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Figuur 29: Open Systems Interconnectionstandaarden versus de Internet Protocol Suite [MICH96]

In 1977 besloot de International Organization for Standardization (ISO) om een
gestandaardiseerd raamwerk voor datacommunicatie en computernetwerken te
ontwikkelen. De eerste versie van het ‘basis’ Open systems Interconnection Reference
Model (OSI 7498) werd gepubliceerd in 1984. Hierna zijn door ISO meerdere delen
ontwikkeld zoals Security Architecture (ISO/IEC 7498-2), Naming and
Addressing(ISO/IEC 7498-3) en Management Framework (ISO/IEC 7498-4).
Het OSI Reference Model (figuur 29) definieert een gelaagde architectuur bestaande uit
zeven lagen. De fysieke laag levert bitstroomtransmissie voor apparatuur die is
verbonden door een OSI-medium, bijvoorbeeld coaxkabel. De tweede laag organiseert de
bitstromen in blokken, frames genaamd, en detecteert transmissiefouten. De hoofdfunctie
van de netwerklaag is het koppelen van subnetwerken. De vierde laag, transport,
onderscheidt twee varianten: connectiegeoriënteerde en connectieloos transport. De
connectiegeoriënteerde variant kent vijf klassen,van ‘simple class (class 0)’ tot en met
‘multiplexing/splitting, error detection en error recovery class (class 4)’. De sessielaag
levert de middelen voor gestructureerde en gesynchroniseerde uitwisseling van gegevens
tussen twee samenwerkende sessiegebruikers. De zesde laag betreft de representatie van
gegevens (gegevenssyntax). Tenslotte de hoogste, zevende laag, de applicatielaag. Deze
levert meerdere services om diverse informatieverwerkingsprocessen te ondersteunen.
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De Internet Protocol Suite (IPS-)standaarden 144 zijn het resultaat van onderzoek
gesponsord door het Amerikaanse Defense Avanced Projects Research Agency. IPS
definieert een set van standaarden voor communicatie over Internetgekoppelde
computernetwerken. De architectuur bestaat uit vier lagen. De eerste laag, N etwerk
Interface, levert de interface tot het netwerk. De Internetwerklaag levert de interconnectie
van netwerken door het gebruik van Internet Protocol (IP) routers. De der de laag, de
Transportlaag, wordt of geleverd door het User Datagram Protocol (UDP), een end-toend connectieloos modeprotocol, of door Transmission Control Protocol (TCP), welke
wordt beschouwd als een betrouwbaarder protocol door functies als foutdetectie en
foutcorrectie. De vierde IPS laag, Applicatie Services, draait rechtstreeks op de
transportprotocollaag.
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Algemeen bekend als TCP/IP-standaarden.

