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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
Σύντοµη παρουσίαση του προτύπου OSI

Η γενική φιλοσοφία του προτύπου αρχιτεκτονικής δικτύων OSI βασίζεται στους εξής γενικούς
κανόνες:
-

Οι λειτουργίες των ανοικτών συστηµάτων αποτελούνται από ένα σύνολο οντοτήτων οι οποίες
κατατάσσονται σε επτά επίπεδα ή στρώµατα. Κάθε στρώµα n αναλαµβάνει ένα σύνολο
προδιαγεγραµµένων λειτουργιών και απαρτίζεται από ένα σύνολο οντοτήτων τα οποία και τις
εκτελούν.

-

Κάθε στρώµα εκτελεί φυσικές ανταλλαγές πληροφοριών µόνο µε τα γειτονικά του Ν-1 και
Ν+1 (πλήν των ακραίων φυσικά) µέσω επακριβώς ορισµένων διεπαφών. Κάθε στρώµα Ν
(εκτός του φυσικού) δέχεται υπηρεσίες που διατίθενται από το κάτω στρώµα Ν-1 τις
εµπλουτίζει µε τις δικές του λειτουργίες, και προσφέρει εµπλουτισµένες υπηρεσίες στο από
πάνω στρώµα Ν+1 (το στρώµα εφαρµογών µπορεί ενίοτε να θεωρηθεί ότι προσφέρει
υπηρεσίες σε άνθρωπο χρήστη).

-

Μια διαδικασία στο στρώµα Ν διεξάγει λογικές ανταλλαγές δεδοµένων µόνο µε την οµότιµή
της στο άλλο σύστηµα. Οµότιµες (peers) είναι οι διαδικασίες εκείνες που βρίσκονται στο ίδιο
στρώµα σε διαφορετικά συστήµατα δηλ. είναι ιεραρχικά ισότιµες. Αυτό συµβολίζεται στο
σχήµα Α-1 µε µια νοητή οριζόντια επικοινωνία µεταξύ οµοτίµων. Στην πραγµατικότητα βέβαια
η ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των απέναντι οµοτίµων οντοτήτων δεν γίνεται απευθείας,
αλλά παραδίδονται στο παρακάτω στρώµα µε το οποίο και µόνο γίνονται φυσικές ανταλλαγές
(µέσω διαδρόµου υπολογιστικού συστήµατος ή διαδικασιών λογισµικού. Τελικώς φθάνουν στο
φυσικό στρώµα το οποίο είναι το µόνο που διαθέτει δυνατότητα άµεσης ανταλλαγής σηµάτων
(µε ηλεκτρική ή οπτική µορφή) µε τα άλλα συστήµατα του δικτύου.

-

Η παροχή των υπηρεσιών από το στρώµα Ν-1 στο στρώµα Ν λαµβάνει χώρα σε καθορισµένα
σηµεία που ονοµάζονται σηµεία πρόσβασης υπηρεσίας (service access points, SAP). Κάθε
διεπαφή (interface) διαθέτει ένα πλήθος τέτοιων σηµείων. Στην υλοποίηση η αφηρηµένη
έννοια του SAP µπορεί να πραγµατοποιείται µέσω ποικίλων µέσων ανάλογα µε το επίπεδο που
µπορεί να είναι ουρές µεταξύ διαδικασιών λογισµικού (π.χ. µεταξύ TCP και IP) ή από ένα
διάδροµο (bus) υπολογιστικού συστήµατος (π.χ. µεταξύ λογισµικού στρώµατος LLC και
κάρτας Ethernet) κτλ.

Η ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των οµοτίµων οντοτήτων του στρώµατος Ν πραγµατοποιείται
µέσω µιας ή περισσοτέρων συσχετίσεων (associations) στο στρώµα Ν-1 πάνω στις οποίες
εκτελούνται ειδικά πρωτόκολλα που φέρουν σε πέρας τις λειτουργίες του στρώµατος. Τα
σηµεία πρόσβασης υπηρεσίας αναγνωρίζονται µέσω διευθύνσεων τις οποίες διαθέτουν. Πολύ
γνωστές διευθύνσεις Ν-SAP είναι επί παραδείγµατι οι διευθύνσεις IP που χρησιµοποιούνται
στο ∆ιαδίκτυο.
Μια αρχιτεκτονική τηλεπικοινωνιών όπως αυτή που προδιαγράφει το πρότυπο OSI περιλαµβάνει
δύο µηχανισµούς ανταλλαγών:
• πρωτόκολλα µεταξύ οµοτίµων οντοτήτων (οριζόντια δράση) και
• υπηρεσίες µεταξύ των στρωµάτων (κατακόρυφη δράση).

