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1. ОСНОВИ МЕРЕЖ
ПЕРЕДАЧI ДАНИХ

1.1. Еволюцiя комп’ютерних мереж

Комп’ютернi мережi, що розглянутi в посiбнику, не єдинi
мережi, якi з’явилися внаслiдок дiяльностi людства. Напри-
клад, мережею, яка охоплювала досить велику територiю та
обслуговувала численних клiєнтiв, був водогiн у Стародавньо-
му Римi. Звичайно, цей приклад є досить екзотичним, бiльш
очевидним буде порiвняння комп’ютерних мереж з електри-
чними. У цьому випадку електростанцiї за функцiональним
призначенням є певними аналогами iнформацiйних ресурсiв,
високовольтнi лiнiї електропередач — лiнiй зв’язку (до речi,
тут спостерiгається i зовнiшня схожiсть), трансформаторнi
станцiї — маршрутизаторiв, освiтлювальнi та побутовi при-
лади — клiєнтських термiналiв (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. Компоненти зi схожими функцiями у мережах
рiзного призначення

Тип мережi Компонент

Комп’ютерна
мережа

база даних
Лiнiя

зв’язку
маршрутиза-

тор
Термiнал

користувача

Водогiн
Водонапiрна

башта
Труба Котельня Кран

Електрична
мережа

Електро-
станцiя

Лiнiя
електропере-

дачi

Трансфор-
маторна
станцiя

Освiтлю-
вальний
пристрiй

Громадський
транспорт

Автобусний
парк

Дорога
Транспортна

розв’язка
Зупинка
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Комп’ютерна мережа може розглядатися як група комп’ю-
терiв, якi узгоджено виконують взаємопов’язанi задачi, обмi-
нюючись даними в автоматичному режимi.

Розглянемо основнi етапи розвитку комп’ютерних систем.
Першi електронно-обчислювальнi машини (ЕОМ) з’явилися у
50-х роках ХХ ст. На той час цi пристрої були дуже громiзд-
кими та зазвичай займали цiлi будiвлi та характеризувалися
надзвичайно високою вартiстю. Такi комп’ютери були призна-
ченi для використання досить обмеженим колом пiдготовле-
них спецiалiстiв.

Подiбна обчислювальна система (рис. 1.1) базувалася на
так званому мейнфреймi — потужному та надiйному комп’ю-
терi унiверсального призначення; користувачi готували зав-
дання-перфокарти, якi мiстили данi та команди, i передавали
їх у обчислювальний центр, де оператори вводили данi в ЕОМ.
Результати роботи мейнфрейма зазвичай роздруковувались i
їх можна було отримати лише наступного дня. Звичайно, для
користувачiв значно зручнiшим був би iнтерактивний режим
роботи, пiд час якого з термiналу можна було б безпосередньо
керувати процесом обробки своїх даних (завдань). Проте на
той час головним прiоритетом було забезпечення ефективно-
го використання процесора, тобто неперервностi його роботи,
i тому iнтересами користувачiв часто нехтували.

Рис. 1.1. Приблизна структура обчислювального центру
на основi мейнфрейму

6



Рис. 1.2. Багатотермiнальна система

На початку шiст-
десятих рокiв вiдбу-
лося певне знижен-
ня вартостi процесо-
рiв i ступiнь їх заван-
таження почав вiдi-
гравати не настiль-
ки важливу роль.
В результатi поча-
ли з’являтися бага-
тотермiнальнi систе-
ми з роздiленням ча-
су (рис. 1.2). У таких
системах користувач
отримував право са-
мостiйно вводити зав-
дання мейнфреймовi за допомогою термiналу, кiлькiсть яких
iстотно збiльшилась. Рiзнi термiнали могли використовувати-
ся одночасно, однак паралельнiсть виконання задач не була
реалiзована, завдання рiзних користувачiв виконувались в рi-
зний час.

Термiнали вийшли за межi обчислювального центру, поши-
рившись по всьому пiдприємству; їх загальна кiлькiсть зале-
жала вiд потужностi комп’ютера. У таких системах обчислю-
вальна потужнiсть залишалася повнiстю централiзованою, а
деякi функцiї (напр., введення та виведення даних) стали про-
сторово розподiленими. Окрiм пiдвищення ступеня iнтерактив-
ностi, користувач отримав доступ до деяких спiльних iнфор-
мацiйних файлiв та пристроїв. Це був перший крок до створе-
ння локальних мереж. Обчислювальна централiзацiя була ви-
кликана тим, що часто пiдприємство не могло дозволити собi
придбати декiлька комп’ютерiв: у цей перiод був справедли-
вий емпiричний закон Гроша, згiдно з яким продуктивнiсть
комп’ютера пропорцiйна квадрату його вартостi. Як наслiдок,
за певну суму доцiльнiше було купити один бiльш потужний
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комп’ютер, нiж два менш потужних (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Спiввiдношення мiж вартiстю та продуктивнiстю
комп’ютерiв вiдповiдно до закону Гроша

З часом виникла необхiднiсть доступу до комп’ютера з тер-
мiналу, вiддаленого на сотнi, а то й тисячi кiлометрiв. Та-
ка можливiсть була реалiзована за допомогою модемiв з ви-
користанням телефонних мереж. Потiм виникла потреба по-
єднати мiж собою окремi комп’ютери з метою обмiну дани-
ми в автоматичному режимi. Як наслiдок з’явилися (хроно-
логiчно найпершими) глобальнi мережi — WAN (Wide Area
Networks), тобто мережi, що сполучають комп’ютери, якi роз-
ташованi у рiзних мiстах та країнах (рис. 1.4). Зокрема, на-
прикiнцi 60-х рокiв минулого столiття Мiнiстерство оборо-
ни США iнiцiювало роботи, спрямованi на поєднання мейн-
фреймiв оборонних та науково-дослiдних центрiв. У груднi
1969 р. була створена комп’ютерна мережа, яка об’єднала Ка-
лiфорнiйський унiверситет у Лос-Анджелесi, Стенфордський
дослiдницький центр, Унiверситет Юти та Унiверситет шта-
ту Калiфорнiя у Санта-Барбарi. Ця мережа отримала назву
ARPAnet (ARPA — Advanced Research Projects Agency, ор-
ганiзацiя яка саме i запропонувала використовувати комп’ю-
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тери для створення систем передачi iнформацiї) i стала вихi-
дною точкою найбiльш вiдомої на сьогоднi глобальної мережi
— Iнтернет. До 1971 р. до ARPAnet було приєднано ще 15
вузлiв; у 1973 р. ця мережа стала мiжнародною, приєднавши
також органiзацiї з Великобританiї та Норвегiї. З часом з’яви-
лися й iншi глобальнi мережi, наприклад ALOHAnet, Telenet,
Transpac.

Рис. 1.4. Структура перших WAN

Першi глобальнi ме-
режi об’єднували ком-
п’ютери, якi працюва-
ли пiд керуванням рi-
зних операцiйних си-
стем (ОС) — напри-
клад, TSS/360, CTSS,
OS/360 MULTICS. Цi
ОС мiстили додатко-
вi модулi, якi реалiзо-
вували певнi комунiка-
цiйнi протоколи, спiль-
нi для всiх учасникiв мережi, i тому їх можна вважати перши-
ми мережевими. У 1972 р. був розроблений перший протокол
передачi даних мiж комп’ютерами — протокол NCP (Network
Control Protocol). Тодi ж була розроблена i перша поштова
програма. Також були реалiзованi служби обмiну файлами,
синхронiзацiї баз даних тощо. При створеннi всiх цих елемен-
тiв були вперше запропонованi та вiдпрацьованi основнi iдеї,
на яких базуються i сучаснi обчислювальнi мережi, зокрема
багаторiвнева структура комунiкацiйних протоколiв, конце-
пцiї комутацiї та маршрутизацiї пакетiв.

Глобальнi комп’ютернi мережi багато успадкували вiд iн-
ших глобальних мереж — телефонних. Наприклад, WAN до-
сить довго використовували аналогову передачу сигналу. Про-
те звичайно, були i технiчнi нововведення. Напевне найголов-
нiшим серед них була вiдмова вiд принципу комутацiї каналiв
на користь комутацiї пакетiв, який є значно придатнiшим для
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пересилки комп’ютерних даних. У спадок вiд телефонних ме-
реж WAN отримали також лiнiї зв’язку. Цi лiнiї дозволяли
передавати данi з невисокою швидкiстю та були не дуже на-
дiйними i, як наслiдок, первiснi протоколи глобальних мереж
мiстили складнi процедури контролю та вiдновлення даних.

Рис. 1.5. Автономне використання
мiнi-комп’ютерiв

Внаслiдок технологiчно-
го прориву на початку
70-х рокiв почалося ви-
робництво великих iнте-
гральних схем. Вiдкрили-
ся можливостi створення
мiнi-комп’ютерiв, якi ста-
ли конкурентами мейн-
фреймiв. Закон Гроша пе-
рестав виконуватись: де-
кiлька мiнi-ЕОМ, якi су-
марно коштували так са-
мо, як i мейнфрейм, ви-
рiшували спецiальним чи-
ном розпаралеленi задачi

швидше, нiж один супер-комп’ютер. Такi мiнi-комп’ютери мо-
гли також вирiшувати задачi, характернi для певного вiддiлу
пiдприємства. Як наслiдок, кiлькiсть ЕОМ значно збiльши-
лась i почала реалiзовуватись концепцiя розподiлу комп’ю-
терних ресурсiв по всьому пiдприємству (рис. 1.5).

З часом принцип iзольованої роботи на окремому комп’ю-
терi перестав задовольняти всi вимоги, виникла необхiднiсть
автоматичного обмiну даними з користувачами iнших комп’ю-
терiв i, як наслiдок, з’явилися першi локальнi мережi — LAN
(Local Area Networks). Зазвичай LAN — це об’єднання ком-
п’ютерiв, розташованих на невеликiй територiї, в радiусi де-
кiлькох кiлометрiв (рис. 1.6). На перших етапах розвитку для
побудови локальних мереж використовувалися нестандартнi
програмнi та апаратнi засоби i механiзми передачi даних по
лiнiях зв’язку (нестандартнi мережевi технологiї). Фактично,
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кожна локальна мережа була унiкальною.

Рис. 1.6. Структура перших LAN

Зокрема, у 1972 р. Ро-
берт Меткалф, що працю-
вав на той час в однiй
з лабораторiй компанiї
«Xerox», розробив прин-
ципи роботи i побудо-
ви так званих Ethernet-
мереж. Серед iнших мо-
жна видiлити також ло-
кальнi мережу DECnet,
створену компанiєю Digi-
tal Equipment Corporation
у 1975 р., та мережу ком-
панiї IBM.

У 80-х роках з’являються персональнi комп’ютери, якi ста-
ли iдеальними елементами для побудови мереж: з одного боку,
вони достатньо потужнi аби забезпечити роботу мережевого
програмного забезпечення, а з iншого, потребують об’єднан-
ня обчислювальної потужностi для вирiшення складних задач
та спiльного використання периферiйних пристроїв та маси-
вiв пам’ятi, якi на той час мали досить високу вартiсть. Во-
дночас у серединi 80-х починають широко використовуватися
стандартнi мережевi технологiї: Ethernet, ArcNet, Token Ring,
Token Bus, FDDI. Їх використання значно спростило процес
побудови локальних мереж, перетворивши його з мистецтва
на звичайну роботу, що також сприяло значному поширенню
LAN.

Розглянемо декiлька особливостей локальних мереж то-
го часу. По-перше, всi стандартнi технологiї використовували
принцип комутацiї пакетiв. По-друге, невелика протяжнiсть
лiнiй LAN дозволяла використовувати високоякiснi кабельнi
з’єднання, якi могли забезпечували досить високу швидкiсть
передачi даних (до 10 Мбiт/с). Як наслiдок, питання економ-
ного витрачання пропускної здатностi каналiв LAN нiколи не
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було головним, на вiдмiну вiд глобальних мереж. Результатом
цього став набагато простiший та зручнiший доступ до загаль-
них ресурсiв. Ще одним стандартним прийомом полегшення
роботи користувача LAN була реалiзацiя можливостi пiсля
з’єднання з вiддаленим ресурсом використовувати тi самi ко-
мандами, як i при роботi з локальними. Це все спричинило
появу величезної кiлькостi непрофесiйних користувачiв.

Таким чином, наприкiнцi 80-х рокiв минулого столiття вна-
слiдок використання рiзних за якiстю лiнiй зв’язку вiдмiнно-
стi мiж WAN та LAN були досить вiдчутними: 1) WAN вико-
ристовували складнiшi методи передачi та обладнання з бiль-
шою вартiстю; 2) у локальних мережах швидкiсть обмiну да-
ними (10–100 Мбiт/с) була вища, нiж у глобальних (2.4 кбiт/с–
2 Мбiт/с); 3) для LAN характернi бiльш зручнi та рiзноманiтнi
послуги. Окрiм того, основним призначенням перших WAN
було забезпечення розрахункових можливостей, наприклад,
вирiвнювання обчислювальних потужностей за годинними по-
ясами, подiбно до того, як це вiдбувається в електромережах;
в той же час LAN, насамперед iнтегрували iнформацiйнi ре-
сурси та дефiцитнi або високовартiснi технiчнi засоби.

Але з того часу вiдмiнностi поступово стали зменшуватись.
Висока якiсть цифрових телекомунiкацiйних каналiв (зокре-
ма, використання волоконно-оптичних лiнiй зв’язку) дозволи-
ла збiльшити швидкiсть обмiну iнформацiєю та знизити вимо-
ги до протоколiв глобальних комп’ютерних мереж — з’явили-
ся такi глобальнi технологiї, як Frame Relay та ATM.

У 1990 р. припинила своє iснування ARPAnet i почалася
ера доступу до ресурсiв мережi (яка тепер вже називалася
Iнтернет) на комерцiйнiй основi. До речi, розвитком мереж
займалися не тiльки в США. Наприклад, у Францiї iснував
проект Minitel, у якому використовувались сервери та недоро-
гi термiнали з вбудованими модемами. Французький уряд до-
зволив бажаючим безкоштовний доступ до Minitel-термiналiв
i у серединi 90-х рокiв цiєю мережею користувались близько
20% населення країни, що є досить високим показником. Але
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з часом ця мережа не витримала конкуренцiї i зникла через
поширення Iнтернету.

З початку 90-х рокiв WAN iстотно розширили спектр по-
слуг та наздогнали LAN. Наприклад, у 1990 р. спiвробiтником
CERN (Європейська лабораторiя фiзики елементарних части-
нок) Тiмом Бернес-Лi була розроблена система органiзацiї iн-
формацiї World Wide Web. Зазначимо, що хоча гiпертекст не
був абсолютною новинкою (першi теоретичнi роботи в цьо-
му напрямi з’явилися ще в 1945 р.), однак iдея поєднання на
однiй сторiнцi iнформацiї та посилань на iншi сторiнки вияви-
лась дуже продуктивною. Внаслiдок мережа Iнтернет отри-
мала платформу для розвитку рiзноманiтних сервiсiв та при-
кладних програм. Iнтерактивнi можливостi World Wide Web
перевищили можливостi багатьох аналогiчних служб локаль-
них мереж, i тому цю службу згодом запозичили розробники
LAN. Значний внесок у зближення WAN та LAN зробило до-
мiнування протоколу IР, який сьогоднi використовується для
об’єднання в єдину систему мереж, побудованих з використа-
нням рiзних технологiй, як глобальних, так i локальних (про
багаторiвневий пiдхiд у органiзацiї мережi детальнiше буде
сказано у параграфi 3.2). З’являються новi технологiї, якi з
самого початку призначенi для використання в мережах обох
типiв, наприклад, стандарт 10G Ethernet. Нарештi, ще однi-
єю ознакою зближення LAN та WAN є поява мереж, якi за-
ймають промiжне положення. Це так званi мiськi мережi або
мережi мегаполiсiв (MAN, Metropolitan Area Networks). Ме-
режа такого типу забезпечує економне поєднання локальних
мереж мiж собою та їх вихiд у глобальну мережу; її призна-
чення — обслуговування територiї великого мiста.

Одним з головних ресурсiв, який надається клiєнтам ком-
п’ютерної мережi є iнформацiя; при цьому виконуються фун-
кцiї передачi iнформацiї на великi вiдстанi iз застосуванням
методiв кодування та мультиплексування даних. Все це вка-
зує на спорiдненiсть таких мереж з рiзноманiтними телекому-
нiкацiйними (телефонними, радiо, телевiзiйними) системами.
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Бiльше того, з кожним роком посилюється тенденцiя зближе-
ння комп’ютерних та класичних телекомунiкацiйних мереж
завдяки схожостi як послуг, що надаються, так i технологiй,
якi при цьому використовуються. Наприклад, цифрова пере-
дача, методи комутацiї пакетiв, можливiсть програмування
послуг сьогоднi є спiльними рисами обох типiв мереж. Акту-
альним є питання створення мультисервiсної мережi, яка б
поєднала риси всiх систем, що мають справу з передачею iн-
формацiї.

1.2. Класифiкацiя комп’ютерних мереж

Кiлькiсть ознак, за якими можуть вiдрiзнятися мiж собою
комп’ютернi мережi, досить значна. Водночас часто важко
видiлити ознаку, значущiсть якої є переважаючою. Як наслi-
док, строгої iєрархiчної класифiкацiйної структури, подiбної
до iснуючої для живих органiзмiв у бiологiї, для мереж не
iснує; кожна з них може одночасно належати рiзним типам
залежно вiд свого набору характерних особливостей. Розгля-
немо деякi з класифiкуючих ознак, а також можливi вiдпо-
вiднi типи мереж.

Територiальна поширенiсть. Фактично, класифiкацiя за
цiєю ознакою розглянута у попередньому параграфi, де ска-
зано, що мережi бувають:
• локальнi (LAN);
• мiськi (MAN);
• глобальнi (WAN).
Також можна зустрiти згадку про так звану кампусну мережу.
У класичному розумiннi вона охоплює територiю унiверситету
чи студентського мiстечка й є промiжним варiантом мiж LAN
та MAN. В нашiй країнi її аналогом можна вважати мережу,
яка охоплює декiлька сусiднiх будинкiв (мiкрорайонiв). Крiм
того, все частiше згадуються PAN (Personal Area Network) —
мережу, яка поєднують персональнi електроннi пристрої одно-
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го користувача (телефони, смартфони, планшети, ноутбуки,
бездротовi гарнiтури тощо).

Технологiя передачi . Виокремлюють два варiанти:
• мовлення — повiдомлення, вiдправлене одним з комп’ютерiв,
отримується всiма комп’ютерами мережi;
• з’єднання точка–точка — для зв’язку двох комп’ютерiв ви-
користовується iндивiдуальний канал.

Органiзацiя обмiну даними . Розрiзняють мережi:
• комутацiї каналiв;
• комутацiї пакетiв.
Детальнiше вiдмiнностi мiж цими типами мереж розглянуто
у параграфi 2.1.

Швидкiсть передачi даних . Фактично, змiст цiєї ознаки
зрозумiлий з її назви; згiдно з цим критерiєм мережi бувають:
• низькошвидкiснi — швидкiсть обмiну даними до 10 Мбiт/с;
• середньошвидкiснi — швидкiсть обмiну до 100 Мбiт/с;
• високошвидкiснi — швидкiсть обмiну бiльше 100 Мбiт/с.
З розвитком технологiй граничнi значення можуть збiльшу-
ватися.

Iєрархiя комп’ютерiв . З такого погляду iснує подiл на:
• одноранговi мережi — випадок, коли всi комп’ютери мають
однаковi права; кожний користувач сам визначає, якi данi та
ресурси його комп’ютера будуть загальними; iнша назва ме-
режi такого типу — робоча група;
• мережi з видiленим сервером — iснує комп’ютер з особливи-
ми правами та обов’язками; вiн надає файли, керує розподi-
лом ресурсiв, обробляє запити вiд iнших комп’ютерiв (клiєн-
тiв), забезпечує безпеку файлiв та каталогiв тощо. При цьому
видiляють два варiанти використання сервера: «файл-сервер»
(данi та програми за вимогою користувача пересилаються з
сервера на його комп’ютер, де можуть виконуватись та обро-
блюватись) та «клiєнт-сервер» (на серверi за запитом кори-
стувача вiдбувається виконання програм та обробка даних,
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комп’ютер-клiєнт отримує тiльки результати запиту).

Середовище передачi даних . У цьому випадку принцип
класифiкацiї також зрозумiлий з назви. Розрiзняють мережi
• дротовi — використовуються телефоннi або телеграфнi лiнiї
зв’язку;
• кабельнi — побудованi на основi кабелiв, тобто провiдникiв,
розташованих у декiлькох шарах iзоляцiї; кабелi бувають ко-
аксiальнi, зi скрученими парами та оптоволоконнi;
• бездротовi — передача iнформацiї здiйснюється за допомо-
гою радiохвиль або iнфрачервоного випромiнювання.
Бiльш повну iнформацiю з цього приводу наведено у парагра-
фi 4.1.

Топологiя мережi . Детальнiше питання розглянуто в пара-
графi 1.4.

1.3. Типи фiзичних каналiв

Рис. 1.7. Аналогiя мiж дупле-
ксними (а), напiвдуплексними
(б) i симплексними (в) каналами
та напрямками руху автомобiлiв

Окрiм класифiкацiї мере-
жi загалом, видiляють також
рiзнi типи фiзичних кана-
лiв (лiнiй зв’язку) мiж окре-
мими компонентами системи
залежно вiд того, в якому на-
прямку вони здатнi переда-
вати iнформацiю. При цьому
розрiзняють такi канали:
дуплексний канал — забезпе-
чує одночасну передачу iн-
формацiї в обох напрямках
(рис. 1.7,а);
напiвдуплексний канал — за-
безпечує передачу iнформа-
цiї в обох напрямках, але не
одночасно, а почергово (рис. 1.7,б);
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симплексний канал — дозволяє передавати iнформацiю лише
в одному напрямку (рис. 1.7,в).

Дуплексний канал може складатися з двох симплексних
або одне фiзичне середовище використовується для одноча-
сного поширення двох зустрiчних iнформацiйних потокiв; в
останньому випадку використовуються спецiальнi методи ви-
дiлення кожного окремого потоку iз загального сигналу.

1.4. Топологiї зв’язкiв

Об’єднуючи бiльше двох комп’ютерiв, необхiдно вирiшити,
яким чином сполучати їх один з одним. З’єднувати доводиться
не лише комп’ютери, але й iншi мережевi пристрої; узагальне-
ною назвою елемента мережi є вузол. Топологiя комп’ютерної
мережi — це конфiгурацiя зв’язкiв мiж вузлами.

Кiлькiсть можливих конфiгурацiй iстотно зростає при збiль-
шеннi кiлькостi вузлiв. Наприклад, три пристрої за умови їх
нерозрiзненостi можна зв’язати мiж собою двома способами
(рис. 1.8,а); у той же час для мережi з чотирьох вузлiв iсну-
ють вже шiсть варiантiв сполучення (рис. 1.8,б).

Рис. 1.8. Можливi конфiгурацiї
зв’язкiв для мережi, яка складає-
ться з трьох (а) i чотирьох (б) одна-

кових вузлiв

Можна або з’єднува-
ти кожний комп’ютер з
кожним, або зв’язувати
їх послiдовно, вважаю-
чи, що iнформацiя бу-
де проходити через пев-
нi транзитнi вузли. На
рис. 1.8,а такий вузол
обведено пунктиром. Ви-
конувати функцiї транзи-
тних вузлiв можуть як
спецiалiзованi пристрої, так
i унiверсальнi комп’юте-
ри, обладнанi спецiальни-
ми засобами.
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При виборi топологiї необхiдно враховувати декiлька пара-
метрiв, якими повинна характеризуватися мережа. Зокрема:
• надiйнiсть — здатнiсть виконувати завдання за будь-яких
умов; наприклад, наявнiсть декiлькох шляхiв мiж двома ву-
злами пiдвищує надiйнiсть i робить можливим балансування
завантаження окремих каналiв;
• розширюванiсть — простота збiльшення кiлькостi вузлiв;
• масштабовуваннiсть — здатнiсть мережi до нарощування
кiлькостi вузлiв та протяжностi лiнiй зв’язку у дуже широких
межах без зниження продуктивностi;
• економiчнiсть — зменшення витрат при створеннi мережi,
наприклад, чим менша сумарна довжина з’єднуючих лiнiй,
тим бiльш дешевою є мережа.

Видiляють такi топологiї.

Рис. 1.9. Топологiя «гратка»

Гратка . В цьому випадку
кожний вузол повинен бу-
ти зв’язаний зi всiма iншими
(рис. 1.9). Такий спосiб спо-
лучення вузлiв зовнi є досить
простим, але вiн дуже громi-
здкий пiд час реалiзацiї та не-
достатньо ефективний. Зокре-
ма у цьому випадку кожний
пристрiй повинен мати достатню кiлькiсть комунiкацiйних
портiв, а для кожної пари вузлiв повинна бути видiлена окре-
ма дуплексна лiнiя зв’язку. Як наслiдок, для Nnode пристроїв
необхiдно створити Nnode(Nnode−1)/2 зв’язкiв, тобто кiлькiсть
лiнiй передачi iнформацiї квадратично залежить вiд кiлькостi
вузлiв. Зазвичай така топологiя використовується або у мере-
жах, якi мiстять невелику кiлькiсть вузлiв, або навпаки, ве-
ликих мережах, але для зв’язування не всiх, а лише особливо
важливих вузлiв (напр., маршрутизаторiв) з метою пiдвище-
ння надiйностi.

Гратка є повнозв’язною топологiєю, решта, розглянутi ниж-
че, неповнозв’язнi, тобто для них є характерною ситуацiя обмi-
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ну даними за участю транзитних вузлiв.

Комiрка . Ця топологiя отримується iз повнозв’язної шляхом
вилучення певної кiлькостi зв’язкiв (рис. 1.10). При цьому де-
якi канали зв’язку можуть бути iндивiдуальними, тобто ви-
користовуватись для передачi iнформацiї лише безпосередньо
мiж тими комп’ютерами, якi вони з’єднують, а деякi канали
будуть роздiлятися (принципи подiлу середовища розглянутi
у параграфi 2.4) i переноситимуть данi також вiд (до) iнших
вузлiв мережi. Така топологiя характерна для глобальних ме-
реж, коли певна частина вузлiв сполучена лiнiями зв’язку з
декiлькома вузлами.

Рис. 1.10. Топологiя «комiрка» Рис. 1.11. Топологiя «кiльце»

Кiльце . Подiбне сполучення (рис. 1.11) передбачає, що да-
нi вiд вузла до вузла передаються по колу. Головна перева-
га даної топологiї — резервування зв’язкiв: кожнi два вузли
з’єднанi мiж собою як за годинниковою стрiлкою, так i проти.
Крiм того, данi, зробивши повне коло, повертаються до вузла,
який їх генерував, що спрощує створення зворотнього зв’язку
та контроль доправляння iнформацiї адресатовi. Водночас в
таких мережах необхiднi запобiжнi заходи для перешкоджа-
ння розриву зв’язку мiж всiма вузлами у випадку, коли один
пристрiй вимикається або виходить з ладу. Кiльцева тополо-
гiя використовується, наприклад, у мережах, побудованих за
технологiями FDDI та Token Ring.
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Рис. 1.12. Топологiя «зiрка».
Видiлений вузол — концентратор

Зiрка . В цьому випадку
кожний комп’ютер пiдклю-
чається безпосередньо до
центрального пристрою, що
називається концентрато-
ром (рис. 1.12). Концентра-
тором може бути як моди-
фiкований комп’ютер за-
гального призначення, так
i спецiалiзований пристрiй;
його завдання полягає у
переспрямуваннi даних вiд

одного комп’ютера до iншого (всiх iнших). Перевагою такого
способу органiзацiї зв’язку є висока надiйнiсть: пошкодження
одного з кабелiв викличе вiдiмкнення лише одного вузла, тодi
як вся мережа загалом залишиться працездатною. Недолiка-
ми топологiї варто назвати бiльш високу вартiсть обладнання,
викликану необхiднiстю спецiалiзованого вузла — концентра-
тора, а також те, що розширюванiсть обмежується кiлькiстю
портiв концентратора. Ця топологiя характерна для локаль-
них мереж, побудованих за технологiєю Ethernet з використа-
нням скрученої пари.

Рис. 1.13. Топологiя «дерево»

Дерево (iєрархiчна зiрка).
У цьому випадку мережа бу-
дується з використанням де-
кiлькох концентраторiв, iє-
рархiчно з’єднаних мiж со-
бою (рис. 1.13). Особливiстю
топологiї є те, що мiж будь-
якими вузлами iснує лише
єдиний шлях. Максимальна
кiлькiсть концентраторiв та
кiнцевих вузлiв залежить вiд протоколу, який використову-
ється в мережi. На сьогоднi це найпоширенiша топологiя як
для локальних, так i для глобальних мереж.
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Рис. 1.14. Топологiя «спiльна
шина»

Спiльна шина . Це частко-
вий випадок зiркової топо-
логiї, центральним елементом
є кабель, до якого приєд-
нуються окремi комп’ютери
(рис. 1.14). Iнформацiя, яка
передається, доступна для всiх

вузлiв. Основнi переваги — низька вартiсть та простота збiль-
шення кiлькостi вузлiв; недолiки — низька надiйнiсть (будь-
який дефект кабелю повнiстю паралiзує всю мережу) та не-
висока продуктивнiсть (у кожний момент часу лише один з
елементiв мережi може передавати данi, i тому пропускна зда-
тнiсть розподiляється мiж всiма вузлами). При такiй топологiї
два вiдкритi кiнцi кабелю повиннi закiнчуватися електричним
опором (навантаженням) для запобiгання вiдбиття сигналiв
та їх подальшого змiшування з iншими, генерованими пiзнi-
ше. Ця топологiя характерна для мереж Ethernet, побудова-
них на основi коаксiального кабелю (Thick Ethernet та Thin
Ethernet). Таку саму топологiю мають i мережi бездротового
зв’язку; в цьому випадку роль спiльної шини вiдiграє радiо-
середовище.

Рис. 1.15. Мережа зi змiшаною
топологiєю

У невеликих за кiль-
кiстю вузлiв мережах
зазвичай використовує-
ться одна типова то-
пологiя. На противагу
великi мережi характе-
ризуються наявнiсть рi-
зноманiтних зв’язкiв i в
них можна видiлити ли-
ше фрагменти, де топо-
логiя є цiлком визначе-
ною. Вся ж мережа за-
галом має змiшану то-
пологiю (рис. 1.15).
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Для кожної мережi розрiзняють фiзичну та логiчну топо-
логiї. Перша визначається прокладеними лiнiями з’єднання
комп’ютерiв, тодi як друга описує шляхи проходження iнфор-
мацiї по мережi i залежить вiд налаштувань комунiкацiйного
обладнання. Мiж собою цi топологiї можуть як збiгатися, так
i вiдрiзнятися (рис. 1.16).

Рис. 1.16. Приклади спiвпадiння (а) i вiдмiнностi (б) логiчної та
фiзичної топологiй

Наприклад, у бiльшостi випадкiв кiльцева топологiя реалi-
зується лише на логiчному рiвнi, тодi як на фiзичному кабелi
з’єднуються з концентратором i вся система нагадує зiрку. На
рис. 1.16,а зображено мережу, у якої i фiзична, i логiчна топо-
логiї є кiльцевими; водночас на рис. 1.16,б фiзична топологiя
мережi — спiльна шина, а логiчна — кiльце.

1.5. Комутацiя та маршрутизацiя

Головними задачами, якi треба вирiшити при створеннi ком-
п’ютерної мережi, є комутацiя та маршрутизацiя. Вони зазви-
чай вирiшуються одночасно i обидвi досить складнi, i тому
для спрощення розбиваються на декiлька пiдзадач.

Комутацiєю називається процес з’єднання кiнцевих ву-
злiв з використанням системи транзитних вузлiв. Зрозумiло,
що при цьому основною метою є забезпечення iснування непе-
рервного шляху мiж довiльною парою мережевих пристроїв.
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Нерiдко задача вирiшується шляхом створення пiдмереж, якi
мiстять вiдносно невелику кiлькiсть елементiв, та подальшого
поєднання пiдмереж у одну велику мережу. Основними скла-
довими цього завдання є такi.
• Створення комутацiйної мережi . Для мереж iз не-
повнозв’язною топологiєю, як вже згадувалося, iнформацiя
буде передаватися через транзитнi вузли. В багатьох випадках
бiльш доцiльним є видiлення певного набору вузлiв лише для
вирiшення задачi спрямування даних у потрiбному напрямку.
Сукупнiсть таких вузлiв i утворює комутацiйну мережу.

Рис. 1.17. Зкомутована мережа

Наприклад, для ме-
режi на рис.1.17 мо-
жна видiлити, обведе-
ну штрихованою лiнi-
єю, комутацiйну мере-
жу з вузлiв 3, 5, 8 та 9
та з’єднанi з нею кiн-
цевi вузли 1, 2, 4, 6, 7,
10, 11 та 12.
• Адресацiя . Кожний
мережевий iнтерфейс
кожного з вузлiв пови-
нен отримати власну адресу; адреси бувають символьними та
числовими, унiкальними, груповими та широкомовними, мо-
жуть мати плоску чи iєрархiчну органiзацiю — бiльш детально
про це сказано у параграфi 2.5.
• Мультиплексування iнформацiї — див. параграф 2.3.
• Вибiр методiв комутацiї — див. параграф 2.1.

Послiдовнiсть вузлiв, розташованих на шляху вiд вiдправ-
ника даних до їх одержувача утворюють маршрут. Напри-
клад, для мережi на рис. 1.17 вузли 4 та 11 безпосередньо
мiж собою не пов’язанi, i тому змушенi обмiнюватись даними
через транзитнi вузли 3, 5 та 9 (або 3, 5, 8 та 9). В першому
випадку маршрутом буде послiдовнiсть {4− 3− 5− 9− 11}, в
другому — {4− 3− 5− 8− 9− 11}.
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Маршрутизацiєю називаються процеси вибору маршру-
ту та наступне просування даних вiдповiдно до здiйсненого
вибору. При цьому можна видiлити такi пiдзадачi.
• Визначення iнформацiйних потокiв. Через один тран-
зитний вузол можуть проходити декiлька маршрутiв. Напри-
клад, на рис. 1.17, через вузол 5 проходять всi данi, спрямованi
у вузли 6, 7 та 10. Як наслiдок, транзитний вузол мусить вмi-
ти розпiзнавати отриманi потоки даних, щоб переадресувати
їх на потрiбний iнтерфейс.

Загалом iнформацiйним потоком (або потоком даних, data
stream) називають неперервну послiдовнiсть даних, об’єдна-
них спiльним набором ознак, якi дозволяють видiлити дану
послiдовнiстю серед iнших (видiлити iз загального трафiку).
Такою визначальною ознакою, наприклад, може бути адре-
са джерела. Водночас цi ж данi можна уявити як сукупнiсть
пiдпотокiв, ознакою кожного з яких буде адреса призначення.
Також цi пiдпотоки можна роздiлити залежно вiд програми,
яка генерувала ту чи iншу iнформацiю, тобто подiл загально-
го трафiку на iнформацiйнi потоки не однозначний.

Певну аналогiю процесам маршрутизацiї можна знайти,
розглядаючи роботу поштової служби. В цьому випадку ви-
значення iнформацiйних потокiв дуже близьке до сортування
листiв за адресами призначення. Iншими важливими ознака-
ми сортування можуть бути вимоги до швидкостi (авiа- чи
наземний транспорт) або надiйностi (рекомендований чи зви-
чайний лист) доправляння пошти.
• Визначення маршруту . Навiть у тому випадку, коли
мiж двома кiнцевими вузлами iснує лише один шлях, то при
складнiй будовi мережi визначення маршруту є нетривiаль-
ною задачею i її вирiшення вимагає використання спецiальних
процедур. Якщо ж можливих шляхiв багато, то для вибору се-
ред них оптимального (або хоча б близького до нього, рацiо-
нального) повинен бути певний критерiй. Наприклад, можна
орiєнтуватися на топологiю мережi, i вибирати маршрут з мi-
нiмальною кiлькiстю вузлiв. Зокрема, для мережi, зображеної
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на рис. 1.18, згiдно з цим критерiєм маршрут мiж вузлами 2
та 5 повинен проходити через вузли 3 та 4. Проте слiд зва-
жати i на iншi параметри мережi. Для великих за обсягом
даних важливо, щоб вони передавалися по каналах з високою
пропускною здатнiстю; для коротких повiдомлень, якi гене-
руються системами керування, бiльш важливим є надiйнiсть
лiнiй зв’язку та вiдсутнiсть затримок на маршрутi. Якщо при-
пустити, що мiж вузлами 3 та 4 (рис. 1.18) прокладено кабель
типу скрученої пари, а мiж 3 та 7 i 4 та 7 — оптоволоконний,
який має бiльшу пропускну здатнiсть, то бiльш рацiональним
щодо швидкостi передачi iнформацiї (за умови, що затрим-
ка, пов’язана з комутацiєю у вузлi 7 не дуже iстотна) був би
маршрут {2− 3− 7− 4− 5}.

Рис. 1.18. Мережа, канали якої за-
безпечують рiзну швидкiсть переда-
чi даних. Числа бiля лiнi зв’язку —

швидкiсть (у Мбiт/с)

Кiлькiсна характери-
стика, отримана внаслi-
док вимiрювання ступеня
наближеностi мiж двома
об’єктами мережi, нази-
вається метрикою. Ме-
трика може враховува-
ти рiзнi фактори: кiль-
кiсть вузлiв маршруту,
пропускну здатнiсть лiнiй
зв’язку, час проходження
маршруту, лiнiйну протя-
жнiсть фiзичних каналiв,
вартiсть передачi iнфор-
мацiї тощо. Метрика повинна бути адитивною, тобто метрика
складеного маршруту повинна дорiвнювати сумi метрик скла-
дових. Наприклад, для побудови метрики, яка оцiнює про-
пускну здатнiсть, зазвичай використовують такий пiдхiд: ме-
тричну довжину кожної дiлянки маршруту характеризують
величиною, оберненою до пропускної здатностi. При цьому,
щоб не оперувати з дробовими числами, отримане значення
множиться на число, не менше максимальної пропускної зда-
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тностi в мережi. Наприклад, для випадку на рис. 1.18 таким
множником можна вибрати 100 Мбiт/с i тодi метрики каналiв
{3− 7} та {7− 4} дорiвнюватимуть 1, а для {3− 4} — 10. При
такому пiдходi загальна метрика маршруту {2 − 3 − 4 − 5}
дорiвнюватиме 30, а маршруту {2 − 3 − 7 − 4 − 5} — лише
22; порiвняння цих величин дозволяє вибрати маршрут бiльш
рацiонально.

Повертаючись до роботи поштової служби можна сказати,
що в цьому випадку для бiльшостi адрес призначення мар-
шрути вже визначенi. Однак у зв’язку з полiтичними, техно-
логiчними, транспортними та економiчними змiнами можуть
виникати новi маршрути i зникати старi.

• Сповiщення мережi про маршрут . Для того, щоб пра-
вильно обробляти отриманi данi, кожний транзитний вузол
повинен своєчасно отримати iнформацiю про те, куди (на який
iнтерфейс) слiд спрямовувати той чи iнший iнформацiйний
потiк. Внаслiдок обробки подiбних повiдомлень створюється
так звана таблиця маршрутизацiї.

Фактично у кожному поштовому вiддiленнi є таблиця вiд-
повiдностi мiж країною призначення листа та наступним вiд-
дiленням, куди слiд його переслати.

• Просування потокiв. Цей термiн приховує процеси розпi-
знавання потокiв та їх локальне переспрямування на транзи-
тному вузлi, а саме: данi якi надiйшли, аналiзуються з метою
виявлення певних ознак, вказаних у таблицi маршрутизацiї.
Якщо збiг вiдбувся, то данi надсилаються на вiдповiдний iн-
терфейс. Наприклад (рис. 1.17), пiд час iнформацiйного обмi-
ну мiж вузлами 4 та 11 транзитний вузол 3 повинен переда-
вати данi мiж iнтерфейсами 3D та 3С, а вузол 9 — мiж 9А
та 9В при використаннi маршруту {4 − 3 − 5 − 9 − 11} i мiж
9С та 9В для маршруту {4 − 3 − 5 − 8 − 9 − 11}. З погляду
роботи пошти ця операцiя вiдповiдає сортуванню листiв у по-
штовому вiддiленнi, а також їх розподiлу по окремих мiшках
i пересилка в потрiбному напрямку.
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1.6. Обладнання комп’ютерних мереж

Коротко розглянемо основнi пристрої, якi використовую-
ться при побудовi комп’ютерних мереж. Зрозумiло, що основ-
ним елементом у комп’ютерних мережах є комп’ютери. Їх ще
називають робочими станцiями, кiнцевими вузлами1 тощо. За-
звичай комп’ютери можна використовувати i як пристрої, про
якi буде згадано нижче, проте бiльш спецiалiзованi прилади
виконують специфiчнi задачi значно краще.

На сьогоднi в комп’ютерних мережах для передачi iнфор-
мацiї використовуються електромагнiтнi хвилi рiзних дiапа-
зонiв. Вiдомо, що при поширеннi електромагнiтної хвилi у
середовищi вiдбувається її згасання та, якщо середовище нео-
днорiдне, вiдбиття. При цьому спостерiгається послаблення та
спотворення iнформацiйного сигналу. Одним з найпростiших
мережевих пристроїв для виправлення цiєї ситуацiї є повто-
рювач (repeater)2.

Рис. 1.19. Схема викори-
стання повторювача

Повторювач має що найменше
два мережевi iнтерфейси (порти);
отримавши та розпiзнавши сигнал
на одному з них, пристрiй реге-
нерує сигнал (фактично створюю-
чи копiю того, що було згенеро-
вано джерелом) i ретранслює на
решту портiв (рис. 1.19). Таким
чином вiдбувається пiдсилення си-
гналу та очищення його вiд завад,
але жодної обробки чи фiльтрацiї
даних при цьому не вiдбувається. Єдиним винятком може бу-

1В цьому випадку слово «кiнцевий» означає, що в такому вузлi можуть
починатися i закiнчуватися iнформацiйнi потоки, i воно не пов’язане з
можливим мiсцем розташуванням вузла в мережi.

2Для iменування мережевих пристроїв поряд з перекладами англомов-
них термiнiв досить широко вживаються i слова-транскрипцiї. Напри-
клад, для назви даного приладу окрiм слова «повторювач» використо-
вують також i «репiтер».
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ти ситуацiя, коли на один з портiв весь час надходять данi
з помилками. В цьому випадку репiтер вважає, що у вiдпо-
вiдному сегментi вiдбулася аварiя i перестає ретранслювати
сигнали з цього iнтерфейсу аби не поширювати помилки на
всю мережу.

Рис. 1.20. Схема викори-
стання концентратора

Пiсля поширення зiркової топо-
логiї в мережах почали використо-
вувати концентратор (concentra-
tor) або хаб (hub). Найпростiший
концентратор — це багатопортовий
повторювач (рис. 1.20), який пов’я-
зує мiж собою декiлька комп’юте-
рiв i дублює сигнал або на всiх пор-
тах, або лише на наступному пi-
сля того, який цей сигнал отримав.
Фактично, це головний з’єднуючий

пристрiй в мережах iз зiрковою топологiєю. Концентратори
бувають пасивнi та активнi; пасивнi не обробляють данi i здiй-
снюють лише локальну комутацiю; активнi додатково викону-
ють функцiї повторювача.

Рис. 1.21. Схема мережi до (а) та
пiсля (б) використання мосту

Результатом еволюцiї
концентратора став при-
стрiй, який називається
мiст (bridge). Цей при-
лад роздiляє мережу на
окремi сегменти, аналiзу-
ючи отриманi iнформа-
цiйнi потоки i пропуска-
ючи в сусiднiй сегмент
лише тi данi, якi адре-
сованi вузлам цього се-
гмента (рис. 1.21). Такий
пiдхiд пiдвищує ефектив-
нiсть роботи мережi зав-
дяки локалiзацiї внутрiшнього трафiку, який не залишає ме-
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жi свого сегмента i не «засмiчує» зовнiшнi лiнiї зв’язку. Мости
також дозволяють зв’язати мiж собою рiзнi фiзичнi середови-
ща передачi (напр., кабелi рiзних типiв).

Комутатор (switch, або комутуючий концентратор) — це
багатопортовий пристрiй, який як i мiст дозволяє об’єднати
декiлька окремих сегментiв в одну мережу (рис. 1.22). Проте,
на вiдмiну вiд мостiв, комутатори здiйснюють не послiдовну,
а паралельну обробку даних, якi потрапляють на його входи,
просуваючи їх одночасно мiж декiлькома парами своїх портiв,
що iстотно збiльшує пропускну здатнiсть мережi. На сьогоднi
кожний приєднаний до комутатора сегмент зазвичай мiстить
лише один вузол, який приєднаний власною лiнiєю зв’язку й
отримує тiльки адресованi саме йому данi.

Рис. 1.22. Схема викори-
стання комутатора

Рис. 1.23. Схема використання
маршрутизатора

У бiльш складнiй мережi, яка об’єднує декiлька сегмен-
тiв, що вiдрiзняються топологiєю, фiзичним середовищем, яке
використовується для передачi iнформацiї тощо, комутаторiв
для забезпечення швидкої та ефективної взаємодiї недоста-
тньо. В цьому випадку використовують пристрiй, який на-
зивається маршрутизатор (router). Вiн здатний вiдфiльтро-
вувати трафiк в локальному сегментi, знати адресу кожного
сегмента та визначати найкращi шляхи для пересилки даних.
Маршрутизатори (рис. 1.23) значно функцiональнiшi, нiж ко-
мутатори, i здатнi до бiльш iнтелектуальної обробки iнформа-
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цiйних потокiв. Наприклад, вони можуть обмiнюватись повi-
домленнями про стан маршруту i використовувати цю iнфор-
мацiю для того, щоб при просуваннi даних обходити повiльнi
або несправнi дiлянки мережi.

Рис. 1.24. Схема використання
шлюзу

Крiм маршрутизаторiв об’-
єднувати рiзнорiднi мере-
жi (сегменти мереж) мо-
же шлюз (gateway). Шлюз
(рис. 1.24) працює повiльнi-
ше, нiж мiст або маршрути-
затор, але вiн здатен викону-
вати складнiшi дiї: перетво-

рення протоколiв та смуги пропускання сигналу, змiну спосо-
бу стиснення даних та їх формат. У бiльшостi випадкiв шлюзи
спецiалiзованi, тобто призначенi для виконання лише певного
типу перетворення даних.

1.7. Системи числення. Одиницi
iнформацiї

Система числення — це спосiб представлення чисел за до-
помогою письмових знакiв. У кожнiй системi використовує-
ться свiй набiр числових знакiв, якi називаються цифрами.
Системи числення подiляються на непозицiйнi (або адитив-
нi), позицiйнi та змiшанi (табл. 1.2). В непозицiйних величи-
на, яку позначає цифра, не залежить, вiд її розташування в
числi. Чи не найвiдомiшим прикладом (майже) такої систе-
ми є римська, у якiй цифрами слугують латинськi лiтери —
I, V, X, L, C, D, M. Єдиним вiдхилення вiд «непозицiйностi»
є те, що менша цифра вiднiмається вiд бiльшої, якщо перша
розташована злiва вiд другої.

В позицiйних системах числення цифра має рiзнi значен-
ня залежно вiд того мiсця (розряду), де вона розташована.
Винахiд такого методу запису чисел вважається досягненням
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шумер та вавилонян. Зазвичай у подiбних системах певне чи-
сло b використовується як основа, а будь-яке iнше число x
записується у виглядi лiнiйної комбiнацiї цiлих степенiв b:

x =
∑

k

akb
k

де 0 ≤ ak ≤ (b−1) — цiлi числа, що є цифрами3. Перед числом
може стояти символ, який означає його знак.

Таблиця 1.2. Характеристики деяких систем числення
Назва Тип Основа Цифри Приклад

Римська Непозицiйна − I, V, X, L, C, D, M МСМLXXIV
Десяткова Позицiйна 10 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1974
Двiйкова Позицiйна 2 0, 1 11110110110
Вiсiмкова Позицiйна 8 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3666
Шiстнад-
цяткова

Позицiйна 16
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

А, В, С, D, E, F
7В6

Часовi
промiжки

Змiшана
{1, 60,
3600...}

Секунда, хвилина,
година, доба, тиждень...

32 хв 54 с

Найбiльш поширеною та зручною для переважної бiльшо-
стi людей є десяткова система числення, поява якої пов’язана
з численням за допомогою пальцiв. У цiй системi основою є
число десять (b = 10), арабськi цифри вiд 0 до 9 є цифровими
знаками ak. Якщо треба представити цiле число, то проводи-
ться розклад по додатних цiлих степенях десяти:

x = a0 × 100 + a1 × 101 + a2 × 102 + a3 × 103 + . . .+ an × 10n ;

наприклад:

1974 = 4× 100 + 7× 101 + 9× 102 + 1× 103 .

Якщо число не цiле, використовуються i вiд’ємнi степенi:

x = am×10−m+. . .+a−1×10−1+a0×100+a1×101+. . .+an×10n ;

3У найбiльш загальному випадку наведена умова для цифр не є обо-
в’язковою: наприклад, iснують системи числення з основою, рiвною −2,
(−1+ i), (−1− i) (де i — уявна одиниця) i для всiх цих систем цифрами
є «1» та «0».
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3.14 = 4× 10−2 + 1× 10−1 + 3× 100 .

На сьогоднi майже у всiх комп’ютерних системах застосо-
вується двiйкова система числення, для якої b = 2. Зручнiсть
її використання пов’язана з тим, що: чим менше значень набу-
ває напруга у певному дiапазонi, тим бiльш вiддаленими одна
вiд одної можна вибрати цi величини, а отже, i легше буде
розрiзняти цi стани мiж собою. Тому було вирiшено викори-
стовувати лише два значення напруги, яким приписали назви
«нуль» та «одиниця» i створено систему операцiй, яка спирає-
ться на використання лише цих двох цифр. Таким чином, для
цiєї системi у представленнi чисел зустрiчаються лише нулi
та одиницi i розклад проводиться за степенями двiйки. Для
розрiзнення десяткових чисел та двiйкових у кiнцi останнiх
ставлять лiтеру «b», наприклад: 11110110110 b.

Для переведення двiйкового числа в десяткове слiд скласти
двiйки у степенях, якi вiдповiдають позицiям, де розташованi
одиницi; доданки, якi пов’язанi з позицiями, де розташованi
нулi, внеску не даватимуть:

11110110110 b = 0×20+1×21+1×22+0×23+1×24+1×25+

+ 0× 26 + 1× 27 + 1× 28 + 1× 29 + 1× 210+ =

= 0+2+ 4+ 0+ 16+ 32+ 0+ 128 + 256+ 512+ 1024 = 1974

Для зворотнього переведення треба подiлити десяткове чи-
сло на 2, цiлу частину частки подiлити знову, продовжуючи
доки вона не стане нульовою. Залишки кожного дiлення i є
цифрами двiйкового числа; записувати їх треба починаючи з
найменшого розряду (справа налiво) — див. табл.1.3.

Для змiни знака цiлого числа, його цифри iнвертують, тоб-
то замiнюють всi одиницi нулями i навпаки, та додають оди-
ницю. Iншим варiантом представлення вiд’ємних чисел є ви-
дiлення найстаршого розряду для збереження знака числа.

При перетвореннi дробового десяткового числа на двiйко-
ве послiдовнiсть дiй може бути такою: 1) перетворюється цiла
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частина, використовуючи вищенаведену процедуру; 2) дробо-
ва частина множиться на значення основи системи числення;
3) цiла частина отриманого результату є цифрою дробової ча-
стини шуканого двiйкового числа. Пункти 2 i 3 повторюються
до досягнення необхiдної точностi або поки дробова части-
на результату множення не стане дорiвнювати нулю; цифри
дробової частини двiйкового числа при цьому слiд записувати
злiва направо — див. табл.1.3.

Таблиця 1.3. Переведення десяткових чисел у двiйковi
Вихiдне
число

Операцiя
Частка (добуток)

Результат
Цiла частина

Залишок
(дробова частина)

1974

1974 ÷ 2 987 0

111101101102

987÷ 2 493 1

493÷ 2 246 1

246÷ 2 123 0

123÷ 2 61 1

61÷ 2 30 1

30÷ 2 15 0

15÷ 2 7 1

7÷ 2 3 1

3÷ 2 1 1

1÷ 2 0 1

3.14

3÷ 2 1 1

11.0010001112

1÷ 2 0 1

0.14× 2 0 0.28
0.28× 2 0 0.56
0.56× 2 1 0.12
0.12× 2 0 0.24
0.24× 2 0 0.48
0.48× 2 0 0.96
0.96× 2 1 0.92
0.92× 2 1 0.84
0.84× 2 1 0.68

Головним недолiком двiйкової системи числення є розмiри
чисел, якими треба оперувати. У зв’язку з цим використову-
ють також такi позицiйнi системи числення, як вiсiмкова та
шiстнадцяткова.
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Iз назви зрозумiло, що для вiсiмкової системи основою є
8, а шiстнадцяткової — 16; в першому випадку число скла-
датиметься з арабських цифр вiд 0 до 7 включно, в другому
— з всiх арабських цифр та перших шести лiтер латинського
алфавiту А, В, С, D, E та F, якi вiдповiдають десятковим чи-
слам 10, 11, 12, 13, 14 та 15, вiдповiдно. Номер позицiї цифри
у вiсiмковому (шiстнадцятковому) числi вiдповiдає степеню,
до якого треба пiднести 8 (16), домножити на цю цифру i про-
сумувати з доданками, якi вiдповiдають iншим цифрам, щоб
отримати десяткове представлення числа. Зворотнє переведе-
ння здiйснюється за тим самим принципом, який описаний
вище для двiйкової системи.

Для розрiзнення шiстнадцяткових чисел пiсля них може
ставитися лiтера «h», або перед ними записуватися префiкс
«0×» чи «$». Бiльш загальним способом, що дозволяє розрi-
знити яка саме система числення застосована при записi чи-
сла, є запис в кiнцi числа основи у виглядi нижнього iндексу.
Наприклад, числа 1010, 102, 108 та 1016 вiдповiдатимуть де-
сятковим числам 10, 2, 8 та 16, вiдповiдно. Надалi, якщо не
вказано окремо, числа без позначок означатимуть використа-
ння десяткової системи числення, для виокремлення вiсiмко-
вих та шiстнадцяткових чисел використовуватиметься нижнiй
iндекс, а двiйковi будуть записуватися у лапках.

Досить просто перевести двiйкове число у вiсiмкове. Для
цього слiд розбити двiйкове на групи по три цифри та ко-
жну з груп замiнити вiдповiдною десятковою цифрою. Якщо
кiлькiсть цифр у цiлiй (дробовiй) частинi двiйкового числа не
кратна 3, то можна дописати нулi злiва (справа). Наприклад:

двiйкове число 011 110 110 110
; 111101101102 = 36668 ;

вiсiмкове число 3 6 6 6

двiйкове число 011 . 001000111
; 11.0010001112 = 3.1078 .

вiсiмкове число 3 . 1 0 7

При переведеннi вiсiмкового числа у двiйкове кожна цифра
замiнюється вiдповiдною групою з трьох двiйкових цифр.
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Так само просто здiйснюється переведення двiйкового чи-
сла в шiстнадцяткове, i навпаки. Єдиною вiдмiннiстю є лише
те, що кожнiй шiстнадцятковiй цифрi вiдповiдає група з чо-
тирьох двiйкових, а не з трьох, як в попередньому випадку:

двiйкове число 0111 1011 0110
; 111101101102 = 7B616 ;

шiстнадцяткове
число

7 B 6

двiйкове число 0011. 001000111000
;11.0010001112 = 3.23816 .

