
Еталонні моделі OSI і TCP/IP 

При використанні багаторівневої моделі для опису мережевих протоколів і 

експлуатації існують певні переваги. Використання багаторівневої моделі :  

• спрощує розробку протоколів, оскільки протоколи, що працюють на певному 

рівні, визначають формат оброблюваних даних і надають інтерфейс до верхніх і нижніх 

рівнів;   

• сприяє створенню постачальниками конкуруючих продуктів уніфікованих рішень;   

• унеможливлює зміни технологій або функцій одного рівня без урахування 

наслідків для верхніх і нижніх рівнів;   

• надає спільну мову для опису функцій мережевої взаємодії.  

Існує два основні типи моделей мережі.   

• Протокольна модель відповідає структурі певного набору протоколів. 

Ієрархічний набір пов’язаних протоколів відповідає усім функціональним можливостям, 

необхідним для взаємодії мережі, що об’єднує людей, з мережею передачі даних. TCP/IP 

– протокольна модель, оскільки в ній описуються функції, які виконуються на кожному 

рівні протоколів, що входять в сімейство протоколів TCP/IP.   

• Еталонна модель забезпечує послідовність в усіх мережевих протоколах і 

сервісах шляхом опису того, що необхідно зробити на певному рівні. Еталонна модель не 

використовується як специфікація для безпосередньої реалізації і не забезпечує достатній 

рівень деталізації, щоб точно визначити сервіси мережевої архітектури. Основна мета 

еталонної моделі – сприяти яснішому розумінню відповідних функцій і процесів.  

Модель взаємодії відкритих систем (OSI) є найбільш відомою міжмережевою 

еталонною моделлю (див.табл.1.1). Вона використовується для проектування мереж, 

технічних вимог до операцій, для пошуку і усунення неполадок. Модель OSI представляє 

розширений список можливостей і сервісів, які можуть відбуватися на кожному рівні. 

Крім того, вона описує взаємодію кожного рівня з рівнями, розташованими поруч.  

 Примітка. Якщо рівні моделі TCP/IP позначаються тільки за назвою, то 7-рівнева 

модель OSI часто позначається за номером. Наприклад, фізичний рівень називається 

рівнем 1 моделі OSI.  

  

Табл. 1.1. Призначення рівнів моделі OSI  

Рівні моделі OSI  Призначення рівня моделі OSI  

7. Рівень додатків  

(Application layer)  

Забезпечує взаємодію мережі й користувача. Рівень 

дозволяє додаткам користувача доступ до мережевих служб,  

таких як обробник запитів до баз даних, доступ до файлів, 

пересиланню електронної пошти, відповідає за передачу 

службової інформації, надає додаткам інформацію про помилки.  
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6. Рівень представлення 

(Presentation layer)  
Відповідає за перетворення протоколів і  

кодування/декодування даних. Запити додатків, отримані з  

прикладного рівня, він перетворить у формат для передачі по 

мережі, а отримані з мережі дані перетворить у формат,  

зрозумілий додаткам. На цьому рівні може здійснюватися  

стиснення/розпакування або кодування/декодування даних, а  

також перенапрямок запитів іншому мережевому ресурсу, якщо 

вони не можуть бути оброблені локально.  

5. Сеансовий рівень 

(Session layer)  

Відповідає за підтримку сеансу зв’язку,  

дозволяючи додаткам взаємодіяти між собою тривалий час.  

Рівень керує створенням/завершенням сеансу, обміном 

інформацією, синхронізацією завдань, визначенням права на 

передачу даних і підтримкою сеансу в періоди неактивності 

додатків.   

4. Транспотрний  

рівень  

(Transport layer)  

Призначений для доставлення даних без помилок, втрат і 

дублювання в тій послідовності, у якій вони були передані. При 

цьому немає значення, які дані передаються, звідки й куди, 

тобто він визначає сам механізм передачі. Блоки даних він  

розділяє на фрагменти, розмір яких залежить від протоколу, 

короткі об’єднує в один, довгі розбиває.  

3. Мережевий рівень 

(Network layer)  

Призначений для визначення шляху передачі даних.  

