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Nivelul fizic și nivelul de date 

 
Conform modelului de referinţa OSI, nivelul fizic include toate procesele, şi 

mecanismele, electronica şi protocoalele necesare pentru ca un dispozitiv de calcul să 

transmită si să recepţioneze şiruri binare de date. Specificaţiile nivelului fizic prezintă 

descrierea funcţionarii mediului de transmisie în care se realizează conectarea 

echipamentelor care comunică. De menţionat că reţelele locale pot fi implementate şi pe 

nivele fizice intangibile, cum ar fi reţelele LAN wireless , standardizate prin 

specificaţiile 802.11 elaborate de IEEE(Institute Electric and Electronics Engineers). 

 

Nivelul Fizic 
 

Nivelul care fundamentează modelul de referinţă OSI, este nivelul fizic. Acesta 

furnizează specificaţii pentru tot cc este necesar în realizarea transmisiei şi recepţiei de 

semnale. În cadrul nivelului fizic identificăm patru zone funcţonale: 

 Mecanica 

 Electrica 

 Functionala 

 Procedurala 

împreună, aceste zone grupează toate mecanismele necesare pentru transmisia electrica 

şi/sau optică de date. In aceste zone sunt incluse tehnicile de tratare a semnalului, tensiu-

nea electrică utilizată pentru a transporta semnalul, tipurile de medii şi impedanţele lor, 

componentele electronice de pe placa de interfaţă(pres. en. NIC) la care se adaugă forma 

fizică a conectorului utilizat la capătul mediului de transmisie. 
 

O confuzie frecventă este legată de nivelul fizic şi se referă la dorneniul acestuia. Se 

consideră de multe ori eronat că nivelul fizic al modelului OSI include orice element care 

generează sau transportă semnale. Practic, discutăm de nivelul inferior al stivei de 

protocoale, stivă care trebuie să se instaleze pe un dispozitiv. Prin urmare, nivelul inferior 

este limitat la descrierea şi/sau specificarea proceselor şi mecanismelor necesare acelui 

dispozitiv pentru a realiza comunicarea cu alte dispozitive compatibile. Nivelul fizic nu 

include nimic din ceea ce există între conectoarele fizice alte dispozitivelor care comunică. 

Exemple specifice de mecanisme necesare pentru a oferi suport comunicatiilor de date, 

dar aflate în afara domeniului nivelului Fizic, sunt următoarele : 
 

 Mediul Fizic 

 Hub-uri 

 Routere 

 Switch-uri 

 

Aceste elemente sunt necesare pentru transportul efectiv al semnalelor între dispozitivele 

care comunică, dar se găsesc în afara domeniului nivelului fizic. 

Limita inferioară a acestui nivel este portul conector fizic al dispozitivului de 

comunicaţie, care este ataşat mediului de transmisie. Deşi, intuitiv, definirea specificaţiilor 

pentru reţea şi subcomponentele sale, ar fi fost una naturală modelul stabileşte doar 

caracteristicile necesare funcţionării reţelei şi se opreşte aici. Modelul nu include nimic 
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din ceea ce există între conectoarele fizice ale celor două dispozitive de comunicare. Prin 

urmare, mediul de transmisie rămâne în afara domeniului nivelului fizic şi este denumit 

uneori nivelul 0. Confuzia legată de domeniul nivelului fizic pare a pomi de la faptul că 

acesta furnizează specificaţii pentru funcţionarea mediului. Cu alte cuvinte, nivelul Fizic 

descrie funcţionarea preconizată  a echipamentului fizic, dar nu defineşte echipamentul 

propriu-zis. 

 

Funcţiile nivelului fizic 

Nivelul fizic realizează transmisia şi receptionarea semnalelor, ca reprezentant al restului 

stivei de protocoale şi al aplicaţiilor care utilizează stiva respectivă. Pentru aceasta, este 

necesar ca nivelul fizic să execute mai multe functii critice. Mai concret pentru 

transmisie, nivelul fizic trebuie să  realizeze următoarele: 

 Să realizeze conversia-cadrelor de date într-un şir binar 

 Să implementeze metoda de acces la mediu  dictată de nivelul legătura de date 

 Să transmită bit cu bit(serial) cadrele de date 

Pentru recepţie nivelul fizic trebuie să relizeze următoarele: 

 Să aştepte semnale de transmisiuni adresate dispozitivului său gazdă 

 Să accepte şirurile adresate corespunzător 

 Să transmită în sus şirul binar, nivelului Legătură de date, pentru reasamblarea 

cadrelor 

Atrage atenţia absenţa din această enumerare lipsa oricărui mijloc de verificare a 

integrităţii datelor primite.Acest nivel transmite şi recepţionează doar cifre 0 şi 1. El nu are 

nici un mecanism de determinare a semnificaţiei biţilor pe care îi transmite sau îi 

receplionează. Prin urmare, nivelul fizic nu poate realiza validitatea unuia sau a unei 

secvenţe de biţi. Acestă sarcină este transferată protocoalelor de la nivelele superioare. 