шiстнадцяткове
число

3 . 2 3 8

Зауважимо, якщо безпосередньо переводити число 3.1410
у шiстнадцятковий вигляд, то отримується величина 3.23D16,
тобто при другiй операцiї, наведенiй в табл.1.3 вiдбувається
певна втрата точностi, пов’язана з вибором недостатньої кiль-
костi двiйкових цифр для представлення дробової частини.

Щодо останнього типу систем числення, тобто змiшаних,
то вони є певним узагальненням позицiйних, основою яких є
певна зростаюча послiдовнiсть {bk}, а будь-яке число запису-
ється у виглядi лiнiйної комбiнацiї чисел цього набору:

x =
∑

k

akbk .

Найбiльш вiдомим прикладом використання змiшаної си-
стеми є представлення часу у виглядi кiлькостi секунд, хви-
лин, годин, дiб тощо. До речi, у вже згаданих ранiше шумерiв
була саме змiшана система: числа вiд 1 до 59 записувалися
з використанням лише двох цифр (якi означали 1 та 10) та
адитивного пiдходу; представлення бiльших чисел здiйснюва-
лось з використанням позицiйної шестидесяткової системи та
цифр–чисел, отриманих за непозицiйним принципом.

Але повернемось до двiйкової системи i поглянемо на неї
дещо iншакше. Загалом вона застосовується не лише для ма-
тематичних операцiй. Наприклад, у 1854 р. англiйський ма-
тематик Джордж Буль опублiкував роботу, яка описувала за-
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стосування алгебраїчних систем до логiки i започаткувала так
звану булеву алгебру. Згiдно з цим пiдходом будь-яка логiчна
величина набуває лише двох значень — «правда» або «хи-
бнiсть», яким можна поставити у вiдповiднiсть цифри 1 та 0.
В межах логiчного числення iснують логiчнi операцiї, основ-
нi з яких: 1) кон’юнкцiя (I, AND); 2) диз’юнкцiя (АБО, OR);
3) «виключне АБО» (XOR, сумування за модулем 2); 4) iн-
версiя (заперечення, НЕ, NOT)4. У табл.1.4 наведена таблиця
iстинностi цих операцiй. Зауважимо, що першi три операцiї є
бiнарними, тодi як NOT — унарна. Логiчнi операцiї можуть
застосовуватись i до кожного розряду двiйкового числа, тобто
в цьому випадку виконуватимуться порозряднi операцiї.

Таблиця 1.4. Таблиця iстинностi деяких логiчних операцiй
Дiя Операнди Результат Дiя Операнди Результат

AND

0 0 0

XOR

0 0 0
0 1 0 0 1 1
1 0 0 1 0 1
1 1 1 1 1 0

OR

0 0 0

NOT
0 1

0 1 1
1 0 1

1 0
1 1 1

При записi логiчних операцiй можуть використовуватися
не лише буквенi позначення, а й символьнi. Наведемо при-
клади тотожних записiв (ai та aj — довiльнi бiти):

ai AND aj = ai ∗ aj = ai ⊗ aj = ai & aj = ai ∧ aj ;

ai OR aj = ai + aj = ai ∨ aj ;

ai XOR aj = ai ⊕ aj ;

NOT ai = ai = ¬ ai .

4Зауважимо, що серед зазначених операцiй лише AND, OR та NOT є
простими, тобто не можуть бути вираженi через iншi. Щодо XOR, то
вона є складеною: ai XORaj ≡ (NOT (ai ANDaj))AND (ai OR aj).
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Цифри 0 та 1 можуть не лише передавати iнформацiю про
значення логiчної величини, але й набувати значень «так» або
«нi», свiдчити про наявнiсть чи вiдсутнiсть жорсткого диска,
вказувати колiр певної точки на монохромному зображеннi
тощо. Якщо величина може набувати бiльше двох значень,
то для її характеризацiї можна використовувати набiр, який
складається з бiльшої кiлькостi нулiв та одиниць, тобто двiй-
кове число з певним числом розрядiв. Таким чином, з двiйко-
вим численням тiсно пов’язанi процеси передачi iнформацiї.

На сьогоднi у комп’ютерному свiтi всю iнформацiю переда-
ють та зберiгають у виглядi наборiв нулiв та одиниць. Тобто
можна вважати, що 0 та 1 утворюють абетку, за допомогою
якої створюються рiзноманiтнi слова, що мають певне iнфор-
мацiйне наповнення. Звичайно, бiльш звичним є абетки, якi
мiстять бiльшу кiлькiсть знакiв i складаються, наприклад, з
лiтер, що вiдповiдають певним звукам мови, або iєроглiфiв,
пов’язаних з предметами та поняттями. Однак й така мiнiма-
лiзована за складом абетка довела свою життєздатнiсть.

Однiєю з найперших реалiзацiй бiнарного представлення
iнформацiї була азбука Морзе. За її допомогою вiдбувається
кодування лiтер та iнших знакiв за допомогою комбiнацiй ко-
ротких («точок») та довгих («тире») свiтлових або радiоiм-
пульсiв. Тривалiсть паузи мiж складовими одного знака по-
винна приблизно дорiвнювати тривалостi крапки, лiтери одно-
го слова роздiляються паузами, що наближено дорiвнюють
тривалостi тире, а мiж словами очiкується iнтервал порядку
двох тире. Особливiстю даного способу кодування є те, що по-
слiдовностi можуть мiстити рiзну кiлькiсть бiнарних елемен-
тiв: вiд одного до шести. Лiтери кодуються послiдовностями
вiд одного до чотирьох елементiв, що дає 2+22 +23 +24 = 30
можливих комбiнацiй, яких цiлком достатньо для кодування
26 лiтер латинського алфавiту i майже вистачає для всiх лiтер
кирилицi. Послiдовностi з п’яти точок та тире утворюють 32
додаткових коди, яких цiлком достатньо для передачi 10 цифр
та 16 основних роздiлових знакiв. Щоб долучити всi роздiло-
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вi знаки, використовують комбiнацiї з шести точок та тире,
проте багато з таких комбiнацiй лишилися невизначеними.

Iншим прикладом двiйкового коду є шрифт Брайля. В цьо-
му випадку символи письмової мови кодуються комбiнацiями
6 опуклих або гладеньких крапок, розмiщених у прямокутнiй
комiрцi розмiром 2× 3 елементи. Загальна кiлькiсть комбiна-
цiй — 26 = 64, щоправда деякi з них мають декiлька значень
залежно вiд попереднього символу (т. зв. перемикаючого ко-
ду або shift-символу). Загалом певнi комбiнацiї визначенi для
лiтер, цифр, роздiлових знакiв, деяких буквосполучень та по-
ширених слiв, спецiальних кодiв. Той факт, що кожна ком-
бiнацiя складається з однакової кiлькостi бiнарних елементiв
(шести), спорiднює азбуку Брайля iз сучасними способами ко-
дування iнформацiї, де також використовуються рiвновеликi
набори двiйкових цифр.

Мiнiмальна одиниця iнформацiї називається бiт. Цей тер-
мiн був запропонований К. Шеноном у 1948 р. З одного бо-
ку, англiйське слово «bit» є скороченням вiд «BInary digiT»
(двiйкова цифра), а з другого, воно як цiле має значення
«шматок», «невеличка частина». Бiт набуває лише двох зна-
чень, у двiйковому представленнi йому вiдповiдає один роз-
ряд (одна цифра). Як вже зазначалося, також доводиться опе-
рувати величинами чи поняттями, для опису яких не можна
обмежитись одним бiтом. У 1956 р. В. Бухгольц запропонував
використовувати термiн байт5 для опису наступного за роз-
мiром, пiсля бiта, iнформацiйного блоку. Часто це мiнiмаль-
ний обсяг даних, яким може оперувати комп’ютерна програ-
ма. Iсторично в рiзний час i за рiзних обставин байт мiг мi-
стити 6, 7, 8 або 9 бiтiв, однак зараз фактично стандартом є
8-бiтовий байт. Бiти в байтi нумеруються вiд нуля до семи.
В програмуваннi при представленнi чисел нульовим майже
завжди є бiт, розташований у крайнiй правiй позицiї, як це
показано на рис. 1.25,а. В мережах данi зазвичай передаю-

5byte - BinarY TErm або BinarY digiT Eight
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Рис. 1.25. Структура байта (а) та слова (б)

ться послiдовно, бiт за бiтом; початковий номер отримує той,
який надiйшов найпершим, i при записi злiва на право ну-
льовий бiт опиняється на лiвому фланзi. Для представлення
байта у двiйковому виглядi необхiдне восьмирозрядне число;
бiти, якi вiдповiдають найменшому та найбiльшому розрядам
називаються молодшим та старшим, вiдповiдно.

Оскiльки байт складається з восьми бiтiв, то вiн може на-
бувати 28 = 256 рiзних значень. Вибiр саме такого спiввiд-
ношення мiж байтом та бiтом був досить випадковим. Проте
пiзнiше виявилось, що такий розмiр зручний для збереження
тексту майже будь-якою мовою, оскiльки його можна пред-
ставити за допомогою набору менш нiж з 256 символiв (зви-
чайно, окрiм iєроглiфiчного письма). Крiм того, людське око
розрiзнює приблизно 256 вiдтiнкiв сiрого кольору, i тому байт
майже iдеальний для кодування окремих точок чорно-бiлих
фотографiй.

Наступний за розмiром базовий тип iнформацiйного блоку
— слово. Розмiр одного слова в процесорах Intel дорiвнює 2
байтам (16 бiтiв), хоча за час розвитку комп’ютерних техно-
логiй траплялися i слова, що мiстили 18, 36, 48 та 60 бiтiв. Ну-
мерацiя бiтiв така сама, як i у байтi; вiсiм бiтiв наймолодших
розрядiв вiдповiдного двiйкового числа утворюють молодший
байт слова, решта — старший (рис. 1.25,б). В словi 16 бiтiв,
а отже, воно може набувати 216 = 65536 рiзних значень. Два
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слова утворюють подвiйне слово, яке складається з 32 бiтiв,
два подвiйних слова — почетверене слово (64 бiти).

Зрозумiло, що кiлькостi бiтiв певного iнформацiйного ма-
сиву та розрядiв двiйкового числа, яке його описує, однаковi.
Тобто запис навiть лише одного слова повинен складатися з
16 двiйкових цифр. Iстотне скорочення запису може бути до-
сягнуте при використаннi шiстнадцяткових чисел; наприклад,
для запису байта потрiбне шiстнадцяткове число, яке склада-
ється лише з двох цифр, а для запису слова — з чотирьох.

Таблиця 1.5. Префiкси опису кiлькостi iнформацiї
Назва Позначення Множник

Кiло к 103 = 1000

Кiбi кi 210 = 1024

Мега М 106 = 1000 000

Мебi Мi 220 = 1048 576

Гiга Г 109 = 1000 000 000

Гiбi Гi 230 = 1073 741 824

Тера Т 1012 = 1000 000 000 000

Тебi Тi 240 = 1099 511 627 776

Пета П 1015 = 1000 000 000 000 000

Пебi Пi 250 = 1125 899 906 842 624

Екса Е 1018 = 1000 000 000 000 000 000

Ексбi Еi 260 = 1152 921 504 606 846 976

Зета З 1021 = 1000 000 000 000 000 000 000

Зебi Зi 270 = 1180 591 620 717 411 303 424

Йота Й 1024 = 1000 000 000 000 000 000 000 000

Йобi Йi 280 = 1208 925 819 614 629 174 706 176

Для позначення великих за обсягом iнформацiйних маси-
вiв iсторично використовувались стандартнi префiкси «кiло»,
«мега» тощо. Однак в цьому випадку ситуацiя була дещо нео-
днозначною i наявнiсть префiксу могла означати збiльшення
кiлькостi в n–разiв, кратнiй як степеню десяти, так i степе-
ню двiйки. Наприклад, префiкс «кiло» мiг передбачати не-
обхiднiсть множення як на 103, тобто на 1000, так i на 210,
тобто на 1024. Перший варiант трактування префiксiв тради-
цiйно використовувався, наприклад, при обрахунках кiлькостi
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iнформацiї, переданої по каналу зв’язку, другий — при обчи-
сленнi розмiру файла. Проте чiтких домовленостей не iснува-
ло, i тому, щоб подолати подiбну плутанину, у груднi 1998 р.
був представлений офiцiйний стандарт системи назв та симво-
лiв одиниць вимiрювання для використання в областi оброб-
ки та передачi даних. Зокрема, в цьому стандартi множники,
пов’язанi з двiйковою системою числення, отримали новi на-
зви — «кiбi», «мебi» тощо. Детальнiша iнформацiя наведена
в табл. 1.5.

Контрольнi запитання

1. Чим багатотермiнальна система вiдрiзняється вiд ком-
п’ютерної мережi?
2. Якi причини вiдмiнностей характеристик LAN та WAN

на початкових етапах розвитку?
3. За якими параметрами вiдбувається зближення комп’ю-

терних та телекомунiкацiйних мереж?
4. Чи може iсторiя комп’ютерних мереж бути зведена до

iсторiї Iнтернету?
5. Класифiкуйте мережу унiверситету, а також мережу, по-

слугами якої ви користаєтеся вдома, за всiма ознаками, вка-
заними у параграфi 1.2.
6. Визначте типи фiзичних каналiв для мереж, згаданих у

табл. 1.1?
7. Яким чином можна класифiкувати топологiї комп’ютер-

них мереж?
8. Виходячи з яких мiркувань необхiдно вибирати тополо-

гiю мережi?
9. Чим вiдрiзняються комутацiя та маршрутизацiя?

10. Що спiльного мiж задачами комутацiї та маршрутизацiї?
11. На якi складовi частини можна розбити процеси комута-
цiї та маршрутизацiї?
12. Якi основнi прилади входять до складу комп’ютерних ме-
реж?
13. Пояснiть рiзницю мiж концентратором та комутатором;
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мiж мостом та шлюзом.
14. Запишiть числа АА16, 10101102 , 12310, 1238, 2.7110 у де-
сятковому, двiйковому, вiсiмковому та шiстнадцятковому ви-
глядi.
15. Яке з чисел найбiльше?

а) 34510;
б) 3458;
в) 1011012;
г) 1C 016.

16. До якого типу систем числення належить стандартний
спосiб вимiрювання кутiв?
17. Обчислiть результат вказаних нижче логiчних операцiй:

а) 1010012 AND 1011002;
б) 102 OR 1010;
в) 111100002 XOR 3C16;
г) NOT 888.

Результати запишiть у двiйковому та шiстнадцятковому ви-
глядi.
18. Скiльки бiтiв потрiбно для передачi iнформацiї про колiр
смуги в райдузi?
19. Скiльки вiсiмкових цифр треба для того, щоб записати
iнформацiю, якi мiститься в одному словi?
20. Скiльки байтiв треба для того, щоб запам’ятати номер
телевiзiйного каналу, який Ви дивилися вдома при останньо-
му переглядi телевiзора?
21. Скiльки байтiв у 1.8 ГБ?
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2. ЗАГАЛЬНI МЕРЕЖЕВI
МЕТОДИ

2.1. Принципи комутацiї каналiв
та комутацiї пакетiв

Рис. 2.1. Структура мережi з комута-
цiєю каналiв

При створеннi ме-
реж, призначених для
передачi iнформацiї, ви-
користовують або те-
хнiку комутацiї кана-
лiв, або технiку ко-
мутацiї пакетiв, або
їх обидвi одночасно.
Iсторично комутацiя ка-
налiв з’явилася ранi-
ше, разом з перши-
ми телефонними мере-
жами. Розглянемо цей
принцип на прикладi мережi, яка складається з комутаторiв
К1–К6 та термiнальних пристроїв, пов’язаних мiж собою лi-
нiями зв’язку з однаковою пропускною здатнiстю — рис. 2.1.

Комутатори можуть бути з’єднанi з термiнальними при-
строями (К1, К3, К4, К6), а можуть бути транзитними i слу-
гувати лише для комутацiї зв’язкiв (К2 та К5). У випадку те-
лефонної мережi термiнальними пристроями є телефоннi апа-
рати; для комп’ютерної мережi їх функцiї можуть виконувати
комп’ютери, обладнанi модемами тощо. Абоненти пiдключа-
ються до мережi за допомогою термiнальних пристроїв.

43



Рис. 2.2. Дiаграма передачi iнформа-
цiї мiж абонентами А та В на рис. 2.1

при комутацiї каналiв

Обмiн даними по-
чинається з процеду-
ри встановлення зв’яз-
ку: якщо абонент А
хоче поспiлкуватися з
абонентом В, то на-
самперед вiн надсилає
запит, у якому вка-
зує адресу (телефон-
них номер) бажано-
го спiврозмовника —
див. рис. 2.2. Цей за-
пит повинен пройти
через всi комутатори,

розташованi мiж термiнальними пристроями абонентiв А та
В (на рисунку це К1, К2 та К6), перевiрити, що потрiбнi дi-
лянки лiнiй зв’язку вiльнi, зарезервувати їх для подальшого
використання та переконатися, що вузол В не бере участь у iн-
шому з’єднаннi. При вдалому завершеннi мiсiї запиту абонент
А отримує сигнал зворотного зв’язку (чує довгi гудки в трубцi
телефону). Мета такого запиту — створення iнформацiйного
каналу мiж А та В.

Важливою особливiстю технологiї комутацiї каналiв є мо-
жливiсть вiдмови встановлення зв’язку. Наприклад, якщо пi-
сля створення каналу А–В абонент С надiшле запит на ство-
рення зв’язку з будь-ким з абонентiв D, В чи Е, то вiн отримає
саме таку вiдмову, оскiльки єдина лiнiя, яка з’єднує комута-
тори К1 та К2, вже видiлена з’єднанню абонентiв А та В.
Абонент, який робив виклик, отримає iнший зворотний си-
гнал (почує короткий гудок), причому пiд час його проходже-
ння по мережi буде вiдмiнено попереднє резервування лiнiй
зв’язку мiж комутаторами К4 та К5 i мiж К5 та К1, яке було
проведене пiд час поширення запиту.

Вздовж всього iнформацiйного каналу данi передаються з
постiйною швидкiстю i це є причиною певних переваг метода
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комутацiї каналiв. Зупинимось на них детальнiше.
По-перше, транзитним комутаторам немає необхiдностi бу-

феризувати данi, тобто накопичувати їх у внутрiшнiй пам’ятi
перед подальшою пересилкою. Це спрощує процедуру обробки
сигналiв i здешевлює обладнання.

По-друге, якщо зв’язок встановлено, то абоненти отриму-
ють у своє цiлковите розпорядження канал зi сталою пропу-
скною здатнiстю. Протягом всього часу з’єднання мережа га-
рантовано буде доставляти iнформацiю без втрат з цiєю швид-
кiстю, незалежно вiд того iснують в мережi iншi з’єднання чи
нi, тобто iснує гарантована пропускна здатнiсть. Завантажен-
ня мережi впливатиме лише на можливiсть отримання вiдмо-
ви: чим бiльше з’єднань встановлено, тим бiльша ймовiрнiсть
того, що запит на встановлення нового зв’язку не буде вда-
лим. Як наслiдок, мережа доставлятиме данi з постiйним та
низьким рiвнем затримки i це дозволяє якiсно передавати да-
нi, чутливi саме до затримок (т. зв. трафiк реального часу) —
голос, вiдео тощо.

Рис. 2.3. Часова залежнiсть швидко-
стi генерацiї даних: 1 — корисних (або-
нентом); 2 — незначущих (термiналь-

ним пристроєм); 3 — сумарна

З iншого боку, тер-
мiнальнi пристрої над-
силають данi в мережу
зi сталою швидкiстю,
яка збiгається з пропу-
скною здатнiстю лiнiї
зв’язку. Якщо у пев-
нi моменти часу або-
нент передає в мере-
жу iнформацiю з мен-
шою швидкiстю (в те-
лефоннiй розмовi виникають паузи), то термiнальний при-
стрiй доповнює корисну iнформацiю незначущими даними за-
для забезпечення постiйної сумарної швидкостi передачi —
рис. 2.3. Вiдповiдно, термiнальний пристрiй отримувача по-
винен вiдокремлювати незначущi данi i передавати адресату
лише ту корисну iнформацiю, яку надсилав вiдправник.
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Окрiм того, через резервування каналiв, мережа неефе-
ктивно використовує власнi ресурси: наприклад, для ситуацiї,
зображеної на рис. 2.1, очевидна недостатнiсть кiлькостi лiнiй
мiж комутаторами, що викликає високу ймовiрнiсть вiдмов та
збiльшення перiоду часу, протягом якого частина обладнання
не використовується. Звичайно, для зменшення впливу цього
негативного фактора можна прокласти паралельнi лiнiї зв’яз-
ку, але тодi iстотно зросте вартiсть мережi.

Рис. 2.4. Мережа з комутацiєю кана-
лiв та мультиплексуванням

Iнший варiант пiд-
вищення ефективностi
— подiл пропускної зда-
тностi лiнiї на декiлька
рiвних частин та утво-
рення пiдканалiв (ви-
користання мультипле-
ксування). Зазвичай лi-
нiя, яка з’єднує кори-
стувача (термiнальний
пристрiй) з мережею,
пiдтримує меншу кiль-

кiсть пiдканалiв, нiж лiнiя мiж комутаторами. Наприклад,
швидкiсть пiдканалу 64 Кбiт/с здатна забезпечити якiсну пе-
редачу голосу. Пiсля введення мультиплексування робота ме-
режi з комутацiєю каналiв видозмiниться: запит буде резерву-
вати не всю лiнiю, а лише пiдканал; за необхiдностi передачi
iнформацiї з великою швидкiстю декiлька пiдканалiв об’єдну-
ються в один i користувач отримує складений канал з пропу-
скною здатнiстю, найбiльш наближеною до його потреб. На-
приклад, для наведеної на рис. 2.4 мережi ситуацiя вiдмови у
з’єднаннi мiж абонентами С та Е (або D) при встановленому
з’єднаннi мiж А та В не спостерiгатиметься. Недолiк такого
пiдходу — ускладнення роботи комутаторiв.

Нарештi, для бiльшостi користувачiв телекомунiкацiйних
мереж бiльш характерно використовувати пульсуючий тра-
фiк, при якому в певнi моменти часу швидкiсть передачi да-
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них може iстотно вiдрiзнятися вiд пропускної здатностi лiнiї.
Наприклад, при завантаженнi сторiнки з Iнтернету швидкiсть
зростає, потiм, пiд час її читання, падає майже до нуля. Як
наслiдок, навiть при використаннi мультиплексування мережа
з комутацiєю каналiв через орiєнтацiю на обмiн iнформацiєю
з єдиною швидкiстю працює не дуже ефективно: вона схожа
на ескалатор, який рухається незалежно вiд присутностi чи
вiдсутностi пасажирiв.

Рис. 2.5. Етапи перетворення iнфор-
мацiї при комутацiї пакетiв: а) вихiдне
повiдомлення; б) повiдомлення, роз-
бите на частини; в) утворенi пакети;
г) прийняте та зiбране повiдомлення

Технiка комутацiї па-
кетiв була спецiально
розроблена для ефе-
ктивної передачi не-
рiвномiрного трафiку,
особливо характерно-
го для мiжкомп’ютер-
ного обмiну даними.
В цьому випадку данi,
що повиннi передава-
тися по мережi, у ви-
хiдному вузлi розбива-
ються на частини, а з
них утворюються па-
кети шляхом приєдна-
ння додаткової iнформацiї (додаткових полiв, якi називаються
заголовок та кiнцiвка); у кiнцевому вузлi з отриманих пакетiв
вiдтворюється вихiдне повiдомлення — рис. 2.5.

При комутацiї пакетiв вважається, що мережа завжди го-
това прийняти пакети, i тому вони надсилаються без попере-
днього резервування лiнiй зв’язку й у тому темпi, як їх генерує
джерело, а не з фiксованою, наперед заданою швидкiстю.

Залежно вiд протоколiв, якi використовуються, розмiри па-
кетiв можуть бути однаковими чи рiзними. У заголовку ко-
жного з пакетiв вказується адреса, необхiдна для його доправ-
ляння до вузла-призначення. Наявнiсть адреси у кожному па-
кетi є однiєю з найважливiших властивостей технiки комутацiї
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пакетiв, оскiльки в цьому випадку кожний пакет може обро-
блятися незалежно1. За необхiдностi у заголовку також вка-
зується номер пакета, який використовується при вiдновленнi
повiдомлення. Також у додаткових полях може бути розмiще-
на iнформацiя, яка дозволяє перевiрити вiдсутнiсть спотворе-
ння iнформацiї пiд час передачi по мережi (т. зв. контрольна
сума, детальнiше див. параграф 5.2), яка вказує метод вибо-
ру маршруту просування пакета тощо. Загалом точний склад
заголовка (i за наявностi кiнцiвки) залежить вiд конкретної
технологiї, яка використовується.

Мережi, побудованi за технологiєю комутацiї пакетiв, та-
кож мiстять комутатори2, з’єднанi мiж собою лiнiями зв’язку.
Однак комутатори функцiонують в цих мережах дещо iна-
кше. Насамперед, вони мають внутрiшню буферну пам’ять
для тимчасового збереження пакетiв (рис. 2.6). Причин для
буферизацiї пакетiв декiлька.

Рис. 2.6. Буфери комутатора мереж
комутацiї пакетiв

• Для здiйснення
операцiї просуван-
ня пакета, комута-
тор має повнiстю
його отримати, пе-
ревiрити контроль-
ну суму, проаналi-
зувати адресу при-
значення i визна-
чити наступний ву-
зол, куди цей па-
кет треба вiдправи-

ти. Такий пiдхiд називається «збереження з просуванням»
(«store and forward»). Зрозумiло, що оскiльки пакет надходить
у комутатор поступово, то необхiдна пам’ять для розмiщення

1Щоправда, у деяких з технологiй комутацiї пакетiв, наприклад, при
створення вiртуальних каналiв, незалежна обробка не проводиться.

2У комп’ютерних мережах роль комутуючих пристроїв вiдiграють мости,
власне комутатори, маршрутизатори, шлюзи.
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частин отриманого пакета; мiнiмальний розмiр такого буфера
збiгається з розмiром пакета.

• Швидкiсть надходження пакетiв з мережi може перевищу-
вати швидкiсть їх обробки транзитним пристроєм. В такому
випадку виникатимуть вхiднi черги з пакетiв, якi повиннi збе-
рiгатися у буферi, очiкуючи обробки. Зрозумiло, що в цьому
випадку буфер повинен бути бiльшим, нiж у попередньому.
Вхiднi черги можуть утворюватись на кожному з iнтерфей-
сiв комутатора, а отже, необхiдно передбачити буфер або для
кожної черги окремо, або один спiльний бiльшого розмiру. До
речi, обробка пакетiв також може здiйснюватись або одним
центральним процесором, або може реалiзовуватись багато-
процесорний пiдхiд, коли кожний iнтерфейс обслуговується
власним процесором й iснує центральний, який координує ро-
боту iнтерфейсних. Цiкаво, що першi модифiкацiї комутаторiв
характеризувалися наявнiстю декiлькох буферiв i одного про-
цесора, а з часом кiлькiсть буферiв почала зменшуватись, а
кiлькiсть процесорiв — зростати.

• Нарештi, буфери потрiбнi для узгодження швидкостей пе-
редачi даних у рiзних каналах: темп надходження пакетiв з
одного каналу та їх комутацiї може у деякий час перевищу-
вати пропускну здатнiсть того каналу, куди цi пакети повин-
нi бути спрямованi. В такому випадку для запобiгання втрат
пакетiв треба створити вихiдну чергу, яку також необхiдно
розмiщувати у вiдповiдному буферi. Щодо кiлькостi та обся-
гу вихiдних буферiв справедливi тi самi зауваження, що й до
буферiв вхiдних черг.

У мережi з комутацiєю пакетiв очiкується, що нерiвномiр-
ностi трафiку окремих абонентiв (в окремих каналах) згiдно
з законом великих чисел розподiляються в часi таким чином,
що їх максимуми зазвичай не збiгаються. Тому, якщо кiль-
кiсть абонентiв достатньо велика, комутатори постiйно i до-
сить рiвномiрно завантаженi роботою.

З iншого боку, через скiнченнiсть буферiв iнодi втрата па-
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кетiв все ж таки вiдбувається через переповнення перших дру-
гими при тимчасовому перевантаженнi мережi, при накладан-
нi максимумiв декiлькох iнформацiйних потокiв. Втрата па-
кетiв є невiд’ємною властивiстю мережi з комутацiєю пакетiв,
i тому для нормальної роботи таких мереж розроблено ряд
механiзмiв, якi компенсують цей ефект.

Рис. 2.7. Дiаграма передачi iнформацiї при комутацiї пакетiв

Зрозумiло, що при застосуваннi комутацiї пакетiв пiд час
передачi даних (рис. 2.7) виникають рiзноманiтнi затримки:
а) час утворення пакетiв; б) час передачi заголовкiв; в) iн-
тервали мiж передачею послiдовних пакетiв; г) час вхiдної
буферизацiї пакета; д) час очiкування пакета в черзi; е) час
перемiщення пакета у вихiдний порт; ж) час вiдновлення iн-
формацiйного повiдомлення. Першi три вiдбуваються у вихi-
дному вузлi, остання — у кiнцевому, решта — у транзитних.
Тривалiсть затримок (насамперед п. (в–д)) має випадковий
характер, i тому абсолютно точно швидкiсть передачi iнфор-
мацiї передбачити неможливо.

Властивостi обох типiв комутацiй узагальненi у табл. 2.1.
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Таблиця 2.1. Порiвняльна характеристика мереж з рiзним
типом комутацiї

Мережа з комутацiєю каналiв Мережа з комутацiєю пакетiв

Необхiдне попереднє
встановлення з’єднання

Встановлення з’єднання може бути
вiдсутнє (для дейтаграмного методу)

Адреса необхiдна лише
при встановленнi з’єднання

Адреса та iнша службова iнформацiя
передається з кожним пакетом

Iснує ймовiрнiсть вiдмови у
встановленнi з’єднання

Мережа завжди готова прийняти данi

Iснує гарантована пропускна
здатнiсть

Точна пропускна здатнiсть мережi
невiдома

Трафiк реального часу
передається без затримок

Ефективно передається нерiвномiрний
трафiк

Висока надiйнiсть передачi
Можливi втрати даних через

переповнення буферiв
Нерацiональне використання
пропускної здатностi каналiв

Динамiчний розподiл пропускної
здатностi каналiв

На погляд окремого користувача, якому необхiдно переда-
ти по (отримати з) мережi нерiвномiрний трафiк, бiльш ефе-
ктивною щодо його часових затрат є мережа з комутацiєю
каналiв. У цьому випадку адресат отримує данi без затримок,
пов’язаних з особливостями утворення i просування пакетiв,
але водночас значну частину часу видiлений канал не вико-
ристовується. Якщо ж критерiєм ефективностi роботи мережi
вважати не швидкiсть передачi трафiку одного користувача, а
загальний обсяг переданих даних за певний iнтервал часу, то
мережi з комутацiєю пакетiв мають перевагу. Це було показа-
но в 60-тi роки ХХ ст. як експериментально, так i аналiтично,
за допомогою теорiї масового обслуговування. Тобто мережа
з комутацiєю пакетiв сповiльнює процес взаємодiї конкретної
пари абонентiв, але пiдвищує пропускну здатнiсть мережi за-
галом. Тут цiлком доречна аналогiя з одно- та багатозадачни-
ми операцiйними системами: в перших кожне завдання буде
виконане швидше, проте загальна кiлькiсть програм, якi ви-
конуються в одиницю часу для багатозадачних буде бiльшою.
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2.2. Методи просування пакетiв

Рис. 2.8. Класифiкацiя методiв
комутацiї

Загальна класифiкацiя ме-
тодiв комутацiї наведена на
рис. 2.8. При просуваннi па-
кетiв використовується один
з трьох методiв: дейтаграмна
передача, передача зi вста-
новленням логiчного з’єдна-
ння та передача зi встанов-
ленням вiртуального каналу.

Дейтаграмна передача.
В цьому випадку всi пакети,
спрямованi вiд одного вузла
мережi до iншого, передаю-
ться незалежно i при цьо-
му використовуються одна-

ковi правила. Жодна iнформацiя про переданi пакети в ме-
режi не зберiгається i пiд час обробки чергового пакета до
уваги не береться. Сама процедура обробки кожного пакета
визначається:

• станом мережi у момент обробки — наприклад, залежно
вiд ступеня завантаження мережi пакет може оброблятись
рiзний час;
• даними, розмiщеними у службових полях пакета, насам-

перед адресою призначення.
Просування пакетiв здiйснюється на основi даних, розта-

шованих у так званiй таблицi маршрутизацiї (iншi назви
— таблиця комутацiї, таблиця просування), яка однозначно
вказує наступний вузол на маршрутi. Така таблиця повин-
на мiстити записи про всi адреси, куди можуть спрямовува-
тись пакети з iнтерфейсiв даного комутатора. Як наслiдок,
таблиця може бути досить значною за обсягом (мiстити ти-
сячi записiв), що є одним з недолiкiв цього методу. У такiй
таблицi однiй адресi-призначення можуть вiдповiдати декiль-
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ка записiв з рiзними адресами наступного вузла. Такий пiдхiд
називається балансом навантаження i використовується для
пiдвищення продуктивностi та надiйностi мережi. Наприклад,
для мережi на рис. 2.9, пакети, якi потрапляють в комутатор
К2 з адресою призначення В5 можуть розподiлятися мiж ко-
мутаторами К1 та К6 для зниження навантаження кожного
з них, а отже, i зменшення черг та пришвидшення доправ-
ляння. Iншою причиною руху рiзними маршрутами пакетiв,
спрямованi за однiєю адресою, може бути змiна стану мережi,
наприклад, внаслiдок вiдмови одного з вузлiв.

Рис. 2.9. Мережа з дейтаграмною
комутацiєю

Дейтаграмний ме-
тод працює швидко,
оскiльки вiдсутнє по-
переднє встановлення
зв’язку. Але водночас
в цьому випадку важ-
ко перевiрити факт
отримання пакета. Iн-
шими словами, цей ме-
тод не гарантує до-
правляння, а просто
робить це за можли-
востi — для опису
такої властивостi ви-
користовується термiн
«доправляння з ма-
ксимальними зусиллями». Такий метод використовується,
зокрема, протоколом IР, який використовується для передачi
даних мiж окремими пiдмережами Iнтернету.

Передача зi встановленням логiчного з’єднання . В ме-
жах цього методу передача iнформацiї розпадається на так
званi сеанси або логiчнi з’єднання. Перед початком сеансу вiд-
бувається процедура встановлення зв’язку, пiд час якої вузли
узгоджують параметри обмiну даними. Насамперед адресату
надсилається службовий кадр з пропозицiєю створити з’єд-
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нання. Якщо адресат згоден, вiн надсилає у вiдповiдь iнший
кадр, яким пiдтверджує встановлення з’єднання та пропонує
деякi параметри сеансу (максимальний розмiр кадра, кiль-
кiсть кадрiв, якi можна вiдправити без пiдтвердження отри-
мання попереднiх тощо). Вузол-iнiцiатор закiнчує встановле-
ння логiчного з’єднання, вiдiславши кадр-пiдтвердження. Пi-
сля цього починається безпосередня передача даних.

Зазначимо, що логiчне з’єднання може бути розраховане
на передачу даних як в одному напрямку, так i в обох. Пi-
сля отримання кожного пакета (або декiлькох, залежно вiд
параметрiв сеансу) вузол-адресат надсилає службовий кадр-
пiдтвердження вузлу-адресанту. Пiсля передачi певного за-
кiнченого набору даних, наприклад файла, вузол-вiдправник
iнiцiює закiнчення сеансу, вiдправляючи вiдповiдний службо-
вий кадр, i також чекає пiдтвердження його прийняття. Ло-
кальна комутацiя пакетiв здiйснюється за допомогою вже зга-
даних таблиць маршрутизацiї.

Рис. 2.10. Часовi дiаграми передачi даних при дейтаграмному
(а) та логiчному (б) з’єднаннi

Передача зi встановленням з’єднання бiльш надiйна, але
потребує бiльше часу та розрахункових витрат — рис. 2.10.

54



Пiдкреслимо, що процедура обробки визначається параметра-
ми сеансу для всiєї сукупностi пакетiв, а не для кожного па-
кета окремо, як це вiдбувається у дейтаграмному методi.

Деякi параметри з’єднання можуть залишатися постiйни-
ми пiд час всього сеансу (напр., максимальний розмiр пакета),
iншi можуть змiнюватися динамiчно, залежно вiд стану мере-
жi (напр., кiлькiсть кадрiв, якi можна вiдправити без пiдтвер-
дження). Подiбний пiдхiд дозволяє бiльш рацiонально обро-
бляти пакети. Зокрема при втратi декiлькох попереднiх паке-
тiв може бути знижено темп вiдправлення наступних. Або зав-
дяки нумерацiї пакетiв i вiдстеженню номерiв вiдправлених i
прийнятих, можна пiдвищити надiйнiсть шляхом вiдкидан-
ня пакетiв-дублiкатiв, упорядкування отриманих та повтор-
ної передачi загублених. Тобто при передачi зi встановленням
логiчного каналу просування здiйснюється з урахуванням пе-
редiсторiї обмiну.

Цiкаво, що фiксований маршрут не є обов’язковим параме-
тром сеансу, i тому пакети, що мають однаковi адреси призна-
чення та доправляються в межах одного логiчного з’єднання,
можуть рухатися рiзними маршрутами.

Важливою вiдмiннiстю даного методу вiд дейтаграмного є
те, що обробка пакетiв вiдбувається не лише комутаторами,
але й кiнцевими вузлами. Наприклад, саме там вiдстежую-
ться номери доправлених та недоправлених пакетiв, вiдкида-
ються дублiкати, може здiйснюватись розшифровування да-
них (якщо при створеннi з’єднання було домовлено про пере-
дачу iнформацiї у зашифрованому виглядi) тощо.

Прикладом протоколу, який використовує логiчне з’єдна-
ння без фiксацiї маршруту, може бути протокол ТСР, який
займається передачею даних мiж кiнцевими вузлами мережi
Iнтернет.

Передача зi встановленням вiртуального каналу . Ви-
користання вiртуальних каналiв є базовою концепцiєю таких
технологiй глобальних мереж, як Frame Relay та ATM (Asyn-
chronous Transfer Mode). Як i у випадку встановлення логi-
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чного з’єднання iнформацiйний обмiн розбивається на сеан-
си. Проте всi пакети в межах одного сеансу повиннi прохо-
дити одним шляхом, тобто маршрут є фiксованим. Для того,
щоб видiлити певний iнформацiйний потiк, всi пакети, якi вхо-
дять до його складу, маркуються певною мiткою. Встановлен-
ня з’єднання може починатися з вiдправки вузлом-iнiцiатором
запиту, який мiстить адресу призначення та цю мiтку. Запит,
проходячи по мережi, формує новий запис у таблицi комутацiї
кожного з комутаторiв, розташованих на шляху вiд вiдправ-
ника до отримувача; цей запис мiстить iнформацiю про те, як
слiд обробляти пакети з такою мiткою.

Рис. 2.11. Мережа зi встановленням
вiртуальних каналiв

Пiсля утворення вiр-
туального каналу iн-
формацiйнi пакети за-
мiсть адреси призначе-
ння мiстять лише мi-
тку. Таблицi комутацiї
в таких мережах скла-
даються лише з запи-
сiв про вiртуальнi ка-
нали (їх мiтки), якi
проходять через даний
комутатор — рис. 2.11.
Отже, таблиця менша
за розмiром, а її аналiз займає менше часу. Крiм того, так
як мiтка коротша нiж адреса, а заголовки пакетiв меншi за
розмiром, то менший обсяг додаткової iнформацiї повинен пе-
реноситись по мережi. Мiж двома кiнцевими вузлами можуть
бути прокладенi декiлька вiртуальних каналiв.

Вiртуальнi канали можуть бути як симплексними, так i
напiвдуплексними чи дуплексними. У останньому випадку в
таблицi комутацiї створюються два дзеркальних записи.

Iснують два типи вiртуальних каналiв:
• вiртуальний канал, що комутується (Switched Virtual

Circuit, SWC) — створюються динамiчно, за iнiцiативою кiн-
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цевого вузла, використовуючи спецiальну процедуру (спецi-
альнi протоколи) та таблицi маршрутизацiї промiжних ву-
злiв.
• постiйний вiртуальний канал (Permanent Virtual Circuit,

PWC) — створюються заздалегiдь адмiнiстраторами мережi.
Деякi технологiї (напр., АТМ) пiдтримують обидва типи ка-
налiв, деякi (Frame Relay) — лише постiйнi.

Узагальнюючи зазначимо, що дейтаграмнi мережi бiльш
ефективнi при передачi коротких потокiв даних. Iншою їх пе-
ревагою є бiльш швидка адаптацiя до змiн топологiї, виклика-
ної, наприклад, вiдмовою якогось комутатора чи лiнiї зв’язку.
Мережi зi встановленням з’єднання бiльш надiйнi й краще
працюють з довготривалими потоками — початковi часовi за-
трати компенсуються бiльш швидкою передачею всього пото-
ку. Особливо це стосується мереж з великою кiлькiстю про-
мiжних вузлiв (WAN), де використання технологiї вiртуаль-
них каналiв дозволяє отримати iстотний виграш часу завдяки
зменшенню таблиць комутацiї.

2.3. Мультиплексування та
демультиплексування

Рис. 2.12. Мультиплексування
та демультиплексування при ло-

кальнiй комутацiї

Мультиплексування вже
згадувалось у параграфi 2.1.
Загалом мультиплексуван-
ня — це процес утворення з
декiлькох окремих iнформа-
цiйних потокiв одного агре-
гованого потоку, який можна
передавати по одному фiзи-
чному каналу зв’язку. Зро-
зумiло, що окрiм злиття по-
токiв в мережi доводиться

вирiшувати i зворотне завдання — демультиплексування, тоб-
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то роздiлення агрегованого потоку на складовi (рис. 2.12).
Без мультиплексування та демультиплексування для ко-

жного потоку довелося б прокладати окремий фiзичний ка-
нал, що спричинило б появу великої кiлькостi паралельних
лiнiй i звело б нанiвець всi переваги неповнозв’язних тополо-
гiй. Тому цi операцiї важко переоцiнити.

Рис. 2.13. Мультиплексор (а)
та демультиплексор (б)

Зазвичай комутатори про-
водять як мультиплексува-
ння, так i обернену проце-
дуру. Проте зустрiчаються
i винятки, зокрема частко-
вий випадок комутатора, у
якого всi вхiднi iнформацiй-
нi потоки комутуються на
один вихiдний iнтерфейс, де
вони мультиплексуються в
один агрегований потiк, на-
зивається мультиплексором
(рис. 2.13,а). I навпаки, ко-
мутатор, який має один вхi-
дний iнтерфейс i декiль-
ка вихiдних називається де-

мультиплексором — рис. 2.13,б.
На сьогоднi використовуються чотири методи мультипле-

ксування: 1) частотне мультиплексування (Frequency Division
Multiplexing, FDM); 2) хвильове мультиплексування (Wave
Division Multiplexing, WDM); 3) часове мультиплексування
(Time Division Multiplexing, TDM); 4) множинний доступ з
кодовим подiлом (Code Division Multiple Access, CDMA).
Частотне мультиплексування . Цей метод був розробле-
ний для телефонних мереж, але вiн також застосовується i
в мережах кабельного телебачення та iнших, де зв’язок здiй-
снюється за допомогою мiкрохвильового випромiнювання (ча-
стота до 300 ГГц). В таких мережах передача iнформацiї здiй-
снюється за рахунок модуляцiї високочастотного сигналу бiльш
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низькочастотним (детальнiше див. параграф 4.4).

Рис. 2.14. Частотне мультиплексування

Основна iдея мультиплексування полягає у тому, що фiзи-
чний канал подiляється на декiлька пiдканалiв (каналiв або-
нента); данi, якi передаються в кожному з пiдканалiв, моду-
люються з використанням свого власного дiапазону частот
(рис. 2.14). Сигнали всiх абонентських каналiв одночасно пе-
редаються всерединi єдиної лiнiї зв’язку мiж двома FDM-ко-
мутаторами, яка називається ущiльненим каналом. Мульти-
плексування здiйснюється за допомогою змiшувача частот, де-
мультиплексування — за допомогою вузькосмугового фiльтра,
ширина пропускання якого дорiвнює ширинi пiдканалу.

Рис. 2.15. Схема мультиплексування телефонних мереж

На рис. 2.15 наведена приблизна схема мультиплексування
телефонних мереж. В мережах iншого типу змiнюються тiль-
ки межi смуг, якi видiляються окремим пiдканалам (напр.,
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для телевiзiйних мереж частоти модуляцiї лежать у мегагер-
цевому дiапазонi) та загальна кiлькiсть пiдканалiв.

Хвильове мультиплексування . Такий спосiб агрегування
iнформацiйних потокiв також використовує принцип часто-
тного роздiлення пiдканалiв. Вiдмiнностi полягають у тому,
що для рiзних пiдканалiв варiюється несуча частота (рис. 2.16),
а також використовується електромагнiтне випромiнювання з
iншої областi спектра: iнформацiйним носiєм виступають не
радiохвилi, а iнфрачервоне свiтло. Мультиплексування здiй-
снюється за допомогою оптичного змiшувача, демультипле-
ксування — за допомогою iнтерференцiйних фiльтрiв.

Рис. 2.16. Хвильове мультиплексування

Хвилi з довжиною хвилi вiд 850 до 1565 нм (частота вiд 192
до 353 ТГц) передаються по волоконно-оптичним кабелях. У
спектральнiй залежностi поглинання електромагнiтних хвиль
цих кабелiв поблизу довжин хвиль 900, 1310 та 1550 нм роз-
ташованi мiнiмуми; частотнi областi поблизу цих мiнiмумiв
називають вiкнами прозоростi. Для передачi сигналiв намага-
ються використовувати свiтло з довжинами, розташованими
саме в цих вiкнах.

Класична технологiя WDM передбачає iснування чотирьох
спектральних каналiв у кожному з вiкон прозоростi 1310 нм
та 1550 нм; при цьому рiзниця несучих частот становить 400
та 800 ГГц. При застосуваннi технiки ущiльненого хвильово-
го мультиплексування (Dense Wave Division Multiplexing,
DWDM) використовується дiапазон хвиль 1528.77–1560.61 нм
(196.2–192.2 ТГц), а рiзниця мiж пiдканалами дорiвнює 100,
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50 або 25 ГГц (що вiдповiдає рiзницi довжин хвиль близько
0.8, 0.4 або 0.2 нм, вiдповiдно). Як бачимо, в цьому випадку
використовуються 40, 80 або 160 рiзних спектральних каналiв,
вiдповiдно.

Вiдмiннiсть мереж WDM/DWDM вiд FDM також поля-
гає у максимальних швидкостях передачi, що пов’язано як зi
збiльшенням кiлькостi агрегованих каналiв, так i з використа-
нням хвиль з меншим перiодом. Наприклад, якщо магiстраль-
нi канали телефонних FDM-мереж можуть пiдтримувати до
600 одночасних розмов, що вiдповiдає швидкостi передачi да-
них 38 Мбiт/с, то для DWDM загальна пропускна здатнiсть
досягає декiлькох Тбiт/с.

Часове мультиплексування . Даний метод орiєнтований
на дискретний характер даних, його розробка була стимульо-
вана переходом до цифрового представлення голосу в теле-
фонних мережах. Основний принцип цього способу мульти-
плексування полягає у видiленнi всього каналу кожному зi
з’єднань, але протягом лише певного перiоду часу (рис. 2.17).
Iснують асинхронний та синхронний способи TDM.

Рис. 2.17. Хвильове мультиплексування

При асинхронному способi абонент займає канал на час,
необхiдний для передачi одного або декiлькох пакетiв. Мiж рi-
зними iнформацiйними потоками синхронiзацiї немає, кожний
абонент намагається зайняти канал, коли у нього виникає по-
треба передати iнформацiю. При синхронному режимi доступ
всiх абонентiв синхронiзується таким чином, щоб кожний з
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них перiодично отримував канал у своє розпорядження на фi-
ксований промiжок часу. Зазвичай асинхронний спосiб вико-
ристовується в мережах з комутацiєю пакетiв, а синхронний
— з комутацiєю каналiв.

Розглянемо детальнiше технiку синхронного TDM при пе-
редачi голосу. Як було зазначено, апаратура (мультиплексо-
ри, комутатори, демультиплексори) TDM-мереж з комутацiєю
каналiв працює в режимi подiлу часу, по черзi обслуговуючи
протягом циклу всi абонентськi канали. Встановлено, що для
забезпечення достатньо високої якостi голосової iнформацiї
данi слiд передавати зi швидкiстю 64 кбiт/с. Данi роздiляю-
ться на частини розмiром 1 Б i кожний абонент повинен ма-
ти можливiсть передати цей байт по каналу протягом циклу
тривалiстю 125 мкс. Вiдповiдно мережева апаратура повин-
на встигнути за цей час обробити 1 Б з кожного з каналiв
i передати його далi по мережi. Таким чином, якщо всього
наявно Nk каналiв, то за цикл кожному з’єднанню видiляє-
ться так званий тайм-слот часу роботи апаратури, тривалiсть
якого дорiвнює 125/Nk мкс.

За кожний цикл мультиплексор повинен: 1) прийняти вiд
кожного з Nk вхiдних каналiв черговий байт; 2) скласти кадр
з прийнятих байтiв; 3) передати утворений кадр у вихiдний
канал зi швидкiстю Nk×64 кбiт/с (вiдповiдно, кiлькiсть пiдка-
налiв, якi можуть обслуговуватись, залежить вiд його швид-
кодiї). Порядок байтiв у кадрi вiдповiдає номеру каналу, вiд
якого цей байт отриманий. Комутатор за цей же час: 1) при-
ймає кадр вiд мультиплексора; 2) записує кожний байт в окре-
му комiрку свого вхiдного буфера у тому порядку, як вони
були розташованi в кадрi; 3) для здiйснення комутацiї пере-
мiщує байти з вхiдного буфера у вихiдний, у порядку, який
вiдповiдає з’єднанням, що пiдтримуються мережею; 4) утво-
рює кадр з байтiв вихiдного буфера, вiдповiдно до їх розташу-
вання; 5) передає кадр у вихiдний канал. Тобто перемiщення
байтiв у комутаторi забезпечує з’єднання кiнцевих абонентiв у
мережi. Демультиплексор розв’язує зворотну задачу: 1) при-
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ймає кадр; 2) розбирає кадр на байти; 3) розподiляє байти по
своїх вихiдних каналах, вважаючи при цьому, що порядковий
номер байта вiдповiдає номеру каналу. На рис. 2.18 наведено
схему ТDM для випадку Nk = 4.

Рис. 2.18. Схема синхронного часового мультиплексування
чотирьох каналiв

Тайм-слот з певним номером (номером байта у кадрi), видi-
лений певному пiдканалу, залишається у його розпоряджен-
нi протягом всього часу з’єднання незалежно вiд можливих
пульсацiй трафiку. Тобто пропускна здатнiсть залишається
фiксованою. Перерозподiл тайм-слотiв неможливий, оскiльки
при цьому порушується синхроннiсть, втрачається адресна iн-
формацiя i вiдбувається руйнування зв’язкiв мiж абонентами.

Множинний доступ з кодовим подiлом . Цей метод ви-
користовується в мережах, де застосовується технiка розши-
реного спектра. Два основних способи реалiзацiї цiєї технiки
— це пряме послiдовне розширення спектра (Direct Sequence
Spread Spectrum, DSSS) та розширення спектра стрибкоподi-
бною перебудовою частоти (Frequency Hopping Spread Spect-
rum, FHSS).
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DSSS полягає в тому, що кожний бiт iнформацiї замiнює-
ться так званою розширювальною послiдовнiстю. Прикладом
може бути код Баркера, коли замiсть двiйкової одиницi вико-
ристовується послiдовнiсть «10110111000», а двiйковий нуль
кодується iнверсною послiдовнiстю. Iдея методу CDMA, який
використовується найчастiше саме для DSSS, полягає в то-
му, що кожний вузол при передачi даних використовує власну
розширювальну послiдовнiсть. Рiзнi послiдовностi повиннi бу-
ти ортогональними, що дозволяє приймальному вузлу, про-
iнформованому про послiдовнiсть певного вузла-передавача,
видiлити данi саме вiд нього iз сумарного сигналу, який утво-
рюється внаслiдок одночасної роботи декiлькох передавачiв.

При FHSS передача сигналу вiдбувається з постiйною змi-
ною несучої частоти в широких межах. Частота вибирається
з наперед визначеного набору пiддiапазонiв, причому вибiр
здiйснюється з використанням псевдовипадкових чисел. Якщо
вузлу-приймачу вiдомi параметри псевдовипадкової послiдов-
ностi, яка використовується вузлом-передавачем, то перший
може передбачити частоту, яку використовує другий для пе-
редачi даних i мiж ними встановлюється канал зв’язку. Вико-
ристання декiлькох псевдовипадкових послiдовностей дозво-
ляє органiзувати одночасну роботу декiлькох каналiв.

CDMA широко використовується у бездротових мережах.
Мультиплексування тiсно пов’язане з органiзацiєю дупле-

ксного режиму. Звичайно, найпростiше такий режим можна
отримати використовуючи два паралельних фiзичних кана-
лiв, кожний з яких вiдповiдає за передачу даних у своєму на-
прямку. Однак такий варiант може бути недоцiльним, зокре-
ма з економiчних мiркувань. В цьому випадку дуплексний ре-
жим може бути реалiзований шляхом подiлу лiнiї зв’язку на
два логiчнi канали за допомогою FDM, DWDM чи TDM.

При використаннi частотного мультиплексування дiапазон
модулюючих частот подiляється на двi частини, причому по-
дiл може бути як симетричним, так i асиметричним. При-
кладом такого способу створення дуплексного каналу є, на-
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приклад, технологiя ADSL (асиметричнi цифровi абонентськi
лiнiї); вона, зокрема, використовується компанiєю «Укртеле-
ком» для органiзацiї послуги доступу до Iнтернет «ОГО!».
При цифровому кодування аналогової iнформацiї, яке вико-
ристовується для пiдвищення якостi передачi, застосовується
метод TDM; при цьому частина тайм-слотiв використовується
для передачi даних в одному напрямку, а частина — в iншому.
Зазвичай тайм-слоти протилежних напрямкiв чергуються, че-
рез що такий спосiб iнодi називають «пiнг-понговою» переда-
чею. Метод DWDМ може використовуватись для органiзацiї
дуплексного режиму у волоконно-оптичних мережах. Проте
для подiбних мереж поява потужних процесорiв, якi можуть
здiйснювати складну обробку сигналiв у режимi реального
часу, зробила можливим ще один варiант дуплексної роботи.
У цьому випадку два вузли передають одночасно в одному
спектральному дiапазонi назустрiч один одному. Водночас ко-
жний з них фiксує сумарний сигнал i розкладає його у спектр.
Оскiльки кожний вузол знає спектр власного переданого си-
гналу, то, вiднiмаючи його з сумарного, можна отримати в
результатi сигнал, який надсилається спiврозмовником.

2.4. Методи подiлу середовища

Одним з параметрiв каналу зв’язку є кiлькiсть вузлiв (кiль-
кiсть iнтерфейсiв), якi вiн з’єднує мiж собою. У найпростiшо-
му випадку двоточкової лiнiї зв’язку це два iнтерфейси, але ця
величина може бути й значно бiльшою, як наприклад, для ме-
режi з топологiєю спiльна шина. У випадку, коли iнтерфейсiв
лише два й iнформацiя передається лише в один бiк, ситуацiя
досить прозора: iнтерфейс, який передає, є активним, канал
перебуває пiд його керуванням; iнший iнтерфейс є пасивним
i лише приймає данi — рис. 2.19,а. У випадку, коли кiлькiсть
потенцiйно активних iнтерфейсiв бiльша за одиницю, то на-
вiть у випадку двоточкової лiнiї в загальному випадку вини-
кає проблема синхронiзацiї доступу до каналу. У частковому
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випадку дуплексного каналу така синхронiзацiя не потрiбна,
оскiльки данi можуть передаватися в обидва боки одночасно
— рис. 2.19,б. Якщо ж канал напiвдуплексний (рис. 2.19,в), то
треба вирiшувати задачу сумiсного використання середовища
незалежними передавачами таким чином, щоб у кожний мо-
мент часу фiзичне середовище каналу переносило данi лише
вiд одного джерела. Насамперед ця проблема важлива для
мереж з комутацiєю пакетiв. Фiзична лiнiя зв’язку, яка сумi-
сно використовується декiлькома iнтерфейсами, називається
каналом, що подiляється (shared channel). Також часто ви-
користовують термiн подiл середовища передачi даних. Уза-
гальненням середовища, що подiляється, є випадок з’єднання
каналом зв’язку бiльше двох iнтерфейсiв (рис. 2.19,г).

