Cz¦±¢ I
Architektury sieci komputerowych 
Hierarchia protokoªów
Dla uªatwienia procesu projektowania wspóªczesnych sieci komputerowych przyj¦to zaªo»enie, »e b¦d¡ one posiada¢ w miar¦ prost¡ struktur¦
logiczn¡. Ostatecznie zadecydowano, »e sie¢ komputerowa b¦dzie zorganizo-

Rysunek 1: Warstwowa struktura sieci komputerowej

wana w postaci szeregu uzale»nionych od siebie warstw lub poziomów pokazanych na rys. 1. Liczba i nazwy warstw w sieci, jak te» przyporz¡dkowywane
im funkcje s¡ ró»ne, w zale»no±ci od sieci. Najcz¦±ciej jednak we wszystkich
sieciach obowi¡zuje zasada, »e celem ka»dej warstwy jest oferowanie okre±lonych usªug warstwie wy»szej, bez precyzowania szczegóªów, w jaki sposób
te usªugi maj¡ by¢ realizowane. Przyj¦to zasad¦, »e warstwa
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którym mo»liwa jest komunikacja mi¦dzy warstwami. Tak wi¦c bezpo±rednia
komunikacja mi¦dzy warstwami w rzeczywisto±ci nie istnieje: jest to komunikacja wirtualna (pozorna). Drogi komunikacji wirtualnej zaznaczono na
rys. 1. lini¡ przerywan¡, podczas gdy komunikacj¦ zyczn¡, rzeczywist¡, reprezentuje linia ci¡gªa. Mi¦dzy ka»d¡ par¡ s¡siaduj¡cych ze sob¡ warstw
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Dokumenta-

cja architektury sieci musi zawiera¢ peªn¡ informacj¦, niezb¦dn¡ do napisania programów i skonstruowania urz¡dze« potrzebnych ka»dej warstwie dla
poprawnego przestrzegania odpowiedniego protokoªu. Ka»da warstwa musi
posiada¢ mechanizm, pozwalaj¡cy ustala¢ stosowne poª¡czenia. Sie¢ zawiera
zwykle wiele komputerów, a niektóre z nich posiadaj¡ po kilka procesów. W
takiej sytuacji potrzebne s¡ odpowiednie ±rodki, pozwalaj¡ce procesowi jednego komputera okre±li¢, z jakim procesem zamierza si¦ komunikowa¢. Do
takich ±rodków mo»na zaliczy¢ odpowiedni system adresowania, niezb¦dny
dla wybierania procesów. Z mechanizmem ustalania poª¡cze« w sieci zwi¡zany jest ±ci±le mechanizm rozª¡czania procesów po ich zako«czeniu.
Inna grupa problemów projektowania sieci komputerowej dotyczy zasad
przekazywania danych. W niektórych sieciach dane przesyªa si¦ tylko w jednym kierunku (ª¡cza jednokierunkowe, simpleksowe), inne wymagaj¡ transmisji dwukierunkowej, lecz nie równoczesnej (ª¡cza naprzemienne lub inaczej
póªdupleksowe). S¡ te» sieci, w których transmisja odbywa si¦ równocze±nie
w obydwu kierunkach (ª¡cza dwukierunkowe równoczesne, czyli dupleksowe).
Protokóª powinien równie» ustala¢, ile kanaªów logicznych musi posiada¢
jedno poª¡czenie. Zwykle przyjmuje si¦ dwa kanaªy logiczne na poª¡czenie:
jeden dla danych pilnych i jeden dla normalnych.
Wa»nym problemem jest zagadnienie korekcji bª¦dów, poniewa» rzeczywiste kanaªy transmisyjne nie s¡ doskonaªe. Istnieje wiele kodów wykrywaj¡cych lub koryguj¡cych bª¦dy, powstaj¡ce w kanaªach transmisyjnych, ale
obie strony ka»dego poª¡czenia, nadaj¡ca i odbieraj¡ca, musz¡ uzgodni¢, jaki kod korekcyjny b¦d¡ stosowa¢. Co wi¦cej, strona odbieraj¡ca powinna
mie¢ mo»liwo±¢ powiadamiania strony nadaj¡cej, które wiadomo±ci zostaªy
odebrane poprawnie, a które nie.
Nie ka»dy kanaª komunikacyjny przestrzega kolejno±ci wiadomo±ci, które si¦ przez ten kanaª przesyªa. Aby sobie z tym poradzi¢, protokóª musi
zapewnia¢, by fragmenty wiadomo±ci byªy wªa±ciwie zestawiane w caªo±¢
po stronie odbiorczej. Zwykle stosuje si¦ w tym celu numerowanie pakietów
jednej wiadomo±ci.
Do wa»nych zagadnie«, które powinien rozwi¡zywa¢ protokóª na pew-