Pentru a realiza în condiţii de siguranţă funcţiile de transmisie şi recepţie, nivelul fizic 

trebuie să realizeze anumite evaluari ale “lumii” dintre interfeţele cu mediul ale celor 

două dispozitive care comunică de exemplu, protocoalele nivelului fizic presupun 

anumite niveluri de performanţă pentru tipurile de mediu pe care le suportă şi se aşteaptă 

ca performanţa reală a mediului să le corespundă, indiferent ce trebuie făcut pentru 

menţinerea corespondenţei respective. 

Mediul de transmisie include orice mijloace de transportare a semnalelor generate de 

mecanismele nivelului fizic al modelului de referinţă OSI. Data fiind această definiţie 

mediul  poate fi tangibil sau intangibil. Mediul intangibil fiind unul wireless.  

Mediile de transmisie tangibile sunt: 

 Cablu coaxial 

 Cablu bifilar torsadat 

 Fibre optice 

Prin urmare la nivelul fizic al modelului de referinţă OSI, cadrele de date sunt 

transformate, pentru a fi transmise în reţea în secvenţe de 1 şi 0. Deşi nivelul fizic nu 

include mediul de transmisie, el trebuie să definească parametrii de funcţionare 

prevăzuţi  pentru tot ce se află între cele două interfeţe ale dispozitivelor care comunică. 

Prin urmare cablarea este foarte importantă în economia nivelului fizic.   

Extinderea reţelelor wireless a condus în ultimii ani la o conturarea unei fanilii 

interesante, dar nu foarte riguros generată, de produse şi tehnologii nu întotdeauna 

interoperabile. Standardizarea de către IEEE a nivelului  MAC va conduce la eliminarea 
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unor limitări. Cum interoperabilitatea creşte şi preţul calculatoarelor scade reţelele 

WLAN se constituie într-o alternativă a viitorului. 

 

Nivelul legătură de date 
 

Al doilea nivel al modelului de referintă OSI este, nivelul legătură de date. Acest nivel 

asigură interfaţa dintre componentele hardware şi software.  

 

Nivelul 2 al modelului de referinţă OSI 

Al doilea nivel al modelului de referinţă OSI  se numeşte nivelul legătură de date. El operează 

două nivele de sarcini: trimiterea respectiv recepţionarea cadrelor de date. 

Operaţia de transmitere de la nivelul legătură de date vizează gruparea instrucţiunilor, 

datelor, etc. în cadre. Un cadru este o structură care conţine suficiente informaţii pentru a 

asigura transmiterea datelor prin reţea, fie LAN, fie WAN, la destinaţie. Un transfer 

reuşit are loc atunci când datele ajung intacte la destinaţia dorită. Prin urmare, cadrele de 

date includ un mecanism pentru verificarea continutului său. 

Nodul sursă( cel care transmite) trebuie să primească o confirmare a faptului că respec-

tivul cadru a fost recepţionat intact. Cadrele care au suferit coliziuni sau au fost alterate în 

timpul transferului trebuie să fie retransmise  până când ajung în siguranţă. Orice cadru 

pentru care nu a fost  primită confirmarea de la destinatar este, de asemenea, 

retransmis. 

Acelaşi nivel legătură de date realizează reasamblarea din cadre a tuturor şirurilor binare 

primite de la nivelul fizic. Înainte de a transfera cadrul de date nivelului următor, nivelul 

Legătură de date realizează matematic o verificare  a validităţii conţinutului cadrelor 

reasamblate. Acest proces este denumit verificare ciclică prin redundanjă (cyclical 

redundancy check - CRC
1
). Cadrele care nu trec de verificarea CRC sunt abandonate, iar 

calculatorul sursă, a cărui adresă apare în cadru este somat să-l retransmită. Datorită 

implementării la nivelul 2 a acestui mecanism de  detectare a erorilor protocoalele de 

nivelul 3 sunt scutite de sarcina de verificare a primirii şi a integrităţii datelor transmise. 

Protocoalele de nivelul 4, ca TCP şi SPX, pot conţine şi se pot baza pe propriile 

mecanisme de detectare şi corecţie a erorilor, indiferent ce se întâmplă la nivelul 2. 
 

