két, de rendszereik képesek legyenek egymással
együttműködni, ezzel viszont az OSI a gyártókat
is újabb termékek fejlesztésére serkenti?

Nyílt rendszerek
összekapcsolása Open Systems
Interconnection, OSI
Szemle

Koltay Tibor

Az Open Systems Interconnection (Nyílt
rendszerek összekapcsolása) kísérlet arra, hogy
a számítógépek egymás közti kommunikációjá
nak dzsungelében rendet teremtsenek. Az egyes
számítógépgyártók által a saját gépeik össze
kapcsolására kidolgozott eszközök ugyanis nem
teszik lehetővé a más gyártók számítógépeivel
való kommunikációt. Ehhez a kommunikációs fo
lyamatok lebonyolításának mikéntjét rögzítő pro
tokollokra van szükség.
A kezdeményeiben 1978-ra visszavezethető
OSI nem az egyetlen ezen a téren, „versenytár
sa” az Internetben használt TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol, Adatátvi
tel-ellenőrzési protokoll/lntemet protokoll).1
Az OSI mindenekelőtt az ISO (Nemzetközi
Szabványosítási Szervezet) és a CCIT (Nemzet
közi Telefon és Távíró Konzultatív Bizottság) kö
zös erőfeszítése.
Az OSI lényegében az üzenettovábbítási kör
nyezet jellemzőit és viselkedését határozza meg,
lehetővé téve kölcsönösen értelmezhető üzene
tek küldését a különböző számítógépeken futó al
kalmazások között.2
Az OSI szabványok sora. A szabványosítás
sal szemben sokan azt a kifogást említik, hogy az
innovációt akadályozza. Az OSI szabványok
azonban lehetővé teszik, hogy a felhasználók kü
lönböző gyártóktól vásárolják meg berendezései-
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Az OSI referencia-modellje

Az OSI a mára már közismertté vált „réteg
zett” modellre épül, amely a számítógépek közötti
kommunikációs protokollok fejlesztését, leírását
és megértését segíti. Ez a rétegzés a különböző
kommunikációs funkciók hierarchiáját veszi ala
pul, nevezetesen azt, hogy bizonyos funkciók
másoknak előfeltételét képezik. Ezeket a funkció
kat osztják fel szintekre (rétegekre), és azok a
funkciók kerülnek az alsóbb szintekre, amelyek
másoknak előfeltételei. A protokollokat egyen
ként dolgozzák ki minden szint számára.

A felső rétegek

A felső három szint az értelmes információcserét támogatja, míg az alsó négy réteg az ada
toknak két végállomás közötti megbízható és
gazdaságos továbbítását szolgálja. Ezen belül az
alsó három réteg az adatátvitelé. A legfontosabb
választóvonal a négyes és ötös szint között húzó
dik, amely az alkalmazásokhoz kapcsolódó prob
lémákat a telekommunikációtól (a hálózat-orien
tált funkcióktól) választja el.
A hetes = Alkalmazások (Applications) szint
közvetlenül támogatja az alkalmazásokat. A kü
lönböző alkalmazások során ennek a rétegnek a
protokolljait használják. Az alkalmazások egy ré
sze lehet könyvtári, mint pl. a könyvtárközi
kölcsönzési protokoll, de lehet általánosabb ter
mészetű, mint pl. a fájl-transzfer és fájl-kezelés,
vagy a tudakozó (directory).4
Az ötös és a hatos szint a magyarra nehezen
fordítható Session és a Presentation. A Session
réteg a felhasználók közötti kommunikációt hoz
za létre és menedzseli, a Presentation réteg pe
dig az adatok konzisztens kódolását biztosítja.5
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Az