nych poziomach hierarchii, nale»y problem dopasowania do siebie ró»nych
szybko±ci transmisji danych nadajnika i odbiornika oraz kwestia niemo»no±ci odbioru dowolnie dªugich wiadomo±ci. Stosuje si¦ tu mechanizmy dzielenia du»ych wiadomo±ci na mniejsze cz¦±ci po stronie nadawczej i na ich
zestawianie w caªo±¢ po stronie odbiorczej.
Wreszcie protokóª powinien zapewnia¢, by warstwa dolna mogªa decydowa¢, czy dla ka»dej pary komunikuj¡cych si¦ ze sob¡ procesów potrzebne
jest jedno poª¡czenie, czy te» mo»naby to poª¡czenie stosowa¢ dla kilku nie
zwi¡zanych ze sob¡ konwersacji. W przypadku istnienia wielu mo»liwo±ci poª¡cze« mi¦dzy par¡ tych samych komputerów poprzez ró»ne w¦zªy, protokóª
powinien umo»liwia¢ wybór mo»liwie najlepszej drogi poª¡czeniowej.

Cz¦±¢ II
Model odniesienia ISO/OSI
Pokazany na rys. 2. warstwowy model architektury sieci komputerowej
nazywany jest modelem odniesienia ISO/OSI. Model ten zaproponowaªa we
wczesnych latach osiemdziesi¡tych Mi¦dzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Standard Organization), traktuj¡c t¦ propozycj¦ jako
pierwszy krok w kierunku mi¦dzynarodowej normalizacji ró»nych protokoªów. Nazwa modelu pochodzi od skrótu nazwy tej organizacji oraz od skrótu
nazwy Open Systems Interconnection  Poª¡czenie Systemów Otwartych,
gdy» chodzi tu o systemy otwarte dla komunikacji z innymi systemami. Opisywany model b¦dzie dalej nazywany skrótowo modelem OSI.
Model OSI posiada siedem warstw. Liczb¦ warstw ustalono na podstawie
nast¦puj¡cych kryteriów:
1. Warstw¦ powinno si¦ tworzy¢ wówczas, gdy wymagany jest nowy poziom abstrakcji.
2. Ka»da warstwa powinna wykonywa¢ dobrze zdeniowan¡ funkcj¦.
3. Funkcj¦ ka»dej warstwy nale»y deniowa¢, maj¡c na uwadze denicj¦
mi¦dzynarodowo normalizowanych protokoªów.
4. Granice warstwy nale»y wyznacza¢ w taki sposób, by zminimalizowa¢
przepªyw informacji poprzez interfejsy mi¦dzy warstwami.
5. Liczba warstw winna by¢ na tyle du»a, by nie byªo potrzeby ª¡czenia
ró»nych funkcji w tej samej warstwie, i na tyle maªa, by architektura
sieci umo»liwiaªa zarz¡dzanie sieci¡.
Nale»y zauwa»y¢, »e sam model OSI nie jest architektur¡ sieciow¡, poniewa» ani nie okre±la on dokªadnie jakie protokoªy nale»y w ka»dej warstwie

Rysunek 2: Warstwowy model architektury sieci komputerowej, model odniesienia ISO/OSI

stosowa¢, ani te» nie deniuje usªug, jakie oferuje ka»da warstwa. ISO opracowaªa jednak i opublikowaªa oddzielnie normy dla ka»dej z warstw, które
nie stanowi¡ cz¦±ci omawianego modelu odniesienia.