Рис. 2.19. Схеми двоточкової лiнiї
зв’язку з одним активним iнтерфейсом
(а), з двома активними iнтерфейсами
i дуплексним (б) або напiвдуплексним
(в) каналом та лiнiя з багатоточковим

пiдключенням (г)

Необхiднiсть подiлу
лiнiй зв’язку iснує i
всерединi комп’ютера,
наприклад, для орга-
нiзацiї доступу до си-
стемної шини. В цьо-
му випадку пробле-
ма розв’язується шля-
хом використання рi-
зноманiтних узгоджу-
вальних процедур. В
мережах час пошире-
ння сигналiв iстотно
бiльший, i тому процес
узгодження може бути

занадто довгим i викликати зниження продуктивностi. Зна-
чний час поширення сигналу є також причиною того, що сере-
довища, якi подiляються, майже не використовуються у гло-
бальних мережах.

З iншого боку, через свою економiчнiсть та простоту реалi-
зацiї пiдхiд подiлу середовища передачi даних у локальних ме-
режах зустрiчався досить часто, наприклад у мережах, побу-
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дованих за технологiями Ethernet, Token Ring чи FDDI. Проте
з пiдвищенням вимог до швидкостi передачi даних застосу-
вання такого пiдходу зменшилось навiть в LAN. Основними
методами реалiзацiї подiлу середовища є методи випадкового
та детермiнованого доступу.

Метод випадкового доступу . Базовий принцип даного
методу — вузол, у якого є кадр для передачi, намагається на-
дiслати його в мережу без застосування будь-якої попередньої
процедури узгодження з iншими вузлами. Цей метод децен-
тралiзований, оскiльки в мережi вiдсутнiй спецiальний вузол,
який би виконував функцiю регулювання доступу до середо-
вища. Отже, iснує висока ймовiрнiсть колiзiй, тобто ситуацiй
одночасної передачi пакетiв декiлькома вузлами, що спричи-
нює спотворення кадрiв. Оскiльки у LAN застосовуються про-
стi методи кодування, то цi викривлення не дозволяють видi-
лити потрiбний сигнал. Тому в алгоритмах, якi використову-
ються для реалiзацiї даного методу, повиннi бути передбаченi
i способи вирiшення та уникнення подiбних конфлiктiв.

Наприклад, для зниження ймовiрностi колiзiй передача да-
них може бути дозволена лише в певнi моменти часу, на по-
чатку чергового часового iнтервалу, який називають слотом.
Вперше такий пiдхiд був реалiзований в мережi ALOHA3 , де
така синхронiзацiя передачi кадрiв знизила ймовiрнiсть ко-
лiзiй вдвiчi. В методi колективного доступу з розпiзнанням
носiя i виявлення колiзiй (CSMA/CD, див. параграф 5.3) ви-
користовується процедура прослуховування мережi перед по-
чатком передачi; якщо середовище вiльне, то данi надсилаю-
ться; в протилежному випадку вузол вiдкладає передачу на
певний термiн, пiсля закiнчення якого знову прослуховує сере-
довище. Пiсля закiнчення передачi кожного кадра вузол має
зробити паузу — мiжкадровий iнтервал. При виявленнi колi-
зiї вузли переривають передачу та переходять у режим очiку-

3Мережа ALOHA була створена у 1970 р. на Гавайських островах Нор-
маном Абрамсоном; це була перша пакетна радiомережа.
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вання, тривалiсть якого вибирається випадковим чином.
Алгоритми випадкового доступу не гарантують, що вузол

отримає право передачi даних протягом певного часу: наскiль-
ки тривалий iнтервал не був би обраний, однаково iснує вiд-
мiнна вiд нуля ймовiрнiсть, що реальний час очiкування пе-
ревищить цю межу.

Метод детермiнованого доступу . Цей метод отримав
свою назву завдяки тому, що максимальний час очiкування
можливостi доступу до середовища є вiдомою величиною. Ал-
горитми, якi його реалiзують, можуть використовувати два
механiзми: передача токена4 та опитування.

Механiзм передачi токена реалiзується децентралiзовано.
Кожний вузол, який отримав такий кадр певного визначено-
го формату, має право використовувати подiлене середовище
протягом певного iнтервалу — часу утримання токена. Пiсля
закiнчення цього часу токен необхiдно передати iншiй стан-
цiї. Таким чином, знаючи загальну кiлькiсть вузлiв у мережi,
можна визначити максимальний час очiкування доступу, по-
множивши її на час утримання. Час очiкування може бути й
меншим, якщо комп’ютер, який отримав токен, не має кадрiв
для передачi, тодi вiн передає маркер наступному, не очiкую-
чи закiнчення часу утримання. Послiдовнiсть передачi токена
може визначатися або топологiєю зв’язкiв (як це вiдбувається
в мережах Token Ring та FDDI з топологiєю кiльце), або вiдбу-
вається у заздалегiдь вибранiй послiдовностi, яка не залежить
вiд мiсця приєднання комп’ютера (напр., у мережi Token Bus).

При використаннi алгоритму опитування зазвичай вико-
ристовують централiзовану схему: в мережi iснує видiлений
вузол, який виконує роль арбiтра. Цей вузол перiодично опи-
тує iншi вузли щодо наявностi у них кадрiв, якi необхiдно пе-
редати. Зiбравши такi заявки на використання лiнiї зв’язку,
арбiтр вирiшує, якiй станцiї надається право захопити середо-
вище, i повiдомляє своє рiшення обраному вузлу, пiсля чого

4Токен - кадр особливого формату, своєрiдний маркер.
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той передає кадр. Пiсля завершення передачi кадра процеду-
ра опитування повторюється.

Алгоритм опитування може бути i децентралiзованим. В
цьому випадку вузли попередньо обмiнюються iнформацiєю
щодо своїх потреб у передачi кадрiв; потiм, спираючись на
отриману iнформацiю i вiдповiдно до певного критерiю, ко-
жний вузол визначає своє мiсце в черзi за право доступу до
каналу зв’язку.

Порядок доступу до середовища як при взаємоузгодже-
нiй, так i при централiзованiй процедурах, може визначатися
типом даних. Наприклад, голосова iнформацiя, вiдео, кадри
програм, якi працюють у режимi реального часу, чутливi до
часових затримок, i тому повиннi передаватися першочерго-
во. Крiм того, також може враховуватись i частота доступу
до середовища тим чи iншим вузлом протягом попереднього
промiжку часу.

Алгоритми детермiнованого доступу бiльш ефективно по-
рiвняно з алгоритмами випадкового працюють при наближен-
нi коефiцiєнта завантаження мережi5 до одиницi. Крiм того,
перевагою мереж з детермiнованим доступом є можливiсть
визначення прiоритету того чи iншого трафiку. Водночас ал-
горитми випадкового доступу бiльш ефективнi при невисоко-
му завантаженнi мережi, оскiльки в цьому випадку кадр може
бути переданий негайно, без втрат часу на проведення проце-
дури визначення прав доступу до середовища. Крiм того, такi
мережi бiльш стiйкi до вiдмов мережевого обладнання.

2.5. Типи адрес

Одним iз завдань, якi необхiдно вирiшити пiд час створе-
ння комп’ютерної мережi, є призначення адреси кожному ме-
режевому iнтерфейсу її елементiв. Окремий мережевий при-

5Коефiцiєнт завантаження — вiдношення переданого по мережi за пев-
ний промiжок часу обсягу даних до максимально можливого обсягу
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стрiй, зокрема комп’ютер, може мати декiлька iнтерфейсiв, i
тому потребувати бiльше однiєї адреси. Адреси можна класи-
фiкувати використовуючи декiлька рiзних критерiїв. Зокре-
ма, залежно вiд свого складу буває:

• числова адреса — наприклад, 94.45.91.170;
• символьна адреса — наприклад, dynamo.kiev.ua.

Рис. 2.20. Передача даних при ви-
користаннi iндивiдуальної (а), групової
(б), широкомовної (в) адрес та адреси

довiльної розсилки (г)

Символьнi адреси за-
звичай призначенi для
запам’ятовування, i то-
му можуть мати певне
змiстове навантажен-
ня. Такi адреси зручнi
для людей, однак для
них характернi змiн-
ний формат та потен-
цiально велика довжи-
на, i тому вони рiдко
використовуються без-
посередньо для адре-
сацiї тих чи iнших при-
строїв. Числовi адреси
використовуються переважно апаратурою.

Iнформацiя, спрямована за тiєю чи iншою адресою, може
бути отримана рiзною кiлькiстю мережевих iнтерфейсiв. У
зв’язку з цим зустрiчаються:

• iндивiдуальна адреса (unicast) — використовується для
iдентифiкацiї окремих iнтерфейсiв (рис. 2.20,а);
• групова адреса (multicast) — iдентифiкує одразу декiлька

окремих iнтерфейсiв, i тому данi, спрямованi за груповою
адресою, будуть отриманi кожним з вузлiв, якi входять до
складу групи (рис. 2.20,б);
• широкомовна адреса (broadcast) — вiдповiднi данi повиннi

бути отриманi всiма вузлами мережi (рис. 2.20,в);
• адреса довiльної розсилки (anycast) — iдентифiкує, як i
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групова, декiлька iнтерфейсiв, проте данi повиннi бути до-
ставленi будь-якому вузлу з цiєї групи, а не всiм (рис. 2.20,г);
такi адреси використовується, зокрема, у протоколi IPv6.

Сукупнiсть усiх адрес, що допустимi в межах певного се-
редовища адресацiї, називається адресним простором. Адре-
сний простiр може мати плоску (лiнiйну) або iєрархiчну орга-
нiзацiю. При плоскiй органiзацiї множина адрес жодним чи-
ном не структурована i кожний вузол мережi має адресу, не
пов’язану навiть з адресами вузлiв, розташованих у тiй самiй
пiдмережi чи сегментi. Випадок чимось подiбний до того, ко-
ли новий гравець, реєструючись для участi у певнiй мереже-
вiй грi, вибирає собi нiк, користуючись лище йому зрозумiли-
ми аргументами; як наслiдок, у сукупностi всiх нiкiв видiли-
ти окремi групи досить важко. При органiзацiї мереж адреси
такого типу зазвичай використовуються лише апаратурою, i
тому їх намагаються зробити максимально компактним, за-
писуючи у виглядi двiйкового або шiстнадцяткового числа.
Прикладом таких адрес є МАС-адреси.

При iєрархiчнiй органiзацiї адресний простiр є сукупнiстю
вкладених одна в одну пiдгруп, якi, поступово звужуючи об-
ласть пошуку, визначають окремий мережевий iнтерфейс. На-
приклад, на рис. 2.21 показано випадок iєрархiї, яка склада-
ється з трьох рiвнiв: адреса вузла складається з буквеного
позначення квадрата, де розташований вузол, номера рядка
у квадратi та порядкового номера вузла у рядку. Типовим
прикладом iєрархiчної органiзацiї є поштовi адреси, пiдгрупи
яких визначають країну, мiсто, вулицю, номери будинку та
квартири.

Iєрархiчна структура зазвичай характерна для символьних
адрес. Наприклад, доменне iм’я «mail.univ.kiev.ua» свiдчить
про те, що даний вузол пiдтримує доступ до електронної по-
шти («mail») в мережi в унiверситетi («univ») мiста Києва
(«kiev») (Київського нацiонального унiверситету iменi Тара-
са Шевченка); в свою чергу, ця мережа є частиною мережi
Iнтернет України («ua»). Серед числових адрес також часто
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Рис. 2.21. Лiнiйний (а) i iєрархiчний (б) адреснi простори

зустрiчається iєрархiчна органiзацiя, зокрема саме така стру-
ктура IР- та IРХ-адрес.

Поширенiсть саме iєрархiчного пiдходу зумовлена його бiль-
шою рацiональнiстю порiвняно з плоскою органiзацiєю. На-
приклад, у великих мережах, якi складаються з багатьох ти-
сяч вузлiв, використання плоских адрес є причиною значних
видаткiв, оскiльки пiд час пошуку адресата доводить оперу-
вати з таблицями, якi мiстять багато тисяч записiв. На проти-
вагу цьому, при використаннi iєрархiчної системи можна при
перемiщеннi даних до певного моменту користуватися лише
зовнiшньою пiдгрупою адрес (напр., буквеним позначенням
квадрата), а потiм для подальшої локалiзацiї використовува-
ти по черзi наступнi складовi (номер рядка, номер вузла у
рядку тощо).

Контрольнi запитання

1. Коли доцiльно застосовувати технологiю комутацiї кана-
лiв?
2. Якi основнi недолiки технологiї комутацiї каналiв?
3. Якi з наведених властивостей каналу завжди вiдповiда-

ють дiйсностi:
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а) данi, якi надiйшли у канал, доправляються абоненту без
затримок i втрат;
б) канал закрiплюється за двома абонентами на постiйних
засадах;
в) кiлькiсть елементарних каналiв, якi об’єднуються у скла-
деному каналi мiж двома абонентами, дорiвнює величинi, на
одиницю бiльшiй, нiж кiлькiсть промiжних вузлiв мiж ни-
ми;
г) вздовж всього складеного каналу пропускна здатнiсть

постiйна та фiксована.
4. За яких умов у комутаторах мережi з комутацiєю пакетiв

повинна бути передбачена буферизацiя? Виберiть правиль-
ний варiант вiдповiдi:

а) коли середня швидкiсть надходження даних до комута-
тора перевищує середнiй час їх обробки цим пристроєм;
б) завжди;
в) якщо пакети мають велику довжину;
г) якщо пропускна здатнiсть мережi нижче сумарної iн-

тенсивностi створення даних всiма джерелами.
5. Перерахуйте причини затримки в мережах комутацiї па-

кетiв. Де саме вони вiдбуваються?
6. Яка рiзниця мiж дейтаграмним способом комутацiї паке-

тiв та комутацiєю зi встановленням логiчного зв’язку?
7. Чи можна окремi слова з розмови двох людей вважати

пакетами при iнформацiйному обмiнi?
8. Що спiльне i чим вiдрiзняються технiки комутацiї кана-

лiв та встановлення вiртуальних каналiв?
9. Що спiльне i чим вiдрiзняються методи хвильового та

частотного мультиплексування?
10. Чому в телефонних мережах необхiдно використовува-
ти саме синхронний метод часового мультиплексування, а не
асинхронний?
11. Чи можна використання сурдоперекладу вважати муль-
типлексуванням?
12. Наведiть приклади мультиплексування у мистецтвi.
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13. Для схеми, наведеної на рис. 2.18, що помiняється в ка-
драх, якi генеруються мультиплексором та комутатором, якщо
канал мiж абонентами В1 та В2 буде розiрвано?
14. Навiщо проводити подiл середовища?
15. Чи треба забезпечувати подiл середовища, якщо мережа
складається з двох вузлiв, з’єднаних мiж собою:

а) симплексним каналом;
б) дуплексним каналом;
в) напiвдуплексним каналом.

16. Якi спiльнi риси у методiв випадкового та детермiнова-
ного доступу до середовища?
17. Данi з адресами якого типу отримає:

а) максимальна кiлькiсть вузлiв;
б) мiнiмальна кiлькiсть вузлiв?

18. Який тип адреси призначення повiдомлення чергового
залiзничної станцiї?
19. Прикладом лiнiйної чи iєрархiчної органiзацiї адресацiї є
державнi номери автомобiлiв?
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3. ОРГАНIЗАЦIЯ
ВЗАЄМОДIЇ В МЕРЕЖI

3.1. Фiзичний та логiчний iнтерфейси.
Клiєнт та сервер

Рис. 3.1. Контакти роз’єму
DB-9 фiзичного iнтерфейсу

RS-232

Розглянемо принцип вза-
ємодiї комп’ютера та пери-
ферiйного пристрою (ПП),
яким можуть бути принтер,
сканер, клавiатура, монiтор
або iнший апарат, не пiдклю-
чений безпосередньо до шин
даних або адрес. Для безпо-
середнього сполучення при-
ладiв мiж собою використо-
вуються спецiальнi електри-
чнi роз’єми, розташованi на
їх корпусах; роз’єм характе-
ризуються набором контактiв, кожний з яких має певне при-
значення; пара роз’ємiв з’єднується спецiальним кабелем. Це
все зовнiшнi ознаки фiзичного iнтерфейсу, для повної хара-
ктеризацiї якого окрiм набору електричних зв’язкiв необхi-
дно також долучити i фiзичнi характеристики сигналiв, яки-
ми обмiнюються комп’ютер та ПП.

Поряд з назвою «фiзичний iнтерфейс» також використо-
вується назва «порт». Прикладом може бути фiзичний iнтер-
фейс RS-232 (або СOM-порт) (рис. 3.1), контакти якого мають
таке призначення: 1 — виявлення несучого сигналу; 2 — вхiд
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приймача; 3 — вихiд передавача; 4 — готовнiсть послiдовного
порту до встановлення з’єднання; 5 — сигнальне заземлення;
6 — готовнiсть периферiйного пристрою до встановлення з’єд-
нання; 7 — запит обмiну даними, готовнiсть до прийому; 8 —
готовнiсть до передачi периферiйного пристрою; 9 — iндика-
тор виклику. Логiчнiй одиницi вiдповiдає напруга вiд −3 до
−25 В, логiчному нулю — вiд +3 до +25 В; обмiн даними мо-
же вiдбуватися з використанням будь-якої швидкостi з набору
50, 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400,
57600 та 115200 бiт/с.

Iншими прикладами стандартних iнтерфейсiв є унiверсаль-
ний за призначенням USB-порт, Centronics (паралельний LPT-
порт, переважно використовується для пiд’єднання принте-
рiв), PS/2 тощо; iснують також спецiалiзованi iнтерфейси, при-
значенi для пiдключення унiкальних ПП.

Проте для органiзацiї взаємодiї мiж незалежними об’єкта-
ми визначення лише фiзичного iнтерфейсу недостатньо. Не-
обхiдно також означити формат i набiр повiдомлень, якими
цi об’єкти можуть обмiнюватися, та правила, якi визначають
логiку обмiну, тобто необхiдно реалiзувати ще й логiчний iн-
терфейс. У випадку використання COM-порту для визначе-
ння формату необхiдно задати кiлькостi бiтiв даних та сто-
пових бiтiв, наявнiсть чи вiдсутнiсть бiта перевiрки парностi.
Набiр повiдомлень залежить вiд конкретного периферiйного
пристрою, який пiдключається до даного фiзичного iнтерфей-
су. Наприклад, до RS-232 може приєднуватись осцилограф
GDS-806/810/820/840; в цьому випадку бiти даних iнтерпре-
туються як бiти ASCII1-символiв, периферiйний прилад спри-
ймає стандартнi команди, що складаються iз заголовкiв (пере-
важно, англiйських слiв) та за необхiдностi параметрiв, пiсля
чого надсилає вiдповiдi з подiбною структурою. У випадку,
коли периферiйним пристроєм є мультиметр UT-70B, реалi-

1ASCII (American Standard Code for Information Interchange) — одна з
найпоширенiших схем кодування; використовує 7 або 8 бiтiв на символ,
розроблена у 1968 р. для стандартизацiї передачi даних.
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зується однобiчна передача iнформацiї: мультиметр постiйно
передає данi у виглядi пакета з 11 байтiв, якi також збiгаю-
ться з ASCII-символами, але серед них зустрiчаються лише
цифри та символи кiнця рядка i повернення каретки; чоти-
ри цифри збiгаються з показами на дисплеї, решта кодують
режим вимiрювань та вибраний дiапазон.

Ще одним, стандартним пристроєм, що може бути приєд-
наний за допомогою COM-порту є манiпулятор типу мишi;
зрозумiло, що в цьому випадку логiчний iнтерфейс суттєво
вiдрiзнятиметься вiд згаданих вище. Iншим яскравим прикла-
дом, коли одному фiзичному iнтерфейсу вiдповiдають декiль-
ка логiчних може бути USB-порт, за допомогою якого реалi-
зується взаємодiя комп’ютера з величезною кiлькiстю пери-
ферiйних пристроїв рiзноманiтного призначення.

Фiзичний та логiчний iнтерфейси сумiсно визначають все,
що необхiдно для органiзацiї взаємодiї незалежних об’єктiв;
цей весь набiр характеристик, параметрiв та процедур нази-
вають одним словом — iнтерфейс.

Рис. 3.2. Схема взаємодiї комп’ютер—периферiйний пристрiй

В комп’ютерi iнтерфейс реалiзується за допомогою при-
строю, який називається контроллером або iнтерфейсною кар-
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тою (платою) та спецiальної програми, яка називається драй-
вером периферiйного пристрою. В самому ПП iнтерфейс пе-
реважно реалiзується лише за допомогою контроллера, хо-
ча у пристроях нового поколiння все частiше зустрiчаються
програмно-керованi контролери. Орiєнтовна схема взаємодiї
комп’ютер—ПП наведена на рис. 3.2. У випадку, коли якiйсь
програмi треба скористатися послугами периферiйного при-
строю, вона надсилає запит операцiйнiй системi; та, в свою
чергу, звертається до драйвера ПП. Пiд керуванням драйве-
ра вiдбувається завантаження необхiдних команд або даних у
буфер iнтерфейсної карти, пiсля чого ця iнформацiя по лiнiям
зв’язку потрапляє у буфер контроллера ПП. Надалi пристрiй
виконує певнi дiї вiдповiдно до правил логiчного iнтерфейсу,
виконуючи поставлене перед ним завдання.

Рис. 3.3. Схема використання вiддаленого ПП

Якщо виникає необхiднiсть користувачу одного комп’юте-
ра скористатися пристроєм, пiд’єднаним до iншого, то послi-
довнiсть дiй трохи ускладнюється (рис. 3.3). Програма, що ви-
конується на одному комп’ютерi (ПРОГРАМА 1 на КОМП’Ю-
ТЕРI 1) не може отримати безпосереднiй доступ до ресурсiв
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iншого комп’ютера (ПП, з’єднаного з портом КОМП’ЮТЕ-
РА 2). До речi, у даному випадку слово «ресурс» означає не
лише зовнiшнi пристрої, але й жорсткi диски, що входять до
складу iншого комп’ютера, файли, якi на них розташованi то-
що. Доступ може бути органiзований лише з використанням
певної промiжної ланки, а саме, операцiйної системи або про-
грами, якi належать комп’ютеру-власнику ресурсiв.

Отже, ПРОГРАМА 1 формує запит спецiального формату
i передає його операцiйнiй системi КОМП’ЮТЕРА 1; остан-
ня звертається до драйвера iнтерфейсної карти, що вiдповiд-
ає за можливiсть поєднання рiзних комп’ютерiв мiж собою i
називається мережевий адаптер. В результатi запит переси-
лається мережевому адаптеру КОМП’ЮТЕРА 2 i за участю
драйвера мережевого адаптера цього комп’ютера передається
ОС. Далi запит може потрапити до ПРОГРАМИ 2, пiсля чого
виконується послiдовнiсть дiй, описана вище, або операцiйна
система одразу звертається до драйвера ПП. Зрозумiло, що
запити, якi передаються по каналах зв’язку мiж комп’ютера-
ми можуть мiстити як команди, так i данi.

Взаємодiя комп’ютерiв, об’єднаних у одну мережу, дуже
схожа за своїм механiзмом до процесу взаємодiї комп’ютер–
вiддалений ПП: так само мiж програмами, що виконуються
на рiзних комп’ютерах, вiдбувається обмiн повiдомленнями
за участю ОС, драйверiв мережевих адаптерiв та самих ада-
птерiв. Чи не єдиною вiдмiннiстю, яку варто зауважити, є те,
що активну роль iнiцiатора контакту та генератора команд
можуть вiдiгравати обидва учасники зв’язку.

З iншого боку, зрозумiло, що для забезпечення взаємопо-
розумiння прикладних програм, якi беруть учать у зв’язку,
необхiдно чiтко обумовити формати повiдомлень та логiку їх
обробки, тобто фактично створити «мову спiлкування». Во-
дночас потреба в мережевому доступi може виникати у кори-
стувачiв багатьох програм, наприклад, браузера, текстового
редактора, графiчного редактора, системи керування базою
даних тощо. Очевидно, що нерацiонально «змушувати вивча-
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ти мережеву мову» кожну з програм, бiльш ефективно ця за-
дача буде розв’язуватись спецiалiзованими програмними мо-
дулями, якi називаються клiєнт та сервер. Клiєнт — модуль,
призначений для формування повiдомлень-запитiв до вiдда-
лених комп’ютерiв вiд рiзних програм, а також прийому ре-
зультатiв та їх передачi вiдповiдним програмам. Сервер —
модуль, який постiйно очiкує появи з мережi запитiв вiд клi-
єнтiв та, прийнявши запит, намагається його виконати, само-
стiйно або за участю локальної ОС; один сервер може вико-
нувати (послiдовно чи одночасно) запити декiлькох клiєнтiв.
Клiєнт та сервер зазвичай входять до складу мережевої опе-
рацiйної системи (МОС).

Рис. 3.4. Схема мiжкомп’ютерної взаємодiї

Орiєнтовна схема взаємодiї двох комп’ютерiв показана на
рис. 3.4. Стрiлки вказують напрямок поширення запиту у ви-
падку, коли ПРОГРАМА 1, локалiзована на КОМП’ЮТЕРI 1,
намагається скористатися ресурсами КОМП’ЮТЕРА 2 або
звернутися до ПРОГРАМИ 2, яка там виконується. Для того,
щоб програми КОМП’ЮТЕРА 2 могли скористатися ресурса-
ми КОМП’ЮТЕРА 1, клiєнт i сервер присутнi в обох МОС.
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Корисною та зручною властивiстю МОС є здатнiсть розрi-
зняти запити, спрямованi до локальних ресурсiв вiд запитiв,
призначених вiддаленим. В цьому випадку, прикладнi програ-
ми звiльняються не лише вiд обов’язку «вчити мову», але й
вiд необхiдностi вмiти вiдрiзняти «свої» та «чужi» ресурси
(жорсткi диски, файли, принтери, веб-камери тощо): програ-
ма має справу лише з повним списком пристроїв, вибираючи
з нього будь-який i використовуючи при цьому однаковi ко-
манди. Пiсля цього спецiалiзований програмний модуль, який
називається редиректор, розпiзнає, а за необхiдностi й пере-
правляє запит на вiддалений комп’ютер. Нерiдко реалiзацiю
цiєї функцiї стосується обов’язкiв клiєнтського модуля, тобто
вважають що редиректор є частиною клiєнта.

Зауважимо, що термiни «клiєнт» та «сервер» використо-
вуються не лише для позначення програмних модулiв, але й
цiлих комп’ютерiв, що входять до складу мережi. Саме в та-
кому значеннi ми вже зустрiчалися з цими термiнами у пара-
графi 1.2 при розглядi типiв комп’ютерних мереж. В цьому
сенсi комп’ютер, який переважно надає свої ресурси iншим,
називається сервером, а той, що ресурси переважно споживає
— клiєнтом. Iнодi один комп’ютер може водночас виконувати
роль i клiєнта, i сервера, роте це трапляється зазвичай лише
в малих мережах. Найчастiше сервери спецiалiзуються на ви-
конаннi певного кола задач, що i вiдображається в їх назвi.
Деякi приклади серверiв наведено в табл. 3.1.

Таблиця 3.1. Приклади серверiв
Назва сервера Призначення

Файловий
сервер

Мережеве сховища iнформацiї; основна задача —
надiйне збереження даних та забезпечення до них
постiйного доступу; у випадку пошкодження фай-
лiв — їх вiдновлення

Прiнт-сервер Посередник мiж комп’ютерами та принтерами, якi
приєднанi безпосередньо до його портiв
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Продовження табл. 3.1
Назва сервера Призначення

Веб-сервер Надає iнформацiю через Iнтернет шляхом переда-
чi статичних та динамiчних веб–сторiнок (файлiв
особливого формату, побудованих з використанням
мови гiпертекстової розмiтки); в останньому випад-
ку виконує операцiї зi створення сторiнок

DNS-сервер Забезпечує працездатнiсть мережi завдяки встанов-
ленню вiдповiдностi мiж доменними iменами та IP-
адресами

Сервер
бази даних

За допомогою спецiальних програм обслуговує базу
даних, вiдповiдає за повноту та збереження даних,
якi там мiстяться; забезпечує виконання операцiй
зчитування та запису при доступi клiєнтiв до iн-
формацiї

Аудiо-,
вiдео-сервер

Забезпечують мультимедiйнi можливостi веб-
сайтiв, дозволяючи користувачам мати доступ
до аудiо- чи вiдеопотокiв за допомогою модулiв
веб-браузерiв; особливiстю є реалiзацiя саме по-
токових технологiй, на вiдмiну вiд файл-серверiв,
якi дозволяють отримати доступ i до файлiв, що
мiстять аудiо- чи вiдеозаписи (напр., в .mp3 чи .avi
форматах)

Поштовий
сервер

Керує потоком електронних повiдомлень

Факс-сервер Забезпечує альтернативний спосiб доступу до ком-
п’ютерної мережi за допомогою факсимiльних при-
строїв

Чат-сервер Дозволяє користувачам обмiнюватися повiдомлен-
нями в режимi реального часу

FTP-сервер Забезпечує доступ до файлiв використовуючи спе-
цiальний протокол обмiну даними; один з варiантiв
файлового сервера

Проксi-сервер Розмiщується мiж клiєнтом та зовнiшнiм сервером,
вiдстежує та перехоплює запити, спрямованi назов-
нi сегмента мережi, та тi, якi надходять у цей се-
гмент ззовнi (напр., з Iнтернету) з метою їх фiль-
трацiї, пiдвищення продуктивностi та безпеки, су-
мiсного використання мiжмережевих з’єднань

DHCP-сервер Розподiляє в мережi IР-адреси та забезпечує вузли
iншими конфiгурацiйними параметрами.
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3.2. Стек проколiв

Розглянемо шлях розв’язання складної задачi щодо орга-
нiзацiї взаємодiї мiж пристроями в мережi трохи детальнi-
ше. Для вирiшення складних задач iснують стандартнi унi-
версальнi прийоми, одним з яких є декомпозицiя — науковий
метод, який дозволяє замiнити розв’язання однiєї великої за-
дачi розв’язанням набору менших та простiших задач, взає-
мопов’язаних мiж собою. Фактично, декомпозицiя полягає у
роздiленнi будь-якої системи (матерiального об’єкта, проце-
су, явища, поняття тощо) на окремi взаємопов’язанi модулi
(пiдсистеми), кожний з яких, у свою чергу, також може бути
роздiлений (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Iлюстрацiя до методу декомпозицiї

Зрозумiло, що пiд час такого подiлу необхiдно враховувати
структуру вихiдної системи, а також провести чiтке визначе-
ння функцiй кожного з модулiв та порядок їх взаємодiї мiж
собою (визначити мiжмодульнi iнтерфейси). Внаслiдок тако-
го логiчного спрощення з’являється можливiсть незалежного
тестування, розробки та модифiкацiї модулiв. Зокрема будь-
коли метод розв’язання кожної з пiдзадач може бути моди-
фiкований навiть до невпiзнанностi. Якщо йдеться про ЗА-
ДАЧУ V (рис. 3.5), то достатньо лише забезпечити збережен-
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ня порядку її взаємодiї з ЗАДАЧАМИ II, VI та VIII, тодi як
внутрiшню структуру власного розв’язання можна видозмi-
нювати без необхiдностi будь-яких iнших модифiкацiй решти
модулiв. Це нагадує принцип iнкапсуляцiї, який широко вико-
ристовується в об’єктному програмуваннi.

Рис. 3.6. Багаторiвневий пiдхiд

Наступним кроком у роз-
витку iдеї декомпозицiї є ба-
гаторiвневий пiдхiд. Вiдпо-
вiдно до цього прийому пi-
сля розбиття вихiдної задачi
на множину окремих моду-
лiв вiдбувається групування
цих модулiв по окремих рiв-
нях та упорядкування рiв-
нiв у iєрархiчну структуру
(рис. 3.6). Iєрархiчнiсть озна-
чає, що для кожного промi-
жного рiвня можна вказати
сусiднi — вищий та нижчий
рiвнi. Критерiєм поєднання
модулiв в одному рiвнi є те,
що вони повиннi взаємодiя-
ти лише з модулями цього
ж рiвня, а також сусiднiх —
нижчого та вищого; причому
модулi одного рiвня можуть
звертатися iз запитами (завданнями) лише до модулiв ниж-
чого рiвня, тодi як результати їх роботи передаються лише
сусiдньому, вищому рiвню. З цим пiдходом пов’язане поняття
мiжрiвневого iнтерфейсу (iнтерфейсу послуг), що визначає
набiр функцiй, якi нижчий рiвень надає вищому. Iєрархiчна
декомпозицiя передбачає чiтке визначення не тiльки функцiй
та iнтерфейсiв окремих модулiв, але й кожного з рiвнiв.

Багаторiвневий пiдхiд дозволяє розробляти, тестувати та
модифiкувати кожний рiвень незалежно; крiм того, рухаю-
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чись вiд бiльш низького рiвня до бiльш високого, можна пе-
реходити до все бiльш абстрактного, а отже, i бiльш простого
представлення вихiдної задачi. Такий пiдхiд використовується
i при реалiзацiї мережевої взаємодiї. Однак в цьому випадку
iснує особливiсть, пов’язана з тим, що у процесi обмiну повi-
домленнями беруть участь щонайменше два учасники, i то-
му слiд органiзувати узгоджену роботу двох iєрархiчно стру-
ктурованих апаратних та програмних засобiв. Це передбачає
прийняття великої кiлькостi угод на всiх рiвнях, якi мають за-
безпечувати вирiшення всього спектра пiдзадач вiд передачi
бiтiв iнформацiї до обслуговування користувачiв мережi.

Рис. 3.7. Особливостi багаторiвневого пiдходу при мережевiй
взаємодiї

Розглянемо рис. 3.7. Кожний рiвень пiдтримує iнтерфейси
двох типiв: а) з нижчим та вищим рiвнем своєї iєрархiї; б) з
комунiкацiйними засобами iншого учасника iнформацiйного
обмiну, якi мають такий самий ранг (розташованi на такому
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ж рiвнi) iєрархiї. Iнтерфейси другого типу мають свою окре-
му назву — протокол, тодi як першого називаються власне
iнтерфейсом. Тобто протокол — це одноранговий iнтерфейс.

Зазвичай протоколи нижнiх рiвнiв реалiзуються комбiнацi-
єю апаратних та програмних засобiв, протоколи верхнiх рiвнiв
— лише програмним чином. Iєрархiчно органiзований набiр
протоколiв, достатнiй для органiзацiї взаємодiї вузлiв у мере-
жi, називається стеком протоколiв. На рис. 3.7 стек утворю-
ється протоколами 1A− 1B, 2A− 2B . . . NA−NB.

З розвитком мережевих технологiй було розроблено безлiч
протоколiв, що вiдповiдають за взаємодiю рiвнiв зi схожими
функцiями, i рiзних стекiв протоколiв. При порiвняннi прото-
колiв мiж собою необхiдно враховувати: а) логiку їх роботи;
б) якiсть програмної та апаратної реалiзацiї; в) рацiональнiсть
розподiлу функцiй мiж протоколами рiзних рiвнiв; г) якiсть
визначення iнтерфейсiв. Фактично, два останнi пункти визна-
чають добротнiсть всього стека.

Протокол є певною угодою. Проте не обов’язково вiн по-
винен бути стандартним, хоча зазвичай намагаються викори-
стовувати саме такi. Зауважимо, що слово «стандарт» в да-
ному випадку є певною пасткою: стандарти бувають фiрмовi,
окремих комiтетiв та об’єднань, нацiональнi або мiжнароднi.
Деякi стандарти, розвиваючись, можуть переходити з однiєї
категорiї в iншу. Зокрема, фiрмовi стандарти, якi використо-
вуються у продукцiї, що отримала широке розповсюдження,
можуть стати мiжнародними спочатку де-факто, а потiм i де-
юре. Наприклад, стандарт Ethernet, який сьогоднi фактично
є мiжнародним стандартом локальних мереж, спочатку був
розроблений саме як фiрмовий.

3.3. Модель OSI

Наприкiнцi 70-х рокiв ХХ ст. у свiтi iснувала велика кiль-
кiсть стекiв комунiкацiйних протоколiв, найпопулярнiшими з
яких можна назвати DECnet, TCP/IP, SNA. Таке рiзноманiт-
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тя спричинило появу проблеми сумiсностi пристроїв, виготов-
лених рiзними виробниками. Один iз запропонованих шляхiв
її розв’язання полягав у загальному переходi до використа-
ння єдиного стека, спецiально створеного з урахуванням не-
долiкiв всiх iснуючих. У 1977—1984 рр. за участю ряду мiж-
народних органiзацiй (International Organization for Standardi-
zation, International Telecommunications Union та iн.) була роз-
роблена так звана стандартна модель взаємодiї вiдкритих си-
стем (Open System Interconnection, OSI). Ця модель вiдiграла
значну роль у розвитку комп’ютерних мереж. Її призначення
— узагальнене представлення засобiв мережевої взаємодiї; во-
на розроблялась як певна унiверсальна мова мережевих спе-
цiалiстiв, i тому її ще називають довiдниковою моделлю.

Рис. 3.8. Взаємне розта-
шування рiвнiв у моделi

OSI

Основне призначення моделi OSI
— визначення рiвнiв взаємодiї у
мережах з комутацiєю пакетiв, а
саме стандартних назв цих рiвнiв
i функцiй, якi кожний з них по-
винен виконувати. Зауважимо, що
модель OSI не мiстить описiв реа-
лiзацiй конкретного набору прото-
колiв. Згiдно з цiєю моделлю зада-
ча забезпечення зв’язку в мережах
комутацiї пакетiв розбивається на
сiм рiвнiв: прикладний, представ-
лень, сеансовий, транспортний, ме-
режевий, канальний та фiзичний2

— рис. 3.8. Кожний рiвень вiдпо-
вiдає своєму, цiлком визначеному
аспекту взаємодiї мережевих пристроїв.

2За аналогiєю до мнемонiчного правила запам’ятовування кольорiв спе-
ктра у цьому випадку допомiжне словосполучення може мати такий ви-
гляд: «Футбольну Команду Марно Тренувати Серед Поораного Поля»
— «Фiзичний – Канальний – Мережевий – Транспортний – Сеансовий –
Представлень – Прикладний»
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Рис. 3.9. Схема мережевої взаємодiї згiдно з моделлю OSI

Розглянемо, як у iдеалiзованому випадку мають взаємодi-
яти рiзнi вузли вiдповiдно до моделi OSI. Нехай ПРОГРА-
МА I, яка виконується на КОМП’ЮТЕРI 1, має необхiднiсть
надiслати повiдомлення ПРОГРАМI II, яка працює на КОМ-
П’ЮТЕРI 2 — рис. 3.9. Загалом повiдомлення може мiсти-
ти лише iнформацiю, а може i забезпечувати реалiзацiю пев-
ного мiжпрограмного протоколу взаємодiї, використовуючи
так званий прикладний програмний iнтерфейс (Application
Program Interface, API). Але у будь-якому випадку згiдно з
iдеальною схемою моделi OSI ПРОГРАМА I може звернутися
iз запитом щодо передачi свого повiдомлення лише до найви-
щого, прикладного рiвня власного вузла. Це нагадує ситуацiю,
коли одна людина хоче щось повiдомити iншiй, пише листа,
але пiсля цього не власноруч передає його адресату, а вкидає
у поштову скриньку, доручаючи поштовiй службi доправи-
ти повiдомлення. Пiсля отримання запиту i використовуючи
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iнформацiю, яка в ньому мiститься, програмне забезпечення
прикладного рiвня КОМП’ЮТЕРА 1 формує повiдомлення
стандартного формату, адресоване прикладному рiвню КОМ-
П’ЮТЕРА 2. Це нове повiдомлення буде мiстити вихiдне по-
вiдомлення ПРОГРАМИ I, а також службову iнформацiю, за
допомогою якої i реалiзується протокол взаємодiї прикладних
рiвнiв. Вихiдне повiдомлення буде розмiщуватись у так зва-
ному полi даних, службова iнформацiя — у заголовку та (мо-
жливо) кiнцiвцi. Серед службової iнформацiї, зокрема, мiсти-
ться вказiвка прикладному рiвню КОМП’ЮТЕРА 2, що саме
необхiдно зробити зi вмiстом поля даних.

В стандартах моделi ISO для позначення одиницi обмiну
даними в межах протоколiв рiзних рiвнiв використовують за-
гальну назву — протокольна одиниця даних (Protocol Data
Unit, PDU). На практицi для позначення iнформацiйних по-
вiдомлень мiж певними рiвнями стека зазвичай використову-
ють спецiальнi назви: повiдомлення, кадр, фрейм, пакет, дей-
таграма, сегмент тощо. Деякi них закрiпленi в описi певного
стандарту, використання iнших є просто традицiйним. Отже,
PDU мiстить заголовок, поле даних та кiнцiвку.

Повернемось до схеми взаємодiї. Пiсля формування свого
повiдомлення прикладний рiвень передає його вниз по стеку,
на рiвень представлень. Програмне забезпечення цього рiв-
ня, спираючись на данi заголовка прикладного рiвня, формує
шляхом додавання власної службової iнформацiї PDU рiвня
представлень, адресоване рiвню представлень КОМП’ЮТЕ-
РА 2, i для його пересилки звертається iз запитом до сеансово-
го рiвня. На сеансовому рiвнi, використовуючи данi, отриманi
вiд рiвня представлень, формується вiдповiдна протокольна
одиниця даних, спрямована аналогiчному рiвню кiнцевого ву-
зла, i передається далi. Дiї повторюються, аж доки повiдом-
лення не досягає найнижчого, фiзичного рiвня, серед фун-
кцiй якого є обов’язок передачi вiдповiдного сигналу по лiнiях
зв’язку комп’ютеру-адресату. Зауважимо, що на цей час вихi-
дне повiдомлення доповнюється заголовками (i за необхiдно-
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стi кiнцiвками), якi мiстять службову iнформацiю протоко-
лiв усiх семи рiвнiв. Це нагадує вiдому iграшку «матрьошку»
(рис. 3.10): PDU нижчого рiвня розмiщується у полi даних
PDU сусiднього, вищого рiвня.

Рис. 3.10. Схема мiжкомп’ютерної взаємодiї

Пiсля того, як повiдомлення (PDU фiзичного рiвня) по ме-
режi потрапляє на вхiдний iнтерфейс КОМП’ЮТЕРА 2, во-
но приймається його фiзичним рiвнем, обробляється вiдпо-
вiдно до отриманої службової iнформацiї, пiсля чого поле да-
них та (можливо) певна додаткова iнформацiя передається
на канальний рiвень. Далi повiдомлення послiдовно пiдiйма-
ється з рiвня на рiвень. На кожному з рiвнiв аналiзується та
оброблюється заголовок цього рiвня, виконуються вiдповiднi
функцiї, пiсля чого цей заголовок видаляється, а повiдомле-
ння передається вищому рiвню. Iншими словами, на кожно-
му рiвнi витягується «матрьошка» меншого розмiру, причому
процес регламентується тим, що нанесено на поверхню «ма-
трьошки» бiльшого розмiру. Нарештi, вихiдне повiдомлення
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ПРОГРАМИ I потрапляє до ПРОГРАМИ II вiд прикладного
рiвня КОМП’ЮТЕРА 2.

Зi схеми видно, що хоча однаковi за iєрархiєю рiвнi рiзних
вузлiв у межах протоколу спiлкуються лише мiж собою, про-
те безпосередньо взаємодiють лише фiзичнi рiвнi, для iнших
iнформацiйний обмiн забезпечується посередниками — прото-
колами нижчих рiвнiв.

Зауважимо, що розглянута вище схема спрощена. Напри-
клад, повiдомлення вищого рiвня перед розмiщенням у полi
даних нижчого може попередньо бути перетворене згiдно з
певними правилами. Зокрема, воно може бути роздiлене на
декiлька частин, кожна з яких перенесеться в окремiй PDU.
На вiдповiдному рiвнi кiнцевого вузла перед передачею наго-
ру повiдомлення буде вiдновлено. Тобто функцiєю певних рiв-
нiв може бути пакетизацiя отриманої iнформацiї. Крiм того,
на практицi багато стекiв комунiкацiйних протоколiв, пору-
шуючи принципи моделi OSI, дають можливiсть програмам
звертатися безпосередньо до сервiсiв (служб) бiльш нижчих
рiвнiв, а не лише прикладного. Розглянемо функцiї рiвнiв мо-
делi OSI бiльш детально.

Рис. 3.11. Основна функцiя фiзи-
чного рiвня моделi OSI

Фiзичний рiвень (physi-
cal layer). Цей рiвень без-
посередньо має справу з
передачею i прийомом по-
току даних по фiзичних
каналах зв’язку. На фiзи-
чному рiвнi не проводи-
ться аналiз змiсту iнфор-
мацiї, що передається, во-
на розглядається як одно-

рiдний потiк бiтiв, який треба передати (отримати) без спотво-
рень по фiзичних каналах вiдповiдно до заданого iнтервалу
мiж сусiднiми бiтами (рис. 3.11). Фактично, це i є основною
задачею, для її успiшного виконання необхiдно реалiзувати
такi функцiї, як формування електричних або оптичних си-
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гналiв, кодування (модуляцiя) iнформацiї, синхронiзацiя. До
опису протоколу буде входити iнформацiя про характеристи-
ки фiзичного каналу (напр., тип кабелю, його хвильовий опiр,
максимальна довжину сегмента тощо), про параметри еле-
ктричних (оптичних) сигналiв (крутизна фронтiв iмпульсiв,
рiвнi напруги чи струму, якi використовуються, швидкiсть
передачi), спосiб кодування, тип роз’ємiв i призначення ко-
жного контакту. Цей рiвень повинен виконуватися абсолютно
на всiх пристроях, приєднаних до мережi; реалiзацiя вiдбува-
ється апаратно; на комп’ютерi цi функцiї можуть виконувати
мережевий адаптер або послiдовний порт. Прикладом може
бути специфiкацiя 10Base-T технологiї Ethernet.

Канальний рiвень (data link layer). Цей рiвень, як i всi на-
ступнi, оперує з даними, тобто послiдовнiсть нулiв та одиниць
для його служб має певний змiст; PDU зазвичай називається
кадр (frame).

У випадку, коли мережа має типову топологiю, а до таких
мереж належать переважна бiльшiсть локальних, то основна
задача канального рiвня полягає у забезпеченнi доправляння
кадра мiж будь-якими вузлами мережi. За вiдсутностi регу-
лярної топологiї (що може спостерiгатися у WAN) цей рiвень
повинен забезпечити доправляння кадра мiж двома сусiднiми
вузлами, сполученими iндивiдуальною лiнiєю зв’язку.

Рис. 3.12. Основнi iнтерфейснi функцiї
канального рiвня пiд час передачi (а) та

прийому (б) iнформацiї

Вiдповiдно до ба-
гаторiвневого пiд-
ходу канальний рi-
вень повинен пiд-
тримувати iнтерфей-
си з нижчим, фi-
зичним, i вищим,
мережевим, рiвня-
ми (рис. 3.12). На-
приклад, пiд час
передачi, вiд мере-
жевого рiвня надходить iнформацiйний пакет i вiдомостi про
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адресата, пiсля чого на канальному рiвнi вiдбувається iнка-
псуляцiя пакета у поле даних кадра i заповнення заголовка,
зокрема адресою призначення. Для фiксацiї межi кадра на
його початку та, можливо, в кiнцi розмiщуються спецiальнi
сигнальнi послiдовностi бiтiв. При прийомi кадр видiляється з
потоку бiтiв вiд фiзичного рiвня, перевiряється, чи саме дано-
му вузлу адресована iнформацiя, пiсля чого виокремлюється
iнформацiйний пакет i передається на мережевий рiвень.

Якщо в мережi використовується роздiлене середовище, то
функцiї реалiзацiї доступу до нього також покладаються на
канальний рiвень. Тобто перед передачею кадра на фiзичний
рiвень, на канальному повинна бути виконана перевiрка до-
ступностi фiзичних каналiв. Окрiм того, протоколи каналь-
ного рiвня повиннi мiстити методи визначення чи запобiгання
колiзiй. Iнодi всi функцiї, що пов’язанi з використанням роз-
дiленого середовища, видiляють у окремий пiдрiвень — так
званий МАС-пiдрiвень, або пiдрiвень керування доступу до
середовища (Media Access Control). Тодi решта функцiй ка-
нального рiвня належать до LLC-пiдрiвня, тобто керування
логiчним з’єднанням (Logical Link Control).

Ще однiєю задачею канального рiвня є виявлення поми-
лок. Для цього при створеннi кадра у нього вноситься до-
даткова службова iнформацiя, яка називається контрольною
сумою або контрольною послiдовнiстю кадра (Frame Check
Sequence, FCS). FCS обчислюється за вiдомим алгоритмом
як функцiя вiд усiх бiтiв кадра. На канальному рiвнi вузла-
отримувача контрольна сума розраховується знову i, пiсля по-
рiвняння розрахованої та отриманої величин, робиться висно-
вок про наявнiсть спотворень даних пiд час їх руху по мережi.
Зазначимо, що iснують способи розрахунку FCS, якi дозволя-
ють окрiм виявлення факту наявностi помилки також виправ-
ляти певнi з них (див. параграф 5.2). До функцiй канального
рiвня може входити також виправлення помилок шляхом по-
вторної пересилки ушкоджених кадрiв, але це не обов’язково.
Зокрема, реалiзацiя цiєї функцiї вiдсутня в мережах Ethernet,
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Token Ring, FDDI, Frame Relay.
Функцiї канального рiвня реалiзуються як програмно, так

i апаратно на кiнцевих вузлах, мостах, комутаторах та мар-
шрутизаторах. У комп’ютерах завдання цього рiвня вирiшую-
ться спiльними зусиллями мережевих адаптерiв, їх драйверiв
та спецiальних модулiв ОС. Наприклад, для реалiзацiї LLC-
пiдрiвня в ОС Windows XP використовується модуль NDIS,
який спiльно використовується всiма мережевими картами та
драйверами. Безпосереднiй розподiл обов’язкiв мiж адапте-
ром та драйвером визначається виробником, однак зазвичай
для клiєнтських комп’ютерiв значна частина роботи покла-
дається на драйвер, що призводить до здешевлення карти та
пiдвищення завантаження центрального процесора; для сер-
верних комп’ютерiв адаптери, навпаки, комплектуються вла-
сними процесорами i виконують бiльшу частину роботи.

Прикладом протоколу канального рiвня може бути прото-
кол Ethernet.

Мережевий рiвень (network layer). Першочергова задача
мережевого рiвня — створення єдиної транспортної системи,
яка здатна об’єднати мережi з рiзними принципами передачi
повiдомлень та довiльною топологiєю; називається така си-
стема складеною мережею. PDU мережевого рiвня називає-
ться пакет (packet), i тому iншими словами основна функцiя
мережевого рiвня може бути сформулювана як забезпечення
доправляння пакета мiж будь-якими вузлами мережi з довiль-
ною топологiєю та мiж будь-якими пiдмережами, що входять
до складеної. Основна складнiсть цього завдання пов’язана з
тим, що у кожнiй пiдмережi можуть використовуватися вла-
снi способи адресацiї, формати кадрiв та логiка роботи прото-
колiв канального рiвня, i тому для їх поєднання необхiднi до-
датковi засоби, якi i забезпечує мережевий рiвень — рис. 3.13.

Згiдно з принципом декомпозицiї реалiзацiя основної за-
дачi може бути розбита на декiлька пiдзадач. Зрозумiло, що
для того, аби протоколи мережевого рiвня змогли доставляти
пакети будь-якому вузлу складеної мережi, то цi вузли повин-
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нi мати окрiм адрес, призначених на канальному рiвнi, ще й
адреси, унiкальнi в межах всiєї складеної мережi — так званi
мережевi або глобальнi адреси. Тобто одна з функцiй рiвня
— мережева адресацiя.

Рис. 3.13. Основна функцiя мере-
жевого рiвня моделi OSI

Для передачi пакета
необхiдно також визначи-
ти шлях, яким вiн бу-
де рухатися, тобто мар-
шрут. Зазвичай це завда-
ння вирiшується за допо-
могою побудови та ана-
лiзу спецiальних таблиць
(дет. див. параграф 6.7).
Функцiя збору iнформа-
цiї про топологiю мiжме-
режевих зв’язкiв та ви-
бору маршруту покладає-
ться на так званi прото-
коли маршрутизацiї (Routing Protocols).

Окрiм вибору маршруту необхiдно також забезпечити про-
сування пакетiв через мережу; для реалiзацiї цiєї функцiї в
мережевому також видiляють спецiальнi протоколи, якi про-
водять маршрутизацiю (Routed Protocols).

Щодо забезпечення iнтерфейсiв з вищим та нижчим рiвня-
ми зауважимо таке. Данi, якi необхiдно передати через скла-
дену мережу, потрапляють на мережевий рiвень вiд транс-
портного; пiсля цього вони споряджаються заголовком мере-
жевого рiвня, формат якого не залежить вiд форматiв кадрiв
канального рiвня i мiстить, окрiм iншого, мережеву адресу
призначення цього пакета. Окрiм самого пакета на канальний
рiвень також передається канальна адреса наступного вузла,
куди повинен потрапити пакет; для її отримання на основi
мережевої адреси також використовуються спецiальнi прото-
коли, якi називаються протоколами розрiзнення адрес.

Функцiї мережевого рiвня реалiзуються за допомогою не
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лише груп протоколiв, але й спецiальних пристроїв — маршру-
тизаторiв. Маршрутизатор має декiлька мережевих iнтерфей-
сiв, до кожного з яких може бути приєднана окрема мережа.
В такому випадку кожний iнтерфейс можна вважати вузлом
рiзних мереж i таким чином здiйснюється ще одна з функцiй
мережевого рiвня — фiзичне поєднання мереж. Маршрутиза-
тор може бути створений на базi унiверсального комп’ютера
з декiлькома мережевими картами шляхом програмної реалi-
зацiї вищезазначених протоколiв, але зазвичай це спецiалiзо-
ваний пристрiй.

Рис. 3.14. Принцип побудови
складеної мережi

Таким чином, для зв’яз-
ку мереж необхiдно з’єд-
нати їх маршрутизатора-
ми (рис. 3.14) та встано-
вити програми, якi пiд-
тримують протоколи ме-
режевого рiвня, на кiн-
цевi вузли. Шлях через
складену мережу розби-
вається на дiлянки вiд
одного маршрутизатора до
iншого, кожна з дiлянок
вiдповiдає шляху через
окрему пiдмережу. Вiдповiдно до багаторiвневого пiдходу для
подолання кожного такого етапу використовується канальний
рiвень. Тобто мережевий пакет розмiщується у полi даних
кадра канального рiвня вiдповiдної пiдмережi, а у його за-
головку вказується канальна адреса iнтерфейсу наступного
маршрутизатора. Мережа доправляє кадр з iнкапсульованим
пакетом за вказаною адресою, маршрутизатор добуває пакет
i передає його для подальшого транспортування у наступну
мережу. При цьому пакет запаковується в кадр канального
рiвня цiєї, наступної мережi. Загалом формати кадрiв кожної
з пiдмереж можуть вiдрiзнятися. Ситуацiя чимось нагадує ви-
падок, коли вантаж перед потраплянням до замовника може
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перемiщуватися у багажнику легкового автомобiля, у кузовi
вантажiвки, у трюмi корабля, у вiдсiку лiтака, на багажни-
ку велосипеда тощо. У цьому випадку легковий автомобiль,
вантажiвка, корабель тощо є аналогами кадрiв рiзних за реа-
лiзацiєю мережевих рiвнiв.