alsórétegek

Az egyes (Physical) szint magával a „nyers”
adatátvitellel, azaz az adatátvitel fizikai paraméte
reivel foglalkozik; a bitek továbbításáért felelős
mechanikai és elektromos értelemben egyaránt.
A kettes szint nem az egyes bitek, hanem a
bitek sorozatának, a stringeknek a továbbítását
biztosítja. A fizikai szint ugyanis nem szabályoz
za, hogyan ismerhető fel egy bitsorozat eleje és
vége, vagy azt, hogyan sikerül hibátlanul venni
azt. Ez a kettes, Adatkapcsolat (Data Link) réteg
feladata, amely tehát a hibamentes adatátvitelért
felelős.
A hármas, a Hálózati (Network) szint. Ez a ré
teg ellenőrzi az útválasztást és mentesíti a fel
sőbb rétegeket a hálózati topológia vagy az adatátviteli médiumok részleteitől. Mivel a kommuni
káció az egyetlen adathálózaton elhelyezkedő
rendszerekben és a különböző hálózatok részét
képező rendszerek között eltérő, sok szakértő
szerint indokolt lenne a hármas szint kettébontása, ami egyértelműbbé tenné a módéit. Az OSI
azonban a két fenti feladatnak megfelelő további
két alrétegre bomlik.
A négyes szint az Adatátviteli (Transporf). A
szint feladata két végállomás közötti megbízható
adattovábbítás.6

szabványosítása és összekötése, egy univerzális
elektronikus postai rendszer kialakítása.
Az X.400 lehetővé teszi multimédia kompo
nensek alkalmazását és tartalma minden eddigi
rendszernél jobban megfelel az elektronikus fel
dolgozásnak. Strukturált üzenetek továbbítására
képes (pl. a könyvtárközi kölcsönzéshez szüksé
ges üzenetek küldhetők segítségével), ami felül
múlja a forgalomban lévő rendszereket, amelyek
viszonylag strukturálatlan üzenetek továbbításá
ra képesek csak.8

Az X.400 és az EDI, EDIFACT
Az X.400-as ajánlás kapcsán szót kell ejteni
az EDI és az EDIFACT szabványokról.
Az Electronic Data Interchange (EDI) az üzle
ti tranzakciók elektronikus lebonyolításának szab
ványos formája. E műveletek kifejlesztés alatt álló
új nemzetközi szabványa az EDIFACT (Electro
nic Data Interchange fór Administration, Commerce and Transport). Az X.400 generikus üze
nettovábbítási mechanizmust határoz meg, az
EDI-t egynek tekinti a továbbítandó üzenetek kö
zül, így az EDI és az X.400 ebben az értelemben
egymás kiegészítőjének tekinthető.9

Tudakozó típusú szolgáltatások az OSl-ban
Elektronikus posta az OSl-ban
Az elektronikus posta szerepe egyre nagyobb
mértékben növekszik, fgy pl. a kanadai British
Columbia University a könyvtárközi kérések 92%át online vagy elektronikus posta útján továbbítot
ta. Egy 1988-as felmérés az ARL (Association of
Research Libraries, Kutatókönyvtárak Szövetsé
ge) 79 tagkönyvtárában kimutatta, hogy 1984 és
1988 között az elektronikus posta használata a
duplájára nőtt.7