Cz¦±¢ III
Warstwa zyczna
Warstwa zyczna zajmuje si¦ przesyªaniem bitów za pomoc¡ kanaªu
transmisyjnego. Deniuje ona wszystkie szczegóªy techniczne zwi¡zane z tym
zagadnieniem, takie jak: ustalenie typu ª¡czówki sieciowej, dopuszczalnych
poziomów napi¦¢ reprezentuj¡cych sygnaªy binarne 0 i 1, czas trwania jed-

nego bitu, itp. Inaczej mówi¡c, projektowanie warstwy zycznej polega na
ustaleniu interfejsów mechanicznych, elektrycznych i proceduralnych mi¦dzy
t¡ warstw¡ a znajduj¡cym si¦ poni»ej ª¡czem komunikacyjnym. Projektowanie warstwy zycznej jest wi¦c zadaniem dla in»yniera elektronika, który ma
do dyspozycji wiele norm, szczegóªowo deniuj¡cych te interfejsy, np. zestaw
norm IEEE 802, norma RS 449, itp.

Cz¦±¢ IV
Warstwa ª¡cza danych
Gªównym zadaniem warstwy ª¡cza danych jest przeksztaªcenie ª¡cza zycznego w taki sposób, by w warstwie sieci byªo ono widziane jako kanaª
komunikacyjny wolny od bª¦dów transmisji. Cel ten osi¡ga si¦ przez podziaª
docieraj¡cego do nadajnika strumienia danych na mniejsze porcje, zwykle
po kilkaset bajtów, zwane

ramkami,

i na uwzgl¦dnianiu

potwierdze« ramek,

wysyªanych zwrotnie przez odbiornik po poprawnym odbiorze ka»dej ramki.
Warstwa zyczna jedynie odbiera lub nadaje strumie« bitów, bez badania
jego struktury, dlatego te» zadaniem warstwy ª¡cza danych jest tworzenie
ramek i rozpoznawanie pocz¡tku i ko«ca ka»dej ramki. Ka»da ramka na pocz¡tku i ko«cu posiada tzw.

ag¦,

zªo»on¡ z okre±lonej kombinacji bitów.

Nale»y wi¦c bada¢ tre±¢ ramki mi¦dzy agami, aby po wyst¡pieniu w przesyªanej informacji konguracji bitów, odpowiadaj¡cych adze, mo»na byªo
t¦ konguracj¦ bitów odpowiednio zmodykowa¢ i zapobiec w ten sposób
faªszywej detekcji ko«ca ramki.
Zakªócenia w kanale zycznym mog¡ caªkowicie zniszczy¢ ramk¦. W takim przypadku oprogramowanie warstwy ª¡cza danych powinno dokona¢ retransmisji ramki. Mo»liwa jest wi¦c wielokrotna retransmisja ramek, poniewa» przekªamaniu mo»e ulec zwrotnie przesyªane potwierdzenie poprawnego
odbioru ramki. Tak wi¦c warstwa ª¡cza danych musi rozwi¡zywa¢ problemy
powodowane przez bª¦dnie odbierane ramki, eliminuj¡c przypadki duplikowania ramek i odtwarzaj¡c ramki uszkodzone.
Inne problemy, z którymi musz¡ upora¢ si¦ projektanci warstwy ª¡cza
danych, to zagadnienie dopasowania szybko±ci transmisji nadajnika do mo»liwo±ci odbiornika oraz zagadnienie koniktu, pojawiaj¡cego si¦ w kanaªach
dupleksowych podczas przesyªania ramek i potwierdze« poprawnego odbioru
innych ramek.
Podobnie jak w przypadku warstwy zycznej, i tutaj projektanci maj¡
do dyspozycji wiele norm mi¦dzynarodowych, np. protokoªy SDLC, HDLC,
X.25 LAP, ATM, NDIS, ODI.