Прикладами протоколiв мережевого рiвня можуть бути про-
токол IP (стек TCP/IP) або протокол IPX (стек IPX/SPX).

Транспортний рiвень (transport layer). На цьому рiвнi вiд-
бувається мультиплексування (та зворотнє демультиплексува-
ння) окремих логiчних iнформацiйних потокiв в єдиний потiк
даних (рис. 3.15), що дозволяє декiльком програмам незале-
жно та одночасно використовувати мережу.

Рис. 3.15. Мультиплексування
iнформацiї на транспортному рiвнi

Проте найголовнiшим
завданням є забезпечен-
ня програм та верхнiх рiв-
нiв стека можливiстю пе-
редачi даних з необхiдним
рiвнем надiйностi. «По-
треби» програм залежать
вiд наявностi в них вла-
сних засобiв обробки по-
милок. Тобто до функцiй
транспортного рiвня мо-
жуть входити забезпече-
ння можливостей вiднов-
лення перерваного зв’яз-
ку, виявлення та виправ-
лення помилок передачi,
пов’язаних з викривлен-
ням, втратою чи дублю-
ванням пакетiв. Пiдкре-

слимо, що в цьому випадку, на вiдмiну вiд канального рiв-
ня, йдеться переважно не про помилки при передачi окремих
бiтiв, а про помилки, що пов’язанi з перенесенням iнформацiй-
ного повiдомлення як цiлiсної структури. Певною аналогiєю
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може бути ситуацiя, коли вiд постачальника до виробника свi-
тлофорiв повиннi надходити набори рiзнокольорових скелець.
У цьому випадку пiд час прийому товару повиннi перевiря-
тися вiдсутнiсть трiщин у кожному скельцi (аналог перевiрок
канального рiвня), так i те, щоб кожний набiр складався са-
ме з трьох скелець червоного, жовтого та зеленого кольорiв
(аналог перевiрок транспортного рiвня).

Модель OSI визначає п’ять класiв транспортного сервiсу
вiд найнижчого нульового до найвищого четвертого, якi вiдрi-
зняються якiстю послуг, що можуть надаватися. Вибiр класу
визначається, з одного боку, тим, наскiльки задача забезпече-
ння надiйностi вирiшується самими програмами (вищими про-
токолами), а з iншого — якiстю транспортування даних, яка
забезпечується нижчими протоколами. Якщо якiсть каналiв
передачi висока, то доречно використати один зi спрощених
протоколiв транспортного рiвня нижчого класу, не обтяжено-
го прийомами, орiєнтованими на пiдвищення надiйностi.

Усi протоколи, починаючи з транспортного i вище, реалiзу-
ються програмним чином на кiнцевих вузлах зазвичай за до-
помогою МОС. До протоколiв транспортного рiвня належать,
наприклад, протоколи TCP та UDP (стек TCP/IP), протокол
SPX (стек IPX/SPX).

Узагальнена назва протоколiв фiзичного, канального, ме-
режевого та транспортного рiвня — мережевий транспорт
(або транспортна пiдсистема). Ця назва вiддзеркалює те, що
сукупнiсть цих протоколiв повнiстю вирiшує задачу транспор-
тування повiдомлень. Щодо решти рiвнiв, то вони вирiшують
задачi надання прикладних сервiсiв, використовуючи транс-
портну пiдсистему.

Сеансовий рiвень (session layer). Цей рiвень призначений
для керування дiалогом, зокрема, вiдповiдними протоколами
повинна бути передбачена послiдовнiсть дiй кожної зi сторiн
пiд час встановлення та завершення зв’язку, а також при вiд-
новленнi зв’язку пiсля розриву з’єднання. До функцiй сеансо-
вого рiвня належить, наприклад, визначення режиму обмiну
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повiдомленнями, який може бути дуплексним чи напiвдупле-
ксним; в останньому випадку рiвень повинен фiксувати актив-
ного у даний момент часу учасника дiалогу.

Ще однiєю функцiєю є надання так званих засобiв син-
хронiзацiї сеансу, тобто забезпечення можливостi зберiгати iн-
формацiю про стан дiалогу у виглядi певних контрольних то-
чок, до яких можна повертатися пiсля непередбаченого обри-
ву зв’язку замiсть того, щоб починати iнформацiйний обмiн iз
самого початку. Остання ситуацiя нагадує можливiсть, досту-
пну гравцям переважної бiльшостi не мережевих комп’ютер-
них iгор, а саме: пiсля завершення певного рiвня або й пiд час
його проходження можна «зберегтися», щоб пiсля невдалого
кроку, або пiсля повернення до гри не починати проходження
сценарiю з самого початку.

Зауважимо, що небагато практично реалiзованих стекiв ви-
окремлюють сеансовий рiвень у виглядi окремого протоколу;
вiдповiднi функцiї долучають до протоколiв прикладного або
транспортного рiвня. Проте подiбнi протоколи все ж iснують,
наприклад, ADSP та ASP (стек Apple Talk).

Рiвень представлень (presentation layer). Головне завдан-
ня рiвня — узгодження представлень (синтаксису) даних при
взаємодiї прикладних рiвнiв рiзних систем з метою пiдвище-
ння зрозумiлостi iнформацiї. Наприклад, при передачi цiлих
чисел, якi займають декiлька байтiв, повинен бути узгоджено
порядок їх розташування, для логiчних величин — що саме
вiдповiдає значенням True та False, для рядкiв — тип кодува-
ння (ASCII, EBCDIC, UNIKODE тощо) i символ кiнця рядка.
Крiм того, на рiвнi представлень також може виконуватись
шифрування та дешифрування даних з метою гарантування
безпеки iнформацiйного обмiну. Таким чином, на даному рiв-
нi змiнюється форма iнформацiї без змiни змiсту. У вiдповiд-
ному заголовку може, наприклад, розмiщуватися iнформацiя
про тип кодування чи спосiб шифрування. Прикладом прото-
колу рiвня представлень може бути SSL (стек ТСР/IР).
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Прикладний рiвень (application layer). Iнша назва цього
рiвня — рiвень прикладних програм. Фактично, цей рiвень
складається з набору протоколiв, за допомогою яких рiзно-
манiтнi програми (i вiдповiдно їх користувачi) отримують до-
ступ до мережi та можливiсть працювати з вiддаленими ре-
сурсами, здiйснювати вiддалений запуск програм тощо. Подi-
бнi протоколи надають отриману з мережi iнформацiю про-
грамi у доступному для неї форматi. Також функцiями про-
токолiв прикладного рiвня може бути iдентифiкацiя користу-
вачiв та перевiрка прав доступу. PDU прикладного рiвня на-
зивають повiдомлення (message).

До зазначеного рiвня належить досить багато протоколiв,
наприклад до стека ТСР/IР входять:
FTP (File Transport Protocol) — призначений для передачi
файлiв та папок через Iнтернет;
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) та POP3 (Post Office
Protocol) — забезпечують вiдправлення вихiдної кореспонден-
цiї та доправлення вхiдної, вiдповiдно;
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) — вiдповiдає за переда-
чу з вiддалених серверiв на локальний комп’ютер документiв,
якi мiстять код розмiтки гiпертексту, тобто веб-сторiнки;
TELNET (TErminaL NETwork) — призначений для органiза-
цiї термiнального доступу до вiддаленого вузла за допомогою
обмiну командами в символьному форматi ASCII.

Деякi програми здатнi самостiйно виконувати функцiї цьо-
го рiвня, не звертаючись до послуг окремо функцiонуючих
протоколiв.

Узагальнена коротка характеристика рiвнiв моделi OSI на-
ведена у табл. 3.2. На рис. 3.16 наведено спрощену схему, яка
iлюструє, на яких елементах мережi повиннi бути реалiзова-
нi тi чи iншi рiвнi моделi OSI. Видно, що повний стек реалi-
зується лише на кiнцевих вузлах, в той же час як спецiалi-
зованим вузлам для виконання основних функцiй достатньо
пiдтримувати протоколи одного-трьох нижнiх рiвнiв. Проте
зауважимо, що наведена схема дiйсно спрощена, в реальних
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мережах можуть спостерiгатися вiдхилення вiд такого розпо-
дiлу. Пов’язано це, наприклад, з тим, що бiльшiсть приладiв
можуть керуватися вiддалено, а для цього необхiдно реалiзу-
вати пiдтримку протоколу прикладного рiвня, а отже, i всiх
промiжних. Тому на рис. 3.16 над маршрутизатором пункти-
ром вказанi чотири верхнi рiвнi стека.

Таблиця 3.2. Основнi функцiї рiвнiв в моделi OSI
Рiвень Назва Основнi функцiї

1 Фiзичний

Забезпечення апаратних засобiв для
перенесення потоку бiтiв всерединi
комп’ютерної мережi на електричному та
механiчному рiвнях

2 Канальний

Доправляння даних мiж двома вузлам;
формування кадра; виявлення та виправлення
бiтових помилок; забезпечення доступу до
роздiленого середовища

3 Мережевий

Мережева адресацiя, визначення шляху мiж
початковим та кiнцевим вузлами,
розташованими в рiзних мережах;
маршрутизацiя пакетiв мiж мережами

4 Транспортний

Виявлення та виправлення помилок передачi,
пов’язаних з викривленням, втратою чи
дублюванням пакетiв, мультиплексування
iнформацiйних потокiв

5 Сеансовий
Встановлення, синхронiзацiя та закiнчення
iнформацiйних з’єднань

6 Представлень
Перетворення формату даних, шифрування та
дешифрування

7 Прикладний
Забезпечення вiддаленого доступу,
дотримання синтаксису даних, iдентифiкацiя
користувачiв

Як було зазначено, модель OSI стосується мереж комута-
цiї пакетiв. Щодо мереж комутацiї каналiв, то там також ви-
користовується iєрархiчний багаторiвневий пiдхiд, однак ана-
логiчної довiдникової моделi не iснує. Наприклад, рiзнi типи
телефонних мереж використовують власнi стеки протоколiв,
що вiдрiзняються кiлькiстю рiвнiв та розподiлом функцiй мiж
ними. Ситуацiя ускладнюється ще й через те, що майже у всiх
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сучасних мережах з комутацiєю каналiв такий пiдхiд викори-
стовують лише для передачi даних користувачiв, а пiд час
встановлення з’єднань та для загального керування мережею
застосовують технiку комутацiї пакетiв.

Рис. 3.16. Реалiзацiя рiвнiв моделi OSI на рiзних елементах ком-
п’ютерних мереж; пунктиром показано випадок, коли маршрути-

затор пiдтримує вiддалене керування

3.4. Вiдповiднiсть iснуючих стекiв
протоколiв моделi OSI

Вiдомо, що теорiя i практика часом не збiгаються. Так само
мiж концептуальною моделлю стека протоколiв та його пра-
ктичною реалiзацiєю може iснувати суттєва рiзниця. Зокрема,
розроблено декiлька варiантiв подiлу стека протоколiв на рiв-
нi, причому коло задач кожного з них може вiдрiзнятися вiд
визначених у межах моделi OSI. У бiльшостi випадкiв роз-
робники стекiв протоколiв вiддавали перевагу забезпеченню
щонайбiльшої швидкостi роботи мережi, нехтуючи при цьо-
му принципом абсолютної модульностi. В результатi небагато
стекiв розбито на сiм рiвнiв. Далi розглянемо декiлька попу-
лярних стекiв протоколiв, якi вирiшують задачу мережевої
взаємодiї.
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Стек ТСР/IР . Цей набiр протоколiв розроблений на по-
чатку 70-х рокiв ХХ ст. за iнiцiативи Мiнiстерства оборони
США. У той час вiн був орiєнтований на забезпечення зв’язку
мiж рiзнотипними обчислювальними мережами, зокрема, для
зв’язку ARPAnet з iншими мережами. Значний внесок у роз-
виток стека зроблено в Калiфорнiйському унiверситетi (Бер-
клi, США). Саме там вiдповiднi протоколи були реалiзованi в
однiй з версiй ОС Unix. Спочатку даний стек був розповсю-
джений переважно в мережах, побудованих з використанням
ОС Unix, проте пiзнiше його внесли i в iншi МОС для персо-
нальних комп’ютерiв, такi як NetWare чи Microsoft Windows.
На сьогоднi вiн є найбiльш популярним стеком, зокрема, саме
його використовують у всесвiтнiй мережi Iнтернет.

Подiбне розповсюдження викликане тим, що ТСР/IР ство-
рювався для поєднання мереж, якi вiдрiзняються мiж собою,
i тому має чимало переваг. Зокрема, в межах ТСР/IР вико-
ристовується гнучка система адресацiї та може здiйснювати-
ся фрагментацiя пакетiв, що дозволяє ефективно поєднува-
ти мережi з рiзними довжинами кадра. З iншого боку, цей
стек характеризується пiдвищеними вимогами до ресурсiв як
фiзичних (потребує високопродуктивного обладнання), так i
людських (характеризується складнiстю адмiнiстрування).

Стек з’явився до появи моделi OSI, i тому вiдповiднiсть їх
рiвнiв досить умовна, хоча ТСР/IР також має багаторiвневу
структуру, що складається з чотирьох частин — рис. 3.17.

Найвищий (прикладний) рiвень ТСР/IР вiдповiдає двом
верхнiм рiвням моделi OSI. За довгий час використання на
цьому рiвнi накопичилась велика кiлькiсть протоколiв; на ри-
сунку наведено лише деякi з них.

Другий рiвень (основний, чи транспортний) забезпечує
транспортування iнформацiї по мережi. При цьому викори-
стовуються два протоколи: ТСР (Transmission Control Proto-
col), який працює зi встановленням логiчного каналу i повтор-
ною передачею пакетiв при виявленнi помилок, та UDP (User
Datagram Protocol) — найпростiший дейтаграмний протокол.
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Рис. 3.17. Протоколи стека TCP/IP

Мережевий рiвень (або рiвень iнтернету) забезпечує мар-
шрутизацiю та передачу даних по мережi. Основним прото-
колом є IР (Internet Protocol) — дейтаграмний протокол, що
забезпечує передачу пакетiв мiж мережами. Цей рiвень мi-
стить досить значну кiлькiсть протоколiв, на рис. 3.17 наве-
дено лише частину з них. Наприклад, RIP (Routing Internet
Protocol) є протоколом маршрутизацiї, ICMP (Internet Cont-
rol Message Protocol) призначений для передачi повiдомлень
про помилки, що виникли пiд час поширення iнформацiї, ARP
(Address Resolution Protocol) займається перетворенням ло-
кальних адрес на мережевi.

Найнижчий рiвень (рiвень мiжмережевих iнтерфейсiв)
детально не регламентовано, вiн вiдповiдає лише за органiза-
цiю технологiчної взаємодiї з мережами, що входять до скла-
деної, i пiдтримує майже всi популярнi стандарти.

Стек IРХ/SРX . Був розроблений компанiєю Novel на по-
чатку 80-х рокiв для МОС NetWare i до середини 90-х вико-
ристовувався найширше. Цей стек з самого початку орiєнту-
вався на роботу в локальних мережах невеликих розмiрiв, якi
складаються з комп’ютерiв зi скромними ресурсами. Вiдповiд-
но, протоколи потребували мiнiмального обсягу оперативної
пам’ятi i швидко працювали на малопотужних процесорах.
В результатi стек IРХ/SРX вiдмiнно мiг упоратися з робо-
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тою в локальних мережах. Проте зi збiльшенням кiлькостi
вузлiв у мережах повiльнi з’єднання почали занадто переван-
тажуватися широкомовними пакетами, якi iнтенсивно викори-
стовуються у даному стеку. Додатковим недолiком є необхi-
днiсть лiцензiї на використання цього набору протоколiв, тодi
як TCP/IP поширюється вiльно.

Структура цього стека (рис. 3.18) подiбна до попередньо-
го: видiляються чотири рiвнi, причому найнижчий не регла-
ментується. На мережевому рiвнi застосовується протокол, що
проводить маршрутизацiю IРХ (Intеrnеtwоrk Расkеt eXсhаn-
gе, дейтаграмний) та протоколи маршрутизацiї RIP i NLSP
(Netware Link-Services Protocol). Транспортний протокол SPX
(Sеquеnсеd Расket eXсhangе) працює в режимi встановлення
зв’язку i виконує також функцiї сеансового рiвня довiдникової
моделi. Прикладнi протоколи NCP (Netware Core Protocol) та
SAP (Service Advertising Protocol) призначенi для органiзацiї
обмiну мiж робочою станцiєю та файловим сервером i отри-
мання вузлами iнформацiї про наявнi мережевi сервiси.

Рис. 3.18. Протоколи стека IPХ/SPX

Стек NetBIOS/SMB . Цей набiр протоколiв розроблений,
переважно, компанiями IBM та Microsoft, на початку 80-х ро-
кiв. Структура стека зображена на рис. 3.19. Як i в багатьох
iнших випадках, стек NetBIOS/ SMB орiєнтувався на вико-
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ристання на фiзичному та канальному рiвнях вже iснуючих
протоколiв (Ethernet, Token Ring, FDDI тощо), тодi як для
верхнiх рiвнiв створювалися специфiчнi правила.

Рис. 3.19. Протоколи стека NetBIOS/SMB

Протокол NetBIOS (Network Basic Input /Output System)
був створений фiрмою Sytek Corporation на замовлення ком-
панiї IBM у 1983 р. Його призначення — розширення базової
системи вводу-виведення IBM PC для роботи в мережi. Реа-
лiзовано цей протокол у виглядi прикладного програмного iн-
терфейсу, який складався з однiєї функцiї з широкими можли-
востями. Фактично NetBIOS забезпечує виконання функцiй
лише сеансового рiвня, а безпосередня передача даних здiй-
снюється за допомогою транспортних протоколiв iнших стекiв
(TCP, UDP, SPX). У 1985 р. для реалiзацiї саме транспортних
функцiй IBM розробила NetBEUI (NetBIOS Extended User
Interface). Цей протокол пiдтримує як дейтаграмний спосiб
просування пакетiв, так i встановлення логiчного з’єднання,
потребує небагато ресурсiв i призначений для мереж, що мi-
стять не бiльше 200 вузлiв.

SMB (Server Massage Block) — це мережевий протокол,
який пiдтримує функцiї двох верхнiх рiвнiв моделi OSI i при-
значений для забезпечення вiддаленого доступу до файлiв,
принтерiв та iнших мережевих ресурсiв, а також визначає пра-
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вила взаємодiї робочої станцiї та сервера.
Перевагами стека NetBIOS/SMB є зручна адресацiя (ви-

користовуються плоский символьний адресний простiр), ви-
сока продуктивнiсть, економне використання оперативної па-
м’ятi, здатнiсть до самоналаштування та високий захист вiд
помилок. Однак визначальним недолiком, який перешкоджає
широкому використанню NetBIOS/SMB, є неможливiсть мар-
шрутизацiї, оскiльки залишається нереалiзованим мережевий
рiвень. Як наслiдок, застосування стека обмежується лише
локальними мережами, не роздiленими на пiдмережi. Зокре-
ма, протокол SMB використовується, переважно, лише в ОС
Microsoft Windows для реалiзацiї таких властивостей як «Ме-
режi Microsoft Windows» та «Спiльне використання файлiв та
принтерiв».

Стек OSI . Насамперед, вкажемо на вiдмiннiсть мiж модел-
лю OSI та стеком OSI: перша є концептуальною схемою взає-
модiї вiдкритих систем, тодi як стек є набором специфiкацiй
конкретних протоколiв. Однiєю з основних задач розробникiв
стека OSI було створення набору протоколiв, який повнiстю
вiдповiдав би вже iснуючiй на той час моделi OSI — рис. 3.20.

Рис. 3.20. Протоколи стека OSI

Розробка та впровадження стека OSI передбачали вiдмову
вiд iснуючих протоколiв та використання нових на всiх рiв-
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нях, що привело б до повної унiфiкацiї мереж. Проте багатьма
вiн був оцiнений як занадто складний та малоперспективний
для практичної реалiзацiї; компанiї, якi зробили значнi iнве-
стицiї в iншi мережевi технологiї, вiдмовились вiд його ви-
користання. Як наслiдок, цей стек не знайшов широкого за-
стосування, а найбiльшу популярнiсть отримали лише певнi
протоколи прикладного рiвня, наприклад: протокол передачi,
доступу та керування файлами FTAM, протокол електронної
пошта Х.400, протокол служби каталогiв (довiдкова служба,
що дозволяє отримувати адреси вiдправникiв та отримува-
чiв, тобто фактично реалiзує розподiлену базу даних iмен та
адрес) Х.500, протокол вiртуального термiналу VT.

Таблиця 3.3. Вiдповiднiсть рiвнiв стекiв протоколiв та
моделi OSI

модель OSI Apple Talk XNS DECnet SNA

Прикладний
Представ-

лень

Прикладний
Користува-

чiв
Сервiс

транзакцiй
Представ-

лень
Контрольний

Мережевi
програми

Сервiс
представлень

Сеансовий Сесiйний
Контроль

сесiї
Контроль

потоку даних

Транспорт-
ний

Транспорт-
ний

Транспорт-
ний

Комунiкацiї
«кiнець
зв’язку»

Контроль
передачi

Мережевий Мережевий
Мiжмереже-

вий
Маршрути-
зацiйний

Контроль
маршруту

Канальний Канальний
Канальний
iнтерфейс

Канальний
Контроль
каналу

Фiзичний Фiзичний
Фiзичний

канал
Фiзичний
контроль

Окрiм зазначених, iснують й iншi стеки (табл. 3.3), на-
приклад: Apple Talk (розробка компанiї Apple, 1984 р.), SNA
(фiрма IВМ, 1974 р.), XNS (компанiя Xerox, кiнець 70-х ро-
кiв) або DECnet (корпорацiя Digital Equipment, 1975 р.). Всi
вони менш розповсюдженi. Наприклад, Apple Talk призначе-
ний для органiзацiї зв’язку мiж комп’ютерами Macintosh, а
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SNA забезпечує доступ вiддалених термiналiв до мейнфрей-
мiв IBM. Як видно з табл. 3.3, частина з них досить схожа на
модель OSI3.

Зауважимо, що фактично у всiх реальних стеках iснують
допомiжнi протоколи, призначенi для маршрутизацiї, пере-
творення адрес, керування мережею тощо (рис. 3.17–3.20).
Тобто iєрархiчного (вертикального) подiлу недостатньо, пови-
нен бути ще й горизонтальний подiл у межах кожного рiвня.

Рис. 3.21. Вiдповiднiсть задач рiвнiв моделей ОSI та DoD

До речi, модель OSI не єдина з iснуючих для опису орга-
нiзацiї зв’язку у мережах з комутацiєю пакетiв. Наприклад,
iснує модель DoD (Department of Defense), розроблена при
активнiй участi Мiнiстерства оборони США. Вона передба-
чає iснування чотирьох рiвнiв — рис. 3.21. Найнижчий рiвень
моделi DoD (доступ до мережi або network access) регла-
ментує правила фiзичного з’єднання мiж двома або бiльше
мережевими об’єктами, якi в даному випадку визначаються
словом «хост». Мiжмережевий рiвень (internet) декларує пра-

3Зауважимо, що наведений в таблицi розподiл рiвнiв для стека DECnet
був прийнятий у 1982 р., першi версiї мiстили всього чотири рiвнi.
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вила взаємної роботи хостiв, якi розташованi в рiзних мере-
жах; там же вирiшується задача маршрутизацiї. Третiй рiвень
(об’єкт-об’єкт, або host-to-host) визначає правила, якi гаран-
тують правильне та стiйке доправлення даних мiж рiзними
системами з урахуванням можливих помилок, пов’язаних зi
зникненням та повторним отримання даних тощо. Нарештi,
найвищий рiвень процесу (process/application) визначає пра-
вила органiзацiї iнтерфейсу з користувачем, забезпечуючи ро-
боту програм мiж двома мережевими об’єктами.

Зауважимо, що стек ТСР/IР майже повнiстю вiдповiдає
цiй моделi, що не викликає подив, зважаючи на особливостi
їх розробки.

Контрольнi запитання

1. Охарактеризуйте поняття «iнтерфейс».
2. Чи може бути розетка побутової електричної мережi при-

кладом iнтерфейсу? Якщо може, то якого саме? Вiдповiдь
обґрунтуйте.
3. Чим вiдрiзняються драйвер та контроллер?
4. Яким чином програма може отримати доступ до перифе-

рiйного пристрою без використання ОС?
5. Сервер це:
а) частина механiзму годинника;
б) програмний модуль, який очiкує появи запитiв з мережi;
в) спецiалiзований комп’ютер, який надає послуги iншим;
г) точка, де перетинаються декiлька каналiв зв’язку;
д) комп’ютер, живлення якого нiколи не вимикається;
е) програмний модуль, який розподiляє запити до локаль-

них та вiддалених ресурсiв.
6. Для мереж з табл. 1.1 запропонуйте аналоги серверiв та

клiєнтiв.
7. Що змiниться у процесi взаємодiї комп’ютерiв, зображе-

них на рис. 3.4, якщо:
а) серверний модуль входитиме лише до складу OC КОМ-
П’ЮТЕРА 1;
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б) ОС КОМП’ЮТЕРА 2 не буде мiстити клiєнтський мо-
дуль, а ОС КОМП’ЮТЕРА 1 — серверний;
в) клiєнтськi модулi будуть вiдсутнi в обох комп’ютерах;
г) функцiї редиректора не будуть виконуватися?

8. Застосуйте метод декомпозицiї до вирiшення завдання
отримання залiку з даного курсу.
9. Чи використовується багаторiвневий пiдхiд при органiза-

цiї роботи факультету? Якщо так, то означте рiвнi та мiж-
рiвневi iнтерфейси.
10. Чи iснують протоколи при мiжособистому спiлкуваннi?
11. Якi назви рiвнiв у моделi OSI?
12. Що стандартизує модель OSI?
13. Чи може в межах моделi OSI повiдомлення вiд транс-
портного рiвня бути переданим безпосередньо канальному?
14. Який з рiвнiв вiдсутнiй у моделi OSI? Варiанти вiдповiдi:

а) канальний;
б) мережевий;
в) серверний;
г) прикладний;
д) зв’язковий.

15. Скiльки рiвнiв у моделi OSI? Варiанти вiдповiдi:
а) 6;
б) 7;
в) 8;
г) 91

2
.

16. Що таке пiдрiвень МАС ?
17. Чому протоколи канального рiвня технологiй глобальних
мереж не подiляються на пiдрiвнi МАС та LLC?
18. Чим вiдрiзняється виявлення помилок на транспортному
та канальному рiвнях? Чи можна залишити функцiю визна-
чення помилок лише на одному з рiвнiв? Якщо так, то на
якому i якi будуть наслiдки?
19. На якому з рiвнiв моделi OSI до повiдомлення додається
службова iнформацiя?
20. Дуже спрощений алгоритм роботи розвiдника полягає в
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тому, що йому треба отримати iнформацiю, зашифрувати по-
вiдомлення i вiдправити радiограму керiвництву. Розташуйте
кожну з цих дiй на найбiльш слушному рiвнi моделi OSI.
21. Що вiдбудеться, якщо маршрутизатор не буде пiдтриму-
вати протоколи мережевого рiвня?
22. Вiд чого залежить кiлькiсть протоколiв у стеку?
23. Якiй iз зазначених моделей найбiльше вiдповiдає стек
TCP/IP?

а) OSI;
б) Lego;
в) DoD;
г) TCP-UDP.

24. Який з нижчезазначених стекiв протоколiв найбiльше вiд-
повiдає моделi OSI?

а) OSI;
б) TCP/IP;
в) IРХ/SРX;
г) NetBIOS/SMB;
д) DECnet.

25. Чому стек NetBIOS/SMB не може використовуватися при
створеннi багатосегментних мереж?
26. Якi недолiки стека IРХ/SРX?
27. Якi стеки протоколiв Ви знаєте?
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4. ФIЗИЧНА ПЕРЕДАЧА
ДАНИХ

4.1. Середовища передачi даних

Розглянемо бiльш детально, що вiдбувається на фiзичному
рiвнi моделi OSI. Спочатку з’ясуємо, якими можуть бути фi-
зичнi канали передачi iнформацiї. Їх загальна класифiкацiя
наведена на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Типи середовищ передачi даних

У сучасних телекомунiкацiйних мережах iнформацiя пере-
дається за допомогою коливань електромагнiтного поля рiзної
частоти, зокрема, носiями даних можуть бути струм (напру-
га), радiосигнали, iмпульси свiтла. Фiзичне середовище може
бути набором провiдникiв, по яких передаються сигнали —
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так званi дротовi та кабельнi лiнiї зв’язку; також у цiй ролi
може виступати атмосфера Землi чи космiчний простiр (без-
дротове середовище або радiоканали).

Рис. 4.2. Дротовi лiнiї
зв’язку

Дротовi (повiтрянi) лiнiї . Та-
кi лiнiї складаються з дротiв без
будь-яких екрануючих, а подеку-
ди i без iзолюючих, обплетень, якi
прокладенi мiж стовпами i розта-
шованi у повiтрi. Найчастiше подi-
бний телекомунiкацiйний канал мi-
стить два дроти, струм по яких
протiкає у протилежних напрям-
ках (рис. 4.2). Найпоширенiшим
матерiалом для виготовлення подi-
бних лiнiй завдяки комплексу своїх
провiдних та експлуатацiйних вла-
стивостей є алюмiнiй. Нещодавно

дротовi лiнiї були основними для передачi телефонних та те-
леграфних сигналiв. Однак можлива швидкiсть передачi да-
них та завадозахищенiсть повiтряних каналiв досить низькi, i
тому у наш час такi лiнiї швидко витiсняються кабельними.

Кабельнi лiнiї . Кабель складається з провiдникiв, розташо-
ваних всерединi декiлькох шарiв iзоляцiї, якi забезпечують
електричний, електромагнiтний, механiчний та, можливо, клi-
матичний захисти. Крiм того, кабель може бути обладнаний
роз’ємами, якi полегшують та пришвидшують його приєдна-
ння до рiзноманiтного обладнання. Кабелi бувають (рис. 4.1):
а) на основi звитих мiж собою пар мiдних провiдникiв — не-
екранована та екранована скрученi пари (Unshielded Twisted
Pair, UTP та Shielded Twisted Pair, STP); б) коаксiальними
з мiдною жилою; в) волоконно-оптичними. Першi два типи
можуть об’єднувати у один клас — мiднi кабелi.

Скручена пара дiйсно є парою скручених провiдникiв. Скру-
чення знижує вплив зовнiшнiх та взаємних завад на кори-
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снi сигнали, вiд його параметрiв залежать характеристики
кабелю. Кабель складається з багатьох скручених пар, кiль-
кiсть яких може досягати декiлькох десяткiв. Кабелi на основi
скрученої пари симетричнi, оскiльки складаються з двох кон-
структивно однакових провiдникiв. Скручена пара може бути
екранованою та неекранованою (рис. 4.3, 4.4). Cлiд вiдрiзня-
ти електричну iзоляцiю провiдних жил, наявну в будь-якому
кабелi, вiд електромагнiтної. Перша складається з непровiд-
ного дiелектричного шару (папiр, полiмер тощо); електрома-
гнiтним екраном зазвичай слугує мiдне обплетення або алю-
мiнiєва фольга. Екранована та неекранованi скрученi пари
вiдрiзняються мiж собою саме наявнiстю електромагнiтного
захисту.

Рис. 4.3. Неекранована
скручена пара (1 — мiдний
дрiт, 2 — iндивiдуальна
iзоляцiя, 3 — зовнiшнє

покриття)

Рис. 4.4. Екранована скручена
пара (1 — мiдний дрiт, 2 — iн-
дивiдуальна iзоляцiя, 3 — екран
окремої пари, 4 — загальний
екран, 5 — зовнiшнє покриття)

Кабелi на основi неекранованої скрученої пари використо-
вуються всерединi будiвель i згiдно з мiжнародними стандар-
тами подiляються на 7 категорiй. Зi збiльшенням номера кате-
горiї зростають вимоги до якостi та швидкiсть, з якою кабель
здатен передавати данi. Всi UTP-кабелi незалежно вiд кате-
горiї випускаються у 4-парному варiантi. Кожна з чотирьох
пар має визначений колiр i крок скручування. Зазвичай у ко-
жнiй парi один провiдник має суцiльне забарвлення iзоляцiї,
а iнший — смугасте i того самого кольору, що чергується з бi-
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лим. Наприклад, в UTP-кабелi розташовуються синя, зелена,
помаранчева та брунатна пари. Щодо iзоляцiї, то для її ви-
готовлення зазвичай використовують полiвiнiлхлорид, а для
бiльш якiсних зразкiв — полiпропiлен чи полiетилен. Всереди-
нi кабелю для пiдвищення механiчної мiцностi може мiститися
капронова розривна нитка.

Екранована скручена пара добре оберiгає сигнали вiд зов-
нiшнiх завад, а також менше випромiнює хвилi назовнi, що, в
свою чергу, захищає здоров’я користувачiв. Наявнiсть екрана,
який заземлюється, робить кабель дорожчим та ускладнює
його прокладення. Згiдно зi стандартом IBM такi кабелi подi-
ляються не на категорiї, а на 9 типiв. STP, окрiм загального
електромагнiтного захисту для всього кабелю, може також
мiстити додатковi екрани для кожної (рис. 4.4) або декiлькох
пар. Кабелi також можуть бути мiстити заземлюючий дрiт та
розривну нитку.

Рис. 4.5. Коаксiальний ка-
бель (1 — внутрiшнiй провiд-
ник, 2 — iзоляцiя, 3 — зовнi-
шнiй провiдник (екран), 4 —

пластикове покриття)

Коаксiальний кабель скла-
дається з несиметричної пари
провiдникiв: внутрiшньої мiдної
жили та спiввiсної зовнiшньої
жили, яка може бути мiдною
(алюмiнiєвою) трубкою або об-
плетенням i вiддiлена вiд вну-
трiшньої дiелектричною iзоля-
цiєю (рис. 4.5). Зовнiшня жила
вiдiграє подвiйну роль: по нiй

передаються iнформацiйнi сигнали, а також вона захищає
внутрiшню жилу вiд електромагнiтних полiв. Основнi типи
коаксiального кабелю: товстий, тонкий та телевiзiйний. Всi
вони дуже схожi за будовою, а вiдрiзняються геометричними
параметрами, хвильовим опором, деякими iншими характери-
стиками та областями застосування (для побудови локальних
комп’ютерних або глобальних телекомунiкацiйних мереж, для
кабельного телебачення тощо). Наприклад, телевiзiйний ка-
бель може використовуватись як для передачi телевiзiйного
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сигналу, так i в локальних мережах певних стандартiв, зокре-
ма, побудованих за технологiєю Token Bus.

Рис. 4.6. Волоконно-
оптичний кабель (1 —
оптоволокно, 2 — покриття;
3 — захисний шар; 4 —
зовнiшня захисна оболонка)

Волоконно-оптичний кабель
мiстить велику кiлькiсть тон-
ких гнучких скляних оптоволо-
кон (свiтловодiв), по яких по-
ширюються свiтловi сигнали —
рис. 4.6. Нерiдко всерединi тако-
го кабелю також розмiщується
металевий трос, який викори-
стовується пiд час прокладення
лiнiї зв’язку. Це найбiльш якi-
сний тип кабелю, що забезпе-
чує передачу даних з високою
швидкiстю та надiйний захист
вiд зовнiшнiх завад. Кожний свiтловод складається з цен-
трального скляного волокна (серцевини), яке є провiдником
свiтла, та скляної оболонки, яка має менший показник залом-
лення. Поширюючись по серцевинi променi свiтла не виходять
за її межi, повнiстю вiдбиваючись вiд зовнiшнього шару. За-
лежно вiд дiаметра серцевини розрiзняють багатомодове чи
одномодове волокно.

В багатомодових свiтловодах (Multi Mode Fiber, MMF)
використовують серцевини товщиною 40–100 мкм. При такiй
товщинi у внутрiшньому провiднику одночасно поширюються
декiлька променiв, для яких напрямки поширення, а отже, i
кути вiдбиття вiд зовнiшнього провiдника, рiзняться мiж со-
бою. Множина напрямкiв, або мод, i дало назву такому опто-
волокну. Оскiльки рiзнi моди проходять рiзний шлях, то мiж
ними виникає рiзниця ходу i вiдбувається iнтерференцiя, що
призводить до спотворення сигналу. Це явище називається
мiжмодова дисперсiя. В перших багатомодових свiтловодах
залежнiсть показника заломлення по перерiзу волокна мала
схiдчастий характер — рис. 4.7,а. З часом цi кабелi були ви-
тiсненi багатомодовим оптоволокном з градiєнтним показни-
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ком заломлення (рис. 4.7,б), для якого дисперсiя менша. Для
введення свiтла у свiтловоди такого типу використовують свi-
тловипромiнюючi дiоди (LED). MMF використовують для пе-
редачi даних на швидкостях не бiльше 1 Гбiт/с на вiдстанi
до декiлькох кiлометрiв. Вартiсть кабелiв не дуже перевищує
вартiсть кабелiв зi скрученою парою, однак процес монтува-
ння бiльш складний i вимагає використання дорожчого обла-
днання.

Рис. 4.7. Оптоволокно: а — багатомодове зi схiдчастою зале-
жнiстю показника заломлення, б — градiєнтне багатомодове,

в — одномодове

В одномодовому свiтловодi (Single Mode Fiber, SMF) дiа-
метр центрального провiдника (5–13 мкм) спiвмiрний з дов-
жиною свiтла. Виготовлення надтонких якiсних волокон є скла-
дним технологiчним процесом, що є причиною високої варто-
стi кабелю. Проте в такому випадку майже всi променi поши-
рюються вздовж оптичної осi свiтловоду (рис. 4.7,в), не вiдби-
ваючись вiд оболонки, i тому мiжмодова дисперсiя вiдсутня.
У волокно малого дiаметра досить складно ввести промiнь,
не втративши при цьому значну частину його енергiї; джере-
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лом свiтла виступають лазернi дiоди (напiвпровiдниковi лазе-
ри). SMF дозволяють передавати iнформацiю з надвисокими
швидкостями (декiлька Тбiт/с) на вiдстанi у сотнi кiлометрiв.

Радiоканали . Подiбнi лiнiї зв’язку створюються за допомо-
гою передавача та приймача радiохвиль. Типи радiоканалiв
вiдрiзняються мiж собою як частотним дiапазоном, так i ма-
ксимальною вiдстанню передачi iнформацiї. Зокрема, видiля-
ють дiапазон широкомовного радiо, радiоканали якого забез-
печують зв’язок на великi дистанцiї, спiвмiрнi з мiжматерико-
вими вiдстанями, однак характеризуються невисокими швид-
костями передачi даних. Частота вiдповiдних хвиль прибли-
зно дорiвнює 0.15–3.00 МГц (табл. 4.1), що вiдповiдає низь-
ким та середнiм частотам. Зазвичай у цьому дiапазонi при
представленнi iнформацiї використовується амплiтудна моду-
ляцiя, i тому його ще називають АМ-дiапазоном. Бiльш швид-
кiсними є лiнiї, якi використовують хвилi з дiапазону дуже
великих частот i частотну модуляцiю (FM-дiапазон). Також
для створення радiоканалiв використовується дiапазон мiкро-
хвиль, частоти яких перевищують 300 МГц.

Таблиця 4.1. Частоти радiоканалiв
Дiапазон

радiоканалiв
Спектральний

дiапазон
Умовна назва частотного

дiапазону

Широкомовне
радiо

150 кГц ÷300 кГц Низькi частоти
300 кГц÷3 МГц Середнi частоти

Дуже високi
частоти

3 МГц÷30 МГц Високi частоти
30 МГц÷300 МГц Дуже високi частоти

Мiкрохвилi
300 МГц÷3 ГГц Ультра високi частоти
3 ГГц÷30 ГГц Надвисокi частоти

30 ГГц÷300 ГГц Вкрай високi частоти

Зауважимо, що при частотi бiльше 30 МГц сигнали не вiд-
биваються iоносферою Землi, i тому для забезпечення стiй-
кого зв’язку необхiдно створювати пряму видимiсть мiж пе-
редавачем та приймачем. Такi частоти використовують при
створеннi супутникових каналiв або в радiорелейних, локаль-
них чи мобiльних мережах.
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4.2. Основнi характеристики лiнiй зв’язку

Для повної характеристики лiнiй зв’язку використовується
досить велика кiлькiсть параметрiв, нижче розглянутi лише
деякi з них, найбiльш важливi при передачi даних.

Згасання . Вiдомо, що при поширеннi електромагнiтної хви-
лi в середовищi вiдбувається зменшення її iнтенсивностi через
поглинання та вiдбиття. Згасання є показником того, наскiль-
ки саме зменшується потужнiсть сигналу на виходi лiнiї зв’яз-
ку щодо потужностi цього сигналу на входi. Зазвичай ця ве-
личина позначається лiтерою , вимiрюється в децибелах (дБ)
i обчислюється за формулою:

A = 10 lg (Pout/Pin) ,

де Pout та Pin — потужностi сигналу на виходi та входi лi-
нiї, вiдповiдно. Очевидно, що величина згасання залежить вiд
довжини лiнiї зв’язку, i тому поширеним параметром є так
зване погонне згасання, тобто зменшення потужностi для лi-
нiї певної довжини. Для LAN такою типовою протяжнiстю є
100 м, для WAN — 1 км.

Пiдвищення потужностi сигналу може бути досягнуте ли-
ше завдяки використанню спецiальних пристроїв i для зви-
чайної дiлянки лiнiї зв’язку згасання є вiд’ємною величиною.
Проте знак мiнус бiля A нерiдко опускають i лiнiя зв’язку вва-
жається тим якiснiшою, чим її згасання менше за модулем.

Згасання залежить вiд частоти сигналу. Для спрощення
при записi параметрiв лiнiї зв’язку використовують значен-
ня A лише для декiлькох частот. З одного боку, це дозволяє
спростити перевiрку якостi лiнiї, а з другого — на практицi
основна частота сигналу, який буде передаватися, зазвичай
вiдома заздалегiдь, i тому iнформацiї щодо величини A са-
ме для цiєї частоти достатньо для приблизної оцiнки якостi
транспортування даних.

120



Рис. 4.8. Вибiр смуги пропускання

Смуга пропускання .
Цей параметр дозво-
ляє бiльш точно опи-
сати частотну зале-
жнiсть згасання у лiнiї
зв’язку i за визначе-
нням дорiвнює шири-
нi неперервного дiапа-
зону частот, для якого
згасання не перевищує
певну межу. Зазвичай
таким граничним зна-

ченням вважають A = −3 дБ, що вiдповiдає зменшенню iн-
тенсивностi вдвiчi (Pout/Pin = 0.5) — рис. 4.8. Зрозумiло, що
вимiрюється ця величина в тих же одиницях, що i частота,
тобто в герцах; позначатися може лiтерою F . Як i для попере-
днього параметра, часто наводять значення для лiнiї зв’язку
певної довжини.

На рис. 4.9 наведено смуги пропускання для рiзних кабелiв.
Зауважимо, що цi данi досить орiєнтовнi i, наприклад, для
UTP смуга пропускання iстотно залежить вiд її типу.

Рис. 4.9. Спiввiдношення типових смуг пропускання кабелiв
рiзних типiв та деяких стандартних частотних дiапазонiв
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Рис. 4.10. Перiодичний сигнал (а), його гармонiки (б) та вигляд
спектра (в)

Згасання i смуга пропускання характеризують викривле-
ння сигналу лiнiєю зв’язку. Дiйсно, будь-який сигнал можна
представити у виглядi сукупностi гармонiчних коливань з рi-
зними частотами та амплiтудами. Для цього необхiдно роз-
класти сигнал у ряд Фур’є. Кожне складове коливання на-
зивається гармонiкою, набiр всiх гармонiк — спектром або
спектральним розкладом сигналу. Також спектром сигналу
називають набiр пар значень частоти та амплiтуди гармонi-
ки. Для випадку, коли вихiдний сигнал є перiодичним, то йо-
го спектр мiститиме скiнченну кiлькiсть гармонiк — рис. 4.10.
Якщо ж сигнал неперiодичний, то вiн розкладається в нескiн-
ченну суму (iнтеграл) гармонiк з неперервним спектром ча-
стот. Зокрема, якщо сигнал наближається до δ-функцiї, то йо-
го спектр буде константою (рис. 4.11,б); для окремого iмпуль-
су амплiтуда гармонiк немонотонно залежатиме вiд частоти
(рис. 4.11,г).
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Рис. 4.11. Сигнал у виглядi δ-функцiї (а) та окремого iмпульсу
(в) та вигляд їх спектрiв (б та г, вiдповiдно)

Рис. 4.12. Первинна послiдовнiсть прямокутних iмпульсiв (а,
справа) i вигляд сигналу на виходi лiнiї зв’язку (б, в, справа).
Вигляд частотної залежностi пропускання лiнiї (пунктир) та

спектр первинного сигналу наведено злiва
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Якщо всi гармонiки сигналу потрапляють у смугу пропу-
скання, то сигнал буде спотворюватися мiнiмально; у протиле-
жному випадку неоднаковiсть змiни амплiтуди окремих скла-
дових буде причиною значної видозмiни сигналу на виходi лi-
нiї зв’язку. Наприклад, якщо передається розмова за допомо-
гою аналогового сигналу, то вiдбудуться змiни тембру голосу
за рахунок спотворення обертонiв; при передачi прямокутних
iмпульсiв вони можуть втратити свою форму — рис. 4.12.

Пропускна здатнiсть (ємнiсть каналу). Цей параметр
характеризує максимальну швидкiсть передачi даних по лiнiї
зв’язку. Пропускна здатнiсть мережевих каналiв традицiйно
вимiрюється в бiтах за секунду на вiдмiну вiд лiнiй всерединi
комп’ютера, де використовується байт за секунду. Це пов’я-
зано з тим, що данi в мережах зазвичай передаються послi-
довно, бiт за бiтом, тодi як складовi ЕОМ мiж собою та з пе-
риферiйними пристроями нерiдко обмiнюються iнформацiєю
у паралельному режимi, причому розряднiсть цих лiнiй може
сягати декiлькох байт.

Зауважимо, що пiдхiд послiдовної передачi потроху просо-
чується i всередину комп’ютера, наприклад, вiн використову-
ється у таких популярних iнтерфейсах як USB та Serial ATA.
Крiм того, префiкси «кiло», «мега» i т.д. при описi пропускної
здатностi традицiйно означали степенi 10 i до введення стан-
дартних множникiв, пов’язаних з двiйковою системою числе-
ння (див. параграф 1.7).

Пропускна здатнiсть лiнiї зв’язку визначається, з одного
боку, згасанням та смугою пропускання, а з iншого, — зале-
жить вiд способу представлення даних, зокрема вiд спектра
сигналу. Наприклад, якщо найбiльш потужнi гармонiки си-
гналу потрапляють у смугу пропускання, то приймач зможе
правильно розпiзнати iнформацiю — рис. 4.12,б. Якщо ж зна-
чущi гармонiки виходять на межi цiєї смуги, то значне спотво-
рення сигналу призведе до помилок при розпiзнаваннi iнфор-
мацiї — рис. 4.12,в. При виборi iншого способу представлення
iнформацiї (способу кодування) вiдбудеться змiна спектра си-
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гналу (див. параграф 4.6) i пропускна здатнiсть лiнiї набуде
iншого значення. Таким чином, пропускну здатнiсть можна
оцiнити тiльки пiсля визначення протоколу фiзичного рiвня.

Зв’язок мiж шириною смуги пропускання F (у герцах) ка-
налу та його пропускною здатнiстю C (у бiтах за секунду)
незалежно вiд способу фiзичного кодування встановив Клод
Шеннон:

C = F log2(1 + PS/PN ) ,

Рис. 4.13. Графiк функцiї
Шеннона при F = 1 кГц

де PS та PN — потужно-
стi сигналу та шуму, вiдпо-
вiдно. З цього спiввiдношен-
ня випливає, що теоретичної
межi пропускної здатностi
для лiнiї з фiксованою сму-
гою пропускання не iснує.
Проте на практицi пiдвище-
ння потужностi передавача
спричинює значне збiльшен-
ня його вартостi та габари-
тiв. Зниження рiвня шуму
вимагає використання спецi-
альних кабелiв, що також веде до подорожчання системи. Цi
фактори викликають появу практичної межi пропускної зда-
тностi. Крiм того, залежнiсть, що описує формула Шеннона,
є логарифмiчною i її зростання вiдбувається досить повiльно:
при збiльшеннi потужностi передавача на порядок при сталiй
потужностi шумiв (при змiнi вiдношення PS/PN вiд 50 до 500)
пропускна здатнiсть повинна пiдвищитися лише в 1.58 раза.

Близьким за змiстом до формули Шеннона є спiввiдноше-
ння, отримане Гаррi Найквiстом:

C = F log2M ,

де M — кiлькiсть рiзних станiв iнформацiйного параметра.
Тобто якщо сигнал може перебувати лише у двох рiзних ста-
нах (напр., постiйна напруга може набувати двох значень, або
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можливi двi рiзнi частоти гармонiчного сигналу), то пропу-
скна здатнiсть дорiвнює подвоєному значенню ширини сму-
ги пропускання. Якщо ж використовується бiльше двох стiй-
ких станiв, то C зростає, оскiльки за один такт (промiжок
часу, достатнiй для передачi та прийому поодинокого сигна-
лу) можна передати декiлька бiтiв даних: наприклад, 2 бiти
за наявностi чотирьох рiзних станiв. Хоча явної залежностi
вiд шуму у формулi Найквiста немає, однак кiлькiсть можли-
вих станiв сигналу фактично обмежується спiввiдношенням
потужностей сигналу та шуму: якщо амплiтуда шуму хоча
б час вiд часу перевищує рiзницю мiж сусiднiми рiвнями, то
приймач не зможе чiтко розпiзнавати данi. Тобто формула
Найквiста визначає граничну швидкiсть передачi даних для
випадку, коли M обрано вже з урахуванням рiвня шуму.

Iншими характеристиками лiнiй зв’язку є хвильовий опiр,
завадостiйкiсть, достовiрнiсть передачi даних, iнтенсивнiсть
бiтових помилок тощо.

4.3. Методи представлення даних

Як вже згадувалося, iнформацiя в сучасних мережах пере-
дається у виглядi електромагнiтних сигналiв. Сама iнформа-
цiя, яку треба передати, може мати неперервну або дискретну
природу. До першого типу, наприклад, належать голосовi да-
нi, телевiзiйне зображення, покази певних датчикiв (телеме-
трична iнформацiя), до другого — текст, картинка, набiр ре-
зультатiв вимiрювань. Для представлення iнформацiї викори-
стовують сигнали також двох типiв: гармонiчнi хвилi або пря-
мокутнi iмпульси. У зв’язку з цим, методи перетворення вихi-
дних сигналiв i їх представлення у виглядi фiзичних сигналiв
для передачi по лiнiях зв’язку подiляють на такi (рис. 4.14):

• аналогова модуляцiя — представлення неперервних даних
за допомогою гармонiчного сигналу; зазвичай, при цьому ви-
користовують коливання високої частоти, оскiльки вони пiд
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час поширення менше згасають i забезпечують можливiсть
передачi на бiльшу вiдстань;

Рис. 4.14. Методи представлення даних

• iмпульсна, або
цифрова модуляцiя
— неперервний iн-
формацiйний сигнал
вiдображається дис-
кретним (цифровим)
сигналом у виглядi
iмпульсiв;

• цифрове кодуван-
ня — дискретнi да-
нi зображуються у
виглядi послiдовно-

стi iмпульсiв; часто у назвi використовують лише слово «ко-
дування»;

• манiпуляцiя — процес перетворення дискретних даних на
сигнал, що базується на гармонiчнiй хвилi; цей спосiб також
називають модуляцiєю, але ми надалi використовуватимемо
саме термiн «манiпуляцiя».

Узагальнена назва перших двох процедур — модуляцiя,
двох останнiх — фiзичне кодування. Зрозумiло, що використа-
ння термiнiв, якi повторюються, викликає певну плутанину,
але цi складнощi не є неподоланними. Аналогову модуляцiю
та манiпуляцiю доцiльно застосовувати при використаннi лi-
нiй зв’язку з високою якiстю, тодi як цифровi модуляцiя чи
кодування бiльш придатнi, якщо сигнали можуть iстотно спо-
творюватися iнформацiйним каналом. У комп’ютерних мере-
жах фiзичне кодування iнформацiї бiльш поширене, хоча мо-
дуляцiя також може використовуватися, наприклад, у WAN
при передачi даних через телефоннi канали. До речi, модуля-
цiя, на вiдмiну вiд кодування, нiколи не використовується для
представлення даних всерединi комп’ютера.
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4.4. Аналогова модуляцiя

Як вже зазначалося у попередньому параграфi, у цьому
методi для вiдображення неперервних даних використовую-
ться високочастотнi гармонiчнi коливання, якi називаються
несучим сигналом або несучою хвилею. Iдеальнi гармонiчнi
коливання (рис. 4.15,а) описуються рiвнянням

X(t) = X0 sin(2πf0 t+ ϕ0) ,

Рис. 4.15. Вихiдний сигнал (а)
та його представлення при ам-
плiтуднiй (б) та частотнiй (в)

модуляцiях

де X — параметр сигналу,
який змiнюється, наприклад
величина напруги мiж про-
вiдниками чи напруженiсть
електричного поля у свiтло-
вiй хвилi; амплiтуда X0, ча-
стота f0 i початкова фаза ϕ0

є основними характеристи-
ками несучого сигналу. В ме-
тодах амплiтудної та часто-
тної модуляцiї передача iн-
формацiї реалiзується завдя-
ки тому, що амплiтуда та ча-
стота змiнюються з часом:
X0 = X0(t), f0 = f0(t).

Амплiтудна модуляцiя .
В цьому випадку амплiтуда
несучого сигналу змiнюється
за тим самим законом, що i

величина iнформацiйного сигналу. Як наслiдок, огинаюча ам-
плiтуди несучої хвилi збiгається за формою з сигналом, який
треба передати; зазначимо, що йдеться лише про збiг форми,
абсолютнi змiни амплiтуди i початкового сигналу можуть вiд-
рiзнятися. Наприклад, якщо iнформацiя також змiнюються
гармонiчно, XS = XS0 cos(2πfS t+ ϕS0), де XS0, fS (≪ f0) та
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ϕS0 — амплiтуда, частота та початкова фаза iнформацiйно-
го сигналу вiдповiдно (рис. 4.15,а), то несучий сигнал може
описуватися виразом

X(t) = X0[1 +mMXS0 cos(2πfS t+ ϕS0)] sin(2πf0 t+ ϕ0) ,

де mM — коефiцiєнт глибини модуляцiї.
Вiдповiдна залежнiсть показана на рис. 4.15,б. Цей випа-

док є простим насамперед через те, що спектр результуючого
сигналу мiститиме всього три гармонiки, двi з яких симетри-
чно розташованi вiдносно третьої, частота якої збiгається з
частотою несучого сигналу — рис. 4.16,а. При iншому законi
змiни вихiдного сигналу вигляд результуючого сигналу i його
спектра може iстотно вiдрiзнятися вiд наведених на рисунках.

Частотна модуляцiя . Як можна здогадатися з назви, у
цьому методi змiнюється частота несучої хвилi, вiдтворюючи
часову залежнiсть вихiдного сигналу, наприклад (рис. 4.15,в):

X(t) = X0 sin[2πf0(1 +mMXS0 cos(2πfS t+ ϕS0)) t+ ϕ0] .