Відповідає за трансляцію логічних адрес й імен у фізичні, 

визначення найкоротших маршрутів, комутацію й 

маршрутизацію пакетів, відстеження неполадок і заторів у 

мережі.  

2. Канальний рівень 

(Data Link layer)  

Призначений для забезпечення взаємодії мереж на 

фізичному рівні та контролю за помилками, які можуть  

виникнути. Отримані з фізичного рівня дані він упаковує в  

кадри даних, перевіряє на цілісність, якщо потрібно – виправляє 

помилки й відправляє на мережний рівень.  

1. Фізичний рівень 

(Physical layer)  

Найнижчий рівень моделі, призначений безпосередньо для 

передачі потоку даних. Здійснює передачу електричних або 

оптичних сигналів у кабель і відповідно їхній прийом і 

перетворення в біти даних відповідно до методів кодування 

цифрових сигналів.   

Протокольна модель мережевої взаємодії TCP/IP була створена на початку 70-х 

років і нерідко називається моделлю мережі Інтернет. Більшість протокольних моделей 

описують стек протоколів певного виробника. Оскільки модель TCP/IP є відкритим 

стандартом, жодна компанія не має права контролювати її визначення. Визначення і 

протоколи TCP/IP розглядаються на загальнодоступному форумі і визначаються в 
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загальнодоступних стандартах RFC. RFC містять як офіційні технічні характеристики 

протоколів обміну даними, так і ресурси, що описують застосування протоколів.  

Табл. 1.2. Призначення рівнів моделі TCP/IP   

Рівні моделі TCP/IP  Призначення рівня моделі TCP/IP  

4. Рівень додатків  Представлення даних користувачу, кодування і управління 

діалоговими вікнами.  

3. Транспортний рівень  Підтримка зв’язку між різними пристроями в різних 

мережах.  

2. Міжмережевий 

рівень  

  

Визначення оптимального шляху через мережу.  

1. Рівень мережевого 

доступу  

   Управління пристроями і середовищами, що формують 

мережу.  

 

 Процеси і протоколи мережевого рівня  

Мережеві застосування і сервіси на одному крайовому пристрої можуть взаємодіяти із 

застосуваннями і сервісами, запущеними на іншому пристрої. Яким чином забезпечується 

максимальна ефективність передачі цих даних по мережі?  

Протоколи мережевого рівня моделі OSI визначають адресацію і процеси, які 

дозволяють упаковувати і передавати дані транспортного рівня. Інкапсуляція мережевого 

рівня забезпечує проходження даних по мережі до адресата (чи іншої мережі) з 

мінімальним навантаженням.   

Мережевий рівень, або рівень 3 OSI, надає сервіси, що дозволяють крайовим 

пристроям обмінюватися даними по мережі. Для виконання такої наскрізної передачі в 

мережевому рівні використовуються чотири основні процеси.  

• Адресація крайових пристроїв: крайовим пристроям необхідно призначити 

унікальну IP-адресу для можливості ідентифікації в мережі.   

• Інкапсуляція: мережевий рівень отримує блок даних протоколу (PDU) від 

транспортного рівня. Під час виконання інкапсуляції мережевий рівень додає інформацію 

заголовка IP, наприклад IP -адресу вузла джерела (що відправляє) і вузла призначення 

(одержуючого). Після додавання в блок PDU інформації заголовка такий блок 

називатиметься пакетом.   

• Маршрутизація: мережевий рівень надає сервіси, за допомогою яких пакети 

спрямовуються до вузла призначення в іншу мережу. Для переміщення до інших мереж 

пакет має бути оброблений маршрутизатором. Роль маршрутизатора полягає в тому, щоб 

вибрати шляхи для пакетів і направити їх до вузла призначення. Такий процес 

називається маршрутизацією. До того, як досягти вузла призначення, пакет може пройти 

через декілька проміжних пристроїв. Кожен маршрут на шляху пакету до вузла 

призначення називається переходом.   



• Деінкапсуляція: після прибуття пакету на мережевий рівень вузла призначення 

цей вузол перевіряє IP -заголовок пакету. Якщо IP -адреса призначення в заголовку 

співпадає з його власною IP -адресою, заголовок IP видаляється з пакету. Після 

деінкапсуляції пакету, виконаною мережевим вузлом, отриманий блок PDU рівня 4 

пересилається відповідній службі на транспортному рівні.  