Cz¦±¢ V
Warstwa sieci
Warstwa sieci dotyczy zagadnie« sterowania dziaªaniem podsieci komunikacyjnej. Podstawowym problemem jest tu zagadnienie doboru drogi pakietu,
od ¹ródªa do miejsca przeznaczenia. Mo»na w tym celu stosowa¢ rzadko modykowane tablice statyczne, w których zapami¦tywane s¡ optymalne drogi
mi¦dzy ró»nymi w¦zªami podsieci komunikacyjnej, albo okre±la¢ dynamicznie drog¦ ka»dego pakietu na podstawie aktualnej sytuacji w sieci. Je±li w
podsieci komunikacyjnej znajduje si¦ za du»o pakietów w tym samym czasie,
mo»e wyst¡pi¢ wówczas zjawisko w¡skiego gardªa. Rozwi¡zanie sterowania
takim zastojem w transmisji pakietów nale»y te» do zada« warstwy sieci.
Warstwa sieciowa musi zawiera¢ oprogramowanie, umo»liwiaj¡ce obliczanie
ilo±ci przesªanych bajtów w czasie trwania poª¡czenia, niezale»nie od tego,
czy poª¡czenie jest lokalne, czy te» przebiega przez terytoria wielu pa«stw,
oraz powinna realizowa¢ poª¡czenia sieci heterogenicznych, posiadaj¡cych na
ogóª ró»ne systemy adresowania i stosuj¡cych ró»ne protokoªy. W istniej¡cych sieciach komputerowych warstwy sieci realizuj¡ m. in. protokoªy X.25.
IPX, VIP i IP.

Cz¦±¢ VI
Warstwa transportowa
Podstawow¡ czynno±ci¡, jak¡ powinna wykona¢ warstwa transportowa,
jest przyj¦cie danych od le»¡cej nad ni¡ warstwy sesji, rozdzielenie ich, w razie potrzeby, na mniejsze cz¦±ci, przesªanie danych do warstwy sieci i sprawdzanie, czy dane dotarªy w komplecie na miejsce przeznaczenia. Funkcje te
musz¡ by¢ realizowane efektywnie i nie powinny zale»e¢ od zmian technologii
zainstalowanego w sieci sprz¦tu.
Zasadniczo warstwa transportowa tworzy ró»ne poª¡czenia sieciowe dla
ka»dego poª¡czenia transportowego, wymaganego przez warstw¦ sesji. Je±li
poª¡czenie transportowe wymaga du»ej przepustowo±ci, to warstwa transportowa mo»e tworzy¢ wiele poª¡cze« sieciowych, rozdzielaj¡c dane mi¦dzy
te poª¡czenia i usprawniaj¡c w ten sposób przepustowo±¢. Warstwa transportowa mo»e te», dla zmniejszenia kosztów transportu danych, tworzy¢ na
jednym poª¡czeniu sieciowym kilka poª¡cze« transportowych za pomoc¡ tzw.
multipleksowania.
Warstwa transportowa okre±la te», jakie rodzaje usªug b¦dzie dostarcza¢
warstwie sesji i wyznacza u»ytkowników sieci. Najpopularniejszym poª¡czeniem transportowym jest wolny od bª¦dów transmisji kanaª dwupunktowy,
w którym zachowana jest kolejno±¢ przesyªanych wiadomo±ci. wiadczone

s¡ tak»e takie usªugi transportowe, które dostarczaj¡ poszczególne wiadomo±ci jako wyizolowane elementy, z których ka»dy stanowi jedn¡ caªo±¢, nie
zachowuj¡c ich kolejno±ci w strumieniu danych. Mo»liwe jest równie» przekazywanie tej samej wiadomo±ci wielu adresatom. Typ usªugi ustala si¦ po
dokonaniu poª¡czenia.
W celu zrealizowania poª¡czenia w warstwie transportowej, program komputera ¹ródªowego porozumiewa si¦ z programem komputera docelowego,
przy stosowaniu odpowiednich nagªówków wiadomo±ci oraz informacji steruj¡cej. Inaczej jest w warstwach ni»szych, gdzie obowi¡zuj¡ protokoªy mi¦dzy
ka»dym komputerem a jego najbli»szymi s¡siadami, a nie mi¦dzy komputerami ¹ródªowym i docelowym, które mog¡ by¢ podª¡czone do ró»nych w¦zªów.
Istnieje szereg protokoªów warstwy transportowej, np. internetowe protokoªy TCP i UDP, NetBIOS rmy Microsoft, itp.