Спектр результуючого сигналу у цьому випадку значно скла-
днiший. На рис. 4.16,б наведено спектр при передачi гармо-
нiчних даних; зауважимо, що на рисунку показано один з
можливих варiантiв, точний вигляд спектра залежатиме вiд
спiввiдношення частот, вiд величини mM тощо.

Рис. 4.16. Спектр представлення гармонiчного сигналу часто-
тою fS при амплiтуднiй (а) та частотнiй (б) модуляцiях; f0 —

частота несучого сигналу
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Методи аналогової модуляцiї виникли найпершими серед
всiх методiв представлення iнформацiї, вони застосовуються
при використаннi радiоканалiв як середовища передачi даних
(насамперед при радiомовленнi), проте в сучасних комп’ютер-
них мережах їх можливостi досить обмеженi.

4.5. Iмпульсна модуляцiя

Аналогова модуляцiя використовувалась для передачi го-
лосових даних у телефонних лiнiях з часу їх появи. Проте
з 60-х рокiв ХХ ст. для створення телефонних мереж по-
чали використовувати цифровi канали, що викликало необ-
хiднiсть створення методiв перетворення неперервних сигна-
лiв на дискретнi. Такими методами є амплiтудно-iмпульсна та
iмпульсно-кодова модуляцiї.

Амплiтудно-iмпульсна модуляцiя (Pulse Amplitude Mo-
dulation, PAM). У цьому методi результуючим (iнформацiй-
ним) сигналом є послiдовнiсть iмпульсiв, амплiтуда яких про-
порцiйна значенням, отриманим у результатi вимiрювання ви-
хiдного (неперервного) сигнала. Iмпульси передаються у мо-
менти часу, якi вiдповiдають моментам проведення вимiрю-
вань, їх тривалiсть менша або i набагато менша, нiж промi-
жок часу мiж послiдовними вимiрюваннями — рис. 4.17. Фа-
ктично, проводиться дискретизацiя (квантування) вихiдного
сигналу за часом i передається його величина не у всi момен-
ти часу, а лише в деякi. Зазвичай вимiрювання проводять че-
рез однаковi промiжки часу. Величину, обернену до iнтервалу
мiж послiдовними вимiрюваннями, називають частотою дис-
кретизацiї fd. Згiдно з теоремою Найквiста—Шеннона (iнша
назва — теорема Котельнiкова) для можливостi повного вiд-
творення вихiдного сигналу за результатами дискретних ви-
мiрювань необхiдно, щоб fd щонайменше вдвiчi перевищувала
частоту найбiльш високочастотної гармонiки зi спектра цього
сигналу.
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Рис. 4.17. Вихiдний сигнал (а)
та результат його амплiтудно-
iмпульсної модуляцiї (б); k —
коефiцiєнт пропорцiйностi мiж
величиною вихiдного сигналу та
амплiтудою iмпульсiв у кiнцевому

Наприклад, людина зда-
тна чути акустичнi коли-
вання в дiапазонi прибли-
зно вiд 20 до 20000 Гц. Та-
ким чином, щоб без спо-
творень передавати го-
лос, музику та iншi звуки
необхiдно проводити дис-
кретизацiю з частотою не
менше 40 кГц. Однак сму-
га пропускання телефон-
них каналiв значно вуж-
ча, нiж дiапазон слуху i
становить iнтервал при-
близно вiд 300 до 3400 Гц.
Тому, щоб не вносити до-
даткових спотворень за
рахунок квантування, мi-
нiмальне значення fd по-
винне дорiвнювати при-
близно 6800 Гц. Стандар-
том для передачi теле-
фонних даних рекомендована частота дискретизацiї 8 кГц.

Пiд час передачi амплiтудно-iмпульсно модульованого си-
гналу по лiнiях зв’язку, iмпульси з рiзною амплiтудою мо-
жуть загасати непропорцiйно. Це спричинює ускладнення ко-
ректного вiдновлення вихiдного сигналу й є суттєвим недолi-
ком цього методу.

Iмпульсно-кодова модуляцiя (Pulse Code Modulation). Як
i в попередньому випадку при такому способi модуляцiї спо-
чатку проводиться часова дискретизацiя вихiдного аналого-
вого сигналу вiдповiдно до теореми Найквiста. Пiсля цього
отриманi значення амплiтуди кодуються за допомогою серiй
iмпульсiв. Фактично, цi серiї iмпульсiв використовуються для
представлення дискретної iнформацiї (значень амплiтуди ви-

131



хiдного сигналу у певнi моменти часу) i при їх формуван-
нi застосовуються пiдходи цифрового кодування, якi будуть
розглянутi далi, в параграфi 4.6. Тривалiсть серiї повинна бу-
ти такою, щоб її можна було встигнути передати за промiжок
часу мiж двома послiдовними вимiрюваннями, тобто щоб три-
валiсть була меншою, нiж перiод дискретизацiї.

Рис. 4.18. Дискретизацiя аналого-
вого сигналу за часом та рiвнем.
Цифри бiля вертикальної осi — но-
мер iнтервалу дискретизацiї значе-
ння амплiтуди, цифри бiля нижньої
— двiйкове число, яке треба закоду-
вати i передати за вiдповiдний про-

мiжок часу

Зрозумiло, що будь-
яку iнформацiю можна
представити за допомо-
гою двiйкових чисел. На-
приклад, можна переда-
вати значення амплiтуди,
використовуючи ASCII-ко-
ди вiдповiдних цифр або
представлення дiйсних чи-
сел подiбно до того, як во-
ни зберiгаються у пам’ятi
комп’ютера. Проте такий
пiдхiд непрактичний, i то-
му зазвичай використову-
ється iнший, що базується
на дискретизацiї вихiдно-
го сигналу не тiльки за
часом, але й рiвнем. Тоб-

то весь дiапазон, у якому може змiнюватись амплiтуда вихi-
дного сигналу, розбивається на певну кiлькiсть однакових iн-
тервалiв; результатом вимiрюваннi амплiтуди вважається но-
мер того iнтервалу, якому вона належить. Пiсля чого цей но-
мер кодується серiєю прямокутних iмпульсiв i передається по
каналу.

Кiлькiсть iнтервалiв розбиття вибирається враховуючи два
суперечливi критерiї: 1) чим бiльше iнтервалiв, тим з меншою
похибкою проводитиметься вимiрювання амплiтуди; 2) зро-
стання їх кiлькостi спричинить необхiднiсть передачi довшого
двiйкового числа (збiльшуватиметься тривалiсть серiї iмпуль-
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сiв). Зазвичай кiлькiсть iнтервалiв дорiвнює цiлому степеню
двiйки; тодi вiдповiдне число може бути представлено набо-
ром бiтiв, кiлькiсть яких дорiвнює цьому степеню. Встановле-
но, що для якiсного вiдновлення голосового сигналу достатньо
мати 256 рiвнiв амплiтудної дискретизацiї, i тому пiсля кожно-
го вимiрювання достатньо передавати 1 Б iнформацiї. Якщо
згадати необхiдне значення частоти дискретизацiї (8 кГц), то
можна оцiнити необхiдну пропускну здатнiсть каналу для якi-
сної передачi голосу: 8000 c−1×8 бiт= 64000 бiт/с = 64 кбiт/с.

4.6. Методи цифрового кодування

На сьогоднi розроблено досить значну кiлькiсть методiв ко-
дування, майже всi вони базуються на представленнi дискре-
тної iнформацiї у двiйковому виглядi та подальшiй послiдов-
нiй передачi окремих двiйкових цифр. При цьому час обмiну
iнформацiєю завжди розбивається на певнi однаковi iнтерва-
ли, так званi такти, протягом кожного з яких i здiйснюється
передача одного або декiлькох залежно вiд способу кодуван-
ня, бiтiв. Величина, обернена до тривалостi такого iнтервалу
називається тактовою частотою, надалi вона позначатиме-
ться fT . Час, за який здiйснюється передача одного бiта iн-
формацiї називається бiтовим iнтервалом (tb). Зауважимо,
що далеко не для всiх методiв кодування виконується спiв-
вiдношення fT = 1/tb, тодi як швидкiсть передачi однозначно
пов’язана з цим параметром: Cb = 1/tb.

При цифровому кодуваннi видiляються два основнi спосо-
би: потенцiальний (протягом такту рiвень сигнал не змiню-
ється) та iмпульсний (використовуються iмпульси з тривалi-
стю, меншою за тривалiсть такту). Методи кодування мають
задовольняти певнi вимоги. Зазначимо основнi критерiї, якi
висуваються при їх розробцi.
• Мiнiмiзацiя ширини спектра результуючого сигналу. При-
чин появи цiєї вимоги декiлька. По-перше, для мiнiмiзацiї кiль-
костi помилок необхiдно, щоб спектр сигнала максимально
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вкладався у смугу пропускання лiнiї зв’язку F — див. рис. 4.12.
Звичайно, при цифровiй передачi даних вiдновлення сигналу
може бути здiйснене з використанням меншої кiлькостi гармо-
нiк, нiж при використаннi аналогового способу, i тому вимоги
на спiввiдношення мiж F та шириною спектра сигналу FS не
такi жорсткi. Однак у бiльшостi випадкiв наявнiсть у прийня-
тому сигналi основної (найбiльш потужної) гармонiки є не-
обхiдною, а декiлькох наступних — бажаною для зменшення
кiлькостi помилок. Бiльш дешевi лiнiї зв’язку характеризую-
ться вужчою смугою пропускання, i тому дотримання цього
критерiю забезпечує зниження вартостi мережi i вiдповiдно
можливiсть її бiльш ширшого використання.

По-друге, звуження спектра сигналу дозволяє при викори-
станнi того самого обладнання (кабельної системи, сигнало-
генеруючих пристроїв) досягати бiльших швидкостей переда-
чi даних. Вiдомо, що C ∼ FfT/FS ; це спiввiдношення вiдобра-
жає той факт, що для збiльшення швидкостi передачi зокрема
може використовуватися частотне мультиплексування; при-
чому кiлькiсть iнформацiйних каналiв, якi здатнi бути пере-
даними одночасно, визначається кратнiстю F вiдносно FS . В
свою чергу, спектр сигналу пропорцiйний тактовiй частотi пе-
редавача, FS ∼ fT , i тому очевидно, що зменшення коефiцi-
єнта пропорцiйностi завдяки вдалому вибору способу кодува-
ння дозволить пiдвищити iнтенсивнiсть обмiну iнформацiєю.
Таким чином, спектр сигналу є одним з основних критерiїв
оцiнки ефективностi кодування.

• Забезпечення синхронiзацiї мiж передавачем та прийма-
чем. Тривалiсть такту у приймачi та передавачi задається спе-
цiальними генераторами (годинниками). Цi пристрої не мо-
жуть бути абсолютно тотожними (хоча б з тих мiркувань,
що чим бiльше збiгаються їх характеристики, тим дорожче
обладнання), i тому тактовi частоти приймача i передавача
не можуть бути абсолютно однаковими, а процеси генерацiї
та зчитування iнформацiї абсолютно синхронiзованими. При-
ймач протягом кожного свого такту намагається отримати
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чергову порцiю iнформацiї, i тому навiть незначнi вiдхиле-
ння значення fT на рiзних кiнцях лiнiї зв’язку при довгих
повiдомленнях будуть причиною: а) рiзницi мiж кiлькостями
переданих та прийнятих бiтiв; б) появи помилок при зчиту-
ваннi iнформацiї у випадках, коли воно вiдбуватиметься, на-
приклад, в момент змiни сигналу на межi мiж сусiднiми та-
ктами — рис. 4.19.

Рис. 4.19. Приклад вiдiсланого та прийнятого iнформацiйного
пакета при 10%-й вiдмiнностi тактових частот передавача та при-
ймача. Риска дробу означає можливiсть подвiйної iнтерпретацiї

прийнятого бiта

Якщо за такт передається один бiт, а рiзниця тактових ча-
стот становить 0.01%, то зайвий (якщо fT приймача менша,
нiж fT передавача) чи вiдсутнiй бiт з’явиться при передачi
10 кбiт iнформацiї, що приблизно вiдповiдає ASCII-кодам сим-
волiв з попереднього абзацу.

У випадку, коли приймач i передавач розташованi в одно-
му пристрої (напр., це блоки всерединi комп’ютера) чи на не-
великих вiдстанях (напр., комп’ютер i принтер), то вдалий
спосiб розв’язання проблеми синхронiзацiї полягає у викори-
станнi спецiальної лiнiї зв’язку для передачi так званих та-
ктових iмпульсiв, тривалiсть яких визначається тривалiстю
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такту (рис. 4.20). Ця лiнiя прокладається паралельно iнфор-
мацiйному каналу i приймач здiйснює зчитування iнформацiї
лише пiсля надходження тактового iмпульсу. В мережах, де
обмiн здiйснюється на великих вiдстанях, такий пiдхiд не ви-
користовується. По-перше, швидкостi поширення тактуючого
та iнформацiйного сигналiв можуть бути неоднаковими через
нетотожнiсть характеристик провiдникiв у кабелях та неодна-
ковiсть своїх спектрiв. Отже, тактовий iмпульс може надiйти
настiльки пiзнiше чи ранiше вiдповiдного сигналу, що бiт да-
них може бути пропущений або зчитаний повторно. По-друге,
для здешевлення каналiв зв’язку зазвичай намагаються змен-
шити кiлькiсть провiдникiв в них, i тому використовувати спе-
цiальну лiнiю для синхронiзацiї недоцiльно.

Рис. 4.20. Cинхронiзацiя за допомогою тактуючих iмпульсiв

У мережах забезпечення синхронiзацiї здiйснюється шля-
хом використання кодiв з самосинхронiзацiєю. Таким термi-
ном називають сигнали, якi дозволяють автоматично синхро-
нiзувати годинники приймача та передавача, оскiльки мiстять
вказiвку, в який момент часу необхiдно здiйснити зчитування
чергової порцiї iнформацiї. Такою вказiвкою може бути будь-
який рiзкий перепад, так званий фронт, сигналу.
• Забезпечення стiйкостi щодо шумiв (завадостiйкостi). Ме-
режевi лiнiї зв’язку нерiдко наражаються на дiю сильних еле-
ктромагнiтних завад, на вiдмiну вiд сигналiв, що проходять
всерединi комп’ютера з його екранованим корпусом. Ця ви-
мога пов’язана з необхiднiстю забезпечення прийнятного спiв-
вiдношення потужностей сигналу та шуму (див. спiввiдноше-
ння Шеннона) задля попередження помилкового розпiзнава-
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ння iнформацiї пiд впливом зовнiшнiх завад. Один з найпро-
стiших шляхiв забезпечення цiєї вимоги полягає у збiльшеннi
рiзницi мiж можливими рiвнями сигналу — рис. 4.21.

Рис. 4.21. Двiйковий си-
гнал з низькою (а) та ви-
сокою (б) достовiрностя-

ми розпiзнавання

• Вiдсутнiсть постiйної складо-
вої сигналу. Наявнiсть постiйного
струму (напруги) мiж передавачем
та приймачем є причиною розши-
рення спектра сигналу в бiк низь-
ких частот. Крiм того зазвичай на-
магаються позбавитися вiд гальва-
нiчного з’єднання мiж елемента-
ми мережi, використовуючи транс-
форматорнi схеми, якi не пропу-
скають постiйний струм. Необхi-
днiсть такої гальванiчної розв’язки

обумовлена, зокрема, тим, що коротке замикання в одному з
комп’ютерiв мережi не повинно призводити до виходу з ладу
решти ЕОМ, а також iншими вимогами безпеки. Таким чином,
наявнiсть iстотної постiйної складової у сигналi, який згене-
рував передавач, буде причиною значних спотворень сигналу,
вiдновленого приймачем.
• Виявлення та виправлення (якщо це можливо) бiтових по-
милок. Появу помилок у окремих бiтах (т. зв. бiтових поми-
лок) при передачi даних повнiстю усунути неможливо. Зви-
чайно, згiдно з моделлю OSI функцiї розпiзнавання помилок
та корекцiї викривлених даних належать до мережевого та
транспортного рiвня i повиннi вирiшуватися саме їх прото-
колами. Проте можливiсть виявлення помилок на фiзичному
рiвнi дозволяє економити час, оскiльки приймач може не че-
кати на отримання повного кадра, а вiдкидати його одразу
при виявленнi помилкових бiтiв.
• Мiнiмiзацiя вартостi реалiзацiї. Причина появи цього кри-
терiю досить прозора, а основними шляхами реалiзацiї такої
вимоги є зниження потужностi передавача та зменшення кiль-
костi рiвнiв напруги (амплiтуди iмпульсiв), якi використову-
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ються при кодуваннi. Саме цi пiдходи дозволяють здешевити
як процес передачi iнформацiї, так i необхiдне обладнання.

Зрозумiло, що означенi вище вимоги можуть бути супере-
чливими, що добре видно на прикладi третього та останнього
iз критерiїв. Iснує рiзноманiття способiв кодування, якi вико-
ристовуються на практицi, i кожний з них характеризується
своїми перевагами та недолiками порiвняно з iншими.

Унiполярне кодування . Це найпростiший варiант кодуван-
ня, при якому одиницi вiдповiдає певний додатний рiвень на-
пруги, а нулю — нульовий (рис. 4.22,а). Таке кодування вiдпо-
вiдає рiвням TTL–логiки, i тому широко застосовується у ци-
фровiй технiцi та внутрiшнiх пристроях комп’ютерiв. Перева-
гами унiполярного кодування є простота i низька вартiсть ре-
алiзацiї завдяки використанню, фактично, всього одного рiв-
ня потенцiалу i висока стiйкiсть щодо шумiв. Однак у мере-
жах цей спосiб не використовується через наявнiсть у сигналi
iстотної постiйної складової (рис. 4.23,а та рис. 4.24,в). Те са-
ме стосується i рiзних модифiкацiй цього методу, коли нулю,
наприклад, вiдповiдає додатне значення напруги або викори-
стовуються нульовий та вiд’ємний потенцiали.

Код без повернення до нуля (Non Return to Zero, NRZ
або полярне кодування). Цей потенцiальний спосiб кодуван-
ня є своєрiдною еволюцiєю попереднього; вiн передбачає, що
нулю у вихiдних даних вiдповiдає низький (вiд’ємний) рiвень
напруги сигналу, а одиницi — високий (додатний), як це пока-
зано на рис. 4.22,б. Можлива i зворотна ситуацiя: «1» — низь-
кий рiвень, «0» — високий1. Назва вiддзеркалює ту обставину,
що сигнал у лiнiї зв’язку нiколи не повертається до нульового
потенцiалу. За один такт у цьому методi передається один бiт
iнформацiї, спiввiдношення fT = Cb = 1/tb виконується.

1В лiтературi такий варiант може називатися NRZI (Non Return to Zero
Inverted); проте така сама абревiатура використовується i для iншо-
го методу кодування, який розглянуто на стр. 142. Надалi скорочення
«NRZI» буде означати саме другий метод.
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Рис. 4.22. Представлення слова «1110111001001010» при вико-
ристаннi унiполярного кодування (а), методiв NRZ (б), NRZI (в),
АМI (г), МLT-3 (д), RZ (е), манчестерського (є) та рiзницевого
манчестерського (ж) кодування, способiв BMC (з) та 2B1Q (и)
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Рис. 4.23. Усередненi спектри сигналу при унiполярному коду-
ваннi (а), методах NRZ та NRZI (б), AMI (в), MLT-3 (г), RZ
(д), манчестерському та рiзницевому манчестерському кодуван-
нях (е), методах ВМС (є) та 2B1Q (ж). Усереднення проведено
для всiх можливих значень 24-бiтового вихiдного сигналу у при-

пущеннi, що iмовiрнiсть їх появи однакова
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Рис. 4.24. Сигнали, що кодують послiдовнiсть «101010...» за
допомогою унiполярного кодування (а) i методу NRZ (б) та їх

спектри (в та г вiдповiдно)

До переваг методу NRZ як i в попередньому випадку нале-
жать простота реалiзацiї та висока завадостiйкiсть. А голов-
не, частота основної гармонiки f0 досить низька: наприклад,
у випадку, коли сигнал складається з нескiнченної послiдов-
ностi нулiв та одиниць, якi чергуються мiж собою, то його
спектр складається з нескiнченного ряду гармонiк з частота-
ми f0 = Cb/2 = fT /2, 3f0, 5f0..., амплiтуди яких вiдносяться
як 1 : 1/3 : 1/5 . . . — рис. 4.24.

З iншого боку, якщо сигнал складається лише з одиниць
(або лише з нулiв), то у спектрi залишиться тiльки постiй-
на складова. У будь-якому випадку, промiжному мiж цими
двома крайнiми, спектр також мiститиме складову з нульо-
вою частотою (рис. 4.23,б), iнтенсивнiсть якої залежить вiд
довжин монотонних частин. Це є iстотним недолiком цього
методу. Окрiм того, такий спосiб кодування не дає можливо-
стi вiдрiзнити випадок вiдсутностi сигналу та ситуацiю, коли
передається довга послiдовнiсть однакових бiтiв. Отже, до-
водиться або використовувати спецiальнi бiтовi послiдовностi
для означення початку та кiнця iнформацiйного пакета, або
пiсля стартового сигналу передавати кiлькiсть бiтiв даних,
або застосовувати iншi пiдходи. Нарештi, методу NRZ вла-
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стива дуже погана самосинхронiзацiя, що особливо вiдчутно
при передачi довгих послiдовностей нулiв або одиниць.

Через означенi недолiки подiбне кодування дуже рiдко ви-
користовується у комп’ютерних мережах. Проте цей пiдхiд
дiєздатний при передачi даних на невеликi вiдстанi, зокре-
ма саме такий спосiб представлення iнформацiї використову-
ється у iнтерфейсi RS–232, за допомогою якого вiдбувається
прийом/передача даних через СОМ-порт комп’ютера. В цьо-
му випадку нулю вiдповiдає додатна напруга вiд +3 до +12 В,
одиницi — вiд’ємна вiд −3 до −12 В, за вiдсутностi сигналу в
лiнiї встановлюється постiйна вiд’ємна напруга, iнформацiй-
ний пакет починається зi стартового додатного бiта, довжина
пакета фiксована. Крiм того, подiбний пiдхiд до кодування ви-
користовується i при записi даних на CD чи DVD, коли рiзним
значенням бiтiв вiдповiдає наявнiсть чи вiдсутнiсть заглибле-
ння на поверхнi оптичного носiя iнформацiї.

Код з iнверсiєю при одиницi (Non Return to Zero with
ones Inverted, NRZI). У цьому методi, як i в попередньому, ви-
користовуються два рiвнi напруги, додатний та вiд’ємний; при
цьому при передачi нуля потенцiал не змiнюється порiвняно
з попереднiм тактом, тодi як при передачi одиницi потенцiал
iнвертується на протилежний — рис. 4.22,в. Такий пiдхiд при
передачi довгих послiдовностей одиниць дозволяє позбавити-
ся вiд постiйної складової та забезпечує самосинхронiзацiю за
рахунок перепаду сигналу в кожному тактi.

Зазначимо, що точна полярнiсть сигналу неважлива, i то-
му сигнальний та заземлюючий провiдники можна помiня-
ти мiсцями, не впливаючи на процес розпiзнавання сигналу.
Решта недолiкiв та переваг цього способу кодування збiгаю-
ться з властивими для методу NRZ. Цi методи дуже схожi;
в них майже однаковi усередненi спектри, вигляд сигналу та
його спектр при кодуваннi послiдовностi «1111...» за допомо-
гою NRZI збiгаються з наведеними на рис. 4.24,б,г. У випадку,
коли спостерiгається чергування нулiв та одиниць, то спектр
сигналу закодованого методом NRZI також є нескiнченним
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рядом гармонiк частотами f0, 3f0, 5f0 . . ., амплiтуди яких вiд-
носяться як 1 : 1/3 : 1/5 . . ., однак основна гармонiка змiщена
в бiльш низькочастотну область f0 = fT /4 = Cb/4, рис. 4.25.

Рис. 4.25. Сигнал, що кодує послiдов-
нiсть «101010...» за методом NRZI, (а)

та його спектр (б)

Кодування NRZI мо-
же бути зручним у
випадках, коли наяв-
нiсть третього рiвня
небажана, наприклад
у мережах, побудова-
них за технологiями
FDDI при використан-
нi оптоволоконних ка-
белiв. Кодування NRZI
використовується при
передачi даних по ши-
нi USB та при за-
писi на магнiтнi но-
сiї iнформацiї. Слiд за-
уважити, що для пер-
шого випадку (USB-
шина) iнвертування вiд-
бувається при передачi нуля, тим часом як при передачi оди-
ницi сигнал не змiнюється; цей спосiб кодування ще може
називатися NRZ-S; при цьому остання лiтера саме i вказує
на iнверсiю на нульовому (space) бiтi. Тодi, в свою чергу, ко-
дування, iлюстроване на рис. 4.22,в, називатиметься NRZ-М,
пiдкреслюючи iнверсiю при передачi одиничного (mark) бi-
та. При такому способi номенклатури метод NRZ (в наших
позначеннях) називатиметься NRZ-L; при цьому лiтера «L»
свiдчить, що значення бiта визначається рiвнем (level) сигна-
лу, а не наявнiсть чи вiдсутнiстю перепаду амплiтуди.

Бiполярне кодування з альтернативною iнверсiєю (Al-
ternate Mark Inversion, AMI). При такому способi представле-
ння дискретної iнформацiї використовуються три рiвнi потен-
цiалу: вiд’ємний, нульовий та додатний. Двiйковий «0» коду-
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ється нульовим потенцiалом, а двiйкова «1» — додатним або
вiд’ємним, причому для кожної наступної одиницi використо-
вується протилежне порiвняно з попереднiм значення потенцi-
алу (рис. 4.22,г). Фактично, АМI одночасно схожий i на NRZ,
i на NRZI. При передачi довгої послiдовностi нулiв спектр си-
гналу мiстить лише постiйну складову, для довгої послiдов-
ностi одиниць вiн збiгається з зображеним на рис. 4.24,г; для
випадку кодування послiдовностi «1010...» — iз зображеним
на рис. 4.25,б.

Кодування AMI, як i NRZI, частково розв’язує проблеми
наявностi постiйної складової та вiдсутностi самосинхронiза-
цiї при передачi довгих послiдовностей одиниць. Крiм того,
усереднений спектр для АМI є бiльш вузьким та мiстить мен-
шу постiйну складову — рис. 4.23,в. Код АМI також дозволяє
виявляти деякi помилки: порушення строгої черговостi дода-
тнього i вiд’ємного сигналiв свiдчить про помилку, пов’язану
з неправильнiстю кодування або з втратою одного одинично-
го бiта2. Водночас усереднений спектр АМI-сигналу зсунутий
у бiльш високочастотну область, а використання додатково-
го рiвня напруги при збереженнi стiйкостi до шумiв вимагає
збiльшення потужностi передавача на 3 дБ. Крiм того, три-
рiвневе кодування вимагає ускладнення апаратури. Зберiгає-
ться i вiдсутнiсть самосинхронiзацiї при передачi довгої ну-
льової послiдовностi. Проте логiчно модифiковане (див. пара-
граф 4.7) кодування АМI широко використовується в телеко-
мунiкацiйних системах ще з 60-х рокiв минулого столiття.

Код MLT-3 (Multi Level Transmission, багаторiвнева переда-
ча). У цьому методi кодування також використовуються три
рiвня сигналу(−U , 0, +U), що i вiдображено у самiй назвi.
Це потенцiальний спосiб кодування, при якому при передачi
двiйкової одиницi рiвень сигналу змiнюється порiвняно з по-
переднiм тактом; змiни вiдбуваються циклiчно: −U , 0, +U ,

2Сигнал, полярнiсть якого суперечить правильному порядку чергування,
називається забороненим (signal violation); такi сигнали можуть спецi-
ально розташовуватись у кодовiй послiдовностi (див. параграф 4.7).
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0, −U . . .; при передачi нуля сигнал не змiнюється подiбно до
того, як це вiдбувається у методi NRZI — рис. 4.22,д.

Рис. 4.26. Сигнал, що кодує по-
слiдовнiсть «101010...» за методом

МLT-3, (а) та його спектр (б)

При передачi лише ну-
лiв та лише одиниць спе-
ктри збiгаються зi спе-
ктрами сигналiв, отри-
маних з використанням
AMI, для послiдовностей
«0000...» та «1010...», вiд-
повiдно; випадок чергу-
вання нулiв та одиниць
показано на рис. 4.26.
Цей рисунок вiддзерка-
лює основнi властивостi
методу MLT-3, а саме,
частота основної гармонi-
ки знижена (порiвняно з
АМI), а сам спектр бiльш
вузький (порiвняно з АМI
та NRZI) — рис. 4.23,в. Iншi переваги та недолiки використа-
ння кодування MLT-3 збiгаються з властивими для методу
AMI. Метод MLT-3 використовується в локальних мережах,
побудованих за технологiями FDDI (при використаннi мiдних
кабелiв) та Fast Ethernet (стандарт 100Base-TX).

Код з поверненням до нуля (Return to Zero, RZ). Таке
кодування передбачає активне використання трьох рiвнiв по-
тенцiалу. На початку такту вiдбувається перехiд до додатного
рiвня при кодуваннi двiйкової одиницi i до вiд’ємного при ко-
дуваннi нуля (або навпаки) подiбно методу NRZ; всерединi
кожного такту здiйснюється перехiд на третiй, нульовий рi-
вень — рис. 4.22,е. Тобто пiд час кожного такту вiдбуваються
двi змiни значення сигналу, що i забезпечує самосинхронiзов-
нiсть коду RZ. Крiм того, легко визначаються моменти поча-
тку i кiнця передачi даних за зникненням i появою бiтових
iнтервалiв без таких переходiв. Однак частi змiни рiвня си-
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гналу призводять до iстотного збiльшення ширини спектра —
рис. 4.23,д. Наприклад, при передачi послiдовностi «101010...»
вигляд спектра подiбний до того, який спостерiгається i при
використаннi NRZ, однак амплiтуда гармонiк спадає повiль-
нiше; якщо ж сигнал складається лише з двiйкових нулiв або
одиниць, то крiм постiйної складової у спектрi наявнi й iн-
шi гармонiки, частота першої з яких збiгається з тактовою
f0 = fT — рис. 4.27. Фактично частота основної гармонiки
вдвiчi бiльша нiж при NRZ. Отже, велика ширина спектра,
наявнiсть постiйної складової а також пiдвищена вартiсть ре-
алiзацiї, яка пов’язана з трирiвневим сигналом, є причинами
не дуже частого використання такого способу кодування. Вiн
використовується лише в певних оптоволоконних мережах, де
вiд’ємнi сигнали отримати важко, але можна використовува-
ти свiтловi iмпульси з рiзною потужнiстю.

Рис. 4.27. Сигнал, що кодує послiдовностi «101010...» (а) та
«1111...» (б) за методом RZ та їх спектри (в та г, вiдповiдно)

Iнша назва методу RZ — бiполярний iмпульсний код .
Ця назва вiддзеркалю той факт, що метод фактично є iмпуль-
сним: одиниця кодується iмпульсом однiєї полярностi, нуль —
протилежної, тривалiсть кожного iмпульсу дорiвнює полови-
нi такту. Окрiм бiполярного iснує й унiполярне RZ-кодування
при якому використовуються iмпульси лише однiєї полярно-
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стi, а коди рiзних двiйкових цифр вiдрiзняються кiлькiстю
таких iмпульсiв за такт. Наприклад, при передачi даних з ви-
користанням iнфрачервоного випромiнення (IrDA) нуль коду-
ється одним свiтловим iмпульсом, що триває 3/16 такту, оди-
ниця — вiдсутнiстю iмпульсу свiтла протягом цiлого такту.

Манчестерський код . Цей спосiб представлення даних пе-
редбачає використання двох рiвнiв — додатнього (високого)
та вiд’ємного (низького). Для кодування цифр використовує-
ться перепад потенцiалу, тобто фронт iмпульсу. Такi перепади
вiдбуваються посерединi кожного такту, двiйкова одиниця ко-
дується змiною сигналу вiд низького рiвня до високого, нуль —
вiд високого до низького; за необхiдностi, коли треба передати
декiлька одиниць чи нулiв поспiль, на початку кожного такту
може вiдбуватися службовий перепад сигналу (рис. 4.22,є).
Звичайно, можливi модифiкацiї цього способу, коли «0» та
«1» кодуються протилежними переходами. З iншого погляду,
можна стверджувати, що у цьому випадку представлення iн-
формацiї вiдбувається за допомогою iмпульсiв, якi тривають
половину такту.

Оскiльки сигнал при манчестерському кодуваннi змiнює-
ться щонайменше один раз за такт (який i в цьому випадку
дорiвнює часу передачi одного бiта), то метод є самосинхро-
нiзованим. Ширина спектра вужча, нiж у метода RZ, а го-
ловне, сигнал не мiстить постiйної складової — рис. 4.23,е. В
найгiршому випадку при передачi послiдовностi «1111...» або
«0000...» частота основної гармонiки f0 = fT = Cb, в найкра-
щому, коли вихiдний сигнал складається з нулiв та одиниць,
якi строго чергуються, — f0 = fT/2. В середньому основна
гармонiка приблизно вiдповiдає величинi 0.75fT . Звичайно,
ширина спектра бiльша, а максимум розташовується у бiльш
високочастотнiй областi, нiж для потенцiальних методiв ко-
дування, проте позитивнi риси є переважаючими, i тому ман-
честерський код (iнша назва код Манчестер II) широко вико-
ристовується у локальних мережах, зокрема в тих, якi побу-
дованi за технологiєю Ethernet.
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Подiбний пiдхiд до представлення iнформацiї фронтами
сигналу використовується i при записi на жорсткий магнi-
тний диск: у пiдкладцi створюються домени з протилежним
напрямком магнiтного моменту, а зчитуюча головка реагує на
змiну магнiтного поля.

Рiзницевий манчестерський код . Дуже схожий як за на-
звою, так i властивостями на попереднiй метод. Для представ-
лення iнформацiї використовується перепад сигналу, але на-
прямок переходу не важливий, вiдiграє роль лише його наяв-
нiсть на початку бiтового iнтервалу. При передачi двiйкового
нуля на початку такту вiдбувається змiна рiвня сигналу, при
передачi одиницi така змiна вiдсутня. Крiм того, посерединi
такту завжди вiдбувається перехiд, i саме вiн використовує-
ться для самосинхронiзацiї. Приклад вiдповiдного кодування
наведено на рис. 4.22,ж. При рiзницевому манчестерському
кодуваннi полярнiсть сигналу не є важливою, i тому, як i у ви-
падку NRZI, провiдники можна мiняти мiсцями. Решта ознак,
зокрема усереднений спектр сигналу, тотожна манчестерсько-
му кодуванню, i тому зупинятися на них не будемо. Рiзницеве
манчестерське кодування використовується, наприклад, у ло-
кальних мережах Token Ring.

Код BMC (Biphase Mark Code). У цьому методi, як i двох
попереднiх, також використовуються два рiвнi сигналу, три-
валiсть такту збiгається з бiтовим iнтервалом, для кодування
використовуються переходи мiж рiвнями. Метод BMC у чо-
мусь є дзеркальною копiєю рiзницевого манчестерського коду-
вання: для самосинхронiзацiї використовується обов’язковий
перепад сигналу на початку такту, а «1» та «0» кодуються
наявнiстю та вiдсутнiстю, вiдповiдно, переходу посерединi бi-
тового iнтервалу — рис. 4.22,з. Спектральна характеристика
також дуже схожа на характеристики манчестерських кодiв
(рис. 4.23,є). ВМС використовується, наприклад, при записi
даних на магнiтнi стрiчки, на флопi-диски з одинарною гу-
стиною запису та при передачi цифрового звуку мiж профе-
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сiйними аудiо-пристроями в стандартах AES3 та S/PDIF.

Код 2B1Q . Це потенцiальний метод кодування у якому вико-
ристовуються чотири рiвнi сигналу: два додатнi (+U1 та +U2)
та два вiд’ємнi (−U1 та −U2). Оскiльки рiвнiв чотири, то це
дозволяє за один такт передати log2 4 = 2 бiти i фактично на-
зва методу вiдображає його суть: кожнi два бiти (2В — «bit»)
передаються за один (1) такт сигналом, що має чотири (Q
— «quadra») стани. Для iменування пари бiтiв може викори-
стовуватись термiн «дiбiт». Фактично, метод 2B1Q багато в
чому еквiвалентний NRZ: кожному значенню дiбiта ставиться
у вiдповiднiсть свiй рiвень потенцiалу — рис. 4.22,и. Нерiдко
такими потенцiалами є (−2.5) В для дiбiта «00», (−0.833) В
для «01», (+0.833) В для «11» та (+2.5) В для «10».

Найбiльшою перевагою методу 2В1Q є те, що швидкiсть
передачi даних вдвiчi перевищує тактову частоту Cb = 1/tb =
2fT . Як i для методу NRZ, довгi послiдовностi однакових бiтiв
приводять до появи постiйної складової у сигналi, щоправда
у даному випадку такi ж наслiдкiв з’являються i за наявностi
послiдовностi бiтiв, якi строго чергуються. Крiм того, подi-
бнi послiдовностi знижують самосинхронiзовнiсть. Якщо як
одиницю вимiрювання використовувати тактову частоту, то
для випадкового чергування бiтiв спектр сигналу 2В1Q збiга-
ється зi спектром NRZ, але якщо як реперну точку використо-
вувати бiтовий iнтервал, то спектр для 2В1Q вдвiчi вужчий
— рис. 4.23,ж. Вiдповiдно до спiввiдношення Найквiста, для
однакових лiнiй зв’язку 2B1Q дозволяє передавати данi вдвiчi
швидше, нiж, наприклад, AMI, NR чи NRZI. Проте iснують
проблеми наявностi постiйної складової, вiдсутностi самосин-
хронiзацiї, до яких додаються необхiднiсть збiльшення поту-
жностi сигналу та ускладнення апаратури для забезпечення
можливостi використання чотирьох рiвнiв.

Певним аналогом методу 2B1Q є використання пiд час за-
пису iнформацiї на оптичнi носiї пiтiв (ямок на поверхнi) з
рiзною глибиною. Це дозволяє збiльшити кiлькiсть iнформа-
цiйних станiв i пiдвищити поверхневу густину iнформацiї.
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4.7. Методи логiчного кодування

Як вiдомо з попереднього параграфа, параметри кодую-
чого сигналу залежать вiд вхiдної iнформацiї. Зокрема, для
потенцiальних методiв АМI, MLT-3, NRZI неприйнятно, коли
доводиться мати справу з довгими послiдовностями двiйкових
нулiв, для 2B1Q — з послiдовностями однакових пар символiв.
Для покращення властивостей кодування (пiдвищення само-
синхронiзацiї, зменшення постiйної складової сигналу, звуже-
ння його спектра) використовується пiдхiд, що полягає у пе-
ретвореннi вхiдної iнформацiї перед представленням її у ви-
глядi фiзичних сигналiв i називається логiчним кодуванням.
Зрозумiло, що ця процедура повинна бути оборотною, а на
фiзичному рiвнi приймача пiсля детектування отриманого си-
гналу повинна бути виконана зворотна операцiя вiдновлення
початкової послiдовностi бiтiв, i лише пiсля цього iнформа-
цiя передається на вищi рiвнi. Очевидним недолiком такого
пiдходу є необхiднiсть ускладнення обладнання та проведен-
ня додаткових процедур логiчного кодування та декодування,
однак отриманi переваги, пов’язанi з покращенням характе-
ристик фiзичного сигналу, зазвичай переважаючi.

Iснують два основних пiдходи до реалiзацiї логiчного коду-
вання. Один спирається на розбиття вихiдного бiтового пото-
ку на окремi досить короткi складовi та подальшу замiну їх
фрагментами, якi не мiстять небажаних повторень i мають iн-
шу довжину. Такий пiдхiд називається надлишковим кодуван-
ням, його найпростiшим способом реалiзацiї для АМI, MLT-3
чи NRZI може бути додавання у вихiдну послiдовнiсть зайвих
двiйкових одиниць. Iнший спосiб — скремблювання, полягає у
змiнi вихiдної iнформацiї таким чином, щоб iмовiрностi по-
яви нулiв та одиниць були близькими, але сумарна кiлькiсть
бiтiв не змiнювалася. Розглянемо декiлька прикладiв методiв
логiчного кодування.

Скремблювання . Пристрої (або окремi блоки), якi здiйсню-
ють цю операцiю називають скремблерами та дескремблерами.
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Першi реалiзують пряме логiчне кодування, другi — зворотне,
вiдновлюючи вихiдну послiдовнiсть бiтiв.

Один з найпоширенiших методiв скремблювання полягає
у побiтовому обчисленнi результуючого коду на основi бiтiв
вихiдного коду та бiтiв результуючого коду, вже отриманих
пiд час попереднiх тактiв:

OUTi = f({INi}, {OUTj}) , j = 1 . . . (i− 1) ,

Рис. 4.28. Принцип роботи скремблера

де INi та OUTi

— окремi бiти iн-
формацiйної по-
слiдовностi до та
пiсля скремблю-
вання вiдповiд-
но, нижнiй iн-
декс визначає порядковий номер бiта, а фiгурнi дужки озна-
чають набiр даних — рис. 4.28. При обчисленнi використову-
ються логiчнi операцiї, зокрема — «виключне АБО». Напри-
клад, скремблер може реалiзовувати таке спiввiдношення:

OUTi = INi ⊕OUTi−2 ⊕OUTi−5 ,

тобто при обчисленнi поточної цифри результуючого коду ви-
користовуються цифра початкової послiдовностi з таким са-
мим номером та двi цифри результуючого коду, отриманi на
2 та 5 тактiв ранiше.

Розглянемо, яка послiдовнiсть отримується внаслiдок та-
кого логiчного кодування слова «0011000000110000». Поки об-
численої кiлькостi цифр результуючого коду недостатньо для
здiйснення повного розрахунку, використовується скорочена
процедура, i тому першi двi цифра будуть збiгатися з вихi-
дною послiдовнiстю

OUT1 = IN1 = 0 ,

OUT2 = IN2 = 0 ,
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а для отримання трьох наступних проводиться лише одна ло-
гiчна операцiя

OUT3 = IN3 ⊕OUT1 = 1⊕ 0 = 1 ,

OUT4 = IN4 ⊕OUT2 = 1⊕ 0 = 1 ,

OUT5 = IN5 ⊕OUT3 = 0⊕ 1 = 1 .

Решта двiйкових цифр обчислюється з використанням повно-
го виразу, причому XOR виконується попарно злiва направо:

OUT6 = IN6 ⊕OUT4 ⊕OUT1 = 0⊕ 1⊕ 0 = 1 ,

OUT7 = IN7 ⊕OUT5 ⊕OUT2 = 0⊕ 1⊕ 0 = 1 ,

OUT8 = IN8 ⊕OUT6 ⊕OUT3 = 0⊕ 1⊕ 1 = 0 ,

OUT9 = IN9 ⊕OUT7 ⊕OUT4 = 0⊕ 1⊕ 1 = 0 ,

OUT10 = IN10 ⊕OUT8 ⊕OUT5 = 0⊕ 0⊕ 1 = 1 ,

OUT11 = IN11 ⊕OUT9 ⊕OUT6 = 1⊕ 0⊕ 1 = 0 ,

OUT12 = IN12 ⊕OUT10 ⊕OUT7 = 1⊕ 1⊕ 1 = 1 ,

OUT13 = IN13 ⊕OUT11 ⊕OUT8 = 0⊕ 0⊕ 0 = 0 ,

OUT14 = IN14 ⊕OUT12 ⊕OUT9 = 0⊕ 1⊕ 0 = 1 ,

OUT15 = IN15 ⊕OUT13 ⊕OUT10 = 0⊕ 0⊕ 1 = 1 ,

OUT16 = IN16 ⊕OUT14 ⊕OUT11 = 0⊕ 1⊕ 0 = 1 .

Таким чином, послiдовнiсть «0011111001010111» на вихо-
дi скремблера вже не мiститиме таких довгих послiдовностей
нулiв, як це було на входi пристрою (рис. 4.29).

Рiзнi алгоритми скремблювання можуть рiзнитися кiль-
кiстю бiтiв, на основi яких розраховується цифра результу-
ючого коду (у запропонованому прикладi ця кiлькiсть до-
рiвнювала трьом), а також зсувами мiж цими бiтами (2 та
5 не є якимись чарiвними цифрами, якi використовуються
повсякчас). Наприклад, у мережах ISDN при передачi даних
до абонента застосовується перетворення на основi викори-
стання також трьох бiтiв, але зi зсувами на 5 та 23 позицiї
(OUTi = INi ⊕ OUTi−5 ⊕ OUTi−23 ), а при зворотньому на-
прямку iнформацiйного потоку зсуви вже дорiвнюють 18 та
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23; в технологiї 1000Base-T використовується скремблювання
на 32 розряди.

Рис. 4.29. Кодуючий сигнал послiдовностi «0011000000110000»
до (зверху) i пiсля (знизу) застосування скремблювання OUTi =
INi⊕OUTi−2⊕OUTi−5 та вiдповiднi спектри (суцiльна лiнiя до
скремблювання, пунктирна — пiсля) для методiв NRZ та MLT-3

Зручнiсть використання саме операцiї XOR пов’язана з її
оборотнiстю (iнволютивнiстю): для будь-яких бiтiв ai та aj
справедливе спiввiдношення ai ⊕ aj ⊕ aj = ai. Це веде до
спрощення процедури дескремблювання; наприклад, для роз-
глянутого варiанта логiчного кодування вiдновлення сигналу
може бути здiйснене з використанням спiввiдношення

INi = OUTi ⊕OUTi−2 ⊕OUTi−5 .

Зауважимо, що вiд довгих послiдовностей двiйкових нулiв
не завжди можна позбавитися за рахунок скремблювання: на-
приклад, вони залишаються, якщо розташованi на початку
бiтового потоку. Це, а також необхiднiсть збереження промi-
жних результатiв є недолiками даного методу.

Iснують i бiльш простi методи скремблювання. Зокрема,
спецiально для покращення методу АМI використовується ряд
методiв, якi базуються на штучному викривленнi послiдовно-
стей нульових бiтiв наборами, якi мiстять забороненi символи.
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У методi B6ZS (Bipolar with 6-Zeros Substitution) кожнi
шiсть нулiв («000000») замiнюються на «0V10V1» (рис. 4.30,б).
«V» — це так звана заборонена одиниця (violation signal), яка
кодується ненульовим потенцiалом, полярнiсть якого збiгає-
ться з полярнiстю попередньої одиницi, тодi як у методi AMI
для звичайної одиницi потенцiал повинен змiнюватися на про-
тилежний. При такому кодуваннi протягом всього шести та-
ктiв спостерiгаються два викривлення, що вважається мало-
ймовiрним, коли спотворення сигналу викликане шумами чи
iншими випадковими процесами. При виявленнi таких пору-
шень дескремблер приймача вважає, що йдеться саме про ко-
дування шести послiдовних нулiв, i робить вiдповiдну замiну.
У методi B8ZS вiдбувається замiна, як можна здогадатися з
абревiатури, послiдовностей з восьми сусiднiх нулiв, а саме:
«00000000» замiнюється на «000V10V1».

Рис. 4.30. Сигнал, який кодує послiдовнiсть
«1011000000110000» за методом AMI до (а) та пiсля логi-

чного кодування B6ZS (б), B3ZS (в) та HDB3 (г)
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Пiд час етапу логiчного кодування у методi B3ZS вiдбува-
ється замiна послiдовностей «000» (рис. 4.30,в). Проте вибiр
послiдовностi-замiнника залежить вiд того, парна чи непар-
на кiлькiсть звичайних одиниць («1») опинилась у бiтовому
потоцi з часу появи останньої забороненої одиницi («V»), або,
якщо таких ще не було, з часу початку потоку. При непар-
нiй кiлькостi використовується замiна «00V», при парнiй —
«10V». Таке ускладнення вибору замiни викликане бажанням
послабити постiйну складову сигналу у випадку, коли поряд
опиняються декiлька послiдовностей з трьох сусiднiх нулiв i,
вiдповiдно, кiлькiсть «1» парна (нульова). Це дозволяє до-
датково контролювати правильнiсть отриманих даних. Дуже
схожим на попереднiй є метод HDB3 (High-Density Bipolar
of order 3): при непарнiй кiлькостi звичайних одиниць мiж
двома сусiднiми послiдовнiсть «0000» замiнюється на «000V»,
а при парнiй — на «100V» (рис. 4.30,г).

Методи B8ZS, B6ZS, B3ZS та НDB3 використовуються у
телекомунiкацiйних мережах при створеннi цифрового теле-
фонного зв’язку, першi три у Пiвнiчнiй Америцi та Японiї,
останнiй — в Європi.

Якщо усереднювати за можливими бiтовими комбiнацiя-
ми, то виявляється, що скремблювання не iстотно впливає на
спектр отриманого сигналу; основна перевага цього способу
логiчного кодування — пiдвищення самосинхронiзацiї.

Надлишкове кодування . Нагадаємо, що при надлишковому
кодуваннi вiдбувається розбиття вихiдної послiдовностi бiтiв
на окремi частини (порцiї), для назви яких використовують
термiн «символ». Чимось символ подiбний до слова, яке скла-
дається з окремих лiтер. Оскiльки вихiдний бiтовий потiк мо-
же мiстити довiльнi комбiнацiї бiтiв, то при кодуваннi деяких
символiв можуть виникати проблеми з самосинхронiзацiєю чи
наявнiстю постiйної складової (отриманi в результатi слова
можуть бути досить важкими для вимови i бути радше букво-
сполученнями, нiж словами у звичайному розумiннi). Задача
логiчного кодування — замiнити цi слова iншими, якi не ви-
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кликають фонетичних труднощiв (замiнити вихiднi символи
iншими, при кодуваннi яких не виникає ускладнень). Необ-
хiдною умовою можливостi пiдбору вдалих слiв-замiнникiв є
наявнiсть у тому наборi, звiдки цi замiни вибираються, бiль-
шої кiлькостi буквосполучень, нiж можливих вихiдних слiв.
Тобто потенцiйна кiлькiсть рiзних символiв, якi використову-
ються для замiни, повинна бути бiльшою за можливу кiль-
кiсть рiзних символiв у початковiй послiдовностi. Саме тому
кодування i називається надлишковим: користуються не всi-
ма можливими кодуючими символами, а лише деякими, най-
бiльш придатними.

Один з найпростiших варiантiв реалiзацiї зазначеної умо-
ви надлишковостi полягає в тому, що слова-замiнники повиннi
мiстити бiльше лiтер, нiж тi, якi вони замiнюють, — кожний
вихiдний символ замiнюється новим, з бiльшою кiлькiстю бi-
тiв. Зокрема, у методi 4В/5В вихiднi символи довжиною 4 бi-
ти замiнюються 5-бiтовими комбiнацiями. Кiлькiсть рiзних
вхiдних символiв, якi можуть утворитися з 4 бiтiв 24 = 16;
кiлькiсть можливих комбiнацiй з 5 бiтiв 25 = 32, i тому в ре-
зультуючому кодi можна вiдiбрати 16 таких варiантiв, якi не
мiстять великої кiлькостi двiйкових нулiв. Вiдповiднiсть мiж
вихiдними та замiнюючими символами наведено у табл. 4.2, а
приклад кодування — на рис. 4.31,б.

Таблиця 4.2. Таблиця кодування для методу 4В/5В
Вихiдний
символ

Кодуючий
символ

Вихiдний
символ

Кодуючий
символ

0000 11110 1000 10010
0001 01001 1001 10011
0010 10100 1010 10110
0011 10101 1011 10111
0100 01010 1100 11010
0101 01011 1101 11011
0110 01110 1110 11100
0111 01111 1111 11101
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Рис. 4.31. Сигнал, який кодує послiдовнiсть
«0011000000110000» за методом NRZI до (а) та пiсля на-
длишкового кодування 4B/5В (б), а також при використаннi
методу 8В/6Т. При побудовi вважалося, що тактова частота у

всiх випадках однакова

З даних таблицi видно, що метод 4В/5В гарантує при будь-
якiй вихiднiй iнформацiї вiдсутнiсть бiльше трьох нулiв по-
спiль пiсля кодування. Як наслiдок, пiдвищується самосин-
хронiзовнiсть, зменшується постiйна складова сигналу (осо-
бливо для методiв NRZI та MLT-3, рис. 4.32). Крiм того, та-
ке логiчне кодування пiдвищує здатнiсть виявлення помилок:
оскiльки використовується лише половина можливих кодую-
чих символiв, то виявлення приймачем у сигналi будь-якого
символу з другої половини свiдчить про помилковiсть отри-
маної iнформацiї. Символи, якi не використовуються, назива-
ються забороненими (code violation).

Зауважимо, що використання надлишкового кодування при-
зводить до змiни спiввiдношення мiж бiтовою швидкiстю та
тактовою частотою (чого не спостерiгалося при скремблюва-
ння). Оскiльки при використаннi методу 4В/5В для передачi
чотирьох бiтiв iнформацiї треба п’ять тактiв, то Cb = 4fT /5.
Тобто, якщо не змiнювати тактову частоту генератора, то за-
стосування коду 4В/5В викликає зменшення швидкостi пере-
дачi iнформацiї. Або навпаки, якщо необхiдно забезпечувати
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сталу пропускну здатнiсть, то одночасно з логiчним кодува-
нням слiд використовувати пiдвищену тактову частотою. До
речi, саме вiдмiннiсть мiж Cb та fT є причиною того, що гра-
фiки на рис. 4.32 зсунутi по горизонталi один вiдносно одного.

Рис. 4.32. Усередненi спектри сигналу при кодуваннi NRZI (а),
AMI (б), MLT-3 (в) та манчестерському (г) до (пунктир) та пi-
сля (суцiльна лiнiя) надлишкового кодування 4B/5B. Усередне-
ння проведено для всiх можливих значень 24-бiтового вхiдного

сигналу у припущеннi, що iмовiрнiсть їх появи однакова

Окрiм 4В/5В iснують i iншi методи надлишкового кодуван-
ня, принцип яких залишається тим самим, а змiнюються лише
розмiри символiв. Цi розмiри закладенi у назву методiв, на-
приклад: кодування 8В/10В та 64В/66В передбачають, що
вихiдний символ розмiром 8 або 64 бiтiв замiнюється iншим,
з довжиною 10 або 66 бiтiв, вiдповiдно.

Так само, як для побудови слiв-замiнникiв не обов’язко-
во використовувати лiтери з того самого алфавiту, так i при
надлишковому кодуваннi сигнали нових символiв не обов’яз-
ково повиннi спiвпадати з сигналами вихiдних. Наприклад, у
методi 8В/6Т для кодування 8 бiтiв вихiдної iнформацiї ви-
користовується код з 6 сигналiв, кожний з яких має три стани.
Тобто для кодування двiйкового числа з восьми цифр вико-
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ристовується трiйкове число з шести цифр. Надлишковiсть
цього коду пов’язана з тим, що на 28 = 256 початковi стани
припадає 36 = 729 результуючих символiв, тобто можливiсть
вибору «кращого» символу ще ширша, нiж у методi 4В/5В.

Рис. 4.33. Усереднений спектр си-
гналу при кодуваннi 8В/6T

Найпростiший спосiб ко-
дування трiйкового чи-
сла — використання трьох
рiвнiв потенцiалу +U , 0
та −U (як у методах
AMI чи MLT-3) i зв’я-
зок кожного з них зi сво-
єю трiйковою цифрою (як
для методу NRZ). Части-
на вихiдних та кодую-
чих символiв для методу
8В/6Т наведено в табл. 4.3, приклад кодування та спектр
сигналу — на рис. 4.31,в та рис. 4.33, вiдповiдно . У цьому
випадку спiввiдношення мiж бiтовою швидкiстю i тактовою
частотою iнше: Cb = 4fT /3. Зауважимо, що загалом процес
перекодування є досить простою операцiєю, i тому такий пiд-
хiд не ускладнює суттєво нi мережевi адаптери, нi iнтерфейснi
блоки iншого мережевого обладнання.