Cadre 

Un cadru este o structură utilizată pentru a transporta un bloc de date printr-o retea. 

Dimensiunea şi structura cadrului sunt determinate de către protocolul nivelului 

hardware utilizat de reţea, precum Ethernet, Token Ring şi aşa mai departe. Putem face 

analogia dintre un cadru şi un plic #10 ale cărui dimensi sunt 4 1/8" x 9 1/2". Conţinutul 

                                                 
1
 Procedura  CRC este silnilară surnelor de control (checksum) dar mai complexe decăt acestea. Suma de 

control esle obţinută prin însurnarea  valorilor binare ale fiecărui caracter alfanumeric dintr-un cadru de 

date. Valoarea obţinută este trimisă la destinaÎie împreună cu datele. Destinatarul recalculează suma şi 

compară valoarea sa cu valoarea stocată in câmpul corespunzător, sumei de control. Dacă cele două 

valori sunt diferite, înseamnă că a apărut o eroare.  
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său poate varia ca şi dimensiune, structură, urgenţă, etc. 

 

Cunoaşterea dimensiunilor plicului nu oferă informaţii cu privire la modul în care este 

trimis la destinaţie. Procesele utilizate pentru expedierea cadrelor se numesc protocoale. 

Protocoalele există şi la nivelul 3 al modelului de referinţă OSI. Acestea din urmă formează 

pachete de cadre şi asigură transportul acestora dincolo de frontierele reţelei. 

Componente tipice ale  cadrelor 

Un cadru tipic conţine doar atâtea câmpuri, sau substructuri, câte sunt necesare pentru 

a garanta transportul în siguranţă al cadrelor până la destinaţia dorită. Câmpurile întâlnite 

în mod curent sunt :  

 Delimitatorul de început de cadru 

 Adresa sursei 

 Adresa destinatiei 

 Date 

 Secventa pentru controlul cadrului 

 

Definirea cadrelor 

Continuînd  analogia cu plicurile, dacă este cunoscută dimensiunea plicurilor se poate 

proiecta o infrastructură pentru procesarea în volum a acestora. Prin urmare 

standardizarea dimensiunilor plicurilor este crucială pentru asigurarea faptului că 

infrastructura de expediere le poate accepta pe toate, indiferent cine le-a produs.  

O structură de date de nivelul 2 care are o dimensiune regulată, fixă, se numeşte celulă
2
. 

Conţinutul unei celule are întotdeauna o dimensiune fixă, în timp ce dimensiunea cadrelor 

poate varia. 

În loc să specifice o  dimensiune pentru toate cadrele, protocoalele LAN de nivelul 2 

tind să definească dimensiuni  minime şi maxime pentru cadrele lor de date. În 

consecinţă cadrele au lungime variabilă, acest fapt îi permite protocolului să maximizeze 

eficienţa fiecărei transmisii prin optimizarea raportului dintre suprasarcină şi conţinut. 

Acest raport măsoară eficacitatea unui protocol, comparînd numărul de cadre necesar cu 

cantitatea de date pe care o poate accepta. 

 

Începutul fiecărui cadru este identificat printr-un şablon de biţi predefinit. Acest şablon 

este cunoscut drept delimitator de început de cadru (start-of-frame delimiter). Sfîrşitul 

fiecărui cadru este identificat fie printr-un delimitator de sfîrşit de cadru (end-of-frame 

delimiter), fie printr-o secvenţă de control al cadrului(frame check sequence)  

 

 

Perechea de adrese sursă-destinaţie 

 

La fel cum un plic poartă pe el informţii referitoare atît la expeditor cât şi la destinatar, un 

cadru conţine adresele sursei şi destinaţiei. Adresa sursă este „codul adresă” al 

calculatorului expeditor, pe cînd adresa destinatar conţine „codul adresă” al calculatorului 

destinatar.  

                                                 
2 Un exemplu de protocol de nivelul 2 bazat pe celule este ATM, care utilizează celule de 53 de octeţi(5 

antetul, 48 conţinutul). 
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Plasarea adresei la începutul cadrului scuteşte calculatorul destinatar de deschiderea 

fiecărui cadru,  examinarea conţinutului şi încercarea de a determina dacă respectivul, 

cadru îi este adresat. Acest proces poate consuma atât timp, cât şi resurse, ceea ce duce 

la  diminuarea performanţelor reţelei. În schimb, un cadru conţine, foarte aproape de 

început, două adrese: adresa sursă şi adresa destinaţie. Plasarea acestor cîmpuri  cât mai 

aproape de începutul cadrului accelerează procesul de trimitere al cadrelor: examinarea 

primilor 18 octeti ai unui cadru poate fi iacută mult 
,
i
 
rtanlinarea a 1500 de octeti. 