Cz¦±¢ VII
Warstwa sesji
Warstwa sesji pozwala u»ytkownikom ró»nych maszyn ustala¢ sesje mi¦dzy sob¡. Sesja umo»liwia taki sam transport danych, jak warstwa transportowa, oraz dostarcza dodatkowo inne usªugi, u»yteczne w wielu zastosowaniach. Sesj¦ mo»na stosowa¢ np. w przypadku pracy na zdalnym wielodost¦powym systemie komputerowym lub do transferu plików mi¦dzy dwoma
komputerami. Zadaniem warstwy sesji jest te» zapobieganie usiªowaniu wykonania tej samej operacji równocze±nie przez obydwa uczestnicz¡ce w sesji
komputery oraz czuwanie nad tym, by w trakcie wielogodzinnych transmisji
danych, w przypadkach przerwy transmisji, nie powtarza¢ sesji od pocz¡tku.
W chwili obecnej nie ma jeszcze obowi¡zuj¡cych norm mi¦dzynarodowych,
dotycz¡cych protokoªów tej warstwy.

Cz¦±¢ VIII
Warstwa prezentacji
Warstwa prezentacji dotyczy gªównie skªadników i znaczenia przesyªanej w sieci informacji. Typow¡ usªug¡ warstwy prezentacji jest kodowanie
danych zgodnie z ustalon¡ zasad¡. Wi¦kszo±¢ u»ytkowników sieci nie nadaje
losowych ci¡gów bitów, ale informacje typu lista czªonków jakiego± stowarzyszenia, wykazy bankowe lub raporty techniczne. Takie wiadomo±ci zawieraj¡
ró»ne typy danych, jak pojedyncze znaki, ªa«cuchy znaków, liczby caªkowite lub zmiennoprzecinkowe albo rekordy w postaci struktur danych, zawieraj¡cych kilka pól ró»nego typu. Wspóªpracuj¡ce ze sob¡ komputery mog¡

stosowa¢ ró»ne kody dla reprezentowania danych ró»nego typu. Dlatego te»,
aby komputery mogªy si¦ ze sob¡ porozumiewa¢, warstwa prezentacji powinna obsªugiwa¢ stosowne procedury konwersji takich kodów. W tej warstwie
lokowane s¡ równie» usªugi kompresji danych, obni»aj¡cych znacznie koszty
transmisji, oraz zabezpieczania wiadomo±ci przed niepowoªanym dost¦pem
za pomoc¡ uzgodnionych algorytmów kryptogracznych.
Podobnie jak w warstwie poprzedniej, i tutaj nie ma propozycji znormalizowanych protokoªów.

Cz¦±¢ IX
Warstwa aplikacji
Warstwa aplikacji realizuje caªy szereg protokoªów o du»ym znaczeniu

wirtualnego terminala sieciowego, obsªuguj¡cy ró»ne typy niekompatybilnych terminali, u»ywaj¡praktycznym. Mo»na tu przykªadowo wymieni¢ protokóª

cych ekranów o ró»nych rozmiarach oraz nie pasuj¡cych do siebie zestawów
znaków steruj¡cych. Wa»n¡ funkcj¡ warstwy aplikacji jest równie» transfer
plików. Stosuje si¦ wiele ró»nych systemów plików, z których ka»dy ma inn¡
konwencj¦ nazw plików czy te» inny sposób reprezentacji linii tekstu. Przesyªanie plików mi¦dzy dwoma ró»nymi systemami wymaga obsªugi tych i innych jeszcze niezgodno±ci. Do warstwy aplikacji nale»y tak»e obsªuga poczty
elektronicznej, zdalnego przetwarzania wsadowego, itp. Opracowano wi¦c caªy szereg znormalizowanych protokoªów, uªatwiaj¡cych konstruktorom projektowanie warstwy aplikacji w taki sposób, by sieci komputerowe mogªy
skutecznie ze sob¡ wspóªpracowa¢ (protokoªy X.400, X.500, DTP i FTAM).