Таблиця 4.3. Частина таблицi кодування для методу 8В/6Т
Вихiдний
символ

Кодуючий
символ

Вихiдний
символ

Кодуючий
символ

00000000 −+ 00−+ . . .

00000001 0−+−+0 11111000 +00 0 +−

00000010 0−+0−+ 11111001 0 + 0 +−0

00000011 0−++ 0− 11111010 0 + 0 0 +−

00000100 −+ 0 + 0− 11111011 0 + 0− 0+

00000101 +0−−+ 0 11111100 +00− 0+

00000110 +0− 0−+ 11111101 0 0 + +− 0

00000111 +0−+0− 11111110 0 0 + 0 +−

. . . 11111111 0 0 +− 0+

Примiтка: Знаки «+», «0» та «−» означають, що потенцiал протягом
такту залишається додатним, нульовим та вiд’ємним, вiдповiдно.
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Ще один спосiб надлишкового кодування — код РАМ5 .
Хоча абревiатура використовується в iмпульснiй модуляцiї,
однак метод стосується цифрового кодування. У цьому по-
тенцiальному методi для представлення iнформацiї викори-
стовуються п’ять рiвнiв потенцiалу — +U1, +U2, 0, −U2, −U1

що дозволяє за один такт передати log2 5 ≈ 2.3 бiта. Проте це
двобiтове кодування (подiбно до 2B1Q), у якому п’ятий рiвень
використовується для створення надлишковостi i контролю
правильностi переданої iнформацiї. Для цього в РАМ5 рiшен-
ня про те, яким саме потенцiалом буде кодуватися даний дiбiт
приймається не лише на основi його значення (як це було в
2B1Q), але й залежно вiд значень попереднiх дiбiтiв (подiбно
до процедури скремблювання); при цьому використовується
так зване треллiс-кодування.

Надлишкове кодування досить широко застосовується при
передачi даних. Наприклад, метод 4В/5В використовується
у мережах за технологiями FDDI, 100Base-TX, 100Base-FX,
8B/6T в мережах 100Base-4T, 8B/10B — в Gigabit Ethernet,
побудованих з використанням оптоволоконних кабелiв, а та-
кож при передачi даних через шини SATA та FireWire, 64В/66В
— в мережах 10 Gigabit Ethernet, РАМ5 — в 1000Base-T.

Зауважимо, що надлишкове кодування використовується
не лише при передачi iнформацiї, але i при її записi на рiзно-
манiтнi носiї. Наприклад, при кодуваннi послiдовностi бiтiв
на магнiтному жорсткому диску вибираються такi комбiнацiї,
щоб вiдстанi мiж зонами змiни знака намагнiчення були не
надто малими (оскiльки роздiльна здатнiсть головки та носiя
фiксованi), але й не дуже великими (щоб забезпечити син-
хронiзацiю пристроїв). Цей метод був розроблений компанiєю
IВМ i спочатку використовувався у дискових накопичувачах
мейнфреймiв. З кiнця 80-х рокiв ХХ ст. вiн почав використо-
вуватись i в жорстких дисках деяких персональних комп’ю-
терiв, зараз застосовується майже у всiх. Часто цей метод на-
зивається кодуванням з обмеженням довжини запису (RLL,
Run Length Limited). Для його характеризацiї використовує-
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ться пара чисел, яка вказує на те, яка найбiльша та найменша
кiлькiсть однакових бiтiв пiдряд може зустрiтися у результу-
ючому кодi. Наприклад, ще нещодавно найбiльш популярним
був метод RLL 2,7, згiдно з яким пiсля кодування не може
зустрiтися менше 2 та бiльше 7 нулiв (одиниць) пiдряд. На
сьогоднi у бiльшостi сучасних магнiтних жорстких дисках ви-
сокої ємностi використовується метод RLL 1,7. Якщо викори-
стовувати таку номенклатуру для логiчного кодування в ме-
режах, то метод 8В/10В, який забезпечує вiдсутнiсть бiльше
чотирьох двiйкових нулiв пiдряд, наближено можна назвати
RLL 0,4 (наближено, оскiльки кiлькiсть одиниць пiдряд все ж
не контролюється).

Зазначимо, що на вiдмiну вiд надлишкового кодування при
передачi даних в мережi, при записi на магнiтнi носiї довжи-
на вихiдного символу та результуючого не постiйнi: в RLL 2,7
групи даних з 2, 3 та 4 бiтiв замiнюються на послiдовностi з 4,
6 та 8 бiтiв вiдповiдно. Бiльш подiбним до мереж є кодування
при записi на оптичнi носiї: наприклад, для CD використо-
вується метод 8В/14В, головною метою якого є забезпечення
наявностi мiж будь-якими двома одиницями вiд 2 до 10 нулiв
(RLL 2,10). При записi на DVD використовується кодування
8В/16В (RLL 2,10).

4.8. Манiпуляцiя

При представленнi дискретних даних за допомогою гармо-
нiчних сигналiв необхiдно враховувати майже всi тi вимоги,
про якi згадувалося перед початком розгляду методiв цифро-
вого кодування. «Майже», тому що у випадку використання
змiнного несучого сигналу: а) результуючий код передбачу-
вано (a priopi) має властивiсть самосинхронiзацiї, оскiльки
змiна амплiтуди дає можливiсть приймачу визначити момент
початку чергового такту; б) вiдсутня проблема наявностi по-
стiйної складової. Частота змiнного сигналу повинна бути та-
кою, щоб за один такт встигло вiдбутися хоча б одне пов-

161



не коливання, тобто несуча частота повинна бути бiльшою за
тактову: f0 > fT . При манiпуляцiї для кодування двiйкових
цифр можуть змiнюватися всi основнi параметри гармонiчно-
го сигналу: амплiтуда, частота та початкова фази.

Амплiтудна манiпуляцiя (Amplitude Shift Keying, ASK).
У цьому випадку для представлення двiйкових одиницi та ну-
ля використовуються несучi хвилi з рiзними амплiтудами. Ам-
плiтуда може змiнюватися лише на межi такту, частота та по-
чаткова фази не змiнюються (рис. 4.34,а). ASK досить рiдко
використовується на практицi через низьку завадостiйкiсть.

Рис. 4.34. Представлення слова «1110111001001010» методами
ASK (а), FSK (б), PSK (в), FFSK (г) та QPSK (д). fT та f0 —
тактова та несуча частоти. Для випадкiв (а)–(в) тактова частота

вдвiчi бiльша, нiж для (г)–(д)
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Частотна манiпуляцiя (Frequency Shift Keying, FSK).
При такому пiдходi амплiтуда та початкова фази несучого
сигналу залишаються сталими, а рiзнi бiти (чи їх комбiна-
цiї) кодуються гармонiчними сигналами з рiзними частотами
— рис. 4.34,б. Практична реалiзацiя такого способу не вима-
гає використання складних радiотехнiчних схем, i тому FSK
зазвичай застосовується у низькошвидкiсних та достатньо де-
шевих модемах. Якщо при кодуваннi використовуються лише
два значення частоти, то за один такт можна передати лише
один бiт iнформацiї, а сам метод називається двiйкова часто-
тна манiпуляцiя (Binary FSK, BFSK). При збiльшеннi кiль-
костi частот i незмiннiй тривалостi такту бiтова швидкiсть
зростає. Зокрема при чотирирiвневiй частотнiй манiпуляцiї
(Four-level FSK, FFSK, рис. 4.34,г) частота сигналу може на-
бувати 4-х рiзних значень i Cb = 2fT . Для випадку Cb > fT
використовується узагальнена назва — багаторiвнева часто-
тна манiпуляцiя (Multilevel FSK, MFSK).

Фазова манiпуляцiя (Phase Shift Keying, PSK). Iз назви
зрозумiло, що двiйковим нулю та одиницi вiдповiдають гар-
монiчнi сигнали з однаковими частотами та амплiтудами, про-
те з рiзними початковим фазами. Наприклад, «0» та «1» мо-
жуть бути пов’язанi зi значеннями початкової фази 0◦ та 180◦

(рис. 4.34,в). Такий пiдхiд називається двiйкова фазова манi-
пуляцiя (Binary PSK, BPSK). Як i при FSK швидкiсть пе-
редачi даних пiдвищується при збiльшення кiлькостi можли-
вих значень параметра. При квадратурнiй фазовiй манiпу-
ляцiї (Quadrature PSK, QPSK, рис. 4.34,д) початкова фаза
несучого сигналу у рiзних тактах може становити 0◦ , 90◦

, 180◦ та 270◦ i Cb = 2fT . Звичайно, зменшуючи промiжки
мiж можливими значеннями параметра, можна пiдвищувати
бiтову швидкiсть, однак водночас iстотно буде знижуватись
стiйкiсть до шумiв та зростатимуть вимоги до обладнання.
На практицi пiд час прийому сигналу визначити абсолютне
значення початкової фази зазвичай складно, бiльш простою
задачею є вимiрювання фазового зсуву мiж гармонiчними си-

163



гналами у двох сусiднiх тактах. Методи, якi базуються на ви-
значення саме цiєї рiзницi називаються фазорiзницевою манi-
пуляцiєю (Differential PSK, DPSK).

Зауважимо, що всi розглянутi методи манiпуляцiї факти-
чно є аналогами методу NRZ (або 2B1Q): значення бiта (дiбi-
та) вiдображується певним значенням параметра (амплiтуди,
частоти, початкової фази, потенцiалу). Проте iншим пiдхо-
дом до манiпуляцiї є представлення двiйкової цифри змiною
параметра, як це вiдбувається наприклад при манчестерсько-
му кодуваннi — рис. 4.35. Такий спосiб також реалiзується на
практицi (напр., при передачi даних по радiоканалу деякими
мiкроконтролерами), однак особливих переваг вiн не надає.

Рис. 4.35. Представлення слова «1110111001001010» за допо-
могою манчестерської амплiтудної (а), частотної (б) та фазо-

вої (в) манiпуляцiй

Квадратурна амплiтудна модуляцiя (Quadrature Am-
plitude Modulation, QAM). Для пiдвищення швидкостi пере-
дачi даних використовують комбiнованi методи манiпуляцiї,
у яких вiдображення iнформацiї здiйснюється завдяки змi-
нам не одного параметра гармонiчного сигналу, а одразу де-
кiлькох. Це дозволяє збiльшити кiлькiсть можливих станiв
несучого сигналу. Найбiльш поширеними серед комбiнованих
є методи квадратурної амплiтудної модуляцiї, якi базуються
на поєднаннi фазової та амплiтудної манiпуляцiй.
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Рис. 4.36. Сигнальне су-
зiр’я для методу QPSK

Для представлення правил вiд-
повiдностi мiж двiйковим числом
та параметрами кодуючого сигна-
лу зручно використовувати поляр-
ну систему координат. В цьому
випадку кожна точка на площи-
нi представляє можливий стан не-
сучого сигналу, причому радiус-
вектор положення точки пов’яза-
ний з амплiтудою, а полярний кут
збiгається з початковою фазою.
Сукупнiсть всiх можливих точок називається сузiр’ям. На-
приклад, для методу QPSK сузiр’я матиме вигляд, наведений
на рис. 4.36: використовуються чотири можливi стани, якi ха-
рактеризуються однаковою амплiтудою i рiзними початкови-
ми фазами гармонiчного сигналу.

Рис. 4.37. Сигнальнi сузiр’я для двох методiв QAM

На рис. 4.37 наведено сузiр’я для декiлькох варiантiв QAM.
Зауважимо, що для рис. 4.37,б початкова фаза може набувати
8 рiзних значень, а амплiтуда 4; однак з 8 × 4 = 32 можли-
вих комбiнацiй використовуються лише 16, вибраних таким
чином, щоб забезпечити, з одного боку, максимальну рiзницю
амплiтуди станiв сигналу, якi характеризуються однiєю поча-
тковою фазою, а з iншого — вiдмiннiсть амплiтуди для станiв з
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сусiднiми значеннями початкової фази. Такий пiдхiд дозволяє
збiльшити надiйнiсть кодування завдяки пiдвищенню завадо-
стiйкостi, проте є причиною зменшення можливої швидкостi
передачi даних порiвняно з максимально можливою. На пра-
ктицi використовуються сузiр’я, якi мiстять вiд чотирьох до
декiлькох тисяч точок.

Рис. 4.38. Усередненi спектри сигналу для ASK (а), BFSK (б) та
BPSK (в). Усереднення проводилось для всiх можливих значень
24-бiтового вихiдного сигналу у припущеннi, що iмовiрнiсть їх

появи однакова; f0 = 4fT , f ′

0
= 1.5f0

Спектр результуючого манiпульованого сигналу залежить
вiд типу манiпуляцiї, вiд спiввiдношення несучої та тактової
частот тощо (рис. 4.38). Проте спiльними особливостями для
всiх варiантiв є те, що частота основної гармонiки збiгається
з несучою частотою (при FSK основних гармонiк буде декiль-
ка), спектр є симетричним, а iнтенсивнiсть бiчних гармонiк
швидко спадає при вiддаленi вiд основної.

4.9. Бодова швидкiсть

Закiнчуючи розгляд питання щодо способiв представлення
дискретних даних та їх характеристик, звернемо увагу на ще
одну величину, яка пов’язана зi швидкiстю роботи лiнiї зв’яз-
ку. Ця величина позначається зазвичай лiтерою B i дорiвнює
швидкостi змiни iнформацiйного параметра, яким може бути
частота, амплiтуда чи фаза несучого сигналу, потенцiал тощо.
Iнодi її називають швидкiстю модуляцiї, проте сам параметр
може характеризувати i процес передачi кодованого сигналу.
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Одиницею вимiрювання цiєї швидкостi є бод : один бод вiдпо-
вiдає однiй змiнi параметра за секунду; названа ця величина
на честь винахiдника телетайпного апарата Емiля Боде.

При потенцiальному цифровому кодуваннi чи звичайнiй
(не манчестерськiй) манiпуляцiї B повнiстю визначається ве-
личиною такту i чисельно дорiвнює тактовiй частотi в герцах;
при iмпульсному цифровому кодуваннi бодова швидкiсть бiль-
ша. Щодо бiтової швидкостi, то для методiв NRZ, NRZI, AMI
Cb [ бiт/с ] = B [ бод ]. Проте в загальному випадку iнформа-
цiйна швидкiсть також не збiгається зi швидкiстю змiни iн-
формацiйного параметра. Якщо для надiйного розпiзнавання
iнформацiї приймачем кожний бiт кодується декiлькома змi-
нами iнформацiйного параметра, то Cb менша нiж B. Напри-
клад, у методi RZ фiзичний сигнал двiчi змiнює свiй стан при
передачi кожного бiта, i тому швидкiсть в бiтах за секунду
вдвiчi нижча, нiж в бодах: B = 2Cb. Подiбна ситуацiя вини-
кає i при використаннi надлишкового кодування 4В/5В: якщо
пiсля логiчного кодування використовується потенцiальне ко-
дування, то B = 1.25Cb. З iншого боку, для сигналу з кiлькi-
стю iнформацiйних станiв, бiльшою нiж 2, бiтова швидкiсть
може бути вищою, нiж бодова. Наприклад, якщо у модемi
використовується метод QAM з 4 рiзними початковими фа-
зами та 2 значеннями амплiтуди (причому всi комбiнацiї не
є забороненими), то при його роботi зi швидкiстю 2400 бод
iнформацiя буде передаватися зi швидкiстю 7200 бiт/с.

4.10. Стиснення даних

Ще одним завданням, яке може вирiшуватися на фiзично-
му рiвнi, є стиснення (компресiя) даних. Ця функцiя є фа-
культативною, її головне призначення полягає у перетвореннi
(кодуваннi) даних з метою зменшення їх обсягу, що дозволяє
або пiдвищити швидкiсть їх передачi без змiни характеристик
обладнання, або навпаки, при заданiй iнформацiйнiй швид-
костi використовувати бiльш повiльно працюючу апаратуру.
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Стиснення даних використовується як при передачi iнформа-
цiї, так i при її збереженнi. Загалом iснує досить широке коло
методiв компресiї: зазвичай кожний з них найбiльш ефектив-
но застосовується до певного типу даних (текст, звукова чи
вiдеоiнформацiя тощо). Розглянемо деякi з таких алгоритмiв.

Метод десяткового пакування . Iснує цiлий ряд прото-
колiв, у яких iнформацiя передається за допомогою ASCII-
символiв3. Зокрема, числа передаються окремими цифрами,
кожна з цифр кодується своїм 8-бiтовим символом. Якщо по-
дивитися та таблицю ASCII-символiв (табл. 4.4), то можна
побачити, що для всiх десяткових цифр чотири старшi бiти
вiдповiдного коду однаковi — «0011». Метод десяткового па-
кування полягає у тому, що замiсть цiлого байта для пред-
ставлення кожної з цифр використовуються лише 4 останнi
бiти4, а однаковi префiкси не передаються в мережу. Таким
чином, якщо всi данi у кадрi складаються з десяткових цифр,
то можна помiстити у його заголовку вказiвку на спосiб ком-
пресiї, а потiм самi данi стиснути вдвiчi.

Таблиця 4.4. Таблиця ASCII-символiв (частина)
Символ Двiйковий код Символ Двiйковий код

. . . 5 00110101
0 00110000 6 00110110
1 00110001 7 00110111
2 00110010 8 00111000
3 00110011 9 00111001
4 00110100 . . .

Метод вiдносного (дельта) кодування . Цей метод доре-
чний за умови, що сусiднi блоки iнформацiї не дуже iстотно
вiдрiзняються один вiд одного. Як вже неодноразово зазнача-
лося, iнформацiя представляється у виглядi двiйкового числа,

3ASCII-протоколи, якi використовуються, наприклад, модемами.
4Фактично, при цьому десяткова цифра записується у двiйковому ви-
глядi; такий спосiб представлення чисел ще називається двiйково-
десятковим кодуванням (Binary-Coded Decimal, BCD).
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i якщо iнформацiйнi блоки схожi, то близькими будуть i вiд-
повiднi числа. Метод вiдносного кодування полягає у тому,
що по лiнiї зв’язку передається рiзниця мiж сусiднiми числа-
ми, оскiльки для її представлення зазвичай необхiдна менша
кiлькiсть розрядiв, нiж для представлення всього числа.

Рис. 4.39. Iлюстрацiя до методу вiдносного кодування. Верти-
кальнi лiнiї вiдповiдають моментам часової дискретизацiї, гори-

зонтальнi — рiвням амплiтудної дискретизацiї

Цей спосiб застосовний у випадку, коли для представлен-
ня неперервного сигналу використовується iмпульсно-кодова
модуляцiя, а сам сигнал за час мiж двома послiдовними вимi-
рюваннями змiнюється не дуже iстотно. Наприклад, якщо для
сигналу, зображеного на рис. 4.39, використовувати 32 рiвнi
амплiтудної дискретизацiї, то для представлення результату
кожного з вимiрювань потрiбно 5 бiтiв. При такому пiдходi
вiдповiдний iнформацiйний потiк матиме вигляд:

«01110 01111 10000 10001 10010 10101 11000 11011 11101
11111 11110 11011 11000 10101 10011 10001 10000 01110 01100

01001 00110 00011».
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Водночас при використаннi вiдносного кодування для пред-
ставлення модуля рiзницi значень сусiднiх вимiрiв достатньо
2 бiти; ще один бiт потрiбен для вiдображення знака рiзницi.
Внаслiдок по лiнiй передач треба буде передати послiдовнiсть:

«01110 001 001 001 001 011 011 011 010 010 101 111 111 111
110 110 101 110 110 111 111 111».

При записi останньої послiдовностi вважалося, що вiд’ємному
значенню рiзницi вiдповiдає одиниця у старшому розрядi.

Розглянутий пiдхiд використовується, наприклад, у методi
адаптивної диференцiйної iмпульсно-кодової модуляцiї (Ad-
aptive Differential PCM, ADPCM) при передачi оцифрованого
голосу; при цьому для кодування рiзницi сигналу використо-
вуються 4 бiти замiсть стандартних 8; це дозволяє при загаль-
ноприйнятiй частотi квантування 8 кГц (див. параграф 4.5)
передавати данi зi швидкiстю 32 кбiт/с, що вдвiчi менше за
стандартну швидкiсть. Такий метод використовується i для
збереження не тiльки голосової iнформацiї, але й будь-яких
аудiоданих, наприклад, музики, а також при передачi i збе-
реженнi вiдео; в останньому випадку використовується той
факт, що сусiднi кадри зазвичай вiдрiзняються один вiд одно-
го дуже мало, i тому можна передавати iнформацiю лише про
ту частину зображення, яка змiнилася. Схожий варiант вико-
ристовується й у методi Ван Якобсона для стиснення заголов-
кiв ТСР/IP пакетiв.

Бiльш ускладненим варiантом розглянутого методу стисне-
ння є кодування з передбаченням, при якому кодується та
передається рiзниця мiж реальним числом (результатом ви-
мiрювання) та прогнозованим значенням. Передбачене значе-
ння з’являється внаслiдок iнтерполяцiї, проведеної на осно-
вi декiлькох попереднiх чисел (попереднiх величин сигналу).
Зокрема, для сигналу, наведеному на рис. 4.40, рiзниця мiж
реальним значенням сигналу i прогнозованим з використан-
ням лiнiйної iнтерполяцiї може бути представлена за допомо-
гою всього двох бiтiв, один з яких залежатиме вiд знака рi-
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зницi. Наприклад, при переведеннi голосу у цифрових вигляд
iснують стандарти, якi передбачають використання п’яти, чо-
тирьох чи двох бiтiв для кодування одного вимiру.

Рис. 4.40. Iлюстрацiя до методу кодування з передбаченням,
тонкi суцiльнi лiнiї — лiнiйна iнтерполяцiя за двома сусiднiми

значеннями сигналу

Метод символьного заглушення (Run Length Encoding,
RLE). Два попереднi методи були спрямованi на зменшення
кiлькостi бiтiв у окремих порцiях iнформацiї; тобто вони є бiт-
орiєнтованими. Метод символьного заглушення є байт-орiєн-
тованим, тобто саме байт є тiєю найменшою одиницею iнфор-
мацiї, з якою проводяться певнi операцiї. Метод RLE викори-
стовує той факт, що данi нерiдко можуть мiстити довгi по-
слiдовностi однакових байтiв, тобто повторення. Наприклад,
якщо колiр точки чорно-бiлої картинки кодується за допомо-
гою байта (т. зв. зображення у вiдтiнках сiрого), то абсолю-
тно темним та повнiстю освiтленим областям вiдповiдатимуть
байти з мiнiмальним та максимальним значеннями, вiдповiд-
но.
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Рис. 4.41. Зображення у вiдтiн-
ках сiрого. Розмiр 50×83 пiкселi

Cкорочення обсягу мо-
жна досягти замiною у вихi-
днiй iнформацiї послiдовно-
стей, якi складаються з чо-
тирьох i бiльше однакових
байтiв, спецiальними послi-
довностями з трьох байтiв:
перший є спецiальним керу-
ючим символом, що вказує
на проведену замiну; другий

мiстить значення байта, що повторюється, а третiй визначає
кiлькiсть повторiв. Наприклад, для зображення на рис. 4.41
послiдовнiсть байтiв, якi кодують п’ять верхнiх рядкiв точок
у шiстнадцятковому виглядi має вигляд:
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FB 9F FF FF FF

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF A5 F8 FF FF FF FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

FF FF FF FE EF 77 DA FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF EA

76 E8 FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF D2 7B 9A FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF FF FF B5 7A BF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE FF FF FF FF

FF 9B 82 82 FC FF FF FF FF FE FE FF FF FF FF FF 94 80 80 FF FF

FF FF FF FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF DA 90 93 94 95 7F 82 7D 90 94 93 8E D8 FF FF E1 90

93 94 92 83 82 76 96 94 93 8E D2 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF.

Пiсля застосування методу символьного заглушення ця по-
слiдовнiсть перетворюється на:
00 FF 10 FB 9F 00 FF 0E A5 F8 00 FF 1F FE EF 77 DA 00 FF 0C EA 76

E8 FE 00 FF 1F D2 7B 9A 00 FF 0C B5 7A BF 00 FF 1A FE 00 FF 05 9B

82 82 FC 00 FF 04 FE FE 00 FF 05 94 80 80 00 FF 05 FE 00 FF 15 DA 90

93 94 95 7F 82 7D 90 94 93 8E D8 FF FF E1 90 93 94 92 83 82 76 96 94 93

8E D2 00 FF 0B.

Керуючим символом у цьому випадку вважався байт зi зна-
ченням 00.
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У випадку, коли вихiдна iнформацiя мiстить незначну кiль-
кiсть байтiв, якi не повторюються, можливий iнший пiдхiд до
реалiзацiї методу RLE, а саме: пiсля кожного iнформацiйного
байта розмiщується байт-лiчильник, який визначає кiлькiсть
повторень попереднього. Звичайно, пiсля кожного байта, який
не повторюється, при такому способi кодування доводиться
розташовувати надлишковий байт зi значенням 1. Тому для
зниження таких втрат у випадку, коли пiдряд розташовано
бiльше двох неоднакових байтiв перед ними розташовується
спецiальна двобайтова комбiнацiя, перший байт якої є керую-
чим символом, а другий визначає кiлькiсть наступних байтiв,
для яких правило, згiдно з яким пiсля iнформацiйного байта
повинна бути розташована кiлькiсть його повторiв, не дiє. При
такому пiдходi кодування п’яти верхнiх рядкiв зображення на
рис. 4.41 матиме вигляд:
FF 10 FB 01 9F 01 FF 0E A5 01 F8 01 FF 1F 00 04 FE EF 77 DA FF 0C

00 04 EA 76 E8 FE FF 1F 00 03 D2 7B 9A FF 0C 00 03 B5 7A BF FF 1A

FE 01 FF 05 9B 01 82 02 FC 01 FF 04 FE 02 FF 05 94 01 80 02 FF 05 FE

01 FF 15 00 0D DA 90 93 94 95 7F 82 7D 90 94 93 8E D8 FF 02 00 0D E1

90 93 94 92 83 82 76 96 94 93 8E D2 FF 0B.

Метод кодiв змiнної довжини (статистичного ко-
дування). Цей метод використовує те, що не всi символи у
iнформацiйному потоцi зустрiчаються з однаковою частотою.
Наприклад, у словах української мови серед всiх лiтер найча-
стiше зустрiчається «о», i тому при передачi україномовного
тексту символ, який вiдповiдає цiй лiтерi, цiлком iмовiрно ви-
користовується найчастiше. Найбiльш поширеною є ситуацiя,
коли всi символи кодуються з використанням однакової кiль-
костi бiтiв — в неодноразово згадуванiй таблицi ASCII-кодiв
кожний символ представляється за допомогою одного байта.
Проте для зменшення обсягу представлення iнформацiї мо-
жна використовувати пiдхiд, коли кiлькiсть бiтiв для пред-
ставлення символу зростає зi зменшенням його уживання.

Зауважимо, що в такому випадку коди повиннi вибиратися
таким чином, щоб при аналiзi можна було однозначно визна-
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чити, належить дана послiдовнiсть бiтiв певному символу чи
є забороненою комбiнацiєю. В останньому випадку необхiдно
збiльшити послiдовнiсть на один бiт i знову повторити ана-
лiз. Наприклад, якщо для кодування лiтери «о» використати
один бiт зi значенням «1», то: 1) бiтова комбiнацiя для будь-
якого iншого символу не може починатися з «1», оскiльки при
прийомi неможливо буде розрiзнити випадки, коли одиниця є
повним кодом лiтери «о» чи лише початковим бiтом iншого
коду; 2) код будь-якого iншого символу не може складатися
лише з одного бiта (нульвого), оскiльки в цьому випадку мо-
жна буде закодувати лише два символи («о» i цей iнший).

Одним з найпоширенiших алгоритмiв, що дозволяють отри-
мувати подiбнi нерiвномiрнi коди, є схема Хаффмана. Для її
реалiзацiї використовується наступна послiдовнiсть дiй: 1) роз-
раховуються ймовiрностi появи кожного з символiв в iнфор-
мацiйному масивi; 2) вибираються два символи з найменшими
ймовiрностями i вважається, що їм будуть вiдповiдати коди з
молодшим бiтом, що дорiвнює «1» (для символу з мiнiмаль-
ною iмовiрнiстю) та «0» (для iншого символу); 3) надалi ви-
бранi два символи розглядаються як один складений, ймовiр-
нiсть появи якого дорiвнює сумi ймовiрностей появи складо-
вих; 4) серед всiєї сукупностi символiв (складених i звичай-
них) знову вибираються два символи з найменшими ймовiр-
ностями й у позицiї наймолодших з невiдомих бiтiв кодiв для
цих символiв записуються «1» та «0» за правилом, описаним
в п. 2; 5) з пари вибраних символiв створюється складений;
6) повторюються дiї, викладенi в п. 4 та 5 доти, поки не утво-
рюється складений символ з iмовiрнiстю появи, що дорiвнює
одиницi.

Розглянемо, наприклад, як, використовуючи алгоритм Хаф-
фмана, можна визначити коди змiнної довжини для представ-
лення лiтер слова «стиснення». Ймовiрнiсть появи окремої
лiтери у цьому словi може бути обчислена як вiдношення кiль-
костi її появ до загальної кiлькостi лiтер:
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Код Символ Ймовiрнiсть появи

? н 1/3

? с 2/9

? т 1/9

? и 1/9

? е 1/9

? я 1/9

Для лiтер «е» та «я» молодшi бiти шуканих кодiв будуть до-
рiвнювати «0» та «1» вiдповiдно (звичайно, ймовiрностi для
лiтер «и» та «т» такi самi i можна було вибрати їх, однак це
не впливає на обсяг результуючого коду):

Код Символ Ймовiрнiсть появи

? н 1/3

? с 2/9

? т 1/9

? и 1/9

?0 е 1/9

?1 я 1/9

Об’єднаємо «е» та «я» в один символ, ймовiрнiсть появи якого
дорiвнює 2

9
:

Код Символ Ймовiрнiсть появи

? н 1/3

?0 е
2/9

?1 я

? с 2/9

? т 1/9

? и 1/9

На наступному кроцi визначимо молодшi бiти кодiв для лiтер
«т» та «и», пiсля чого також об’єднаємо їх в один символ:
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Код Символ Ймовiрнiсть появи

? н 1/3

?0 е
2/9

?1 я

? с 2/9

?0 т
2/9

?1 и

Тепер можемо визначити молодший бiт для коду лiтери «с»
(«0») та наступний бiт для кодiв лiтер «т» та «и» («1»):

Код Символ Ймовiрнiсть появи

?0 с

4/9?10 т

?11 и

? н 1/3

?0 е
2/9

?1 я

На цьому кроцi можемо записати значення наступних бiтiв
кодiв для лiтер «н», «е» та «я»:

Код Символ Ймовiрнiсть появи

?0 н

5/9?10 е

?11 я

?0 с

4/9?10 т

?11 и

Нарештi, можемо записати остаточний вигляд кодiв для всiх
лiтер:
«н» — «00», «е» — «010», «я» — «011», «c» — «10», «т» —
«110», «и» — «111».
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Зазначимо, що перед безпосереднiм використанням отри-
маних кодiв для передачi слова «стиснення» необхiдно про-
iнформувати адресата про те, якi саме коди будуть викори-
стовуватися, тобто слiд передати нову кодову таблицю, вико-
ристовуючи вiдому. Зрозумiло, що для передачi одного слова
такий пiдхiд потребує занадто багато накладних витрат.

Таблиця 4.5. Двiйковi коди Хаффмана лiтер англiйської абетки
Лiтера Код Хаффмана Лiтера Код Хаффмана

E 100 M 00011
T 001 U 00010
A 1111 G 00001
O 1110 Y 00000
N 1100 P 110101
R 1011 W 011101
I 1010 B 011100
S 0110 V 1101001
H 0101 K 110100011
D 11011 X 110100001
L 01111 J 110100000
F 01000 Q 1101000101
C 01001 Z 1101000100

Загалом при використаннi кодування за схемою Хаффма-
на iснують два пiдходи. Один з них полягає в тому, що перед
передачею iнформацiйного масиву (тексту) проводиться по-
будова кодiв для представлення кожного з символiв. В цьому
випадку коди Хаффмана будуть оптимiзованi саме для даного
iнформацiйного блоку. При iншому пiдходi для передачi ви-
користовуються коди, розрахованi на основi середнiх частот
появи символiв в тiй чи iншiй мовi, тобто використовуються
стандартнi кодовi таблицi (алфавiти) Хаффмана. Приклад та-
кого алфавiту для англiйської мови наведено в табл. 4.5. За-
уважимо, що в загальному випадку певнi коди повиннi бути
присвоєнi не лише лiтерам, але й знакам пунктуацiї, цифрам,
деяким спецiальним символам. Другий пiдхiд дозволяє позба-
витися статистичної обробки фрагментiв, якi пересилаються,
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та необхiдностi надсилати кодовi таблицi, проте стиснення при
цьому не завжди буде оптимальним.

Метод кодiв змiнної довжини буде найбiльш ефективним
у випадку, коли велика нерiвномiрнiсть частот появи рiзних
символiв. Це спостерiгається, наприклад, у довгих текстових
фрагментах. При передачi, наприклад, кодiв програм, цей спо-
сiб малоефективний.

При оцiнцi ефективностi використання будь-якого з мето-
дiв компресiї необхiдно враховувати час, що витрачається на
сам процес стиснення даних перед передачею та на декомпре-
сiю при прийомi. Компресiя буває статичною та динамiчною.
В першому випадку весь iнформацiйний блок спочатку сти-
скується, а потiм вiдсилається по лiнiях зв’язку; в другому
пiсля компресiї частини вихiдних даних починається їх пе-
редача, при цьому паралельно виконується стиснення насту-
пних iнформацiйних фрагментiв. Деякi з програмних та апа-
ратних засобiв здатнi реалiзувати адаптивну компресiю, тобто
здiйснити вибiр методу та алгоритму стиснення залежно вiд
типу даних. Зрозумiло, що це дозволяє бiльш ефективно ви-
користовувати лiнiї зв’язку, але висуває пiдвищенi вимоги до
обладнання та викликає пiдвищення його вартостi.

Контрольнi запитання

1. Лiнiї зв’язку якого типу почали використовувати найпер-
шими?
2. Перерахуйте можливi типи кабельних лiнiй зв’язку.
3. Назвiть щонайменше п’ять спiльних ознак i п’ять вiдмiн-

ностей коаксiальних та оптоволоконних кабелiв.
4. В лiнiях зв’язку якого типу використовується найбiльша

кiлькiсть провiдникiв?
5. Який тип лiнiй зв’язку використовується у домашнiй ра-

дiоточцi?
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6. Чи змiниться пропускна здатнiсть лiнiї зв’язку, якщо її
протяжнiсть збiльшити вдвiчi?
7. Обчислiть ширину смуги пропускання лiнiї зв’язку, для

якої зв’язок мiж потужнiстю сигналу на входi та на виходi
описується виразом Pout = (2.4 · 10−3f − 1.2 · 10−6f2 − 3.2 ·
10−11)Pin (де f — частота хвилi). Зобразiть частотну зале-
жнiсть згасання даної лiнiї.
8. Вiд який параметрiв залежить пропускна здатнiсть лiнiї?

Варiанти вiдповiдей:
а) смуга пропускання;
б) чутливiсть приймача;
в) спосiб представлення сигналу;
г) наявнiсть електричної iзоляцiї кабелю?

9. Яка пропускна здатнiсть лiнiї зi смугою пропускання 2 МГц
при передачi даних для випадку, коли один символ коду мо-
же набувати 8 значень?
10. За якої умови передавач потужнiстю 1 Вт зможе переда-
ти данi по лiнiї зi смугою пропускання 1 кГц зi швидкiстю
100 Мбiт/с?
11. Чим фiзичне кодування вiдрiзняється вiд:

а) модуляцiї;
б) манiпуляцiї;
в) цифрової модуляцiї?

12. Який вигляд матиме амплiтудно-iмпульсно модульова-
ний постiйний сигнал?
13. Скiльки байтiв треба передавати по лiнiї зв’язку протя-
гом перiоду дискретизацiї при iмпульсно-кодовiй модуляцiї
сигналу, який несе iнформацiю про температуру бiля вашого
будинку? Вважати, що необхiдна точнiсть визначення тем-
ператури 0.1◦С.
14. Чому бiльш якiснi за звучанням записи музики займа-
ють на диску бiльше мiсця, нiж менш якiснi з такою самою
тривалiстю?
15. Чи впливає потужнiсть аналогового сигналу на величину
частоти дискретизацiї при:
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а) амплiтудно-iмпульснiй модуляцiї;
б) iмпульсно-кодовiй модуляцiї?

16. Якi з критерiїв вибору методу цифрового кодування є
взаємосуперечливими i чому?
17. Чому дорiвнює частота двох перших гармонiки спектра
NRZ-сигналу при циклiчнiй передачi числа F016, якщо та-
ктова частота 10 МГц?
18. Якi недолiки та переваги методу MLT-3?
19. Зобразiть вигляд сигналу, який кодує ASCII-представлення
першої лiтери вашого iменi згiдно з правилами

а) кодування AMI;
б) манчестерського кодування;
в) методу 2B1Q.

20. Якi з наведених методiв цифрового кодування є потенцi-
альними?

а) рiзницевий манчестерський;
б) АМI;
в) 4В/5В;
г) RZ;
д) NRZ.

21. Як змiниться вигляд спектра сигналу, закодованого з ви-
користанням методу АМI, якщо:

а) збiльшити вдвiчi значення потенцiалiв, якi вiдповiдають
додатному i вiд’ємному рiвням;
б) збiльшити вдвiчi значення потенцiалу, який вiдповiдає
додатному рiвню;
в) як третiй рiвень використовувати не нульовий потенцi-
ал, а вдвiчi менший нiж той, що вiдповiдає вiд’ємному?

22. Якi iмпульснi методи кодування ви знаєте?
23. Яке спiввiдношення мiж бiтовою швидкiстю та тактовою
частотою для методу 64В/66В?
24. Якi причини пiдвищення самосинхронiзацiї коду пiсля
використання методу B6ZS?
25. Чи викликає використання кодування 8В/6Т пiдвищення
здатностi розпiзнавання помилок i чому?
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26. Запропонуєте аналог манчестерського кодування, яке мо-
жна використовувати для представлення трiйкових чисел.
27. Яким способом можна пiдвищити самосинхронiзацiю ко-
ду NRZI? Варiанти вiдповiдей:

а) скремблюючи данi;
б) використовувати логiчне кодування, яке усуває появу
довгих послiдовностей одиниць;
в) використовувати логiчне кодування, яке усуває появу
довгих послiдовностей нулiв.

28. Чому при скремблювання HDB3 для замiни необхiдно ви-
користовувати забороненi одиницi, а не можна обмежитися
лише звичайними?
29. Якi основнi переваги манчестерського кодування i чому
аналогiчний пiдхiд представлення даних при манiпуляцiї не
надає особливих переваг?
30. Скiльки рiзних частот слiд використовувати у методi MFSK,
щоб за один такт можна було передавати 3 бiти iнформацiї?
31. Якою повинна бути тактова частота при передачi iнфор-
мацiї зi швидкiсть 100 Мбiт/с при використаннi методу BPSK?
Якою повинна бути при цьому несуча частота, необхiдна для
передачi iнформацiї?
32. Якi параметри несучого сигналу змiнюються в методi
QAM?
33. Яке спiввiдношення мiж тактовою частотою i бiтовою
швидкiстю для методу QAM, сигнальне сузiр’я якого наве-
дено на рис. 4.38,в?
34. Для якого методу представлення iнформацiї спектр си-
гналу симетричний вiдносно основної гармонiки? Варiанти
вiдповiдей:

а) потенцiальне кодування;
б) амплiтудна модуляцiя;
в) амплiтудна манiпуляцiя;
г) фазова манiпуляцiя.

35. Як пов’язана бодова швидкiсть з тактовою частотою та
бiтовою швидкiстю для методiв:

181



а) 2B1Q;
б) MLT-3;
в) манчестерське кодування;
г) 8В/6Т;
д) QAM, сигнальне сузiр’я якого наведено на рис. 4.38,в?

36. Який з методiв компресiї найбiльш придатний для сти-
снення:

а) списку групи студентiв;
б) даних про температуру повiтря кожної години протягом
доби;
в) даних про вiк професорсько-викладацького складу ка-
федри;
г) розташування вiльних та зайнятих мiсць у залi кiнотеа-

тру?
37. Визначiть коди змiнної довжини для представлення:

а) слова «iнтернет»;
б) речення «Комп’ютернi мережi дуже популярнi»;
в) результатiв контрольної роботи, виконаної студентами
4-х навчальних груп (100 осiб); вважати, що для оцiнювання
використовується 5-ти бальна шкала, розподiл оцiнок має
нормальний характер.
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5. ЛОКАЛЬНI МЕРЕЖI

Розглянемо процеси, якi вiдбуваються на канальному рiвнi
моделi OSI. Протоколи, якi стосуються LAN-технологiй за-
звичай реалiзують лише функцiї двох нижнiх рiвнiв моделi
(фiзичного та канального) i саме це визначило вибiр назви
роздiлу. Комп’ютери, з’єднанi в локальну мережу, звичайно
пiдтримують i решту протоколiв, проте цi функцiї не стосую-
ться безпосередньо технологiй локальних мереж. Iншими сло-
вами, для забезпечення обмiну iнформацiйними пакетами у
найпростiшiй мережi, яка, зокрема, не подiляється на окремi
сегменти, достатньо реалiзувати лише канальний та фiзичний
рiвнi моделi OSI. З iншого боку, якщо згадати поширенi стеки
протоколiв, то в них, найчастiше, для вирiшення задач двох
нижнiх рiвнiв спецiальних процедур не передбачено i викори-
стовуються протоколи локальних мереж.

Мiжнародна некомерцiйна асоцiацiя спецiалiстiв в обла-
стi технiки, яка називається IЕЕЕ (The Institute of Electrical
and Electronics Engineers, Iнститут iнженерiв з електротехнi-
ки та радiоелектронiки) займається розробкою стандартiв для
значної кiлькостi сучасних технологiй, видавництвом технi-
чної лiтератури, проведенням наукових конференцiй тощо.
Зокрема, питанням стандартизацiї локальних мереж займає-
ться її комiтет за номером 802. Цей комiтет є досить розгалу-
женою структурою, до складу якого входить близько 30-ти ро-
бочих груп. Загальна кiлькiсть стандартiв також досить зна-
чна, однак назва кожного з них починається з номера «802».

Досить довгий час при побудовi локальних мереж вико-
ристовувалась велика кiлькiсть технологiй: ArcNet, Ethernet,
Token Ring, FDDI, 100VG–AnyLAN тощо. Однак з серединi
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90-х рокiв ХХ ст. на перший план почала виходити техноло-
гiя Ethernet i на сьогоднi процес витiснення нею решти майже
закiнчився. У цьому роздiлi будуть розглянутi основнi особли-
востi Ethernet та певна уваги придiлена iншим технологiям.

Основними завданнями, якi повиннi вирiшуватися на ка-
нальному рiвнi, є формування кадра, виявлення та виправле-
ння помилок, забезпечення доступу до роздiленого середови-
ща. Тому спочатку розглянемо загальнi алгоритми визначен-
ня контрольних сум, реалiзацiї випадкового доступу до сере-
довища та спосiб адресацiї мережевих iнтерфейсiв.

5.1. МАС-адреси

У найбiльш поширених технологiях локальних мереж для
адресацiї мережевих iнтерфейсiв використовуються так званi
МАС-адреси. Назва адреси збiгається з назвою одного з двох
пiдрiвнiв канального рiвня, а саме рiвня керування доступом
до середовища. Таке спiвпадiння не випадкове, оскiльки МАС
адреси використовуються саме на цьому рiвнi пiд час фор-
мування кадра при передачi iнформацiї та пiд час перевiрки
адреси призначення прийнятого кадра. Формат МАС-адрес
регламентується стандартом IEEE 802.3. Вони складаються
з 6 байтiв (48 бiтiв), якi, найчастiше, записують у виглядi
шести пар шiстнадцяткових чисел, роздiлених дефiсом або
двокрапкою, наприклад, 11-А0-17-3D-BC-01. Кожний мереже-
вий адаптер має, щонайменше, одну МАС-адресу. Зазвичай цi
адреси призначаються виробником обладнання, i тому їх ще
називають апаратними або фiзичними адресами (hard-ware
addresses). Незважаючи на вбудованiсть, цi адреси можна змi-
нювати програмним чином, окрiм того, така можливiсть може
бути передбачена в параметрах самого обладнання.

МАС-адреси є прикладом цифрових адрес з плоскою ор-
ганiзацiєю адресного простору. На рис. 5.1 наведено формат
МАС-адреси. На цьому рисунку i на всiх подальших, якi iлю-
струватимуть формати кадрiв, дейтаграм, адрес тощо викори-
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стовуються однаковi позначення. Прямокутник позначає ча-
стину бiтової послiдовностi, так зване поле; бiти одного по-
ля розглядаються як окреме число, значення якого має той
чи iнший змiст. Всерединi прямокутника розташованi назва
вiдповiдного поля та його розмiр у бiтах. За межами прямо-
кутника розташованi числа, якi показують номери граничних
бiтiв поля. Наприклад, iз рис. 5.1 видно, що МАС-адреса мi-
стить, зокрема, поле з назвою OUA, причому його розмiр 24
бiти, i розташовано воно на промiжку вiд бiта з номером 0 до
бiта з номером 23. Надалi, на iнших рисунках, розмiр полiв та
номери граничних елементiв можуть бути вказанi i в байтах.

Рис. 5.1. Формат МАС-адреси. Числа
наведено в бiтах

Згiдно зi стандар-
том IEEE молодший
бiт байта розташову-
ється у крайнiй лiвiй
позицiї, а старший —
у крайнiй правiй. При
цьому вважається, що порядок самих байтiв залишається тра-
дицiйним, тобто наймолодший байт розташований на правому
фланзi. Тобто поле OUA займає три молодшi байти, а поле
I/G розташовано у молодшому бiтi найстаршого байта МАС-
адреси. Повернемось безпосередньо до призначення полiв.

Поле I/G мiстить «0», якщо МАС-адреса є iндивiдуальною
i «1» — якщо груповою. У випадку, коли мережевий iнтер-
фейс входить до складу певної групи, то поряд з iндивiдуаль-
ною МАС-адресою, йому буде присвоєно ще одну МАС-адресу,
групову. Зокрема, групова адреса FF-FF-FF-FF-FF-FF, яка
складається лише з двiйкових одиниць, є широкомовною.

Поле U/L визначає шлях отримання адреси: якщо воно мi-
стить «0», то адреса призначена централiзовано, виробником
даного обладнання, якщо «1» — то адреса призначена локаль-
но, адмiнiстратором мережi.

Поле OUI — це так званий органiзацiйно унiкальний iден-
тифiкатор (Organizationally Unique Identifier); кожний виро-
бник мережевого обладнання отримує свiй власний iдентифi-
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катор вiд комiтету 802 IEEE i розмiщує його у цьому полi.
Знайти iнформацiї про виробника за значенням OUI можна
за адресою http://standards.ieee.org/regauth/oui/index.shtml на
сайтi IEEE. Наприклад, там можна визначити, що iдентифiка-
тор 0020AF16 належить компанiї 3COM, а 7C6D6216 — Apple.
На цiй самiй сторiнцi можна завантажити список усiх iденти-
фiкаторiв разом з компанiями, яким вони видiленi.

Поле OUА — це органiзацiйно унiкальна адреса (Organi-
zationally Unique Address), вона призначається виробником
iндивiдуально кожному мережевому iнтерфейсу, який ним ви-
пущений. За унiкальнiсть OUA вiдповiдає виробник, 24 бiтiв
вистачає для адресацiї бiльше 16 млн iнтерфейсiв.

Пiдхiд централiзованого розподiлу адрес (на базi викори-
стання OUI та OUA) забезпечує глобальну унiкальнiсть вiд-
повiдної МАС-адреси. Якщо ж МАС-адреси призначаються
локально, то обов’язком адмiнiстратора є забезпечення унi-
кальностi кожної з них хоча б в межах локальної мережi.

Значення МАС-адреси мережевих iнтерфейсiв комп’ютера,
який працює пiд керiвництвом ОС Windows можна дiзнатися
за допомогою наприклад команди «ipconfig /all».

Зауважимо, що через нестандартне розташування бiтiв у
байтi при вiдображеннi МАС-адреси на екранi засобами опе-
рацiйної системи чи за допомогою аналiзатора протоколiв отри-
мане число проаналiзувати не просто. Щоб визначити розря-
ди цiєї адреси вiдповiдно до стандартiв IEEE слiд дзеркально
вiдобразити кожний байт. Наприклад, групова адреса, що у
стандартi IEEE виглядає

80–00–А7–F0–00–00,

або, у двiйковому представленнi:

1000 0000 0000 0000 1010 0111 1111 0000 0000 0000 0000 0000

iмовiрнiше буде вiдображатися аналiзатором протоколiв як

01–00–Е5–0F–00–00,
0000 0001 0000 0000 1110 0101 0000 1111 0000 0000 0000 0000.
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5.2. Виявлення та корекцiя помилок

У параграфi 3.3 згадувалося, що методи визначення поми-
лок базуються на передачi у складi кадра чи iншої PDU на-
длишкової iнформацiї, яка називається контрольною сумою.
FCS розраховується за певним алгоритмом як функцiя основ-
ної iнформацiї; при прийомi розрахунок повторюється i по-
рiвнюються мiж собою результат обчислень та отримане по
лiнiї зв’язку значення. Збiг цих величин з певною iмовiрнiстю
свiдчить про коректнiсть отриманих даних. Це нагадує про-
цес виявлення помилок при надлишковому кодуваннi: в обох
випадках не всi комбiнацiї бiтiв є дозволеними (завдяки стро-
гiй вiдповiдностi мiж основною iнформацiєю та FCS), i тому
виявлення забороненого варiанта свiдчить про наявнiсть спо-
творень при передачi сигналу по лiнiї зв’язку. Розглянемо де-
кiлька поширених алгоритмiв розрахунку контрольної суми.

Проста контрольна сума. Цей досить простий спосiб об-
числення контрольної iнформацiї iсторично був одним з най-
перших, а його назва стала узагальненою для всiх спорiднених
за призначенням методiв. При обчисленнi простої контрольної
суми спочатку вся вихiдна iнформацiя розбивається на бло-
ки (послiдовностi бiтiв), розмiр яких дорiвнює очiкуваному
розмiру контрольної суми; найчастiше вiдбувається подiл на
байти або слова. Пiсля цього всi блоки розглядається як числа
та обчислюється їх сума; для забезпечення потрiбної довжи-
ни старшi розряди результату вiдкидаються, а отримане пiсля
цього число використовується як FCS.

Якщо пiд час пересилання iнформацiї вiдбувається викрив-
лення значення лише одного бiта, то така помилка називає-
ться однократною; якщо у прийнятому iнформацiйному пото-
цi помилковими є два бiти (не обов’язково розташованi поряд),
то вiдповiдна помилка називаються подвiйною. При викори-
станнi методу простої контрольної суми однократнi помилки
виявляються обов’язково, подвiйнi — з iмовiрнiстю не менше
1/32 залежно вiд їх взаємного розташування.
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Розглянемо, наприклад, випадок, коли основна iнформацiя
у шiстнадцятковому представленнi виглядає

4F 6C 69 6B 68.

Для отримання однобайтової FCS обчислюємо суму 4F+6C+
69 + 6B + 68 = 1F7 i вiдкидаємо старших чотири розряди.
Таким чином, у цьому випадку значення FCS дорiвнює F716.

Зауважимо, що вiдкидати зайвi розряди можна пiсля ко-
жного обчислення суми, а не лише наприкiнцi розрахункiв; це
дозволяє зменшити обсяг пам’ятi, необхiдної для збереження
промiжних результатiв.

Для виявлення помилок при прийомi зручнiше порiвнюва-
ти результат обчислень не з отриманим з мережi значенням,
а з певною константою. Для забезпечення такої можливостi
при простому контрольному сумуваннi пiсля обчислення су-
ми i вiдкидання зайвих розрядiв до кожного з бiтiв отримано-
го числа застосовується операцiя iнверсiї (проводиться опера-
цiя порозрядного NOT). Отже, при оцiнцi наявностi помилок
приймачем достатньо знайти суму всiх блокiв разом з блоком,
який мiстить FCS; якщо отриманий результат мiститиме ли-
ше двiйковi одиницi, то це свiдчитиме про достатньо високу
ймовiрнiсть вiдсутностi спотворення iнформацiї.

Для розглянутого прикладу FCS F716 у двiйковому пред-
ставленнi виглядає «11110111», пiсля порозрядної iнверсiї —
000010002 = 0816. Таким чином, послiдовнiсть, яку передавач
повинен закодувати, матиме вигляд

4F 6C 69 6B 68 08.

Якщо при передачi помилки не виникли, то пiсля сумування
повинне бути отримане число 4F+6C+69+6B+68+08 = 1FF,
молодший байт якого складається з одиниць.

Доповнювальна контрольна сума. Вiдкидання старших
розрядiв пiсля обчислення суми у попередньому методi є при-
чиною втрати певної iнформацiї. Для запобiгання цьому отри-
мане внаслiдок сумування число може бути знову роздiлене
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на блоки потрiбної довжини, пiсля чого знову обчислюється
сума новоутворених чисел i т.д. Процес зупиняється, коли дов-
жина суми не перевищує очiкуваного для FCS розмiру. Така
послiдовнiсть дiй ще називається обчисленням першої допов-
нювальної (комплементарної) суми (first complement sum).
Пiсля цього у методi доповнювальної контрольної суми до ре-
зультату застосовується операцiя iнверсiї, а отримана величи-
на передається разом з iншими даними. Приймач обчислює
комплементарну суму до отриманих даних, застосовує опера-
цiю iнверсiї i, якщо результат нульовий, робить висновок про
вiдсутнiсть помилок.

Наприклад, для попередньої послiдовностi байтiв 4F 6C 69
6B 68 суму 1F716 необхiдно розбити на двi частини 0116 та
F716, сума яких

0116 + F716 = F816 = 1111 10002 .

Пiсля iнверсiї отримаємо FCS: 0000 01112 = 0716. Якщо по-
милки не виникли i приймач отримав послiдовнiсть 4F 6C 69
6B 68 07, то доповнювальна сума матиме вигляд 4F + 6C +
69+6B+68+07 = 1FE, 1+FE = FF; пiсля iнверсiї отримуємо
0016, що й очiкували.

Зауважимо, що у наведеному випадку FCS може бути роз-
мiщене в будь-якому мiсцi повiдомлення, що не вплине на кiн-
цевий результат. Такий метод використовується, наприклад,
при обчисленнi контрольної суми заголовка IР-пакета.

Контроль паритету(контроль парностi). Це найпростi-
ший метод, вiн полягає у тому, що вибираються два першi бi-
ти пакета i для них проводиться операцiя «виключного АБО»,
потiм операцiя XOR проводиться мiж отриманим результатом
та наступним бiтом i т.д. Наприкiнцi такого процесу отриму-
ється один бiт, який i вважається контрольною сумою. Вiн
дорiвнює «0» чи «1» залежно вiд того, парна чи непарна, вiд-
повiдно, кiлькiсть бiтiв зi значенням «1» знаходилась у вихi-
днiй iнформацiї. Якщо долучити контрольну суму до пакета,
то сумарна кiлькiсть одиниць у ньому завжди повинна бути
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парною; якщо при прийомi провести операцiю XOR послiдов-
но над всiма бiтами отриманого пакета, то свiдченням коре-
ктностi отриманих даних буде нульовий результат1.

Такий пiдхiд до розрахунку контрольної суми можна забез-
печувати i непарну кiлькiсть одиниць у всьому пакетi, якщо
перед додаванням FCS iнвертувати цей бiт; при цьому, за умо-
ви неспотвореностi даних очiкується отримання одиничного
результату. Який iз цих двох варiантiв використовується за-
лежить вiд домовленостей, передбачених в тому чи iншому
протоколi; надалi, згадуючи контроль паритету, ми матимемо
на увазi забезпечення саме парної кiлькостi одиничних бiтiв.