На відміну від транспортного рівня (рівень 4 OSI), який управляє передачею даних між 

процесами, запущеними на кожному вузлі, протоколи мережевого рівня вказують 

структуру пакету і тип обробки, які використовуються для переміщення даних від одного 

вузла до іншого.   

Існує декілька протоколів мережевого рівня, але, як правило, використовуються лише 

наступні:  

• протокол IP версії 4 (IPv4)  протокол IP версії 6 (IPv6).  

IP – це сервіс мережевого рівня, який реалізовується набором протоколів TCP/IP. До 

основних характеристик IP відносяться наступні.  

• Без встановлення з’єднання: перед відправкою пакетів даних з’єднання з вузлом 

призначення не встановлюється.  

• Доставка з максимальними зусиллями (ненадійна): доставка пакетів не 

гарантується.  

• Незалежність від середовища: функціонує незалежно від середовища, в якому 

передаються дані.  

Основна роль мережевого протоколу – пересилка пакетів між вузлами при 

найменшому навантаженні на мережу. Мережевий рівень не має відношення (і навіть не 

має якої-небудь інформації) щодо типу обміну даними, який міститься усередині пакету. 

IP є протоколом без встановлення з’єднання, це означає, що перед відправкою даних 

виділене наскрізне з’єднання не встановлюється. За своєю суттю обмін даними без 

встановлення з’єднання аналогічний відправці листа без попереднього повідомлення 

одержувача.   

Протокол IP не використовує з’єднання і, отже, йому не потрібно первинний обмін 

контрольною інформацією для встановлення наскрізного підключення до початку 

пересилки пакетів. IP також не потребує додаткових полів в заголовку блоку даних 

протоколу (PDU) для підтримки встановленого з’єднання. Цей процес значно знижує 

навантаження IP. Проте, без заздалегідь встановленого наскрізного підключення 

відправникам невідомо, чи є пристрої-адресати і чи здатні вони функціонувати у момент 

відсилання пакетів, а також чи отримає пакет вузол призначення і чи зможуть пристрої-

адресати дістати доступ до пакету і прочитати його.   

IP часто називають ненадійним протоколом або протоколом доставки з максимальними 

зусиллями. Це не означає, що в деяких випадках протокол IP функціонує належним 

чином, а усю решту часу працює з помилками. «Ненадійний» протокол – той, який не 

здатний контролювати не доставлені або пошкоджені пакети і відновлюватися у разі їх 

появи. Це пов’язано з тим, що хоча пакети IP, що відправляються, і містять зведення про 

місце доставки, в них відсутня інформація, яку можна обробити, щоб повідомити 



відправника про успішно виконану доставку. Заголовок пакету не містить даних 

синхронізації для відстежування черговості доставки пакетів. Також не передбачені 

підтвердження доставки пакетів по IP і відсутні дані контролю помилок, за допомогою 

яких можна відстежити, чи доставлені пакети без ушкоджень. Пакети можуть прибути на 

вузол призначення пошкодженими або з порушеним порядком, або не прибути зовсім. У 

разі виникнення таких помилок інформація, яка міститься в заголовку IP, не дозволяє 

виконати повторну пересилку пакетів.   

Якщо відсутність пакетів або недотримання черговості створює проблеми для 

застосувань, що використовують дані, сервіси верхнього рівня, наприклад TCP, повинні 

усунути ці проблеми. Це забезпечує високу ефективність роботи протоколу IP. Якщо 

навантаження надійності були включені в IP, то процеси обміну даними, для яких не 

потрібне підключення, або надійність можуть постраждати від зменшення пропускної 

спроможності і затримок, викликаних такими навантаженнями. У пакеті протоколів 

TCP/IP транспортний рівень може використовувати або TCP, або UDP, залежно від 

необхідності забезпечення надійності передачі даних. Якщо рішення про забезпечення 

надійності приймається на транспортному рівні, це дозволить IP швидше адаптуватися до 

різних типів передачі даних.  