-
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Σχήµα Α-1: Συνεργασία ενός στρώµατος µε το όµοιό του στο άλλο τερµατικό σύστηµα και τα
γειτονικά του στο ίδιο τερµατικό σύστηµα.
Το πρωτόκολλο είναι µια συλλογή κανόνων συµπεριφοράς των στοιχείων του δικτύου, σύµφωνα µε
τους οποίους ανταλλάσσονται οι µονάδες πληροφορίας καθώς και η περιγραφή της φόρµας των
µονάδων αυτών.
Όπως φαίνεται και στο σχήµα Α-1 τα δεδοµένα που ανταλλάσσονται µεταξύ οµοτίµων οντοτήτων
ονοµάζονται µονάδες δεδοµένων πρωτοκόλλου ή N-PDUs (Protocol Data Units). Σε µερικά
στρώµατα είναι διαδεδοµένοι πιο χαλαροί όροι όπως πακέτο στο τρίτο και πλαίσιο στο δεύτερο.
∆ηλαδή τα PDU δεν είναι τίποτα άλλο από µια γενίκευση πολύ συνηθισµένων στα δίκτυα
οντοτήτων όπως τα πακέτα IP, ή Χ.25, τα πλαίσια του LAPD, ή LAPB, τα πλαίσια του LLC ή το
του MAC Ethernet κτλ.
Το πρότυπο καθορίζει το περιεχόµενο κάθε PDU καθώς και κάθε παραµέτρου στα διάφορα πεδία
της. Επίσης ορίζει το σηµασιολογικό καθώς και το συντακτικό µέρος. Αντικείµενο του προτύπου
είναι επίσης οι διαδικασίες που πρέπει να εκτελεί ο κάθε όµότιµος κατά την λήψη και αποστολή
των PDU.
Οι υπηρεσίες (services) είναι λειτουργίες που συνεισφέρει το κάθε στρώµα για την βελτίωση της
ποιότητας της επικοινωνίας. Οι υπηρεσίες που το κάθε στρώµα προσφέρει στο υπερκείµενο
στρώµα αποτελούν επίσης αντικείµενο του προτύπου OSI. Οι µονάδες δεδοµένων που ανταλλάσσει
κάθε στρώµα µε τα γειτονικά του ονοµάζονται µονάδες δεδοµένων υπηρεσίας ή SDUs (Service
Data Units). Ωστόσο για τις υπηρεσίες το πρότυπο είναι πιο χαλαρό και ορίζει µόνο το
σηµασιολογικό µέρος, ενώ το συντακτικό αφήνεται ελεύθερο. ∆ηλαδή περιγράφονται τα στοιχεία
πληροφορίας (primitives) και οι παράµετροί τους αλλά κατά τρόπο γενικό αφήνοντας την ακριβή
φόρµα στην υλοποίηση. Ο λόγος της χαλαρής προδιαγραφής είναι απόρροια της φιλοσοφίας του
OSI που είναι η υποβοήθηση της δηµιουργίας ανοικτών συστηµάτων. Αυτό σηµαίνει συµβατότητα
και διαλειτουργικότητα συστηµάτων διαφορετικών κατασκευαστών όπως συµβαίνει π.χ. µε τις
τηλεφωνικές συσκευές. Μπορούµε και αγοράζουµε µια συσκευή τυχόντος κατασκευαστή και µε
αυτή µιλάµε µε οποιαδήποτε τηλεφωνική συσκευή στον κόσµο ανεξαρτήτως ποιος την έφτιαξε
διότι είναι φτιαγµένες µε τις ίδιες προδιαγραφές. Για να είναι αυτό δυνατό πρέπει τα πρωτόκολλα
και οι PDU να είναι απόλυτα ορισµένες και ίδιες στην τελευταία τους λεπτοµέρεια καθ’ όσον
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βρίσκονται σε διαφορετικές συσκευές. ∆εν είναι ακριβώς ίδια η κατάσταση µε τις υπηρεσίες
ανάµεσα στα στρώµατα που τρέχουν σε κάποιο υπολογιστή. Υπάρχει εδώ η περαιτέρω ανάγκη της
φορητότητας (portability) του τηλεπικοινωνιακού λογισµικού. Η φορητότητα απαιτεί να τρέχει το
λογισµικό σε διάφορα λειτουργικά συστήµατα και διάφορους υπολογιστές. Έτσι πρέπει να
καθορίζονται οι ενέργειες και παράµετροι µεταξύ των στρωµάτων, αλλά όχι να προδιαγράφεται
συγκεκριµένη αποκλειστική σύνταξη. Οι συγκεκριµένες εσωτερικές διαδικασίες σε κάθε στρώµα
είναι υπόθεση του προγραµµατιστή τηλεπικοινωνιακού λογισµικού.
Οι υπηρεσίες υλοποιούνται συνήθως σαν διαδικασίες λογισµικού (software processes) σε ξενιστές
υπολογιστές (host computers). Οι υπηρεσίες ανταλλάσσονται στα (SAP-Service Access Points) που
στην υλοποίηση είναι είτε σηµεία περάσµατος παραµέτρων µεταξύ διαδικασιών (π.χ. ουρές-queues
ή πρίζες sockets) είτε διάδροµοι (buses) µεταξύ υποµονάδων. Τυπικά παραδείγµατα είναι η
υλοποίηση του SAP µεταξύ της κάρτας δικτύου και του οδηγού της (driver) σε µία συνηθισµένη
κάρτα Ethernet που περνά από τον διάδροµο συστήµατος του υπολογιστή ή το γνωστό λογισµικό
WINSOCKETS που υλοποιεί τις ανταλλαγές στοιχείων υπηρεσίας µεταξύ στοίβας TCP/IP και
εφαρµογής.
Τα ανταλλασσόµενα στοιχεία (SDUs) στην αφηρηµένη προδιαγραφή αναλύονται σε στοιχεία
υπηρεσίας (service primitives). Υπάρχουν τέσσερα στοιχεία:
-