Az X.400-as ajánlás
Az elektronikus posta hatékony felhasználá
sának akadálya a használatban levő rendszerek
sokfélesége. Az OSI részét képezi az X.400-as
ajánlás. Ennek célja az üzenetküldő rendszerek
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Az adathálózatok használatának fontos té
nyezője, hogy aktuális információkat kapjanak a
rendszerek használói a többi felhasználókról. A
hálózatok hőskorában különböző nyomtatott és
online „telefonkönyveket” használtak, ezek azon
ban egyre kevésbé tudtak lépést tartani a megnö
vekedett igényekkel és adatmennyiségekkel.
Tudakozó szolgáltatásokra nemcsak azért
van szükség, hogy pl. meg lehessen találni a cím
zetteket, hanem hogy konzisztensen azonosítani
és lokalizálni lehessen adatbázisokat, alkalmazá
sokat, adatstruktúrákat stb.
A tudakozó szolgáltatás még nem kiérlelt
technológia. A tudakozó X.500-as ajánlása 1988ban született és a tudakozó szolgáltatási projek
tek egyelőre mindig kísérletiek.
A tudakozó szolgáltatások fő felhasználási
módja nagyjából azonos a telefonkönyvekével. A
rendszerek felhasználói a hagyományos, ún.
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„white page” telefonkönyvben online megnézhe
tik személyek, intézmények telefonszámát, postai
címét és elektronikus levelezési címét. Fejlettebb
forma az ún. „yellow pages” szolgáltatás, amely
lehetővé teszi a tételek kategorizálását és olyan
felhasználóbarát elnevezéseket ad, amelyek hiá
nyos információ birtokában is megtalálhatók, „fel
lapozhatok”.
A tudakozó jelentősége egyre inkább nőni fog
azzal, hogy egy adott hálózaton belül elérhető cí
mek a mind teljesebb feltárást nyújtják. Mindez
persze nehézségekbe is ütközik. Nehéz a komp
lex szervezeti struktúrákat egy hierarchiába ren
dezni. A keresések költségeit el kell osztani és az
adatok összegyűjtése és rendbentartása sem
egyszerű felad a t/1

♦ a meglevő könyvtárközi kölcsönzési tevé
kenység pontos tükrözése, annak formali
zálásával, anélkül, hogy a jelenlegi for
mák helyett újakat akarnának bevezetni.
Ezek között a célok között persze, ellentmon
dások feszülnek, amelyeket kompromisszumok
útján kell feloldani. Példa ere a „Megérkezett”
(Received) és a „Visszaküldve” (Returned) opcio
nális üzenetek használatának kérdése. A Kana
dai Nemzeti Könyvtár szakértői szerint sok könyv
tár számára csak fölösleges kiadást jelent ezek
nek a „nyugtázó” üzeneteknek a küldése,
ugyanakor az OCLC ragaszkodik a használatá
hoz, mert ez kiegészítő tájékoztatást ad a köl
csönadó félnek.