Мережевий рівень також не навантажується характеристиками даних середовища, в 

якому передаються пакети. Протокол IP діє незалежно від середовища, яке служить для 

передачі даних на нижніх рівнях стека протоколів.   

Проте, існує одна важлива характеристика середовища передачі, яка враховується на 

мережевому рівні: максимальний розмір блоку PDU, який здатне переслати кожне 

середовище. Ця характеристика називається максимальним розміром передаваного 

блоку даних (MTU, Maximum Transmission Unit). Частина обміну контрольними даними 

між канальним рівнем і мережевим рівнем – це встановлення максимального розміру 

пакету. Канальний рівень передає значення MTU до мережевого рівня. Потім мережевий 

рівень визначає розмір пакетів. В деяких випадках проміжний пристрій (як правило, це 

маршрутизатор) повинен розділити пакет під час його пересилки з одного середовища 

обробки даних в середовще з меншим максимальним розміром пакету. Цей процес 

називається фрагментацією.   

Протокол IP інкапсулює, або упаковує, сегмент транспортного рівня шляхом додавання 

заголовка IP. Цей заголовок використовується для доставки пакету на вузол призначення. 

Заголовок IP залишається на місці з моменту відправки пакету з мережевого рівня вузла 

джерела до його прибуття на мережевий рівень вузла призначення.  

Процес інкапсуляції даних рівень за рівнем забезпечує можливість сервісів розробляти 

і масштабувати на різних рівнях без впливу на інші рівні. Це означає, що сегменти 

транспортного рівня можна легко упакувати за допомогою протоколів IPv4 або IPv6 або 

будь-якого нового протоколу, який може бути створений в майбутньому.   



Протокол IPv4  

У 1983 році протокол IPv4 був уперше використаний в Мережі управління 

перспективних досліджень і розробок (ARPANET). IPv4 є найбільш поширеним 

протоколом мережевого рівня і широко застосовується в мережі Інтернет.   

Пакет IPv4 складається з двох частин:  

• заголовок IP: визначає характеристики пакету;  

• корисне навантаження: містить інформацію сегменту 4 рівня і фактичні дані.  

Серед найбільш важливих полів у заголовку IPv4 можна виділити наступні.  

• Версія: включає 4-бітове двійкове значення, що визначає версію IP -пакета. Для 

пакетів IPv4 в цьому полі завжди вказано значення 0100.  

• Диференційовані сервіси (DS): це 8-бітове поле для визначення пріоритету 

кожного пакету. Перші 6 біт визначають значення точки коду диференційованих сервісів, 

яке використовується механізмом забезпечення якості обслуговування (QoS). Останні 2 

біта визначають значення явного повідомлення про перевантаження, яке можна 

використовувати для запобігання втрат пакетів під час перевантаження мережі.   

• Час існування (TTL, Time to live): містить 8-бітове двійкове значення для 

обмеження часу існування пакету. Воно вказується в секундах, але зазвичай має на увазі 

кількість переходів. Відправник пакету встановлює початкове значення часу існування 

(TTL), яке зменшується на одиницю, або перехід в процесі кожної обробки пакету 

маршрутизатором. Якщо значення в полі TTL зменшується до нуля, маршрутизатор 

відкидає пакет і відправляє на IP -адресу джерела повідомлення про перевищення часу 

протоколу ICMP (управління повідомленнями в мережі). Команда traceroute задіює це 

поле, щоб визначити маршрути, використані між джерелом і призначенням.   

• Протокол: 8-бітове двійкове значення, що вказує тип корисного навантаження 

даних, які переносить пакет, що дозволяє мережевому рівню пересилати дані на 

відповідний протокол більш високого рівня. Часто зустрічаються значення ICMP (1), TCP 

(6), і UDP (17).  

• IP -адреса джерела: містить 32-бітове двійкове значення, яке представляє IP -

адресу джерела пакету.   

• IP -адреса призначення: містить 32-бітове двійкове значення, яке представляє IP 

адресу призначення пакету.  

Поля, що залишилися, використовуються для визначення і перевірки пакету або для 

переупорядковування фрагментованого пакету.  

До полів, що використовуюься для визначення і перевірки пакету, відносяться 

наступні.  