Cz¦±¢ X
Porównanie stosu protokoªów OSI ze
stosami protokoªów, proponowanymi
przez niektóre rmy
Warstwowy model OSI nazywa si¦ inaczej stosem protokoªów OSI. Stos
protokoªów OSI nie jest caªkowicie akceptowany, jako norma mi¦dzynarodowa, przez »adnego producenta, ale jest ch¦tnie u»ywany dla porównania mo»liwo±ci dziaªania sprz¦tu i oprogramowania sieciowego, oferowanego przez ró»ne rmy, stosuj¡ce inne stosy protokoªów lub ª¡cz¡ce protokoªy
w odpowiednie zestawy. Dlatego te» sprz¦t i oprogramowanie sieciowe, skonstruowane zgodnie ze stosem protokoªów jednej rmy, nie mog¡ bezpo±rednio
wspóªpracowa¢ z analogicznymi produktami innych rm. Mimo to, wspóªpra-

ca produktów sieciowych ró»nych rm jest cz¦sto mo»liwa po zastosowaniu
odpowiednich konwerterów protokoªów.

Tabela 1: Porównanie modelu OSI z innymi stosami

Porównanie modelu OSI ze stosami protokoªów trzech renomowanych
rm ilustruje tabela 1. Pierwszy stos jest modelem OSI, z którym b¦d¡ porównywane inne stosy protokoªów. Drugi zestaw to stos protokoªów NetWare.
Pod t¡ nazw¡ rma Novell oferuje ró»norodne sieciowe systemy operacyjne.
Odpowiednikiem warstw aplikacji i prezentacji modelu OSI jest tu moduª
NetWare Core Protocol, realizuj¡cy funkcj¦ protokoªu, deniuj¡cego transmisj¦ mi¦dzy serwerem i klientami. Warstw¦ sesji realizuj¡ struktury programowe, pozwalaj¡ce na komunikacj¦ mi¦dzy procesami, tzw. potoki nazwane
(Named Pipe), oraz moduª NetBIOS (Network Basic Input Output System). S¡ to produkty rm IBM i Microsoft, przewidziane do wspóªpracy z
systemami operacyjnymi UNIX i OS/2. Protokóª SPX (Sequenced Packet
Exchange) realizuje funkcj¦ sekwencyjnego transferu pakietów i odpowiada
warstwie transportowej. Z kolei protokóª IPX (International Packet Exchange) realizuje mi¦dzynarodowy transfer pakietów, nale»¡cy do zada« warstwy
sieciowej modelu OSI. I wreszcie funkcj¦ warstwy ª¡cza danych realizuje si¦
tu dwuetapowo za pomoc¡ sterowników LAN (sterowników sieci lokalnych)
oraz interfejsów ODI (Open Data-Link Interface) i NDIS (Network Driver
Interface Specication).
Drugim popularnym stosem protokoªów jest stos, realizowany w systemie