Контроль паритету дозволяє виявляти однократнi помил-
ки та помилки з непарною кратнiстю, однак не спроможний
визначити двократнi та iншi з парною кратнiстю. Отже, цей
спосiб розрахунку FCS доцiльно застосовувати до малих iн-
формацiйних порцiй, наприклад, до кожного байта. Зокрема
для шiстнадцяткового набору 4F 6C 69 6B 68 при викори-
станнi такого пiдходу передавач повинен закодувати бiтову
послiдовнiсть

01001111 1
01101100 0
01101001 0
01101011 1
01101000 1.

Остання цифра у кожному рядку є контрольною сумою попе-
реднього байта.

1Таку операцiю ще називають сумуванням за модулем 2; назва вказує на
те, що такий результат можна отримати, додаючи послiдовно всi бiти,
обчислюючи пiсля кожного додавання залишок результату вiд дiлення
на 2 (операцiя вiдшукання залишку дiлення багатьма мовами програ-
мування позначається «mod») i використовуючи цей залишок при на-
ступному додаваннi. Обчислювати залишок можна i не пiсля кожного
додавання, а лише пiсля останнього, проте при цьому необхiдна бiльша
кiлькiсть пам’ятi для збереження промiжного результату.
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Зауважимо, що коефiцiєнт надлишковостi (вiдношення роз-
мiру FCS до розмiру основної iнформацiї) дорiвнює 1/8. Через
таку достатньо велику надлишковiсть та невисокi дiагности-
чнi здатностi метод контролю за паритетом досить рiдко ви-
користовується у комп’ютерних мережах. Проте, наприклад,
при передачi даних з використанням iнтерфейсу RS–232 для
контролю застосовується саме такий пiдхiд; крiм того, у регi-
стрi прапорiв процесора один з бiтiв вiдображає контроль за
паритетом результату останньої операцiї.

Вертикальний контроль паритету . У такому методi
обчислення контрольної суми iнформацiя розбивається на бло-
ки (числа), розряднiсть яких дорiвнює вибраному розмiру кон-
трольної суми, пiсля чого проводиться операцiя порозрядного
XOR зi всiма отриманими числами. Отриманий результат i є
FCS. Наприклад, для ряду 4F 6C 69 6B 68 матимемо

вихiдна iнформацiя: 01001111
01101100
01101001
01101011
01101000

контрольна сума: 01001001

Такий пiдхiд дозволяє визначити всi однократнi та 7/8 по-
двiйних помилок. Знову ж таки, якщо при прийомi повторити
операцiю порозрядного XOR над всiма блоками отриманого
пакета з FCS включно, то свiдченням коректностi отриманих
даних буде нульовий результат.

Подвiйний контроль паритету . Це одночасне поєднання
обох попереднiх варiантiв: вихiднi данi розглядаються у ви-
глядi матрицi, рядками якої зазвичай є байти, слова або iншi
послiдовностi даних i контроль паритету проводиться окремо
для кожного рядка та стовпця отриманої матрицi. Наприклад:
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вихiдна iнформацiя: FCS
01001111 1
01101100 0
01101001 0
01101011 1
01101000 1

FCS: 01001001 1

Зауважимо, що розглянутий пiдхiд дозволяє не лише вияв-
ляти, але й виправляти однократнi помилки: вiдхилення вiд
правильного значення бiтiв горизонтального та вертикального
контролю за паритетом дозволяють визначити рядок та стов-
бець розташування бiта з помилкою; а враховуючи, що бiт
може набувати всього двох значень, то для виправлення до-
статньо лише iнвертувати неправильний бiт. Метод також до-
зволяє виявити бiльшiсть подвiйних помилок. Проте характе-
ризується ще вищою надлишковiстю, нiж звичайний контроль
паритету, i тому на сьогоднi рiдко використовується в iнфор-
мацiйних мережах. Водночас метод подвiйного контролю па-
ритету застосовується при записi даних на DVD; щоправда
в цьому випадку елементами матрицi є байти (а не бiти), а
розрахунок паритету здiйснюється почергово для окремих ча-
стин кожного рядка (стовпця), внаслiдок чого контрольна су-
ма займає не один, а декiлька останнiх рядкiв (стовбцiв).

Циклiчний надлишковий контроль (Cyclic Redundancy
Check, CRC). Операцiї, якi виконуються при такому способi
обчислення контрольної суми зручно описати у термiнах дiй з
полiномами. Тобто будь-яке двiйкове число можна розглядати
як послiдовнiсть коефiцiєнтiв полiнома: значення, розташова-
не у k-му розрядi вважається коефiцiєнтом бiля k-го степеня
змiнної. Наприклад, число «10101110» вiдповiдає такому по-
лiному змiнної x:

1 · x7 + 0 · x6 + 1 · x5 + 0 · x4 + 1 · x3 + 1 · x2 + 1 · x1 + 0 · x0 =

= x7 + x5 + x3 + x2 + x .
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При циклiчному надлишковому контролi вихiднi данi роз-
глядаються як одне багаторозрядне двiйкове число або полi-
ном P (x); наприклад, кадр стандарту Ethernet, який склада-
ється з 1024 Б розглядається як одне 8192-бiтове число або
полiном 8191-го степеня. Контрольна сума (полiном R(x)) об-
числюється як залишок дiлення на наперед заданий полiном
GN (x) полiнома даних, попередньо домноженого на xN :

R(x) = P (x) · xN modGN (x) .

Полiном GN (x) степеня N , який ще називається породжу-
вальним, повинен бути простим, тобто таким, що не розклада-
ється на нетривiальнi (неконстантнi) многочлени. Зрозумiло,
що отриманий у результатi дiлення полiном-залишок має мен-
ший степiнь, нiж GN (x), i тому розряднiсть двiйкового числа,
яке вiдповiдає GN (x), повинна на одиницю перевищувати роз-
ряднiсть FCS. Множення на xN призначене для пiдвищення
якостi виявлення помилок у випадку коротких вихiдних по-
слiдовностей. Ця операцiя спричинює збiльшення розрядностi
вихiдного двiйкового числа шляхом його зсуву в бiк старших
розрядiв, причому N молодших розрядiв заповнюються ну-
льовими бiтами — так само як при множеннi на 2N .

Пiсля обчислення контрольної суми данi доповнюються отри-
маним кодом i надсилаються в мережу — передається число,
отримане в результатi операцiї P (x) · xN +R(x).

З iншого боку, множення на xN еквiвалентне розмiщенню у
кадрi замiсть FCS нульових бiтiв. Пiд час прийому весь кадр
(разом з FCS) дiлиться на той самий дiльник GN (x) без жо-
дних попереднiх операцiй типу множення. Якщо отриманий
при цьому залишок дорiвнює нулю, то робиться висновок про
вiдсутнiсть помилок.

Рiзнi модифiкацiї методу CRC вiдрiзняються мiж собою по-
роджувальними полiномами. Розряднiсть залишку N безпосе-
редньо вказується у назвi: використовується запис типу СRC-
N . Зазвичай використовуються дiльники, якi вiдповiдають 17-
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або 33-розрядному двiйковому числу; в результатi маємо за-
лишок, для представлення якого потрiбне 16-розрядне (ме-
тод CRC-16) або 32-розрядне (метод CRC-32) двiйкове число
яке вiдповiдає двом (або чотирьом) байтам. Iснує багато стан-
дартизованих породжувальних полiномiв, причому у рiзних
стандартах можуть використовуватися рiзнi GN (x) однаково-
го степеня, зокрема, для CRC-32 широко використовуються
4 рiзнi GN (x). У табл. 5.1 представленi деякi з породжуваль-
них полiномiв, причому для CRC-32 наведено полiном, який
використовується в таких популярних технологiях локальних
мереж, як Ethernet та FDDI, а для CRC-5 та CRC-16 — полi-
номи зi стандарту USB.

Таблиця 5.1. Породжувальнi полiноми, якi використовуються у
методi цилiндричного надлишкового контролю

метод полiном двiйкове число

CRC–3 x3 + 1 1001
CRC–4 x4 + x+ 1 10011
CRC–5 x5 + x2 + 1 100101
CRC–8 x8 + x2 + x+ 1 100000111
CRC–10 x10 + x9 + x5 + x4 + x+ 1 11000110011
CRC–16 x16 + x15 + x2 + 1 11000000000000101

CRC–32
x32 +x26 +x23 +x22 +x16 +x12+x11 +
x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x+ 1

10000010011000001
0001110110110111

Як приклад розрахуємо контрольну суму згiдно з методом
CRC-8 для даних 4F 6C 69 6B 68. При обчисленнi залишку вiд
двiйкового дiлення необхiдно пам’ятати, що операцiя вiднiма-
ння еквiвалента порозряднiй операцiї XOR, i тому порядок
дiй можна описати так:

1) з вихiдних даних вибирається послiдовнiсть старших бi-
тiв, кiлькiсть яких дорiвнює кiлькостi бiтiв дiльника;
2) якщо найстарший бiт нульовий, то вiн вiдкидається (про-
водиться зсув влiво) i послiдовнiсть доповнюється (справа)
старшим бiтом з тих, якi лишилися у вихiдному потоцi;
3) якщо найстарший бiт одиничний, то проводиться побiто-
ва операцiя XOR мiж даною послiдовнiстю та дiльником, а
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результат розглядається як нова послiдовнiсть;
4) повторюються п.2-3 доти, доки не вичерпаються бiти ви-
хiдних даних, а перший бiт вибраної послiдовностi не стане
нульовим; при цьому бiти послiдовностi, окрiм найстаршого,
утворюють шукану контрольну суму.

Отже, вихiднi данi

0100 1111 0110 1100 0110 1001 0110 1011 0110 1000;

пiсля доповнення нулями (домноження на x8):

0100 1111 0110 1100 0110 1001 0110 1011 0110 1000 0000 0000;

процедура обчислення залишку

xor
0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 1 1

xor
0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1

1 0 0 0 0 0 1 1 1

xor
0 1 1 0 1 0 0 1 0 1

1 0 0 0 0 0 1 1 1

xor
0 1 0 1 0 0 0 1 0 0

1 0 0 0 0 0 1 1 1

xor
0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0

1 0 0 0 0 0 1 1 1

xor
0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0

1 0 0 0 0 0 1 1 1

xor
0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1

1 0 0 0 0 0 1 1 1

xor
0 1 1 1 1 0 0 1 0 0

1 0 0 0 0 0 1 1 1

xor
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1

1 0 0 0 0 0 1 1 1

xor
0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 1 1 1

xor
0 1 0 0 0 0 1 1 0 0

1 0 0 0 0 0 1 1 1

xor
0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0

1 0 0 0 0 0 1 1 1

xor
0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1

1 0 0 0 0 0 1 1 1

xor
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 1 1

xor
0 1 0 0 0 0 1 1 1 1

1 0 0 0 0 0 1 1 1

xor
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 1 1

xor
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 1 1

0 1 1 0 0 0 1 1 1

0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Таким чином, отримано контрольну суму 110001112 = C716
(або R(x) = x7 + x6 + x2 + x+ 1).
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Метод CRC досить складний для обчислень, однак дозво-
ляє виявити всi однократнi помилки, подвiйнi та помилки в
непарнiй кiлькостi бiтiв, має невисоку надлишковiсть (напр.,
для вихiдної iнформацiї розмiром 1024 Б FCS довжиною 4 Б
становить лише 0.4%). Цей метод є одним з найпопулярнiших
серед тих, якi використовуються в мережах. Вiн також ши-
роко застосовується при записi даних (зокрема, на жорстко-
му диску кожнi 512 Б основної iнформацiї супроводжуються
чотирма байтами контрольної суми, обчисленої за методом
CRC), при iнформацiйному обмiнi з периферiйним обладнан-
ням (напр., для шини USB при формуваннi керуючих пакетiв
використовується CRC-5, а при передачi даних — CRC-16).

Контрольнi суми Флетчера та Адлера. Через скла-
днiсть CRC використовуються й iншi методи, якi вимагають
менших зусиль, але також здатнi виявляти значну кiлькiсть
помилок. Один з них запропонований Джоном Флетчером. В
цьому випадку данi розбиваються на блоки, чий розмiр удвi-
чi менший вiд розмiру шуканої FCS. Якщо позначити бло-
ки D[i] (i = 1 . . . ND, де ND — загальна кiлькiсть блокiв),
то старша частина контрольної суми FСSHIGH обчислюється
як перша комплементарна сума величин D[i], а молодша ча-
стина FСSLOW — як перша комплементарна сума величин
(ND + 1 − i) × D[i] (iншими словами — перший комплемент
вiд суми (ND ×D[1] + (ND − 1)×D[2] + . . .+D[ND]) або пер-
ша доповнювальна сума всiх промiжних значень суми блокiв.
При розрахунках зазвичай суми обчислюються в циклi змiни
i вiд 1 до ND:

FСSHIGH, i = FСSHIGH, i−1 +D[i] ,

FСSLOW, i = FСSLOW, i−1 + FСSHIGH, i ;

пiсля чого обчислюються їх комплементи.
Щоб реалiзувати можливiсть порiвняння FCS з констан-

тою, застосовують додатковi операцiї, а саме: старша части-
на такої модифiкованої суми FСS-MHIGH є iнвертованим пер-
шим комплементом суми FСSHIGH та FСSLOW , а молодша
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FСS-МLOW — iнвертованим комплементом суми FСSHIGH та
FСS-МHIGH . В такому випадку при успiшному доправлян-
нi даних отримувач при перевiрцi контрольної суми повинен
отримати нульове значення.

Якщо обчислюється контрольна сума Fletcher–16 (або, що
те саме, 8-бiтовий алгоритм Флетчера), то вихiднi данi роз-
биваються на порцiї розмiром 1 Б, а FCS буде двобайтовою.
Наприклад, для вже знайомої послiдовностi 4F 6C 69 6B 68
отримаємо:

i Данi FСSHIGH FСSLOW

1 4F16 0 + 4F16 = 4F16 0 + 4F16 = 4F16

2 6C16 4F16 + 6C16 = BB16 4F16 + BB16 = 10A16

3 6916 BB16 + 6916 = 12416 10A16 + 12416 = 22E16

4 6B16 12416 + 6B16 = 18F16 22E16 + 18F16 = 3BD16

5 6816 18F16 + 6816 = 1F716 3BD16 + 1F716 = 5B416
0116 + F716 = F816 0516 + B416 = B916

При обчисленнi модифiкованої суми Флетчера необхiдно
врахувати, що

F816 + B916 = 1B116 , 0116 + B116 = B216 = 101100102 ,

тобто FСS-MHIGH = 010011012 = 4D16;

F816 + 4D16 = 14516 , 0116 + 4516 = 4616 = 010001102 ,

FСS-MLOW = 101110012 = B916 , а отже, в мережу слiд вiд-
правляти послiдовнiсть

4F 6C 69 6B 68 4D B9.

16- та 32-бiтовi алгоритми Флетчера дозволять отримати
контрольну суму розмiром 32 та 64 бiти, вiдповiдно.

Зауважимо, що вiдшукання першої комплементарної суми
однакових за розряднiстю чисел тотожне обчисленню зали-
шку вiд дiлення звичайної суми на максимальне число такої ж
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розрядностi. Тобто формули для обчислення складових кон-
трольної суми Fletcher–16 можна записати у виглядi:

FСSHIGH = (D[1] +D[2] + . . .+D[ND])mod 255 ;

FСSLOW = (ND ·D[1] + (ND − 1) ·D[2] + . . .+D[ND])mod 255 ;

FСS-MHIGH = 255− ((FСSHIGH + FСSLOW )mod 255) ;

FСS-MLOW = 255 − ((FСSHIGH + FСS-MHIGH)mod 255) .

У методi обчислення контрольної суми, розробленому Мар-
ком Адлером, також обчислюється сума блокiв та сума всiх
промiжних значень першої суми. Проте на вiдмiну вiд методу
Флетчера, початкове значення першої суми вважається рiв-
ним 1 (а не нулю), розмiр блока незалежно вiд розмiру очi-
куваної FCS завжди дорiвнює 1 Б, а суми обчислюються за
модулем найбiльшого простого числа вiдповiдної розрядностi.
Наприклад, Adler-32 розраховується так:

Adler-32HIGH = (1 +D[1] +D[2] + . . .+D[ND])mod 65521 ,

Adler-32LOW = (ND ×D[1] + (ND − 1)×D[2] + . . .

+D[ND] +ND)mod 65521 ,

де D[i] — байти вихiдної iнформацiї, ND — їх загальна кiль-
кiсть. Для нашого прикладу матимемо:

i Данi Adler-32HIGH Adler-32LOW

1 4F16 1 + 4F16 = 5016 0 + 5016 = 5016
2 6C16 5016 + 6C16 = BС16 5016 + BС16 = 10С16

3 6916 BС16 + 6916 = 12516 10С16 + 12516 = 23116
4 6B16 12516 + 6B16 = 19016 23116 + 19016 = 3С116
5 6816 19016 + 6816 = 1F816 3С116 + 1F816 = 5B916

1F816 mod FFF116 = 1F816, 5B916 modFFF116 = 5B916, а отже
FCS для Adler-32 дорiвнює 01F805B916.

Код Хемiнга . Методи розрахунку контрольної суми, при пе-
ревiрцi якої приймач може не тiльки зрозумiти, що помилки
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наявнi, але й виправити їх, називаються пряма корекцiя по-
милок (Forward Error Correction, FEC) або виявлення та ви-
правлення кодiв (Error Detection and Correction Code, EDCC).
Зрозумiло, що таке кодування вимагає бiльшої надлишково-
стi, нiж те, при якому помилки лише виявляються. Оцiнка
надлишковостi спирається на такi такi мiркування.

При будь-якому надлишковому кодування, зокрема i при
застосуваннi FCS, не всi комбiнацiї бiтiв є дозволеними. Однi-
єю з характеристик кодування є так звана вiдстань Хемiнга
(nh) — мiнiмальна кiлькiсть бiтових розрядiв, якими вiдрi-
зняється будь-яка пара дозволених кодiв. Можна довести, що
будь-який надлишковий код здатний розпiзнавати (nh − 1)-
кратнi помилки та виправляти (nh − 1)/2-кратнi помилки.

При використаннi контролю за паритетом дозволеною буде
лише половина комбiнацiї: наприклад, якщо iнформацiйних
бiтiв три, то з 16 можливих 4-бiтових наборiв «правильними»
будуть лише вiсiм:

000 0, 001 1, 010 1, 011 0, 100 1, 101 0, 110 0 та 111 1.

Вiдстань Хемiнга для контролю за паритетом дорiвнює 2, i то-
му цей спосiб, який використовує один надлишковий розряд,
дозволяє виявляти лише однократнi помилки i не дозволяє
виправляти жодних.

Показано, що для виправлення однократних помилок у m
розрядах вихiдної iнформацiї необхiдна мiнiмальна кiлькiсть
надлишкових розрядiв k повинна задовольняти умову:

2k ≥ (k +m+ 1) .

Це спiввiдношення дозволяє оцiнити, що при m = 5÷11 k = 4,
а при m = 3 k = 3, тобто необхiдна 100%-ва надлишковiсть.

Прикладом практичної реалiзацiї FEC може бути код Хе-
мiнга. В цьому випадку контрольнi k бiтiв нерiдко передаю-
ться не один за одним, а розподiляються серед вихiдних iн-
формацiйних m бiтiв. Вони розташовуються у позицiях, по-
рядковi номери яких є степенями двiйки, тобто на позицiях
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з номерами 1 = 20, 2 = 21, 4 = 22, 8 = 23, 16 = 24 i т.д.2

Номер будь-якої позицiї, де розташований iнформацiйний бiт,
може бути представлений у виглядi суми номерiв позицiй кон-
трольних (як k-розрядне двiйкове число, де одиничнi розряди
вiдповiдають степеням двiйки, якi визначають тi номери по-
зицiй контрольних, що входять до суми).

В свою чергу, можна утворити k груп бiтiв, до кожної з
яких входить один контрольний i тi iнформацiйнi, у представ-
леннi номерiв яких бере участь номер цього контрольного (тi
iнформацiйнi, у двiйковому представленнi номера якого роз-
ряд, що вiдповiдає номеру даного контрольного, не нульовий).
Кожний контрольний бiт може входити лише до однiєї такої
групи, в той час як кожний iнформацiйний може входити до
декiлькох (тобто групи можуть частково перекриватися). Зна-
чення контрольного бiта вибирається таким чином, щоб за-
безпечити паритет кожної групи (парну кiлькiсть одиничних
бiтiв, що входять до цiєї групи).

Розглянемо простий випадок m = 4, k = 3 i знайдемо склад
вiдповiдних груп. Позначимо значення iнформацiйних бiтiв
m[1], m[2], m[3], m[4], а номери їх позицiй Nm[1], Nm[2], Nm[3],
Nm[4]; аналогiчно значення контрольних бiтiв позначимо k[1],
k[2], k[3], а номери їх позицiй Nk[1], Nk[2], Nk[3].

Згiдно з правилами кодування Nk[1] = 1, Nk[2] = 2, Nk[3] = 4;
вiдповiдно Nm[1] = 3, Nm[2] = 5, Nm[3] = 6, Nm[4] = 7. Пред-
ставлення номерiв позицiй iнформацiйних бiтiв має вигляд

Nm[1] = 3 = 1 + 2 = 0112 = Nk[1] +Nk[2] ;

Nm[2] = 5 = 1 + 4 = 1012 = Nk[1] +Nk[3] ;

Nm[3] = 6 = 2 + 4 = 1102 = Nk[2] +Nk[3] ;

Nm[4] = 7 = 1 + 2 + 4 = 1112 = Nk[1] +Nk[2] +Nk[3] .

2На вiдмiну вiд бiльшостi випадкiв, при цьому вважається, що нумерацiя
позицiй починається з одиницi, а не з нуля.
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Таким чином, групи виглядають наступним чином:

{k[1],m[1],m[2],m[4]} ;

{k[2],m[1],m[3],m[4]} ;

{k[3],m[2],m[3],m[4]} .

Наприклад, необхiдно закодувати число 01012. Припускаю-
чи, що на позицiях з меншими номерами розташованi молодшi
бiти, для контрольних бiтiв отримаємо:

номер позицiї 1 2 3 4 5 6 7
бiт k[1] k[2] m[1] k[3] m[2] m[3] m[4]

вихiдна послiдовнiсть 1 0 1 0
група k[1] 1 1 0 0
група k[2] 0 1 1 0
група k[3] 1 0 1 0

закодована послiдовнiсть 1 0 1 1 0 1 0

Таким чином, у мережу треба передати число 01011012 .
Пiсля отримання повiдомлення проводиться перевiрка па-

ритету контрольних бiтiв. Якщо у певних групах спостерiгає-
ться порушення паритету, то сума номерiв позицiй контроль-
них бiтiв з цих груп дорiвнює номеру позицiї бiта з помилкою.

Припустимо, що для нашого прикладу замiсть 01011012
приймач отримав 01111012 . Тодi маємо

номер позицiї 1 2 3 4 5 6 7
бiт k[1] k[2] m[1] k[3] m[2] m[3] m[4]

отримана послiдовнiсть 1 0 1 1 1 1 0
група k[1] 1 1 1 0
група k[2] 0 1 1 0
група k[3] 1 1 1 0

Тобто спостерiгаються помилки паритету контрольних бiтiв
на позицiях з номерами 1 та 4, що свiдчить про наявнiсть по-
милки у п’ятому бiтi отриманої послiдовностi, що дає можли-
вiсть замiсть отриманої iнформацiї 01112 вiдновити правильну
01012.
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Iнший, еквiвалентний, шлях отримання контрольного сло-
ва Хемiнга (або контрольного слова, отриманого за алгори-
тмом Хемiнга), як ще називають послiдовнiсть контрольних
бiтiв, — це iнверсiя результату порозрядної операцiї «виклю-
чне АБО», проведеної з номерiв тих iнформацiйних бiтiв вихi-
дних даних, значення яких дорiвнюють одиницi. Наприклад,
якщо вихiдна послiдовнiсть мала вигляд 01012, то одиницi
розташованi у першому (0012) та третьому (0112) розрядах.
Якщо провести операцiю «виключного АБО» з цими номера-
ми:

XOR
0 0 1
0 1 1
0 1 0

та iнвертувати отриманий результат, матимемо 1012. Пiсля
отримання даних знову розраховується контрольне слово Хе-
мiнга i порiвнюються за допомогою операцiї XOR з надiсла-
ним. Якщо результат порiвняння нульовий, то це свiдчення
коректностi отриманої iнформацiї; у протилежному випадку
значення результату вказує на номер помилкового розряду.

Наприклад, якщо замiсть 01012 було отримано 01112, то
одиницi розташованi на першiй (0012), другiй (0102) та третiй
(0112) позицiях, i тому результат розрахунку контрольного
слова Хемiнга:

XOR
0 0 1
0 1 0
0 1 1
0 0 0

NOT(0002) = 1112 .

При порiвняннi цього значення з розрахованим для неспотво-
реної послiдовностi отримуємо

XOR
1 0 1
1 1 1
0 1 0 ,
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що свiдчить про помилку у другому розрядi iнформацiйної
послiдовностi.

Код Хемiнга використовується, наприклад, при резерву-
ваннi даних на жорстких дисках за схемою RAID 2. Загалом
«код Хемiнга» це узагальнена назва цiлої сукупностi методiв
FEC. Наприклад, iснує код Хемiнга, який дозволяє виправ-
ляти подвiйнi помилки. Коди Хемiнга ефективно виявляють
та виправляють iзольованi помилки, тобто окремi викривле-
нi бiти, що роздiленi великою кiлькiстю коректних. При по-
явi довгої послiдовностi викривлених бiтiв (т. зв. пульсацiй
помилок, характерних для бездротових лiнiй) коди Хемiнга
не працюють i для виправлення ситуацiї використовують так
званi згортковi (або гратковi) коди, наприклад, код Рiда—
Соломона.

5.3. Методи випадкового доступу

Iснують декiлька способiв реалiзацiї методiв випадкового
доступу до роздiленого середовища. Розглянемо особливостi
найвiдомiших з них.

CSMA/CD (Carrier Sense Multiply Access with Collision De-
tection, колективного доступу з розпiзнанням носiя i виявлен-
ня колiзiй). Метод вже згадувався у параграфi 2.4, тепер зупи-
нимось детальнiше. Кожний вузол мережi перед вiдправкою
свого кадра повинен переконатися, що роздiлене середовище
вiльне. Для цього проводиться перевiрка наявностi сигналу з
частотою, яка дорiвнює основнiй гармонiцi при даному спосо-
бi кодування. Наприклад, якщо мережа розрахована на швид-
кiсть передачi даних 10 Мбiт/с i при цьому передбачено ви-
користання манчестерського кодування, то перевiрятиметься
рiвень напруги на частотi близько 10 МГц. Якщо середови-
ще вiльне, то вузол починає передавати свiй кадр, якщо нi
— чекає, поки воно звiльниться, витримує паузу, так званий
мiжпакетний iнтервал (Inter Packet Gap, IPG), i лише пi-
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сля цього починає свою передачу за умови вiльного середо-
вища. На рис. 5.2,б показано випадок, коли вузол 1 у момент
часу t1 виявив, що середовище вiльне, i розпочав передачу ка-
дра тривалiстю τFR. Початок цього кадра опиниться в мiсцi
розташування вузла 2 у момент часу t2. При спробi вузла 2
вiдправити свiй кадр у момент часу t3 < (t2 + τFR) вияви-
ться, що середовище зайняте. Отже, реалiзувати свiй задум
щодо вiдправки кадра вузол 2 зможе, лише дочекавшись кiн-
ця передачi i витримавши паузу, тобто не ранiше моменту ча-
су t4 = (t2 + τFR + τIPG), де τIPG — тривалiсть мiжпакетного
iнтервалу. Якщо вузлу треба передати декiлька пакетiв, то пi-
сля закiнчення передачi кожного з них також витримується
мiжпакетний iнтервал, пiсля чого робиться спроба знову отри-
мати доступ до середовища — рис. 5.2,в.

Механiзм прослуховування середовища не гарантує усуне-
ння випадку, коли два або бiльше вузлiв одночасно (чи, що
бiльш ймовiрно, через певний короткий iнтервал) починають
передавати свої кадри. При цьому вiдбувається накладання
двох сигналiв, тобто колiзiя. Наприклад, на рис. 5.2,г показа-
но випадок, коли вузол 1 у момент часу t1 розпочав переда-
чу кадра 1. Цей кадр повинен опинитися бiля вузла 3 лише
у момент часу t5, i тому, якщо у момент t2 < t5 цей вузол
виконає перевiрку зайнятостi середовища, то виявиться що
воно вiльне. Тобто вузол 3 зможе розпочати передачу свого
кадра 2. Припустимо, що бiля вузла 2 кадр 1 опиниться в мо-
мент часу t3, а кадр 2 — у момент часу t4, причому рiзниця
(t4− t3) менша тривалостi першого кадра. При цьому вiдбуде-
ться колiзiя i вузол 2 не зможе розкодувати iнформацiю, яка
мiстилася в цих кадрах. Колiзiя також виникає, якщо вузол
3 розпочне свою передачу (кадра 3) в будь-який момент часу
з iнтервалу вiд (t5 − τFR) до t5. В цьому випадку колiзiя буде
виявлена бiльш надiйно: кожний вузол пiд час передачi про-
довжує прослуховувати середовище, а ознакою колiзiї вважає
вiдмiннiсть мiж тiльки що переданим та прийнятим сигнала-
ми. Загалом колiзiя — цiлком нормальний випадок у мережах,
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Рис. 5.2. Спрощений вигляд мережi (а) та часовi залежностi ста-
ну каналу у мiсцi розташування рiзних вузлiв при спробi доступу
до зайнятого середовища (б), при послiдовнiй передачi декiлькох

кадрiв одним вузлом (в) та при утвореннi колiзiї (г)
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де використовується метод CSMA/CD внаслiдок просторово-
го роздiлення вузлiв мережi. Пiсля виявлення колiзiї вузол
обриває передачу свого кадра (якщо вiн передавав) i надсилає
у мережу так званий сигнал затору (jam signal, невелику за
розмiром, наприклад, 4 Б, послiдовнiсть). Мета такого поси-
лання — прискорення виявлення колiзiї всiма вузлами мережi.
Пiсля надсилання сигналу затору вузол перестає передавати
будь-якi данi протягом перiоду тривалiстю

τpause = τINT ×Nr ,

де τINT — iнтервал вiдкладення, стала величина, точна трива-
лiсть якого (як i τIPG) залежить вiд конкретної технологiї по-
будови мережi; Nr — цiле випадкове число з дiапазону [0, 2Nt ],
Nt — величина, пов’язана з порядковим номером спроби пе-
редати даний кадр. Пiсля закiнчення τpause вузол знову може
спробувати захопити середовище i здiйснити передачу кадра.
Величина Nt при перших десяти спробах змiнюється послiдов-
но вiд 1 до 10, при наступних шести спробах — залишається
постiйною (10); якщо пiсля 16 спроб передачi кадр так i не
вдалося передати в мережу, то вiн вiдкидається.

Описана процедура вибору тривалостi паузи у передачi на-
зивається зрiзаним бiнарним експоненцiйним алгоритмом за-
тримки. Таким чином, тривалiсть паузи випадково змiнюю-
ться для рiзних вузлiв, що дозволяє рознести в часi передачу
тих кадрiв, якi викликали колiзiю.

Зауважимо, що мiжпакетний iнтервал необхiдний для по-
передження монопольного захоплення середовища одним з ву-
злiв. Якби було дозволено передавати рiзнi кадри безпосере-
дньо один за одним, то всi iншi вузли завжди виявляли б,
що середовище зайняте. За наявностi IPG iснує можливiсть
iншим вузлам також спробувати передати свiй кадр, iнiцiю-
вавши таким чином появу колiзiї та подальшу процедуру роз-
несення в часi моментiв доступу до середовища рiзних вузлiв.

При колiзiї приймач не розпiзнає кадр правильно i вiдки-
не його через вiдсутнiсть збiгу контрольної суми. Якщо ву-
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зол, який є передавачем даного кадра, не виявить колiзiю,
то вiн буде вважати, що кадр переданий правильно. Отже,
цей кадр буде втрачено. Звичайно, цi втрати не безповоротнi,
вiдсутнiсть кадра буде виявлена i виправлена протоколами
верхнiх рiвнiв. Проте потрiбний для цього час на декiлька по-
рядкiв бiльший, нiж тодi, коли повторна передача кадра буде
iнiцiйована засобами канального рiвня. Тобто, якщо колiзiї не
будуть надiйно розпiзнаватися всiма вузлами, то це призведе
до зниження корисної пропускної здатностi. Для надiйного
розпiзнання колiзiй повинно виконуватись спiввiдношення

Tmin ≥ TPDV ,

Рис. 5.3. Умова надiйного виявлен-
ня колiзiй. Номери вузлiв вiдповiдають

мережi на рис. 5.2,а

де Tmin — час передачi
кадра мiнiмальної дов-
жини, TPDV — час обi-
гу (Path Delay Value),
тобто перiод, за який
сигнал колiзiї встигне
дiйти до найдальшо-
го вузла; в найгiршо-
му випадку для цього

необхiдно, щоб електромагнiтний сигнал двiчi пройшов мiж
найбiльш вiддаленими вузлами: в один бiк рухається кадр,
переданий одним з цих вузлiв, а в iнший — колiзiя, яка вини-
кла через те, що коли перший кадр майже дiйшов до другого
вузла, той розпочав передачу свого кадра — рис. 5.3. Для по-
значення часу обiгу використовують також абревiатуру RTT
(Round Trip Time). Очевидно, що виконання цiєї умови за-
лежить вiд мiнiмальної довжини кадра, швидкостi передачi,
швидкостi поширення сигналу в кабелi та вiд довжини кабель-
ної системи. Максимально можлива вiдстань мiж станцiями
мережi, при якiй забезпечується надiйне виявлення колiзiй,
називається максимальним дiаметром мережi.

На практицi колiзiї детектуються мережевим адаптером.
Ознакою колiзiї вважається пiдвищений рiвень постiйної скла-
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дової сигналу. Якщо внаслiдок псування будь-який адаптер
починає передавати неперервну послiдовнiсть випадкових си-
гналiв, тодi мережа буде паралiзована. У зв’язку з цим ме-
режева карта зазвичай здiйснює контроль часу передачi i у
випадку, коли вiн починає перевищувати певну допустиму ве-
личину, вихiд передавача вiд’єднується вiд кабелю — реалiзу-
ється так званий jabber -контроль.

CSMA/CA (Carrier Sense Multiply Access with Collision Avoi-
dance, колективного доступу з розпiзнанням носiя та запобi-
гання колiзiй). При такому пiдходi вузол, готовий до передачi
кадра, спочатку прослуховує лiнiю; якщо основна частота в
каналi вiдсутня, то вузол надсилає короткий сигнал запиту
на передачу (вiн також називається сигнал затору або jam
signal, однак, на вiдмiну вiд CSMA/CD, його призначення iн-
ше). Якщо пiсля тривалого очiкування вузол не отримує iншо-
го сигналу затору, то вiн починає передачу. В протилежному
випадку передача вiдкладається на термiн з випадковою три-
валiстю, пiсля чого спроба пересилки кадра повторюється.

CSMA/CА вiдрiзняється вiд CSMA/CD тим, що колiзiї мо-
жливi не для пакетiв даних, а для jam-сигналiв. Збiльшен-
ня продуктивностi при використаннi цього методу досягається
завдяки зниженню ймовiрностi колiзiй та зменшенню кiлько-
стi повторних передач кадрiв. Водночас очiкування сигналiв
затору є причиною додаткових затримок. Запобiгання колi-
зiй корисне у тому випадку, коли неможливе їх своєчасне ви-
явлення (напр., при використаннi бездротових лiнiй зв’язку).
CSMA/CА реалiзовано в протоколi Local Talk фiрми Apple
Computer, а також стандартах бездротового зв’язку 802.11,
HiperLAN/2.

5.4. Технологiя Ethernet

Ethernet була однiєю з найперших стандартних мережевих
технологiй. Перша Ethernet-мережа була створена у 1972 р.
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групою спiвробiтникiв лабораторiї Xerоx на чолi з Робертом
Меткафом. На той час вона називалася «Alto Aloha Network»,
а її пропускна здатнiсть дорiвнювала 2.94 Мбiт/с. Така на-
зва, з одного боку, вiддзеркалювала той факт, що дана ме-
режа використовувалась для зв’язку персональних робочих
станцiй Xerox Alto мiж собою та з серверами i принтерами,
а з iншого, — свiдчила про те, що при побудовi використо-
вувались принципи, випробуванi у радiомережi «Aloha» Га-
вайського унiверситету. У 1973 р. Меткаф змiнив назву на
«Ethernet», пiдкреслюючи, що система дозволяє поєднувати
не лише комп’ютери Xerox Alto. Використання слова «ether»
(ефiр, повiтря) пов’язане з тим, що в цiй мережi iнформацiйнi
бiти потрапляли до кожного з пiдключених комп’ютерiв.

Таблиця 5.2. Параметри методу CSMA/CD при його викори-
станнi у технологiї Ethernet

Параметр Значення, б.iн.

Мiжпакетний iнтервал (τIPG) 96
Iнтервал вiдкладення (τINT) 512
Мiнiмальна довжина паузи пiсля колiзiї (τpause, min) 0
Максимальна довжина паузи пiсля колiзiї (τpause, max) 524 288
Тривалiсть сигналу затору 32

Загальнi характеристики . З часом пропускна здатнiсть
змiнилась; стандартним значенням вважається Cb = 10 Мбiт/с.
Використовується манчестерське кодування, тобто величина
бiтового iнтервалу tb = 0.1 мкс. Логiчна топологiя мережi
Ethernet — спiльна шина; фiзична топологiя — спiльна шина,
зiрка або дерево залежно вiд типу лiнiй зв’язку. Використову-
ється роздiлене середовище, метод доступу — CSMA/CD, па-
раметри наведенi в табл. 5.2. Тривалостi рiзноманiтних стан-
дартних промiжкiв часу зручно представляти не в секундах,
а в бiтових iнтервалах (б.iн.), саме такi одиницi використанi в
табл. 5.2. Спосiб комутацiї — дейтаграмна комутацiя пакетiв.
Фiзичнi канали напiвдуплекснi, мережевий адаптер виконує
операцiї передачi та прийому даних почергово. При адреса-
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цiї використовуються МАС-адреси. Для забезпечення надiй-
ностi передачi використовуються контрольнi суми, якi обчи-
слюються за методом CRC-32. Повторна передача кадрiв не
використовується. Мультиплексування вiдбувається в режимi
роздiлення часу.

Формат кадра . Як i будь-який iнший пакет кадр Ethernet
складається iз заголовка, поля даних та кiнцiвки. Загалом
iснує пряма залежнiсть мiж кiлькiстю службових полiв та
функцiональною складнiстю вiдповiдного протоколу, оскiль-
ки бiльша частина його дiяльностi пов’язана саме з оброб-
кою службової iнформацiї у цих полях. Бiльше того, вивчаю-
чи призначення кожного поля заголовка та кiнцiвки, можна
не лише отримати формальнi знання про структуру пакета,
але й познайомитись з основними функцiями протоколу.

Згiдно зi стандартом Ethernet перед початком передачi ко-
жного кадра вузол повинен генерувати певну послiдовнiсть
бiтiв, яка називається преамбулою. Формально, преамбула не
входить до складу кадра, проте вона роташовується перед по-
чатком кожного з них. Преамбула складається з восьми бай-
тiв: сiм з них однаковi i мiстять «10101010», восьмий (т. зв.
обмежувач початку кадра) — «10101011». Преамбула необ-
хiдна для синхронiзацiї приймача та передавача; останнi двi
одиницi є сигналом для приймача про її закiнчення.

В мережах Ethernet можуть використовуватися чотири рi-
знi типи кадрiв:

• Ethernet II (або Ethernet DIX, де DIX — абревiатура назв
фiрм DEC, Intel та Xerox, якi розробили цей формат);
• Raw 802.3 (або Novell 802.3);
• Ethernet 802.3/LLC;
• Ethernet SNAP.

Кожний тип розроблявся у рiзний час протягом тривалого
термiну розвитку Ethernet. Однi протоколи мережевого рiвня,
наприклад IРХ, можуть взаємодiяти з усiма типами кадрiв,
iншi — лише з деякими (напр., протокол IР здатен сприймати
лише кадри Ethernet II та Ethernet SNAP). Майже все сучасне
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мережеве обладнання працює зi всiма форматами кадрiв.
Формат iсторично першого кадра Ethernet II наведено на

рис. 5.4,а. Поле DA (Destination Address) мiстить шестибайто-
ву МАС-адресу отримувача iнформацiї (адресу призначення).
Будь-який мережевий iнтерфейс за появи сигналу починає за-
писувати кадр у свої внутрiшнi буфери. Оскiльки поле DA
розташоване на самому початку кадра, то пiсля запису пер-
ших шести байтiв станцiя робить висновок, чи є вона адре-
сатом; якщо так, то запис продовжується, у протилежному
випадку — припиняється.

Рис. 5.4. Формати кадрiв Ethernet II (а), Raw 802.3 (б),
Ethernet 802.3/LLC (в) та Ethernet SNAP (д). Розмiри полiв вка-

зано в байтах

Поле SA (Source Address) мiстить адресу вузла, що є вiд-
правником кадра.

Двобайтове поле Т (Ether Type) мiстить умовний код, який
визначає тип протоколу верхнього рiвня, чиї данi розмiщенi у
цьому пакетi. Наприклад, якщо у цьому полi розмiщене зна-
чення 080016, то таким протоколом є IРv4, якщо 86DD16 —
IPv6, 080616 — ARP, 803516 — Reverse ARP тощо. Коди рiзних
протоколiв мають значення, якi перевищують максимально
можливу довжину поля даних (1500 = 05DC16 Б), що дозво-
ляє вiдрiзнити кадр Ethernet II вiд iнших типiв. Поля DA, SA
та Т об’єднують спiльною назвою — заголовок МАС.
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Поле Data — це безпосередньо поле даних, його довжи-
на може варiюватися в межах вiд 46 до 1500 Б. Якщо обсяг
iнформацiї, яку треба передати, менший нiж 46 Б, то це по-
ле доповнюється до мiнiмальної довжини нульовими байтами.
Таким чином, розмiр кадра Ethernet не є сталою величиною.

Поле FCS вмiщує контрольну суму, яка розраховується за
методом СRC-32. Пiсля того, як вузол повнiстю помiстив кадр
у свiй вхiдний буфер, проводиться перевiрка величини кон-
трольної суми. За вiдсутностi збiгу подальша обробка кадра
не проводиться, i вiн вiдкидається.

На сьогоднi дуже поширенi кадри формату Ethernet II.
Однак цей формат має один недолiк: якщо передача кадра
раптово перервалась, то отримувач виявить його незаверше-
нiсть лише пiсля повного прийому та розрахунку контрольної
суми. Для зменшення втрат часу iнженерами фiрми Novell
був запропонований формат, наведений на рис. 5.4,б. Єдиною
його вiдмiннiстю вiд попереднього є змiна змiсту 12-го та 13-
го байтiв кадра: поле L (Lenght) мiстить довжину поля даних
в байтах. При такому пiдходi прийнятий кадр, у якого роз-
мiр не збiгається з очiкуваним, вiдкидається без розрахунку
контрольної суми.

Пiдставою для того, щоб не передавати у кадрi тип прото-
колу вищого рiвня, якому належать данi, був той факт, що на
початку 80-х рокiв ХХ ст. (а саме тодi з’явився формат Raw
802.3) у локальних мережах майже всюди використовувався
лише стек протоколiв IPX/SPX, а отже, єдиним протоколом,
який використовував Ethernet, мiг бути лише IPX.

З часом ситуацiя змiнилася i необхiднiсть означення про-
токолу верхнього рiвня знову з’явилась. У зв’язку з цим був
розроблений формат Ethernet 802.3/LLC — рис. 5.4,в. Вiн ха-
рактеризується наявнiстю так званого заголовка LLC, який
складається з трьох полiв DSAP, SSAP та CTRL. Поле DSAP
(Destination Service Access Point) зберiгає код протоколу, яко-
му адресованi данi, поле SSAP (Source Service Access Point) —
код протоколу, вiд якого надходять данi. Наприклад, код Е016
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вiдповiдає протоколу IPX, F016 — NetBIOS, значення 4216 ви-
користовується при розсилцi кадрiв BPDU при реалiзацiї про-
токолу покривного дерева. Зазвичай цi поля мiстять однаковi
значення, використання рiзних кодiв корисне у тому випад-
ку, коли протокол вищого рiвня (напр., NetBEUI) пiдтримує
декiлька режимiв роботи. Поле CTRL (ConTRoL) — це так
зване керiвне поле, воно використовується для позначення ре-
жиму, в якому працює LLC-пiдрiвень. Зазвичай в мережах
Ethernet воно мiстить 0316, що вiдповiдає так званому ненуме-
рованому кадру, який використовується, коли LLC-пiдрiвень
забезпечує обслуговування без встановлення логiчного з’єдна-
ння. Окрiм цього кадри можуть бути iнформацiйними та ке-
рiвними. Оскiльки заголовок LLC має довжину 3 або 4 Б, то
вiдповiдним чином змiнюється можливий розмiр поля даних:
його максимальне значення зменшується до 1497 (1496) Б.

Поля DSAP та SSAP однобайтнi, що дозволяє використову-
вати не бiльше 256 унiкальних iдентифiкаторiв. При розроб-
цi формату Ethernet 802.3/LLC цього видавалося достатньо,
проте з часом кiлькiсть iснуючих протоколiв iстотно збiль-
шилася. Був створений формат Ethernet SNAP, який мiстить
ще один заголовок (SNAP, SubNetwork Access Protocol), що
складається з двох полiв: двобайтового поля типу протоколу
Т та трибайтового iдентифiкатора органiзацiї OUI — рис. 5.4,г.
У цьому випадку мається на увазi органiзацiя, яка визначає
iдентифiкатори протоколiв, що використовуються в полi Т.
Наприклад, значення 00000016 є свiдченням того, що iденти-
фiкатори аналогiчнi тим, якi використовуються у полi Ether
Type кадра Ethernet II, а органiзацiєю є IЕЕЕ. Код OUI, що
дорiвнює 00000С16, належить Cisco System i, вiдповiдно, у полi
Т можуть бути iншi iдентифiкатори. Якщо використовується
Ethernet SNAP, то поле CTRL повинно мiстити 0316, а поля
DSAP та SSAP — однакове значення АА16, що i є вказiвкою
на наявнiсть заголовка SNAP. До речi, для кадра Raw 802.3
в цих байтах (14-му та 15-му вiд початку кадра за умови, що
нумерацiя починається з нуля) повинно бути записане значе-
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ння FF16. Оскiльки на заголовок SNAP припадає 5 Б, то поле
даних ще зменшується.

Таким чином, у стандартi Ethernet максимальна довжина
кадра разом з преамбулою становить 1526 Б, мiнiмальна — 72,
а отже Tmin = 57.5 мкс (один бiтовий iнтервал зарезервовано,
оскiльки в умовi Tmin ≥ TPDV нестрога нерiвнiсть).

Мережi Ethernet можна побудувати з використанням лiнiй
зв’язку рiзних типiв. Розглянемо найпопулярнiшi варiанти.

Специфiкацiя 10Base-5 (Thick Ethernet). Першi мережi
за технологiєю Ethernet були створенi з використанням коа-
ксiального кабелю дiаметром 0.5 дюйма (т. зв. товстого ко-
аксiалу) з хвильовим опором 50 Ом. П’ятiрка у назвi стан-
дарту пов’язана саме з товщиною кабелю. Загалом назва до-
сить iнформативна: наприклад, «10» означає бiтову швид-
кiсть (10 Мбiт/с), а слово «Baseband» — метод передачi, коли
вся смуга пропускання використовується для передачi лише
одного цифрового сигналу3.

Рис. 5.5. Сегмент мережi Ethernet, побу-
дованої за специфiкацiєю 10Base-5

Фiзична тополо-
гiя — спiльна ши-
на (рис. 5.5). На
кiнцях кожного се-
гмента повиннi бу-
ти розмiщенi узго-
джуючi опори но-
мiналом 50 Ом —
так званi термiна-
тори (рис. 5.6,а). Їх
основне призначен-
ня — поглинання
сигналiв з метою запобiгання їх вiдбиття, яке може викли-
кати iнтерференцiю, яка, в свою чергу, може бути причиною
нерiвномiрностi потужностi сигналу вздовж мережi.

3Iнший пiдхiд, коли використовуються декiлька несучих частот, назива-
ється широкосмугова передача. Для його характеризацiї використовує-
ться слово «Broadband».
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Рис. 5.6. Пристрої, що використовуються в 10Base-5: термiнатор
(а), трансивер на коаксiальному кабелi (б) та роз’єми DB–15 (в)

Швидкiсть поширення сигналу в товстому коаксiальному
кабелi близько 2.3 · 108 м/с, тому для задоволення вимоги
Tmin ≥ TPDV необхiдно, щоб найбiльша вiдстань мiж вузла-
ми не перевищувала 0.5× 2.3 · 108 м/с× 57.5× 10−6 с ≈ 6600 м.
Проте на практицi iснують бiльш жорсткi обмеження на роз-
мiр сегмента пов’язанi, зокрема, iз згасанням сигналу. Вважа-
ється, що для забезпечення необхiдної потужностi на виходi
максимальна довжина товстого коаксiального кабелю не мо-
же перевищувати 500 м. Зрозумiло, що цю вiдстань навiть
найменший кадр проходить набагато швидше, нiж за Tmin i
здавалося б, що можна зменшити мiнiмальний розмiр поля
даних. Однак це не було зроблено, оскiльки мережi можуть
складатися з декiлькох сегментiв, поєднаних мiж собою по-
вторювачами, якi пiдсилюють потужнiсть сигналу. Водночас
при проходженнi сигналу через повторювач виникає затрим-
ка у декiлька десяткiв бiтових iнтервалiв, i тому не можна
збiльшувати кiлькiсть сегментiв аж до вiдстанi мiж вузлами
у 6 км. У стандартi 10Base-5 максимальна кiлькiсть сегментiв
мiж будь-якими вузлами дорiвнює п’яти, i тому дiаметр такої
мережi 2500 м.

У зв’язку iз зазначеним обмеженням на можливу кiлькiсть
повторювачiв мiж двома вузлами виникло так зване правило
«5–4–3»: на шляху сигналу в мережi Ethernet не повинно зу-
стрiчатися бiльше 5 сегментiв та бiльше 4 повторювачiв, при-
чому тiльки до 3 з них можуть бути приєднанi кiнцевi вузли, а
решта вiдiграють роль подовжувачiв. При цьому в локальнiй
мережi загальна кiлькiсть повторювачiв може бути бiльше 4,
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правило регламентує лише їх кiлькiсть мiж двома будь-якими
вузлами. В деяких випадках повторювачi встановлюють пара-
ми i тодi мiж комп’ютерами не може бути бiльше двох таких
пар — рис. 5.7.

Рис. 5.7. З’єднання повторювачiв згiдно з правилом «5–4–3»

Для пiдключення вузла на коаксiальному кабелi розташо-
вується пристрiй, який називається трансивером (рис. 5.6,б).
Трасивер за допомогою спецiального кабелю (UTP) з роз’є-
мами DB-15 (рис. 5.6,в) i довжиною, не бiльше 50 м, з’єдну-
ється з мережевою картою. Згiдно з нормативами до одного
сегмента можна пiдключати не бiльше 100 вузлiв. Щоб мiнi-
мiзувати вплив стоячих хвиль вiдстань мiж точками пiдклю-
чень (мiж вiдповiдними трансиверами) повинна бути кратною
2.5 м. Максимальна кiлькiсть комп’ютерiв (кiнцевих вузлiв) в
однiй мережi не може перевищувати 296: вiдповiдно до пра-
вила «5–4–3» в мережi навантажуються не бiльше трьох се-
гментiв, кожний повторювач займає мiсце одного вузла, а в
центральному сегментi репiтерiв два, 296 = 99 + 98 + 99.

Специфiкацiя 10Base-2 (Thin Ethernet). Як i в попере-
дньому випадку, при такому пiдходi мережа будується за то-
пологiєю спiльна шина, проте використовується коаксiальний
кабель з хвильовим опором 50 Ом та дiаметром 0.25 дюйма
(тонкий коаксiал).
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Рис. 5.8. Т-конектор (а) та з’єднання, ре-
алiзоване за його допомогою (б)

Цей кабель бiльш
дешевий, станцiї пiд-
ключаються до ка-
белю досить про-
сто, за допомогою
стандартного Т-ко-
нектора (рис. 5.8),
який безпосередньо
приєднується до ро-
з’єму мережевого адаптера, i тому вартiсть такої мережi мен-
ша, нiж для 10Base-5.

З iншого боку, тонкий коаксiальний кабель має гiршу за-
вадозахищенiсть i механiчну мiцнiсть та вужчу смугу пропу-
скання. Отже, максимальна довжина окремого сегмента (мiж
повторювачами) не може перевищувати 185 м. Правило «5–
4–3» також залишається справедливим, i тому максимальний
дiаметр мережi 5 × 185 = 925 м. В одному сегментi не мо-
же бути бiльше 30 вузлiв (на вiдстанi кратнiй 1 м один вiд
одного), а отже, максимальна кiлькiсть комп’ютерiв в мережi
29 + 28 + 29 = 86.

Загальними недолiками 10Base-5 та 10Base-2 є вихiд з ладу
всiєї мережi при будь-якому порушеннi кабелю i необхiднiсть
спецiального пристрою (кабельного тестеру) для пошуку мi-
сця ушкодження.

Специфiкацiя 10Base-T . Цей стандарт передбачає вико-
ристання кабелiв з неекранованою скрученою парою, яка i
«подарувала» лiтеру «Т» назвi (Twisted pair). Такий кабель
(категорiї 3) ще до появи LAN досить тривалий час викори-
стовувався для створення телефонних лiнiй, i тому плiдною
iдеєю було використання вже прокладених лiнiй для створен-
ня комп’ютерної мережi.

Параметри мережi збiгаються з параметрами коаксiальних
версiй Ethernet, проте змiнилася фiзична топологiя: кiнцевi
вузли з’єднуються за допомогою UTP зi спецiальним прила-
дом, який називається концентратором (хабом), утворюючи
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зiркоподiбну структуру (рис. 5.9). UTP мiстить чотири пари
скручених провiдникiв, однак в 10Base-Т використовуються
лише двi: одна для передачi даних, iнша для прийому. Фа-
ктично, кожна така пара утворює симплексний канал; канали
використовуються почергово, i тому загальна лiнiя є напiв-
дуплексною. Хаб, прийнявши сигнал на одному зi своїх вхо-
дiв, синхронно передає його на решту портiв, забезпечуючи
утворення єдиного роздiленого середовища (логiчної спiльної
шини). Крiм того, концентратор здатен розпiзнавати колiзiї i
розсилати сигнал затору.

Рис. 5.9. Зiркоподiбна мережа 10Base-T

Рис. 5.10. Роз’єм RJ-45

Довжина з’єднувального
вiдрiзка неекранованої скру-
ченої пари не може переви-
щувати 100 м; ця вiдстань
визначається смугою пропу-
скання UTP, яка дозволяє
саме на такi вiдстанi пе-
редавати данi зi швидкiстю
10 Мбiт/с при використаннi
манчестерського кодування. Пiдключення здiйснюється за до-
помогою спецiального роз’єму RJ-45 (рис. 5.10).