request (αίτηση)
indication (ένδειξη)
response (απόκριση)
confirm (επιβεβαίωση)

Για κάθε στοιχείο υπηρεσίας ο συµβολισµός είναι να δίδεται πρώτα το στρώµα, µετά η υπηρεσία
και τέλος ο τύπος, π.χ.
Τ-CONNECT.confirm
που είναι µια επιβεβαίωση σύνδεσης στο στρώµα συνόδου και αποστέλλεται από το στρώµα
µεταφοράς προς το στρώµα συνόδου πάνω στο SAP της διεπαφής τους. Το συντακτικό της
σήµανσης αυτής µπορεί να είναι διαφορετικό σε κάθε εφαρµογή.
Το κάθε στοιχείο χρησιµοποιείται ανάλογα µε τη θέση και φορά της ανταλλαγής στη διεπαφή
µεταξύ δότη και χρηστών της υπηρεσίας όπως φαίνεται στο σχήµα Α-2. Το κατώτερο στρώµα
εµφανίζεται σαν κοινός "δότης υπηρεσίας" ανεξάρτητα από το γεγονός ότι βρίσκεται χωρισµένο
του στα δύο άκρα.
Service user

× ñÞóôçò
Õð çñåóßáò
request
áßôçóç

confirm
åð éâåâáßù óç

Óôñþ ì á n

× ñÞóôçò
Õð çñåóßáò

indication
Ýí äåéî ç

Service Provider
Äüôçò Õð çñåóßáò

response
áð üêñéóç
Óôñþ ì á n-1

Σχήµα Α-2: Στοιχεία υπηρεσίας
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Τα στοιχεία υπηρεσίας εµφανίζονται µε µια συγκεκριµένη διαδοχή µέσα στη διεπαφή (interface)
Τυπικά παραδείγµατα εφαρµογής φαίνονται στο σχήµα Α-3.
× ñÞóôçò Õð çñåóßáò