operacyjnym UNIX. Podobnie jak poprzednio, tak i tutaj funkcje warstwy
aplikacji i prezentacji s¡ realizowane przez jeden moduª programowy o nazwie Network Filing Systems. Program Telnet, emuluj¡cy terminal i umo»liwiaj¡cy rejestracj¦ w sieci, i moduªy, realizuj¡ce protokoªy SNMP (Simple
Network Management Protocol - okre±laj¡cy skªadni¦ i znaczenie komunikatów, wymienianych mi¦dzy serwerem a klientami), SMTP (Simple Mail
Transfer Protocol - sªu»¡cy do transmisji poczty elektronicznej) oraz FTP
(File Transfer Protocol - realizuj¡cy procedur¦ przesyªania plików) speªniaj¡
funkcj¦ warstwy sesji. Odpowiednikiem warstwy transportowej jest tu protokóª TCP (Transmission Control Protocol), za± zadania warstwy sieciowej
nale»¡ do protokoªu IP (Internet Protocol). Funkcj¦ warstwy ª¡cza danych
w tym stosie protokoªów realizuj¡ sterowniki LAN oraz implementacja protokoªu Media Access Control.
Trzecim stosem porównywanych protokoªów jest propozycja rmy Apple
Computer. Funkcj¦ warstwy aplikacji realizuje w tym stosie system sieciowy
AppleShare, stanowi¡cy rozszerzenie systemu operacyjnego o funkcje serwera plików, umo»liwiaj¡ce wspólne u»ytkowanie zasobów. Odpowiednikiem
warstwy prezentacji jest program AppleTalk Filing Protocol, pozwalaj¡cy
na komunikowanie si¦ z serwerami plików. Warstw¦ sesji realizuj¡ protokoªy ADSP (AppleTalk Data Stream Protocol - zarz¡dzaj¡cy dupleksow¡
transmisj¡ mi¦dzy dwoma komputerami), ASP (AppleTalk Session Protocol - odpowiadaj¡cy za otwieranie i zamykanie sesji komunikacyjnych), PAP
(Printer Access Control - umo»liwiaj¡cy korzystanie z drukarek) oraz ZIP
(Zone Information Protocol - tworz¡cy tablice, u»ywane do wyboru drogi dla przesyªanych w sieci pakietów). W stosie protokoªów Apple warstw¦
transportow¡ tworz¡ cztery protokoªy:



RTMP (Routing Table Maintenance Protocol), obsªuguj¡cy tablice adresów i wymian¦ informacji o stanie sieci z innymi w¦zªami podsieci
komunikacyjnej,



AEP (AppleTalk Echo Protocol), badaj¡cy dost¦pno±¢ w¦zªa docelowego przed rozpocz¦ciem sesji komunikacyjnej,



ATP (AppleTalk Transaction Protocol), odpowiedzialny za otwieranie
i zamykanie sesji,



NBP (Name Binding Protocol), dokonuj¡cy konwersji liczbowego adresu sieciowego na nazw¦ elementu sieci.

Rol¦ warstwy sieciowej odgrywa tu protokóª DDP (Datagram Delivery Protocol), tworz¡cy porcje danych do przesªania, zwane datagramami.
Funkcj¦ warstwy ª¡cza danych w tym stosie realizuj¡ sterowniki LAN oraz
protokoªy dost¦pu do ª¡cza o nazwach EtherTalk, LocalTalk i TokenTalk.

Cz¦±¢ XI
Transmisja danych w systemie OSI

Rysunek 3: Proces nadawania i odbioru danych w modelu OSI

Specyk¦ procesu nadawania i procesu odbioru danych w modelu OSI
ilustruje rys. 3. Proces nadawania, posiadaj¡cy pewne dane do przesªania
procesowi odbioru, przekazuje te dane do warstwy aplikacji. Do otrzymanych
danych warstwa aplikacji mo»e doª¡czy¢ na ich pocz¡tku swój nagªówek AH
i uzupeªnione w ten sposób dane przekazuje warstwie prezentacji. Warstwa
prezentacji mo»e przeksztaªca¢ na ró»ne sposoby otrzymane dane, dodaj¡c
do nich, mi¦dzy innymi, swój nagªówek PH. Warstwa prezentacji nie musi
wiedzie¢, jak¡ porcj¦ otrzymanych danych stanowi nagªówek AH, a jak¡ dane u»ytkownika. Procedur¦ t¦ powtarza si¦ we wszystkich warstwach, przy
czym warstwa ª¡cza danych, oprócz nagªówka DH, dodaje te» pewn¡ porcj¦
bitów DT, sªu»¡c¡ do rozpoznawania ko«ca danych. Tak uformowane dane
otrzymuje warstwa zyczna, traktuj¡c je jako strumie« bitów, które nale»y
przesªa¢ ª¡czem zycznym.
¡cze to przekazuje dane w kierunku komputera odbieraj¡cego. W procesie odbioru dane przechodz¡ kolejno poprzez wszystkie warstwy, od warstwy