• Довжина заголовка Інтернету: містить 4-бітове значення, що визначає число 

32бітових слів у заголовку. Мінімальне значення цього поля – 5 (5×32 = 160 біт = 20 

байт), а максимальне значення – 15 (15×32 = 480 біт = 60 байт).   

• Загальна довжина: 16-бітове поле, визначає розмір усього пакету (фрагменту), 

включаючи заголовок і дані в байтах. Пакет мінімальної довжини складає 20 байт, 

максимальної – 65 535 байт.   



• Контрольна сума заголовка: 16-бітове поле для перевірки помилок в заголовку 

IP. Контрольна сума заголовка розраховується повторно і порівнюється зі значенням в 

полі контрольної суми. Якщо значення не співпадають, пакет відкидається.   

Упродовж багатьох років протокол IPv4 періодично оновлювався для вирішення нових 

завдань. Проте, навіть в результаті змін IPv4 як і раніше має три основні недоліки.  

• Нестача IP -адрес. IPv4 може запропонувати лише обмежену кількість унікальних 

загальнодоступних IP -адрес. Не дивлячись на те, що існує приблизно 4 мільярди IPv4 -

адрес, збільшення числа нових пристроїв, в яких використовується протокол IP, а також 

потенційне зростання менш розвинених регіонів привели до необхідності додатково 

збільшити кількість адрес.  

• Розширення таблиці інтернет-маршрутизації. Таблиця маршрутизації 

використовується маршрутизаторами для визначення оптимальних шляхів пересилки 

даних. У міру збільшення кількості серверів (вузлів), підключених до Інтернету, також 

росте число мережевих маршрутів. Ці маршрути IPv4 споживають значну кількість 

пам’яті і ресурсів процесорів інтернет-маршрутизаторів.   

• Нестача наскрізних з’єднань. Перетворення мережевих адрес (NAT, Network 

Address Translation) є технологією, яка зазвичай застосовується в мережах IPv4. NAT 

дозволяє різним пристроям спільно використовувати одну публічну IP -адресу. При 

цьому, оскільки публічна IP -адреса використовується спільно, IP -адреса вузла 

внутрішньої мережі прихована. Це може представляти проблему при використанні 

технологій, для яких потрібні наскрізні підключення.  

Протокол IPv6  

На початку 90-х років фахівці інженерної групи з розвитку Інтернету (IETF) підняли 

питання про недоліки протоколу IPv4 і почали пошуки альтернативних рішень. 

Результатом пошуків стала розробка протоколу IP версії 6 (IPv6). IPv6 допомагає здолати 

обмеження протоколу IPv4 і значно розширює доступні можливості, пропонуючи функції, 

які оптимально відповідають поточним і прогнозованим мережевим вимогам.   

До поліпшень, які пропонує протокол IPv6, відносяться наступні.  

• Розширений адресний простір: IPv6-адреси використовують 128-бітову 

ієрархічну адресацію, на відміну від протоколу IPv4, що використовує 32 біта. Це істотно 

збільшує кількість доступних IP -адрес.  

• Поліпшена обробка пакетів: структура заголовка IPv6 була спрощена завдяки 

зменшенню кількості полів. Це підвищує обробку пакетів проміжними 

маршрутизаторами, а також надає підтримку розширень і додаткових параметрів, 

забезпечуючи підвищену масштабованість і довговічність.  

• Відсутність необхідності у використанні NAT: завдяки великій кількості 

загальнодоступних IPv6 -адрес трансляція мережевих адрес (NAT) не потрібна. 

Клієнтські вузли, від найбільших підприємств до житлових будинків, можуть отримати 

загальнодоступну мережеву IPv6 -адресу. Це дозволяє усунути деякі проблеми, пов’язані 

з перетворенням мережевих адрес, які виникають при роботі додатків, що вимагають 

наявності наскрізного підключення.  



• Інтегрована безпека: протокол IPv6 має засоби для аутентифікації і забезпечення 

конфіденційності. При використанні протоколу IPv4 для цього вимагалося реалізувати 

додаткові функції.  

Адресний простір протоколу IPv4 – це 32-бітовий простір адрес, він передбачає 

приблизно  

4 294 967 296 унікальних адрес. З цієї кількості можуть бути призначені тільки 3,7 

мільярда, оскільки система адресації IPv4 підрозділяє адреси на класи, резервуючи адреси 

для багатоадресних розсилок, тестування та інших цілей.  

