά ανοικτό τρόπο. Αποτελεί κατά συνέπεια το
καλύτερο δυνατό υπόβαθρο πάνω στο οποίο μεγάλες εφαρμογές, όπως οι
συζητούμενες της διασύνδεσης βιβλιοθηκών, ασφαλώς μπορούν να κτιστούν.
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