Információkeresés az OSl-ban
A könyvtárközi kölcsönzés és az OSI
Sok adathálózaton lehetséges ma már a
könyvtárközi kölcsönzések automatikus feldolgo
zása. A különböző adathálózatok különböző
könyvtárközi kölcsönzési protokollokat használ
nak, amelyek egymással nem képesek kommuni
kálni, az egyik rendszer generálta üzenetek nem
dolgozhatók fel automatikusan egy másikban. A
könyvtárak viszont nincsenek olyan anyagi hely
zetben, hogy egyidejűleg több rendszer előfizetői
legyenek.12 Ennek feloldására született meg az
ISO könyvtárközi kölcsönzési protokollja, amely
szabványosítja:
♦ a küldhető üzenetek számát és típusait,
♦ az üzenetek adatelemeit,
♦ az üzenetek továbbításának érvényes
szekvenciáit,
♦ az átvitel szintaxisát.
További célok:
♦ a könyvtárközi kölcsönzési műveletek ellenzőrzése, azaz a megengedhető tevé
kenységek, az információcsere meghatá
rozása, a kölcsönadott példányok felkuta
tása, a két részvevő fél tevékenységének
összehangolása,
♦ a különböző rendszerek együttműködésé
nek megteremtése,
♦ a könyvtárközi kölcsönzés költségeinek
minimalizálása, az emberi beavatkozás
és az elvégzendő műveletek számának
csökkentésével,
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Információkeresési protokoll kidolgozásával
is foglalkoznak az ISO kereteiben. Ennek poten
ciális felhasználási lehetőségei a következők
lesznek:
♦ keresés a helyi hálózatok útján és azokon
túl adatbázis-szerverekben,
♦ helyi rendszerek összekapcsolása, re
kordok közvetlen átvitelére alkalmas
rendszerekkel, közbeeső láncszemek,
nehézkes adatletöltés nélkül,
♦ különböző távelérésű rendszerekben való
keresés azonos, konzisztens parancs
nyelv segítségével,
♦ könyvtári rendszerek moduljai közötti in
terfész biztosítása (pl. hogy egy szerze
ményezési rendszer keresést végezhes
sen egy helyi katalógusban),
♦ interfész biztosítása osztott könyvtári
rendszerek moduljai között (pl. hogy egy
központi katalógusrendszer keresést vé
gezhessen egy helyi kölcsönzési rend
szerben, a dokumentum aktuális státu
szának megállapítására),
Ahogy ezek az interfészek egyre gyakoribbak
lesznek, szükségessé válik a szabványosítás. Az
információkeresési protokoll más alkalmazások
hoz is kapcsolódhat, így pl. találatok könyvtárközi
kölcsönzés útján történő kérése, találati rekordok
átvitele, tudakozódás.
Miután egy általános, konkrét visszakeresési
megoldásokhoz nem kapcsolódó interfészt kell
kifejleszteni, a feladat igen nehéz, és még sok
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megoldandó kérdést vet fel. Nemcsak az egyes
rendszerek indexelési és keresési módszerei kü
lönböznek egymástól, hanem a rekordok és a
megjelenítés formái is változnak, továbbá a rend
szerek válaszai és interakciója a felhasználóval is
eltérő. Az alkalmazások egymás közötti kommu
nikációjának megteremtéséhez a rekordformátu
mokról, adatbázisnevekről, hibaüzenetekről is tu
dásanyagot kell felhalmozniuk a fejlesztőknek.14
Az információkeresési protokollnak tulajdon
képpen két összetevője van, melyek a felhaszná
ló és a kereső rendszer közötti interakciót megha
tározzák:
♦ a két számítógép kapcsolatában az inter
aktív keresésnek és a megfelelő rekordok
továbbításának a mechanizmusa,
♦ egy olyan általános keresési formátum,
amelynek segítségével kifejezhetők a ke
resések.
Ilyen módon a keresési mechanizmus a kere
sési szemantikától függetleníthető. A közér
deklődés középpontjában az információkeresési
protokollnak éppen ez az aspektusa áll, de még
várnunk kell arra, hogy rendelkezésünkre álljon a
különböző távoli rendszereknek egyetlen helyi
keresőnyelvvel való keresésének lehetősége.
A legtöbb alkalmazási projekt egyelőre még
csak prototípus, vagy tervezés alatt áll, de 1994re már várhatók eredmények.15

Más protokollok
Az OSI elterjedésének legfőbb akadálya,
hogy számos más protokoll van már használat
ban. Ilyenek az SNA, a DNA és a TCP/IP.
Az SNA az IBM cég fő hálózati protokollja, amely struktúrájában igen hasonlít az OSl-hoz,
ugyanis szintén rétegekből álló modellre épül. Az
OSI kialakítására az SNA is hatással volt. Az OSI
európai fontossága és amerikai népszerűsége
arra késztette az IBM-et, hogy megvizsgálja az
OSI és az SNA közötti viszonyt.16
A DNA (Digital Network Architecture) a DEC
cég (Digital Equipment Corporation) általános há
lózati modellje, amely többek között OSl-ban
meghatározott protokollokat és szolgáltatásokat
is tartalmaz.17
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Az egyetemeken a legfőbb „vetélytárs” in
kább a TCP/IP, amelyet világszerte használnak
az Internet hálózatban. Az OSI felválthatja ezt a
jól bevált és hosszú ideje használt protokollt, de
várható, hogy ez a folyamat ellenállásba fog üt
közni és hosszantartó lesz.18
Az OSI van előnyösebb helyzetben, mert az
Európai Közösség és az Egyesült Államok kor
mánya is e protokoll támogatása mellett dön
tött.1^
Az OSl-t 26 ország és több mint 100 cég kép
viselői dolgozták ki.20 Igaz viszont, hogy az Egye
sült Államokban nincs meg az a központosított
postai szervezet, amely az OSl-ra való áttérést
segítené.21 Egyébként komoly műszaki érvek
szólnak az OSI mellett, mivel szolgáltatásai sok
rétűbbek, mint a TCP/IP-é 22
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