Адресний простір протоколу IP версії 6 підтримує 340 282 366 920 938 463 463 374 607 

431 768 211 456 або 340 ундециліонів адрес, що приблизно дорівнює кількості піщинок на 

Землі.   

Одним з основних конструктивних поліпшень протоколу IPv6 в порівнянні з IPv4 є 

спрощений заголовок IPv6.   

Заголовок IPv4 складається з 20 октетів (до 60 байт), заголовок IPv6 складається з 40 

октетів (головним чином через довжину адрес IPv6 джерела і призначення) і 8 полів 

заголовків (3 основні поля заголовків IPv4 і 5 додаткових полів). Крім того, в IPv6 додано 

нове поле, яке не використовується в протоколі IPv4.   

Спрощений заголовок IPv6 пропонує ряд переваг в порівнянні з IPv4:   

• підвищена ефективність маршрутизації для масштабованості продуктивності і 

швидкості пересилки;  

• не потрібна обробка контрольних сум;  

• спрощені і ефективніші механізми заголовків розширень;  

• поле «Мітка потоку» призначене для обробки по потоках без необхідності 

відкривати транспортний внутрішній пакет для визначення різних потоків трафіку.  

У заголовку пакету IPv6 використовуються наступні поля.  

• Версія: поле, що містить 4-бітове двійкове значення, яке визначає версію IP -

пакета. Для пакетів IPv6 в цьому полі завжди вказано значення 0110.  

• Клас трафіку: 8-бітове поле, що відповідає полю «Диференційовані сервіси (DS)» 

в заголовку IPv4. Воно також містить 6-бітове значення точки коду диференційованих 

сервісів (DSCP), яке використовується для класифікації пакетів, а також 2-бітове значення 

явного повідомлення про перевантаження (ECN) для управління перевантаженнями 

трафіку.  

• Мітка потоку: 20-бітове поле, що надає спеціальну службу для додатків 

реального часу. Використовуючи це поле, маршрутизаторам і комутаторам передається 

інформація про необхідність підтримувати один і той же шлях для потоку пакетів, що 

допоможе уникнути їх переупорядковування.  

• Довжина корисного навантаження: 16-бітове поле, що відповідає полю 

«Загальна довжина» у заголовку IPv4. Воно визначає розмір усього пакету (фрагмента), 

включаючи заголовок і додаткові розширення.   

• Наступний заголовок: 8-бітове поле, що відповідає полю «Протокол» у заголовку 

IPv4. Воно вказує тип корисного навантаження даних, які переносить пакет, що дозволяє 



мережевому рівню пересилати дані на відповідний протокол більше високого рівня. Це 

поле також використовується в тих випадках, коли в пакет IPv6 додаються додаткові 

заголовки розширень.  

• Межа переходу: 8-бітове поле, замінююче поле «Час існування» (TTL) в IPv4. Це 

значення зменшується на одиницю кожним маршрутизатором, що пересилає пакет. Коли 

лічильник досягає 0, пакет відкидається, і на відправляючий вузол пересилається 

повідомлення ICMPv6, яке означає, що пакет не досяг свого призначення.   

• Адреса джерела: 128-бітове поле, що визначає IPv6 -адресу приймаючого вузла.   

• Адреса призначення: 128-бітове поле, що визначає IPv6 -адресу приймаючого 

вузла.  

Пакет IPv6 також може містити заголовки розширень, які надають додаткову 

інформацію мережевого рівня. Заголовки розширень є додатковими і поміщаються між 

заголовком IPv6 і корисним навантаженням. Заголовки розширень використовуються для 

фрагментації, забезпечення безпеки, підтримки мобільності.  

128-бітові IPv6 -адреси використовують шістнадцяткову систему числення, що 

спрощує представлення адрес. Для розподілу записів на серії 16-розрядних 

шістнадцятиричних блоків в IPv6 -адресах використовуються двокрапки.  

 

 

Домащнє завдання: 

 

1.Порівняння моделей OSI та TCP/IP 

2.Навіщо людству IP v6 