Informaţia conţinutăîn aceste câmpuri este utilizată fie pentru trimiterea unui cadru la 

destinaţia dorită fie pentru a anunţa expeditorul că respectivul cadru nu poate ajunge la 

destinaţie.  

Rolul diverselor componente ale antetului cadrului este de a furniza informaţiile 

elementare necesare pentru identificarea destinatarului, expeditorului şi a necesităţii de 

retransmitere a cadrului daca este cazul. Singurul câmp rămas, care este comun tuturor 

cadrelor, este câmpul de date. Acesta variază în lungime; toate celelalte componente ale 

cadrului au lungime fixă, determinată de specificaţiile protocolului. Acest câmp este, de 

asemenea, raţiunea de existenţă a cadrului. Dacă datele nu ajung la destinaţie sau sunt 

deteriorate înainte de a ajunge, întregul cadru este abandonat. 

 

Evolutia structurilor de cadre brevetate 

 

Cadrele PARC Ethernet
3
 

 

Cadrele DIX Ethernet
4
 

Ethernet v2 framing, este cunoscut ca DIX Ethernet care, diferă de framing-ul original 

utilizat în IEEE 802.3, mai concret este vorba de un cîmp de 2-octeți care urmează 

adreselor destinație respectiv sursă. Cu frameing-ul de la Ethernet v2, al carui cimp este 

tratat ca un EtherType si identifică un protocol al nivelului superior. De exemplu o 

valoare EtherType a semnalului 0x800 care este o datagrama IP încapsulată. Similar 

0x600 indică un frame ARP(Address Resolution Protocol). Frameing-ul original utilizat 

în 802.3, în care cîmpul este tratat ca o lungime a pachetului   

 

 

Proiectul IEEE, 802.* 

IEEE 802.3 este o colecție de standarhde IEEE  asociate nivelului fizic și subnivelului 

MAC al nivelului de date pentru ceea ce numim wired Ethernet. În general, acesta  poate 

fi acceptat ca o tehnologie LAN cu unele aplicații WAN. Conexiunile fizice dintre noduri 

și infrastructură(hub-uri, swich-uri, routere)  sunt realizate cu cabluri sau fibră optică.  

802.3 este o tehnologie care suportă arhitecturi de rețea 802.1
5
 Dimensiunea maximă a 

pachetului este de 1518 bytes. Dimensiunea maximă a pachetului este 1518 deși permite 

Q-tag pentru Virtual LAN și date prioritare în 802.3ac este extins la 1522 bytes. Dacă 

                                                 
3 De la XEROX 
4 De la DIGITAL, INTEL, XEROX 
5 IEEE 802.1 este un grup de lucru al proiectului IEEE 802. Aceasta acționează conform arhitecturii LAN/MAN 802, 

si interconexiunii dintre LAN-uri  și MAN –uri 802 în plus se realizeaza legaturi securizate 802, managementul 

rețelelor  802, și nivele protocol dincolo de nivelele MAC  și  LLC(Logical Link Control) este subnivelul superior al 

nivelului de date OSI.  
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protocolul nivelului superior acceptă un PDU (Protocol data unit) mai mic decît 64 bytes 

802.3 will protejază cimpuri de date pentru a realiza 64 bytes. 

Deși, nu este tehnic corect termenii de pachet și cadru sunt utilizate ca având aceliași 

semnificație Standardele ISO/IEC 8802-3 ANSI/IEEE 802.3 se referă la cadrele sub-

nivelului MAC constînd din Adresa Destinație, Adresa Sursă, Lungimea/Tipul și cîmpul 

FCS.  

 
Preambulul și SFD sunt considerate headere pentru un cadru MAC. Headerul și cadrul 

MAC generează un "Pachet".  Ethernetul original dezvoltat de Robert Metcalfe în 1972 

(brevetat în 1978)  numit, azi,  "Experimental Ethernet", a fost bazat pe protocolul 

wireless ALOHAnet   

 

 

Standardul 

Ethernet  
Data Descriere 

Experimental 

Ethernet 
1972 2.94 Mbit/s (367 kB/s) over coaxial cable (coax) cable bus 

Ethernet II 

(DIX v2.0) 
1982 

10 Mbit/s (1.25 MB/s) over thin coax (thinnet) - Frames have a Type field. This frame 

format is used on all forms of Ethernet by protocols in the Internet protocol suite. 