× ñÞóôçò Õð çñåóßáò
Äüôçò Õðçñåóßáò

. X. Ιndication

. X. request
Õð çñåóßá ÷ù ñßò
åð éâåâáßù óç

X. indication

.X. request

X. confirm
Õð çñåóßá ì å
åð éâåâáßù óç

X. response

Σχήµα Α-3: Τύποι Υπηρεσίας
Οι οµότιµοι του στρώµατος n ανταλλάσσουν n-PDUs χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες του
στρώµατος n-1. Στο σχήµα Α-6 βλέπουµε πως η n-PDU σχηµατίζεται από την n-SDU (Service Data
Unit) που παρεδόθη από το στρώµα n+1 στο στρώµα n µε την προσθήκη της πληροφορίας ελέγχου
n-PCI (Protocol Control Information). Η πληροφορία PCI περιέχει ό,τι είναι απαραίτητο για την
εξέλιξη του πρωτοκόλλου του στρώµατος n. Σαν πρακτικό παράδειγµα µπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε το Χ.25 όπου η πληροφορία που παραδίδεται από το στρώµα δικτύου µε την
προσθήκη των πληροφοριών ελέγχου (σηµαία, διεύθυνση, πεδίο ελέγχου και FCS) γίνεται το
πλαίσιο δηλ. η PDU του στρώµατος 2 δηλ. του LAPB.
n+1
n SAP

Äéåð áö Þ n

n SDU

n
nPDU

n-1

Ðñù ôüêï ëëï n
nPCI

n SDU

n-1 SAP

Äéåðáö Þ n-1

Σχήµα Α-4: Σχέση µεταξύ SDU και PDU
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Βέβαια εκτός από την περίπτωση της αντιστοιχίας µιας n+1-PDU σε µία n-SDU και µία n-PDU που
φαίνεται στο σχήµα Α-4, υπάρχουν και οι περιπτώσεις κατάτµησης (segmentation) και επανένωσης
(reassembly). Στην πρώτη περίπτωση το στρώµα n χωρίζει την SDU που του παραδόθηκε προς
αποστολή σε περισσότερες της µιας PDUs, όταν π.χ. υπάρχει περιορισµός µήκους για κάθε PDU
(ιδέ για παραδείγµατα Χ.25 και IP). Βέβαια η κάθε PDU περιέχει τµήµα PCI, όπου ορίζεται µεταξύ
άλλων ότι όλα προήλθαν από κοινή SDU. Τούτο είναι απαραίτητο για την επανένωση της αρχικής
SDU στο άλλο άκρο, προκειµένου αυτή να παραδοθεί στο παραπάνω στρώµα. Στην δεύτερη
περίπτωση διαδοχικές SDU οµαδοποιούνται σε µία PDU, προκειµένου για παράδειγµα να
µειώσουµε το επικοινωνιακό κόστος χρησιµοποιώντας λίγα, µεγάλα PDUs που µεταφέρουν
περισσότερα SDUs.
Όταν χρησιµοποιούνται συνδέσεις για την µεταφορά των δεδοµένων µέσω των πρωτοκόλλων ενός
στρώµατος τότε εγκαθίστανται µεταξύ των οντοτήτων του στρώµατος αυτού συνδέσεις οι οποίες
αποξηλώνονται µετά το πέρας της µεταφοράς. (Σηµειωτέον ότι η χρήση συνδέσεων από ένα
στρώµα δεν αποκλείει την χρήση επικοινωνίας άνευ συνδέσεων από τα γειτονικά στρώµατα
(παράδειγµα το TCP/IP όπου το πρώτο χρησιµοποιεί συνδέσεις ενώ το δεύτερο όχι). Ένα άλλο
ενδεχόµενο είναι να µπορεί ένα στρώµα να πολυπλέκει πολλές συνδέσεις του υπερκείµενου
στρώµατος δηλ. πολλές συνδέσεις του στρώµατος N να υποστηρίζονται µέσω µιας σύνδεσης του
στρώµατος N-1 όπως φαίνεται στο σχήµα Α-5. Αυτό απαιτεί να µπορεί η οντότητα του στρώµατος
n να διακρίνει µεταξύ των PDU που ανήκουν σε διαφορετικές συνδέσεις. Αυτό µπορεί να γίνεται
π.χ. µέσω διαφορετικών τιµών λογικών διαύλων.

N-SAP

N-SAP

Óôñþìá n+1

Σύνδεση
στρώµατος n

Óôñþìá
n

Óôñþìá n-1

Σύνδεση
στρώµατος n-1

Σχήµα Α-5. Πολύπλεξη συνδέσεων
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Το σχήµα Α-6 δείχνει την δηµιουργία των διαδοχικών PDU κάθε στρώµατος µε την προσθήκη της
επικεφαλίδας κάθε στρώµατος στην SDU που παραδίδεται από το ανώτερο στρώµα. Η επικεφαλίδα
δεν είναι τίποτε άλλο από το PCI στην ορολογία OSI.
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Σχήµα Α-6
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