zycznej do warstwy prezentacji. Podczas tego procesu w kolejnych warstwach od danych odª¡czane s¡ odpowiednie nagªówki. W ten sposób proces
odbiorczy powinien otrzyma¢ od warstwy aplikacji takie same dane, jakie
przekazaª tej warstwie proces nadawczy.

Cz¦±¢ XII
Usªugi w modelu OSI
Zadaniem ka»dej warstwy modelu OSI jest ±wiadczenie usªug warstwie
wy»szej. Aby precyzyjnie opisa¢ procedury ±wiadczenia usªug, opracowano
okre±lon¡ terminologi¦, opisan¡ ni»ej.

Cz¦±¢ XIII
Terminologia OSI
Elementy dziaªaj¡ce w ka»dej warstwie nazywa si¦

jednostkami. Mog¡ to

by¢ jednostki programowe (np. proces) lub sprz¦towe (terminal). Jednostki
warstwy siódmej nazywaj¡ si¦ jednostkami aplikacji, szóstej - prezentacji, itd.

N realizuj¡ usªug¦, u»ywan¡ przez warstw¦ N + 1, czyli
warstwa N jest dostarczycielem usªugi, a warstwa N + 1 u»ytkownikiem tej
Jednostki warstwy

usªugi. Warstwa mo»e oferowa¢ kilka rodzajów usªug, np. szybk¡ i kosztown¡
transmisj¦ danych albo woln¡ i tani¡.
Usªugi s¡ osi¡galne w

punktach dost¦pu do usªugi,

wo SAP (Service Access Point). SAP-em warstwy
udost¦pnia si¦ usªug¦ warstwie

nazywanych skróto-

N jest miejsce, w którym

N +1. Ka»dy SAP jest jednoznacznie identy-

kowany za pomoc¡ adresu (np. w systemie pocztowym SAP-em jest skrzynka pocztowa, a adresem SAP-u jest umieszczany na wrzucanym do skrzynki
li±cie adres, na który to, list ma by¢ dor¦czony).
Dwie warstwy wymieniaj¡ informacje za po±rednictwem interfejsu. W typowym interfejsie jednostka warstwy

N +1 przekazuje jednostce warstwy N

jednostk¦ danych interfejsu IDU (Interface Data Unit) poprzez SAP, jak pokazano to na rys. 4. IDU skªada si¦ z jednostki danych usªugi SDU (Service
Data Unit) oraz towarzysz¡cej jej informacji steruj¡cej ICI (Interface Control Information). SDU s¡ to dane, przekazywane przez sie¢ do równowa»nej
jednostki warstwy

N , a nast¦pnie do warstwy N + 1. Informacja steruj¡ca

jest wymagana dla poprawnego wykonania zada« warstwy ni»szej (mo»e np.
zawiera¢ liczb¦ bajtów danych SDU), lecz nie jest cz¦±ci¡ samych danych
SDU. Aby przekaza¢ informacj¦ SDU, jednostka warstwy

N

musi niekiedy

podzieli¢ t¦ informacj¦ na kilka cz¦±ci, ka»d¡ cz¦±¢ zaopatrzy¢ w nagªówek
i przesªa¢ taki pakiet jako oddzieln¡

jednostk¦ danych protokoªu

PDU (Pro-

Rysunek 4: Interfejs mi¦dzy warstwami

tocol Data Unit). Jednostki równorz¦dne warstwy

N , stosuj¡ nagªówki pa-

kietów PDU do realizacji protokoªu tych warstw. Dane PDU dotycz¡ tylko
warstwy transportowej, sesji i aplikacji.