IEEE 802.3 1983 
10BASE5 10 Mbit/s (1.25MB/s) over thick coax - same as DIX except Type field is 

replaced by Length, and an 802.2 LLC header follows the 802.3 header 

802.3a 1985 10BASE2 10 Mbit/s (1.25 MB/s) over thin Coax (thinnet or cheapernet) 

802.3b 1985 10BROAD36  

802.3c 1985 10 Mbit/s (1.25 MB/s) repeater specs 

802.3d 1987 FOIRL (Fiber-Optic Inter-Repeater Link) 

802.3e 1987 1BASE5 or StarLAN 

802.3i 1990 10BASE-T 10 Mbit/s (1.25 MB/s) over twisted pair 

802.3j 1993 10BASE-F 10 Mbit/s (1.25 MB/s) over Fiber-Optic 

802.3u 1995 
100BASE-TX, 100BASE-T4, 100BASE-FX Fast Ethernet at 100 Mbit/s (12.5 MB/s) 

w/autonegotiation 

802.3x 1997 
Full Duplex and flow control; also incorporates DIX framing, so there's no longer a 

DIX/802.3 split 

802.3y 1998 100BASE-T2 100 Mbit/s (12.5 MB/s) over low quality twisted pair 

802.3z 1998 1000BASE-X Gbit/s Ethernet over Fiber-Optic at 1 Gbit/s (125 MB/s) 

802.3-1998 1998 A revision of base standard incorporating the above amendments and errata 

802.3ab 1999 1000BASE-T Gbit/s Ethernet over twisted pair at 1 Gbit/s (125 MB/s) 

802.3ac 1998 
Max frame size extended to 1522 bytes (to allow "Q-tag") The Q-tag includes 802.1Q 

VLAN information and 802.1p priority information. 

802.3ad 2000 Link aggregation for parallel links 

802.3-2002 2002 A revision of base standard incorporating the three prior amendments and errata 

802.3ae 2003 10 Gbit/s (1,250 MB/s) Ethernet over fiber; 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mbit/s
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_protocol_suite
http://en.wikipedia.org/wiki/10BASE5
http://en.wikipedia.org/wiki/10BASE2
http://en.wikipedia.org/wiki/10BROAD36
http://en.wikipedia.org/wiki/1BASE5
http://en.wikipedia.org/wiki/10BASE-T
http://en.wikipedia.org/wiki/10BASE-F
http://en.wikipedia.org/wiki/100BASE-TX
http://en.wikipedia.org/wiki/100BASE-T4
http://en.wikipedia.org/wiki/100BASE-FX
http://en.wikipedia.org/wiki/Autonegotiation
http://en.wikipedia.org/wiki/100BASE-T2
http://en.wikipedia.org/wiki/1000BASE-X
http://en.wikipedia.org/wiki/1000BASE-T
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1Q
http://en.wikipedia.org/wiki/VLAN
http://en.wikipedia.org/wiki/Link_aggregation
http://en.wikipedia.org/wiki/10_Gigabit_Ethernet
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10GBASE-ER, 10GBASE-SW, 10GBASE-LW, 10GBASE-EW 

802.3af 2003 Power over Ethernet 

802.3ah 2004 Ethernet in the First Mile 

802.3ak 2004 10GBASE-CX4 10 Gbit/s (1,250 MB/s) Ethernet over twin-axial cable 

802.3-2005 2005 A revision of base standard incorporating the four prior amendments and errata. 

802.3an 2006 10GBASE-T 10 Gbit/s (1,250 MB/s) Ethernet over unshielded twisted pair(UTP) 

802.3ap 
exp. 

2007 

Backplane Ethernet (1 and 10 Gbit/s (125 and 1,250 MB/s) over printed circuit 

boards) 

802.3aq 2006 10GBASE-LRM 10 Gbit/s (1,250 MB/s) Ethernet over multimode fiber 

802.3ar 
exp. 

2007 
Congestion management 

802.3as 2006 Frame expansion 

802.3at 
exp. 

2008 
Power over Ethernet enhancements 

802.3au 2006 Isolation requirements for Power Over Ethernet (802.3-2005/Cor 1) 

802.3av 
exp. 

2009 
10 Gbit/s EPON 

802.3 HSSG 
exp. 

2009 

Higher Speed Study Group. 100 Gb/s up to 100 m or 10 km using MMF or SMF 

optical fiber respectively 

 
Frame-urile sunt formatul pachetelor de date transmise.De subliniat faptul că bitul de 

start, uneori numit și preambul, iar cel din urmă FCS(Frame Check Sequence). Acestea 

sunt cerute de toate structurile hardware fiind prezente în toate cele patru tipuri de frame-

uri. Acestea nu pot fi afișate deoarece vor fi sterse de adaptorul Ethernet înainte de a fi 

transferate stivei de protocoale.  
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