До концентраторiв можна приєднувати не лише комп’ю-
тери, але й iншi концентратори, утворюючи при цьому топо-
логiю дерево (рис. 5.11). Проте для надiйного розпiзнавання
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колiзiй необхiдно, щоб мiж двома будь-якими станцiями в ме-
режi не було бiльше 4 концентраторiв. Це правило «4-х хабiв»
(аналог правила «5–4–3») є причиною того, що максимальний
дiаметр мережi дорiвнює 500 м (5 сегментiв по 100 м кожний).
Хаб може мiстити спецiальний порт, який дозволяє приєдну-
вати коаксiальнi кабелi й, таким чином, створювати мережi зi
змiшаними топологiєю та стандартом.

Рис. 5.11. Мережа 10Base-T з
топологiєю дерево

Специфiкацiєю забороне-
но колове з’єднання концен-
траторiв. Це не дозволяє
створювати паралельнi лiнiї
зв’язку, якi могли б пiдви-
щити надiйнiсть найважли-
вiших каналiв. Проте омину-
ти заборону можна, фiзично
створивши резервнi лiнiї та
залишивши в активному станi лише одну з них.

В мережi 10Base-Т загальна кiлькiсть станцiй не може пе-
ревищувати 1024. Зауважимо, що для досягнення цiєї межi
достатньо створити дворiвневу iєрархiю з необхiдною кiлькi-
стю хабiв на нижньому рiвнi — рис. 5.12.

Рис. 5.12. Дворiвнева iєрархiя мережi
10Base-T з великою кiлькiстю вузлiв

Фiзичне роздiлення
загального середовища
та поява мiж кiнцеви-
ми вузлами активно-
го пристрою, який мо-
же контролювати ро-
боту вузлiв та iзолю-
вати тi з них, якi пра-
цюють некоректно, є
головними перевагами

10Base-Т порiвняно зi складними d експлуатацiї коаксiальни-
ми мережами.

Специфiкацiя 10Base-F . У таких мережах використовує-
ться волоконно-оптичний кабель (Fiber), зазвичай багатомо-
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довий, оскiльки застосування одномодового призведе до пiд-
вищення вартостi. Топологiя у 10Base-F аналогiчна стандарту
10Base-Т.

Зауважимо, що безпосереднє приєднання комп’ютерiв до
хаба за допомогою оптоволокна передбачена лише у специ-
фiкацiї 10Base-FL даного стандарту. При цьому вiдстань мiж
пристроями не повинна перевищувати 2000 м. Iснують ще де-
кiлька специфiкацiй, якi призначенi для забезпечення зв’яз-
ку мiж концентраторами чи повторювачами на вiдстанях, якi
переважають дiаметр вiдповiдної мережi — рис. 5.13. Як при-
клад це 10Base-FВ, призначена для з’єднання повторювачiв
сегментом з довжиною до 2000 м, та FOIRL (Fiber Optic Inter-
Repeated Link), де сигнал гарантовано передається до 1000 м.
У таких змiшаних мережах використовуються спецiальнi при-
строї — трансивери, призначенi для трансформування еле-
ктричного сигналу в оптичний, i навпаки.

Рис. 5.13. Змiшана Ethernet-мережа

В оптоволоконних Ethernet мережах повинно виконуватися
правило «4-х хабiв» (для 10Base-FВ — «5-ти хабiв»). Проте,
незважаючи на можливiсть наявностi 4 (5) концентраторiв,
максимальний дiаметр мережi становить 2500 м (для 10Base-FВ
— 2740 м), тобто не всi сегменти можуть мати максимальну
довжину. Максимальна кiлькiсть вузлiв — 1024.
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Основнi особливостi рiзних стандартiв зведенi у табл. 5.3.

Таблиця 5.3. Характеристики специфiкацiй технологiї Ethernet
Назва специфiкацiї 10Base-5 10Base-2 10Base-Т 10Base-F

Тип кабелю
Товстий
коаксiал

Тонкий
коаксiал

UTP
Опто-

волокно
Максимальна довжина
кабельного вiдрiзка (м)

500 185 100 2000

Дiаметр мережi (м) 2500 925 500 2500
Максимальна
кiлькiсть вузлiв
у сегментi / в мережi

100/296 30/86 1024 1024

Перевага
Довгi

кабельнi
вiдрiзки

Низька
вартiсть
реалiзацiї

Простота
створення

Висока
завадозахи-

щенiсть

Зауважимо, що для мереж iснує таке поняття, як домен
колiзiй : це частина мережi, всi вузли якої можуть створи-
ти колiзiю з будь-яким iншим вузлом цiєї частини. Мережi,
побудованi з використанням лише повторювачiв або концен-
траторiв завжди утворюють один домен колiзiй. У зв’язку з
цим поряд з правилом «5–4–3» можна зустрiти згадку i про
правило «5–4–3–2–1», у якому першi три цифри мають те саме
значення, що i в попередньому, двiйка означає, що як мiнiмум
2 сегменти повиннi бути подовжувальними, а ця вся система
утворює 1 домен колiзiй. Пристроями, якi можуть роздiлити
мережу на декiлька доменiв колiзiй є мости, комутатори та
маршрутизатори.

5.5. Номiнальна та корисна швидкостi
протоколу

Продуктивнiсть роботи мережi визначається двома факто-
рами: швидкiстю передачi даних по лiнiях зв’язку та швидкi-
стю обробки кадрiв комунiкацiйними пристроями. Перша ве-
личина залежить вiд тактової частоти передавача та вiд ме-
тоду кодування; друга — вiд продуктивностi процесорiв кому-
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нiкацiйного пристрою, його внутрiшньої архiтектури тощо. Цi
двi швидкостi повиннi бути узгодженi мiж собою: наприклад,
якщо швидкiсть передачi даних набагато бiльша, то отрима-
нi кадри будуть накопичуватися у вхiдних чергах мережевого
обладнання та вiдкидатися при переповненнi внутрiшнiх бу-
ферiв. З iншого боку, якщо використовувати занадто проду-
ктивний комунiкацiйний пристрiй, то вiн бiльшу частину часу
перебуватиме без роботи.

Швидкiсть, з якою бiти передаються по лiнiях зв’язку при
використаннi того чи iншого протоколу, називається номi-

нальною швидкiстю протоколу. Для технологiї Ethernet,
описаної у попередньому параграфi, вона дорiвнює 10 Мбiт/с.

Час, який витрачає мережевий пристрiй на обробку одно-
го кадра, досить слабко залежить вiд тривалостi останнього.
Тому для оцiнки продуктивностi комунiкацiйного обладнан-
ня використовують величину кiлькостi кадрiв за одиницю ча-
су, яке воно здатне обробити. Зрозумiло, що кiлькiсть кадрiв,
якi з’являються в одиницю часу, зростатиме при використаннi
фреймiв меншої довжини, i тому при роботi з мiнiмальними
кадрами навантаження на обладнання максимальне.

Рис. 5.14. Максимально ущiльненi послiдовностi кадрiв
Ethernet II мiнiмальної (а) та максимальної (б) довжини

Оцiнимо очiкуване навантаження в сегментi Ethernet. Мiнi-
мальний перiод повторення кадрiв з мiнiмальною довжиною
з урахуванням преамбули та витримки мiжпакетного iнтер-
валу — 67.2 мкс (рис. 5.14), а отже, максимальна пропускна
здатнiсть приблизно 14880 кадр/с. Звичайно, такий екстре-
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мальний режим важко реалiзувати через наявнiсть колiзiй.
Якщо у мережi поширюються кадри лише з максимальною
довжиною (1518 Б без преамбули), то максимальна пропускна
здатнiсть ((8 + 1518) × 8 × 10−7 + 9.6 · 10−6)−1 ≈ 813 кадр/с,
i тому такий режим висуває значно простiшi вимоги до кому-
нiкацiйних пристроїв.

З iншого боку, для користувача мережi головним показни-
ком продуктивностi мережi є час, який необхiдний для пере-
дачi певного обсягу iнформацiї. Швидкiсть передачi основних
даних називається корисною швидкiстю протоколу (K).
Ця швидкiсть завжди менша за номiнальну через присутнiсть
у кадрi службової iнформацiї та рiзноманiтнi затримки, по-
в’язанi з мiжпакетними iнтервалами, очiкуванням доступу до
середовища тощо.

Обчислити корисну швидкiсть можна як добуток довжини
поля даних кадра i кiлькостi кадрiв, якi передаються в оди-
ницю часу. Для кадрiв Ethernet II з мiнiмальною довжиною:

Kmin = 46Б × 8 бiт/Б × 14880 с−1 ≈ 5.48Мбiт/с .

Це майже вдвiчi менше нiж номiнальна швидкiсть, однак не-
обхiдно врахувати, що такi кадри використовуються перева-
жно для передачi службової iнформацiї, i тому власне швид-
костi обмiну даними ця величина стосується досить опосеред-
ковано. Для кадрiв з максимальною довжиною

Kmax = 1500Б × 8 бiт/Б × 813 с−1 ≈ 9.76Мбiт/с .

Це максимально можлива величина для мереж Ethernet, отри-
мана у припущеннi вiдсутностi колiзiй та очiкування доступу
до середовища. При використаннi кадрiв середнього розмiру
з полем даних 512 Б, Kave ≈ 9.31 Мбiт/с.

Наведений приклад показує, що вигiднiше використовува-
ти кадри великого розмiру. Звичайно, збiльшувати розмiр ка-
дра до нескiнченностi не варто, оскiльки при цьому втрача-
ються всi переваги самого принципу комутацiї пакетiв. Для
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сучасних швидкостей роботи мереж цiлком прийнятними є
кадри розмiром e декiлька кiлобайтiв. Проте таке тверджен-
ня є справедливим для так званого еластичного трафiку, тоб-
то нечутливого до затримок. Водночас для передачi iнфор-
мацiї з iншими властивостями, наприклад, мультимедiйної в
режимi реального часу, кращi результати будуть отриманi при
використаннi кадрiв невеликого розмiру, у декiлька десяткiв
байтiв. Звичайно, у цьому випадку значно вище навантажен-
ня на обладнання, проте вдається зменшити затримки, пов’я-
занi з перебуванням кадрiв у чергах та пакетизацiєю (часом
утворення повного кадра). Тобто, якщо треба завантажити з
мережi фiльм (звичайно, йдеться про лiцензiйну копiю пiсля
її оплати), то процес швидше закiнчиться, якщо вiдповiдний
файл пересилатиметься з уживанням великих кадрiв. Однак
при спробi подивитися он-лайн трансляцiю якоїсь подiї для
зменшення стрибкоподiбностi зображення та подразнень нер-
вової системи глядача транслюючому обладнанню варто ви-
користовувати кадри меншого розмiру.

5.6. Технологiя Token Ring

На початку 80-х рокiв ХХ ст. поряд з технологiєю Ethernet
знайшли своє широке застосування i iншi способи органiзацiї
локальних мереж. Зокрема, такими технологiями були Token
Ring та FDDI, якi також призначенi для роботи з роздiле-
ним середовищем, проте орiєнтованi на реалiзацiю детермiно-
ваного доступу, а не випадкового. Цi технологiї використову-
ють топологiю кiльця, що дозволяє автоматично контролю-
вати працездатнiсть мережi. До появи комутованих мереж,
Token Ring та FDDI переважали Ethernet за такими параме-
трами, як надiйнiсть, продуктивнiсть та область охоплення,
i тому довгий час успiшно використовувались при створеннi
мереж фiнансових та урядових органiзацiй та при побудовi
магiстральних локальних мереж.

Технологiя Token Ring розроблялася компанiєю IBM з кiн-
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ця 70-х рокiв ХХ ст. i її основне призначення полягало у реалi-
зацiї можливостi поєднання всiх ЕОМ, якi вироблялися цiєю
фiрмою: вiд персональних комп’ютерiв до великих обчислю-
вальних систем. Вiдповiдний стандарт був створений у 1984 р.
Специфiкацiя IEEE 802.5 (1985) майже iдентична i повнiстю
сумiсна з Token Ring.

Рис. 5.15. Iлюстративний приклад мережi Token Ring

Загальнi характеристики та функцiональна органi-
зацiя . В мережах Token Ring можуть використовуватися два
значення бiтової швидкостi: 4 Мбiт/с або 16 Мбiт/с. Данi пред-
ставляються за допомогою рiзницевого манчестерського коду-
вання. Логiчна топологiя мережi — кiльце (рис. 5.15); техноло-
гiя передачi — «точка-точка» (тодi як для Ethernet застосову-
ється пiдхiд «мовлення»). Так само, як i для Ethernet, викори-
стовуються часове мультиплексування, МАС-адреси та метод
CRC-32 для розрахунку контрольних сум. Будь-яка станцiя4

4Якщо для мереж Ethernet традицiйною назвою окремого комп’ютера
(компонента мережi) є «вузол» (або «кiнцевий вузол»), то в Token Ring
бiльш вживаним є термiн «станцiя»; принципової вiдмiнностi мiж ними
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безпосередньо отримує данi лише вiд однiєї станцiї (попере-
дньої у кiльцi) i передає також лише однiй (наступнiй), тобто
фiзичнi канали симплекснi. Подiл середовища реалiзується за
допомогою механiзму передачi токена (див. параграф 2.4).

Однiєю з особливостей Token Ring є те, що iнформацiя, яку
необхiдно передати по мережi, може рiзнитися щодо важли-
востi, i тому данi характеризуються певним рiвнем прiоритету
(вiд 0 до 7). Прiоритет визначається протоколами вищих рiв-
нiв i разом з даними та адресою призначення передається на
канальний рiвень. Певний прiоритет також має кожний токен.

Зазвичай кожна станцiя пiсля отримання будь-якого кадра
ретранслює його далi по мережi, працюючи майже як повто-
рювач. Майже, тому що певна мiнiмальна обробка кадра все
ж таки вiдбувається. Якщо надiйшов кадр з даними, то перед
його подальшою передачею по мережевому колу: а) проводи-
ться перевiрка контрольної суми; при цьому, якщо виявляю-
ться помилки, то у кадр перед ретрансляцiєю вноситься спецi-
альна позначка; наявнiсть цiєї позначки дозволяє наступним
станцiям не витрачати час на обчислення FCS; б) проводиться
процедура резервування прiоритету, детальнiше описана при
розглядi формату кадра; за її наслiдками у кадр можуть бути
внесенi додатковi змiни; в) у випадку, коли дана станцiя є без-
посереднiм адресатом отриманого кадра, то будуть заповненi
вiдповiднi бiтовi поля, якi свiдчать про успiшне доправлян-
ня iнформацiї; наприклад, для випадку, як на рис. 5.15, пiсля
вiдсилання кадра станцiєю РС2 такi вiдмiтки можуть бути
внесенi лише станцiєю РС7.

Вiдхилення вiд процедури ретрансляцiї частково змiнено-
го кадра може вiдбуватися лише у двох випадках. Випадок 1:
якщо отриманий кадр є токеном, станцiя має iнформацiю, яку
слiд надiслати в мережу, i рiвень прiоритету цих даних не мен-
ший за прiоритет самого токена, то далi по колу буде передано
кадр даних — станцiя отримує право доступу до середовища i

немає. Виходячи з усталених традицiй i, щоб «заплутати ймовiрного
супротивика», рiзними найменуваннями будемо користуватися i ми.
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вилучає з мережi токен. Наприклад, для випадку, зображено-
го на на рис. 5.15, токен з рiвнем прiоритету 4 може захопити
лише станцiя РС4. Максимальний час, на який станцiя може
вилучити токен, називається часом утримання токена. Це
один з параметрiв мережi, вiн зазвичай дорiвнює 10 мс, однак
значення можна змiнити при налаштуваннi мережi. Взагалi в
Token Ring часовi параметри не є настiльки жорстко встанов-
леними, як в Ethernet.

Пiсля закiнчення часу утримання станцiя зобов’язана пере-
дати токен далi по кiльцю. Випадок 2: вилучення отриманого
кадра реалiзується за умови, що надходить кадр даних, який
у свiй час був створений саме цiєю станцiєю. При цьому, якщо
час утримання не закiнчився, то станцiя може сформувати но-
вий кадр даних (якщо в отриманому є позначки про успiшне
доправляння iнформацiї та наявнi новi данi для вiдправки)
або повторно створити i вiдправити попереднiй кадр (якщо
вiн мiстить позначку про наявнiсть помилки). В протилежно-
му випадку станцiя надсилає у мережу токен. Таким чином,
в Token Ring реалiзується прiоритетне керування трафiком,
причому колiзiї неможливi, оскiльки в кожний момент часу в
мережi передається тiльки один кадр — рис. 5.16,а.

В мережах з номiнальною швидкiстю протоколу 16 Мбiт
може реалiзовуватися режим раннього звiльнення токена, при
використаннi якого станцiя передає токен у коло одразу пi-
сля передачi свого кадра даних, не чекаючи його повернення.
Такий пiдхiд можливий завдяки реалiзацiї технологiї «точка-
точка». Вiн дозволяє пiдвищити продуктивнiсть мережi зав-
дяки одночаснiй циркуляцiї декiлькох кадрiв, створених рi-
зними станцiями — рис. 5.16,б.

Серед механiзмiв пiдвищення надiйностi роботи мережi мо-
жна видiлити використання так званого активного монiтора.
Ним може бути будь-яка станцiя з кiльця, яка дiє як цен-
тралiзоване синхронiзуюче джерело, виконуючи рiзноманiтнi
контролюючi функцiї. Зокрема, активний монiтор:
а) вiдстежує наявнiсть токена в мережi i формує новий при ви-
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явленнi його втрати (зазвичай новий токен створюється, якщо
активний монiтор не отримує його протягом 2.6 с);

Рис. 5.16. Приклад «траєкторiй» кадрiв для мережi, зображеної
на рис. 5.15 при її роботi у звичайному режимi (а) та режимi

раннього звiльнення токена (б)

б) формує рiзноманiтнi дiагностичнi кадри; наприклад, щоб
можна було виявити вiдмову самого активного монiтора вiн
зобов’язаний кожнi 3 с генерувати спецiальний кадр, який
свiдчить про його наявнiсть;
в) видаляє з кiльця постiйно циркулюючi кадри (якi фактично
блокують мережу), генеруючи замiсть них новий токен тощо.
Визначення, яка саме станцiя буде виконувати роль активного
монiтора вiдбувається в момент iнiцiалiзацiї кiльця, критерiєм
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вибору є максимальне значення МАС-адреси. Наприклад, для
мережi на рис. 5.15 активним монiтором буде станцiя РС4.
Якщо кадр, який свiдчить про наявнiсть активного монiтора
не з’являється в мережi бiльше 7 с, то процедура виборiв на
цю важливу та престижну посаду починається знову.

Формат кадрiв . В мережах Token Ring використовуються
три типи кадрiв: токен (маркерний кадр), кадр даних та пере-
риваюча послiдовнiсть, формат яких наведено на рис. 5.17. В
свою чергу, бiтова структура однобайтових полiв цих кадрiв
показана на рис. 5.18. Розглянемо кожне поле детальнiше.

Рис. 5.17. Формати кадрiв, якi використовуються в мережах
Token Ring: а — перериваюча послiдовнiсть, б — токен, в — кадр

даних. Величину полiв наведено в байтах

Рис. 5.18. Структура полiв
кадрiв Token Ring

Поле SD (Start Delimiter)
називається початковим роз-
межувачем; це спецiальна бi-
това послiдовнiсть, що вка-
зує на початок будь-якого
кадра й є певним анало-
гом преамбули для кадра
Ethernet. Це поле мiстить
унiкальнi коди J та К, якi
не можна зустрiти при зви-
чайному представленнi iн-
формацiї. Тобто при рiзнице-
вому манчестерському коду-

ваннi всерединi кожного бiтового iнтервалу обов’язково вiд-
бувається перепад сигналу (див. параграф 4.6). При переда-
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чi цих кодiв рiвень сигналу залишається незмiнним протягом
всього такту, змiнюючись лише на початку такту для К i не
змiнюючись зовсiм для J. Решта, чотири бiти байта SD нульо-
вi й кодуються за звичайними правилами.

Кiнцевий розмежувувач ED (End Delimiter) також мiстить
унiкальнi коди J та К, решта бiтiв кодується звичайним спосо-
бом. Два з них, другий та п’ятий, повиннi бути одиничними.
Iншi два бiльш iнформативнi. Зокрема бiт IF (Intermediate
Frame bit) вказує на те, що даний кадр є промiжним при ба-
гатокадровiй передачi iнформацiї (якщо його значення «1»)
або останнiм чи єдиним (при значеннi «0»). Бiт виявлення по-
милки E (Error detection bit) встановлюється в «0» при ство-
реннi кадра i може бути змiненим на «1» будь-якою станцiєю,
яка виявила помилку при перевiрцi контрольної суми пiд час
проходження кадра по мережi. Для токена та перериваючої
послiдовностi бiти IF та Е повиннi мiстити «0» (рис. 5.19).

Рис. 5.19. Очiкуваний вигляд полiв SD
(а) та ED для токена (б)

Перериваюча по-
слiдовнiсть склада-
ється лише з по-
лiв SD та ED; во-
на може з’явитися
у будь-якому мiсцi
бiтового потоку, си-
гналiзуючи, що по-
точна передача да-
них чи токена ска-
сована.

Токен, окрiм SD та ED, мiстить поле АС (Access Control),
яке є байтом керування доступом. Таке ж поле розташоване i
в кадрi даних. В трьох бiтах Р (Priority bit) розмiщується по-
точне значення рiвня прiоритету токена чи кадра даних. Три
останнi бiти R (Reservation bit) називаються бiтами резерву-
вання прiоритету. Пiд час утворення кадра в них розмiщую-
ться нулi; пiд час передачi даних по кiльцю станцiї можуть
зарезервувати право наступного використання мережi, роз-
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мiстивши в цих бiтах значення прiоритету своєї iнформацiї,
готової для вiдправлення; запис дозволено за умови, що цей
прiоритет вищий, нiж поточне значення цих бiтiв.

Якщо повернутися до рис. 5.15, то при поширеннi кадра
даних, створеного станцiєю РС4, через станцiю РС6 значення
бiтiв RRR змiнене не буде, оскiльки рiвень прiоритету даних
(0) не вищий за вже записане там значення («000»). Водно-
час станцiя РС7 запише в них значення «100» (вважаємо, що
молодший бiт розташовано у лiвiй позицiї). Внаслiдок такого
пiдходу кадр даних, який повертається до станцiї, що є його
джерелом, мiстить найвищий прiоритет даних, якi очiкують
свого вiдправлення. Ця станцiя формує новий токен, встанов-
люючи його прiоритет РРР, рiвним значенню поля резерву-
вання RRR кадра, який повернувся. На рис. 5.16,а прiоритет
токена, який з’явився в мережi пiсля кадра даних, дорiвнює 1.
В результатi токен буде переданий тiй станцiї, яка резервувала
найвищий прiоритет. Станцiї, якi пiдвищують рiвень прiори-
тету токена, повиннi запам’ятати попереднє нижче значення i,
якщо токен повернеться невикористаним, вiдповiдним чином
знизити прiоритет.

Бiт Т (Token bit) дорiвнює 0, якщо даний кадр є токеном,
i 1, якщо — кадром даних. Оскiльки всi поля токена також
мiстяться i в кадрi даних, то процедура вилучення токена мо-
же описуватись у лiтературi як процес захоплення маркера i
його змiни (iнверсiя бiта Т та долучення нових полiв), внаслi-
док чого вiн перетворюється на iнформацiйний блок. Проте,
на мiй погляд, такий опис менш доречний, нiж використаний
ранiше (вилучення токена i вiдсилання iншого кадра): бiльш
зрозумiлим є випадок, коли замiсть «мухи» для виконання
певних завдань використовують «слона», нiж коли для дося-
гнення цiєї ж мети з «мухи» роблять «слона».

Бiт монiтора М (Monitor bit) дозволяє виявити iнформа-
цiйнi кадри, якi не видаляються станцiєю-джерелом або то-
кени, якi через зависокий рiвень прiоритету, не можуть бути
використанi станцiями мережi. Для цього будь-яка станцiя,
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яка не є активним монiтором, при створеннi фрейму записує
у даному бiтовому полi 0, а при ретрансляцiї залишає незмiн-
ним. Активний монiтор при створеннi кадра записує там 1;
при отриманнi кадра зi значенням 0 — змiнює його перед ре-
трансляцiєю, а при отриманнi зi значенням 1 — видаляє кадр
з мережi, створюючи замiсть нього новий токен.

Кадр даних у мережах Token Ring може мiстити або да-
нi користувача, або службову iнформацiю, яка використову-
ється для контролю та керування роботою самої мережi. В
першому випадку використовується назва LLC-кадр, в друго-
му — МАС-кадр. Iнформацiя, яка розмiщена у полi керуван-
ня кадром FC (Frame Control) стосується саме цього аспекту.
Наприклад, два молодших бiти F (Frame type) визначають
тип кадра: значення «00» вiдповiдає МАС-кадру, «01» — LLC-
кадру, «10» та «11» не використовуються. Наступнi два бiти
(другий та третiй) були зарезервованi для можливого викори-
стання у майбутньому i повиннi мiстити 0. Значення решти,
чотирьох бiтiв РС (Physical Control), залежать вiд типу ка-
дра. У випадку МАС-кадра вони мiстять код, який визначає
призначення даного керуючого кадра. Всього iснують 25 типiв
МАС-кадра, наприклад код «0101» вiдповiдає випадку, коли
фрейм передається активним монiтором для пiдтвердження
своєї наявностi в мережi. Для LLC-кадра молодший з бiтiв РС
повинен бути нульовим, в рештi записується прiоритет даних.

Поля DA та SA мiстять адреси станцiї, якi є отримувачем
та вiдправником iнформацiї. Нагадаємо, що в Token Ring ви-
користовуються МАС-адреси, критерiї формування яких опи-
санi в параграфi 5.1. Однак в цiй технологiї iснують декiлька
особливостей. По-перше, пiдтримуються так званi функцiо-
нальнi адреси, якi використовуються для iдентифiкацiї стан-
цiй з певними функцiональними обов’язками. Для цих адрес
найстарший байт дорiвнює С016, наприклад адреса активного
монiтора С0-00-00-00-00-01. По-друге, якщо для адреси при-
значення молодший бiт найстаршого байта показує, iндивi-
дуальною чи груповою є дана адреса (як це i передбачено
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стандартом МАС-адрес), то для SA наявнiсть «1» у цiй пози-
цiї свiдчить, що використовується маршрутизацiя вiд джерела
(дет. див. параграф 6.6); в цьому випадку мiж полями SA та
Data розташовується додаткове (не показане на рис. 5.18) поле
маршрутної iнформацiї RI (Routing Information), яке мiстить
адреси промiжних маршрутизаторiв. Нарештi, в окремих ви-
падках, можуть використовуватись певнi 2-байтовi адреси.

Як вiдомо, поле даних Data може мiстити данi або слу-
жбову iнформацiю. Спецiальних обмежень на довжину цьо-
го поля немає, зокрема, мiнiмальний його розмiр може бу-
ти навiть нульовим. Проте практичне обмеження на макси-
мальний розмiр виникає через скiнченнiсть часу утримання
токена. За 10 мс при швидкостi 4 Мбiт/с можна передати
10−2 с×4·106 бiт/с÷(8 бiт/Б) = 5000 Б, при 16 Мбiт/с — 20 кБ.
З урахуванням накладних витрат на заголовок та кiнцiвку, а
також затримок при передачi даних, прийнято вважати, що
максимальна довжина поля даних не повинна перевищувати
4 та 18 кБ для локальних мереж Token Ring з номiнальною
швидкiстю 4 та 16 Мбiт/с, вiдповiдно. А загалом у таких ме-
режах передбачена автоматична змiна довжини кадра зале-
жно вiд завантаження мережi. Наприклад, при великому за-
вантаженнi, коли збiльшується iнтервал часу мiж моментами
отримання маркера, станцiї автоматично зменшують макси-
мальний розмiр кадра.

У полi FCS мiститься контрольна сума (CRC-32); зауважи-
мо, що вона розраховується для полiв вiд FC до Data включно,
оскiльки в iнших перебуває iнформацiя, яка може змiнювати-
ся при проходженнi кадра по мережi.

Останнiй байт, FS (Frame Status), називається полем ста-
тусу кадра. Бiт AR (Adress Recognized bit) є ознакою розпi-
знавання адреси, а бiт FCI (Frame Copied bIt) — ознакою
копiювання кадра. Станцiя-джерело при формуваннi кадра
встановлює в цих бiтах значення 0; станцiя, адреса якої збiгла-
ся зi значенням у полi DA, встановлює в бiтi AR «1». Якщо
пiсля копiювання кадра в буфер цiєї станцiї не виявляється
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помилок, то iнвертується i значення поля FCI. Пiсля поверне-
ння кадра до мiсця його утворення цi поля аналiзуються i ро-
биться висновок про успiшнiсть його доправляння. Оскiльки
при розрахунку контрольної суми поле FC не використовує-
ться, то кожне з однобiтових полiв AR та FCI дублюється для
пiдвищення достовiрностi. Решта бiтiв поля статусу кадра не
використовується i повиннi мiстити нульовi значення.

Рис. 5.20. Спосiб приєднання станцiй
у мережi Token Ring

Структурна орга-
нiзацiя . При фiзи-
чнiй реалiзацiї мережi
станцiї пiдключаються
до концентраторiв, якi
називаються пристро-
ями багатостанцiйно-
го доступу (MSAU,
Multy-Station Access
Unit) — рис. 5.20. Для
забезпечення можли-
востi циклiчної пере-
дачi iнформацiї пiдключення здiйснюється за допомогою двох
лiнiй зв’язку, по однiй з яких станцiя приймає iнформацiю,
використовуючи другу для передачi. Кожна з лiнiй не обо-
в’язково повинна бути окремим кабелем, найчастiше навпа-
ки, обидвi вони є частинами одного адаптерного кабельного
з’єднання.

Рис. 5.21. Роз’єми IBM Data
Connector (а), RJ-11 (б) та

Sub-D9 (в)

Залежно вiд конкретно-
го способу реалiзацiї, пiд-
ключення може здiйснюва-
тися за допомогою роз’ємiв
RJ-45 (про якi вже згаду-
валося при розглядi техно-
логiї Ethernet), RJ-11, Sub-
D9 або IBM Data Connector
(рис. 5.21). Концентратори

мiж собою можуть бути з’єднанi за допомогою або двона-
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правлених лiнiй зв’язку (рис. 5.22,а), або однонаправленого
магiстрального кабелю (рис. 5.22,б). Як наслiдок, фiзична то-
пологiя комбiнована, зiрково-кiльцева.

Рис. 5.22. З’єднання концентраторiв у мережах Token Ring

MSAU можуть бути пасивними або активними. Пасивний
концентратор: а) з’єднує свої порти, забезпечуючи кiльцеву
передачу кадрiв; б) у випадку вимкнення чи вiдмови однiєї зi
станцiй органiзує обхiд вiдповiдного порту, як це показано на
рис. 5.20 для станцiї РС3. Активний концентратор додатково
виконує функцiї повторювача, регенеруючи сигнали.

Першi стандарти технологiї Token Ring орiєнтувалися на
використання екранованої (типу 1) чи неекранованої (катего-
рiї 3) скрученої пари. Кiлькiснi характеристики вiдповiдних
мереж наведено в табл. 5.4.

Таблиця 5.4. Параметри мереж Token Ring, побудованих з
використанням скрученої пари

Тип кабелю STP UTP
Максимальна вiдстань мiж концентраторами (м)
пасивними 100 45
активними 730 365
Максимальна довжина адаптерного кабелю (м) 100 45
Максимальна кiлькiсть станцiй 260 72
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Зауважимо, що максимальний час очiкування токена актив-
ним монiтором безпосередньо пов’язаний з максимальною кiль-
кiстю станцiй у STP-мережах та часом утримання токена:
2.6 с = 260 × 10−2 с. З часом були розробленi стандарти, якi
спирались на використання коаксiального кабелю та оптово-
локна, зокрема в останньому випадку довжини кабельних вiд-
рiзкiв можна було збiльшувати до 1000 м. Максимальна дов-
жина кiльця 4000 м. Зауважимо, що обмеження на кiлькiсть
станцiй, довжину кiльця, як i на величину тих чи iнших ча-
сових параметрiв, не є настiльки жорсткими, як для мереж
Ethernet, i тому, спецiально налаштувавши мережу, їх можна
в певних межах збiльшити.

5.7. Технологiя FDDI

FDDI (Fiber Distributed Data Interface, розподiлений iн-
терфейс передачi даних по оптоволокну) була першою серед
технологiй локальних мереж, яка передбачала використання
волоконно-оптичного кабелю. Початковi версiї вiдповiдного
стандарту були розробленi у 1986-1988 рр. Ця технологiя ба-
гато в чому схожа на Token Ring, зокрема логiчна топологiя
обох мереж — кiльце, подiл середовища реалiзується за допо-
могою механiзму передачi токена, передбачено використання
алгоритму раннього звiльнення токена тощо. Тому при описi
FDDI насамперед зупинимось на характеристиках, якi вiдрi-
зняють цей спосiб органiзацiї мереж, вiд описаного в попе-
редньому параграфi, за замовчуванням вважаючи, що решта
параметрiв подiбнi.

У FDDI використовуються два оптоволоконних кiльця (пер-
винне та вторинне), якi утворюють основний та резервний
шляхи передачi iнформацiї. Наявнiсть двох кiлець є основним
засобом пiдвищення надiйностi цiєї технологiї. В нормальному
режимi, який називається наскрiзним або транзитним, данi
проходять через всi вузли i всi дiлянки кабелю тiльки первин-
ного кiльця — рис. 5.23,а. У випадку, коли вiдбувається обрив
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кабелю чи вiдмова одного з вузлiв, то первинне кiльце об’єд-
нується зi вторинним, вiдновлюючи неперервнiсть спiльного
кiльця — мережа переходить у режим згортки кiлець. Для
спрощення цiєї процедури данi по первинному кiльцю завжди
передаються в одному напрямку, який на дiаграмах зображу-
ється проти годинникової стрiлки, а по вторинному — в про-
тилежному. Тобто пiсля обриву утворюється спiльне кiльце i
приймачi станцiй залишаються пiдключеними до приймачiв
сусiднiх станцiй.

Рис. 5.23. Наскiзний режим роботи мережi FDDI (а) та режим
згортки при однократному (б), багатократному (г) розривах лiнiї

зв’язку та вiдмовi одного з вузлiв (в)

Мережа FDDI повнiстю вiдновлює працездатнiсть у випад-
ку поодиноких вiдмов її елементiв; при численних вiдмовах
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мережа розпадається на iзольованi сегменти — рис. 5.23,г. За-
уважимо, що в деяких реалiзацiях FDDI передбачалося ви-
користання вторинного кiльця i в нормальному режимi, що
дозволяло вдвiчi збiльшити швидкiсть передачi даних.

Замiсть багатоступеневого розбиття за прiоритетами данi в
мережах FDDI подiляються на синхроннi та асинхроннi. Якщо
вузлу необхiдно передати синхронний трафiк, то вiн обов’яз-
ково захопить токен i вiдправить в мережу один або декiлька
кадрiв. При цьому час утримання токена при передачi син-
хронних даних є сталою величиною, яка визначається при
iнiцiалiзацiї мережi. За наявностi асинхронних даних токен
може бути захоплений лише за певних умов, а саме, пiд час
iнiцiалiзацiї мережi серед iнших визначається i така величи-
на, як очiкуваний час обходу кiльця токеном τTTRT (Target
Token Rotation Time). Кожний вузол вимiрює часовий iнтер-
вал, який пройшов з моменту передачi ним токена до моменту
наступного його отримання τTRT (Token Rotation Timer). То-
кен для передачi асинхронних даних може бути захоплений
лише за умови, якщо τTRT < τTTRT, причому можливий ма-
ксимальний час утримання маркера в цьому випадку дорiв-
нює (τTTRT−τTRT). Тобто час утримання токена при передачi
асинхронного трафiку є непостiйною величиною, яка змен-
шується при пiдвищеннi завантаженнi мережi. Зазначимо, що
для асинхронних даних може використовуватися восьмирiв-
нева система прiоритетiв, але бiльш детально зупинятися на
цьому не будемо.

В мережах FDDI не видiляється активний монiтор, всi ву-
зли є рiвноправними i беруть участь у керуваннi кiльцем. При
виявленнi вiдхилень вiд правильностi роботи мережi (напр., у
часових iнтервалах циркуляцiї токена та кадрiв даних) будь-
який вузол може почати процес повторної iнiцiалiзацiї мережi,
а потiм i її реконфiгурацiї. Цi процеси реалiзуються шляхом
обмiну вузлiв мiж собою спецiальними службовими кадрами.

Номiнальна швидкiсть передачi даних у мережi FDDI до-
рiвнює 100 Мбiт/с. Для цифрового кодування свiтлових сигна-
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лiв з довжиною хвилi 1300 нм використовується метод NRZI.
Водночас застосовується логiчне кодування 4В/5В, внаслiдок
чого сигнали передаються по лiнiям зв’язку з тактовою ча-
стотою 125 МГц.

Можливi формати кадрiв наведено на рис. 5.24. Перед де-
тальним розглядом кожного з полiв нагадаємо, що при надли-
шковому кодуваннi 4В/5В чотирибiтовий символ замiнюється
п’ятибiтовим з бiльш «вдалим» взаємним розташуванням ну-
лiв та одиниць (див. параграф 4.7). Причому, як показано в
табл. 4.2, при безпосередньому кодуваннi з 32 можливих ком-
бiнацiй 5 бiтiв можуть з’явитися лише 16. Iншi 16 є заборо-
неними, але частина з них у FDDI використовуються зi слу-
жбовою метою. Фактично, це п’ятибiтовi аналоги унiкальних
однобiтових кодiв J та К, якi зустрiчаються в кадрах Token
Ring. Деякi з цих службових символiв наведено в табл. 5.5.
Розмiр полiв на рис. 5.24 наведено в подвiйних символах; для
обчислення тривалостi вiдповiдного бiтового потоку при його
поширеннi по мережi необхiдно домножити числа на 10.

Рис. 5.24. Формати кадрiв, якi використовуються в мережах
FDDI: а — кадр даних, б — токен. Розмiр полiв наведено в по-

двiйних символах

Таблиця 5.5. Бiтова структура службових символiв 4В/5В
Символ Бiтовий потiк Символ Бiтовий потiк

«I» 11111 «T» 01101
«J» 11000 «S(et)» 11001
«K» 10001 «R(eset)» 00111

Поле Р (Preamble) — це преамбула, воно складається з 16
символiв «I» i використовується для синхронiзацiї.
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Поля SD та ЕD — початковий та кiнцевий розмежовувачi,
вони також мiстять лише службовi символи: SD — «J» та «К»,
ED — два «Т» для токена i один «Т» для кадра даних.

Поля DA та SA як i у кадрах iншого типу мiстять адре-
си отримувача та вiдправника, вiдповiдно. У мережах FDDI
адресацiя вузлiв може вiдбуватися з використанням МАС-
адрес або iнших адрес, якi також нумерують мережевi адапте-
ри. Отже, цi поля можуть бути 6-байтовими або 2-байтовими.

Бiтова структура поля керування кадром FC наведена на
рис. 5.25. Якщо бiт С мiстить 0, то даний кадр призначений
для асинхронного обмiну, якщо 1 — для синхронного. Насту-
пний бiт — L є iндикатором довжини адреси: якщо його зна-
чення 1, то поля DA та SA 6-байтовi, якщо 0 — 2-байтовi.
Два бiти F визначають тип кадра: «00» вiдповiдає МАС-кадру
(тобто кадру, призначеному для керування кiльцем), «01» —
LLC-кадру (кадру даних). Чотири бiти Z для МАС-кадра уто-
чнюють тип керуючого кадра. Для LLC-кадра в асинхронно-
му режимi цi бiти можуть мiстити рiвень прiоритету даних.
Для токена бiт С мiстить 1, бiти F та Z — нульове значення.

Рис. 5.25. Бiтова структура
поля FC кадра FDDI

Рис. 5.26. Структура по-
ля FS кадра FDDI

Розмiр поля даних Data повинен бути таким, щоб сумарна
довжина кадра без преамбули не перевищувала 4500 Б.

Поле FCS мiстить контрольну суму (CRC-32), яка розра-
ховується для полiв, починаючи з FC i до Data включно.

Поле статусу кадра FS складається з трьох пiдполiв ER
(ERror), AR (Adress Recognized) та СF (Copied Frame), якi
мiстять ознаки, пов’язанi з виявленням помилки, розпiзнава-
ння адреси та копiювання кадра, вiдповiдно, та з трьох заре-
зервованих полiв R (рис. 5.26). Кожне з цих пiдполiв мiстить
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один 5-бiтовий символ, для ER, AR та СF ознакою того, що
вiдповiдний процес вiдбувся, є наявнiсть у полi символу «Set»;
при утворенi кадра вони мiстять символ «Reset».

Рис. 5.27. Роз’єм МIС

Зазвичай вузли приєднуються
до мережi за допомогою спецi-
альних концентраторiв. Для спо-
лучення оптоволоконних кабелiв
використовуються спецiальнi МIС-
роз’єми (рис. 5.27). Для здешевле-
ння мережi пiдключення вузлiв та
концентраторiв може здiйснювати-
ся як до первинного i вторинно-

го кiлець, так i лише до первинного. У зв’язку з цим подi-
ляють станцiї подвiйного та одинарного пiдключення (DAS,
Dual Attachment Station та SAS, Single Attachment Station) i
концентратори подвiйного та одинарного пiдключення (DAC,
Dual Attachment Concentrator та SAC, Single Attachment
Concentrator). DAS можуть пiдключися до мережi i безпосе-
редньо, без участi концентраторiв; водночас SAS та SAC при-
єднуються до мережi лише за допомогою DAC — рис. 5.28.

Рис. 5.28. Можлива структура мережi FDDI
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Зрозумiло, що продовження роботи при однократному обри-
вi кабелю забезпечується лише для елементiв з подвiйним пiд-
ключенням. Операцiя згортки виконується концентраторами
та мережевими адаптерами станцiй.

DAC дозволяють об’єднувати декiлька окремих подвiйних
кiлець в одне. В результатi маємо змiшану фiзичну топологiю,
яка мiстить елементи кiльця та дерева. Зауважимо, що реалi-
зувати фiзичну кiльцеву топологiю також можливо: для цього
необхiдно побудувати мережу лише з використанням DAS.

У мережi не може бути бiльше 500 вузлiв з подвiйним пiд-
ключенням. При використаннi багатомодового кабелю вiдстань
мiж вузлами не може перевищувати 2 км, при використаннi
одномодового — 40 км. Максимальна загальна довжина по-
двiйного кiльця — 100 км.

Мережi FDDI вирiзнялися високою вартiстю створення, i
тому з часом були розробленi варiанти їх реалiзацiї з вико-
ристанням скрученої пари (UTP категорiї 5 чи STP типу 1).
Такi мережi назвали СDDI (Coper Distributed Data Interface),
або ТРDDI (Twisted Pair Distributed Data Interface). Для фi-
зичного кодування iнформацiї в цьому випадку передбачено
використання методу MLT-3 при збереженнi логiчного 4В/5В.
Iншою вiдмiннiстю вiд класичного варiанта FDDI є те, що ка-
бельнi сегменти не повиннi перевищувати 100 м.

5.8. Технологiя Token Bus

Технологiя, вiдома пiд назвою Token Bus (описується стан-
дартом IЕЕЕ 802.4), поєднує у собi ознаки Ethernet та Token
Ring, а саме: фiзична топологiя такої мережi — спiльна шина;
при її побудовi використовується коаксiальний кабель з хви-
льовим опором 75 Ом (телевiзiйний коаксiал). Для збiльшення
довжини мережi, а також для побудови iєрархiчної структури
типу дерево, можуть застосовуватися одно- чи багатопортовi
повторювачi. З iншого боку, для доступу до роздiленого сере-
довища мережевий пристрiй повинен отримати токен. Пiсля
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цього станцiя передає свiй iнформацiйний кадр (звичайно, за
його наявностi), очiкує вiдповiдь про його отримання i пе-
редає маркер далi. На вiдмiну вiд Token Ring чи FDDI, на-
прямок передачi токена визначається не топологiєю фiзичних
зв’язкiв, а адресами вузлiв: маркер передається вiд станцiї
з бiльшою адресою до станцiї з меншою i пiсля досягнення
«наймолодшого» пристрою повертається до «найстаршого» —
рис. 5.29. Тобто для токена реалiзується кiльцева логiчна то-
пологiя. Звичайно, завдяки шиннiй фiзичнiй топологiї i кадр
даних, i токен будуть отриманi всiма елементами мережi, про-
те оброблятися вони будуть лише тим з вузлiв, адреса якого
збiгається з адресою призначення.

Рис. 5.29. Мережа Тoken Bus

Формат кадра Token Bus наведено на рис. 5.30. Як видно,
його структура досить типова: поле преамбули Р використо-
вується для забезпечення синхронiзацiї; поля початкового SD
та кiнцевого ED розмежовувачiв складаються зi стандартних
та заборонених символiв i вказують на межi кадра; поле керу-
вання кадром FC дозволяє розрiзнити кадри даних i службо-
вi, а також реалiзувати певнi керуючi алгоритми; поля DA та
SA мiстять адреси станцiї-отримувача та станцiї-вiдправника;
в поле Data розмiщується iнформацiя або службовi данi; по-
ле FSC, як завжди, призначено для збереження контрольної
суми.

243



Рис. 5.30. Формат кадра в мережi Тoken Bus. Величину полiв
наведено в байтах

В Token Bus передбаченi спецiальнi процедури обмiну слу-
жбовими кадрами, якi дозволяють при iнiцiалiзацiї мережi
кожнiй станцiї отримати адреси наступного та попереднього
вiдносно неї вузлiв, а також пiдвищують дiєздатнiсть мережi.
Розглянемо декiлька з них. Наприклад, пiсля передачi токена
станцiя протягом так званого системного такту, який дорiв-
нює часу поширення сигналу по шинi, прослуховує мережу,
щоб переконатися в активностi наступного вузла; якщо жо-
ден сигнал в мережi не з’являється, то маркер надсилається
повторно. Якщо це не допомагає, то в мережу передається спе-
цiальний службовий кадр «хто наступний»; цей кадр у полi
даних мiстить адресу, за якою перед цим надсилався маркер.
Якщо якась зi стацiй мережi виявляє у такому кадрi адресу
свого попередника, то вона надсилає кадр типу «встановлення
наступної станцiї» за адресою вiдправника, забезпечуючи вiд-
новлення неперервностi кiльця для токена. Для попереджен-
ня виникнення тимчасового порушення в роботi мережi перед
вимкненням станцiя повинна дочекатися токена, пiсля чого
надiслати службовий кадр своєму попереднику, в полi даних
якого мiститься адреса її наступника. Нарештi, при виявленнi
втрати токена в мережi станцiя надсилає кадр «вимога мар-
кера» i прослуховує мережу. Якщо протягом циклу кадри не
з’являються, то вона вважає себе найстаршою i такою, що
отримала токен. У свою чергу, будь-яка станцiя, яка отрима-
ла кадр «вимога маркера», надсилає в мережу такий самий
кадр за умови, що її адреса бiльша за адресу станцiї, звiд-
ки попереднiй кадр отриманий. В мережах Token Bus також
передбачена можливiсть прiоритезацiї трафiку.

Мережа Token Bus здатна забезпечити пропускну здатнiсть
до 10 Мбiт/с, для фiзичного кодування використовується рi-
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зницевий манчестерський код. Максимальна кiлькiсть вузлiв
дорiвнює 255, максимальна довжина окремого кабельного се-
гмента — 610 м, дiаметр мережi — 6 км.

5.9. Комутацiя мереж

Першi локальнi мережi будувалися з використанням подiлу
середовища. Такий пiдхiд має низку переваг, а саме:

• вiдповiднi топологiї характеризуються високим рiвнем
розширюваностi, тобто кiлькiсть вузлiв у певних межах може
легко збiльшуватися;

• метод доступу до середовища регулює потiк кадрiв, i тому
черги пакетiв розмiщуються лише у буфернiй пам’ятi мереже-
вих адаптерiв, тодi як для комутацiйних пристроїв достатньо
буферiв невеликого розмiру, лише для реалiзацiї механiзму
«збереження з просуванням» (див. параграф 2.1), тобто втра-
та даних через переповнення буферiв комутаторiв вiдсутня;

• протоколи досить простi, що забезпечує низьку вартiсть
як обладнання, так i мережi загалом.

Отже, при побудовi невеликих мереж, що мiстять декiль-
ка десяткiв вузлiв, використання єдиного подiленого середо-
вища є цiлком дiєздатним способом. Проте ефективнi великi
мережi, якi повиннi нараховувати сотнi або й тисячi вузлiв i
охоплювати великi площi, створити таким чином неможливо.
Найбiльш очевидною причиною цього є iснування лiмiтiв як
на максимальний дiаметр мережi, так i на максимальну кiль-
кiсть вузлiв. Однак ще бiльш жорсткi обмеження пов’язанi
з iснуванням дефiциту пропускної здатностi: продуктивнiсть
кожного вузла знижується при збiльшеннi їх загальної кiль-
костi. Якщо для мереж Ethernet кiлькiсть даних, якi передаю-
ться в одиницю часу, перевищує 30–40% пропускної здатностi
лiнiй зв’язку, то спостерiгається експоненцiйне зростання ча-
су затримки доступу до середовища. Внаслiдок цього практи-
чнi обмеження на кiлькiсть вузлiв, пов’язанi iз забезпеченням
нормального режиму функцiонування, значно бiльш строгi,
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нiж записанi у стандартах. Причому, зi збiльшенням обсягiв
файлiв, з якими оперують рiзноманiтнi програми, цi обмежен-
ня стають ще бiльш суттєвими, а саме: якщо рокiв 10–20 тому
вважалося, що для мережi Ethernet 30 вузлiв є цiлком допу-
стимим значенням, то сьогоднi гранична кiлькiсть знизилась
до 5–10. Для iнших технологiй граничнi коефiцiєнти заванта-
ження мережi трохи вищi (напр., для Token Ring ця величина
близько 60%, для FDDI — 80%), а кiлькостi вузлiв бiльшi,
проте згаданi тенденцiї зберiгаються. Тобто використання по-
дiленого середовище є причиною поганої масштабовуванностi,
що є головним та принциповим недолiком такого способу ор-
ганiзацiї мережi.

Подолати вказанi труднощi можна шляхом розбиття ме-
режi на сегменти, кожний з яких є окремим подiленим се-
редовищем, тобто за рахунок логiчної структуризацiї мережi
— рис. 5.31. Така логiчна сегментацiя здiйснюється за допо-
могою спецiальних пристроїв — мостiв або комутаторiв, якi
комутують кадри мiж своїми портами, аналiзуючи їх адресу
призначення. Фактично, для вузлiв у кожному з сегментiв всi
станцiї за його межами можуть бути представленi у виглядi
одного вузла, який на однакових з ними пiдставах бере участь
у подiлi середовища (рис. 5.31,в), а єдиною особливiстю якого
є наявнiсть великої кiлькостi адрес.

Рис. 5.31. Схематичнi зображення мережi, побудованої з ви-
користанням подiленого середовища (а), мережi яка комуту-
ється (б) та вигляду сегментованої мережi на погляд вузлiв,

якi розташованi в одному з сегментiв (в)

246



За своїм основним призначенням мiст та комутатор є одна-
ковими пристроями, головна їх вiдмiннiсть полягає у спосо-
бi реалiзацiї функцiональних обов’язкiв: мiст обробляє кадри
послiдовно, а комутатор паралельно. Це детальнiше описано
у наступному параграфi. Забiгаючи трохи наперед, зазначи-
мо, що завдання передачi iнформацiйних пакетiв мiж рiзними
сегментами мережi, використовуючи їх адреси призначення,
вирiшують також й iншi прилади — маршрутизатори. Проте
мости та комутатори використовують плоскi адреси каналь-
ного рiвня (напр., МАС-адреси), тодi як маршрутизатори —
iєрархiчнi адреси мережевого рiвня (напр., IP-адреси), тобто
останнi пристрої працюють на бiльш високому рiвнi. Заува-
жимо, що iсторично маршрутизатори створювалися для об’-
єднання окремих, часто рiзнорiдних сегментiв в одну складе-
ну мережу, а мости i комутатори — для розбиття однорiдної
мережi на декiлька схожих за властивостями частин.

Локальнi мережi, роздiленi на сегменти, називаються мере-
жами, якi комутуються. Сегмент, який складається лише з
одного вузла називається мiкросегментом. Якщо для з’єднан-
ня такого вузла з портом комутатора використовується дупле-
ксний канал, то мiкросегмент, фактично, вже не є роздiленим
середовищем.

Розглянемо основнi переваги мереж, якi комутуються.
• Масштабовуваннiсть.
• Пiдвищення продуктивностi.

Наприклад, для мережi, зображеної на рис. 5.32, до подiлу
на сегменти кожне iнформацiйне повiдомлення вiд будь-якого
вузла завантажувало всю мережу. Якщо позначити середню
iнтенсивнiсть даних, якi надходять вiд вузла з номером i до
вузла з номером j, як Cij, то загальний трафiк у мережi мо-
жна обчислити

C0 =
∑

i,j=1...10

Cij

Пiсля подiлу навантаження в СЕГМЕНТI I дорiвнюватиме
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Рис. 5.32. Мережа до (а) та пiсля (б) сегментацiї

CI = CI, int + CI−II =
∑

i,j=1...5

Cij +
∑

i=1...5, j=6...10

i=6...10, j=1...5

Cij ,

де CI, int — внутрiшнiй трафiк цього сегмента, CI−II — мiж-
сегментний трафiк. Аналогiчно, у СЕГМЕНТI II

CII = CII, int + CI−II =
∑

i,j=6...10

Cij +
∑

i=1...5, j=6...10

i=6...10, j=1...5

Cij ,

де CII, int — внутрiшньо-сегментний трафiк.
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Оскiльки C0 = CI, int+CII, int+CI−II , то CI ≤ C0 i CII ≤ C0,
тобто в кожному з сегментiв завантаження зменшиться, а от-
же, знизяться затримки у доступi до середовища та зросте
корисна пропускна здатнiсть. Зрозумiло, що ступiнь пiдви-
щення продуктивностi залежить вiд ефективностi групування
вузлiв: якщо видiлити сегменти з нульовим внутрiшньосегме-
нтним трафiком, то виграшу у кориснiй пропускнiй здатностi
не буде.

• Пiдвищення гнучкостi.
В загальному випадку окремi сегменти можуть бути побудо-
ванi за рiзними технологiями, розташованi в них комп’ютери
можуть працювати пiд керуванням неоднакових операцiйних
систем i використовувати вiдмiннi протоколи.

• Пiдвищення безпеки даних.
При обробцi адрес кадрiв комутатор може проводити певне
логiчне фiльтрування, яке дозволятиме контролювати доступ
користувачiв до ресурсiв iнших сегментiв.

• Пiдвищення керованостi.
Сегментацiя дозволяє локалiзувати проблеми, якi виникають
в мережi. З одного боку, це дозволяє полегшити пошуки їх
причин, а з iншого — пiдвищує загальну стiйкiсть до вiдмов.

Головним недолiком мережi, яка комутується, є її бiль-
ша вартiсть через необхiднiсть використання досить складних
спецiальних пристроїв.

5.10. Концентратори. Мости. Комутатори

Концентратори . Як зазначено при описi рiзноманiтних те-
хнологiй локальних мереж, основним призначенням хабiв є
об’єднання окремих фiзичних сегментiв у єдине роздiлене се-
редовище, а основною функцiєю — повторення кадра на всiх
або деяких (залежно вiд технологiї) своїх портах. Окрiм цьо-
го, концентратор може забезпечувати виконання деяких до-
даткових (факультативних) завдань, найбiльш поширеними з
яких є такi.
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• Автосегментацiя або здатнiсть виключати некоректно
працюючi порти спостерiгається не лише в мережах FDDI, де
ця функцiя є основною, але й i в iнших LAN.

Рис. 5.33. Мережа Ethernet з резерв-
ними зв’язками

• Пiдтримка резерв-
них зв’язкiв. Для FDDI
ця функцiя також вхо-
дить до перелiку обо-
в’язкових, однак в iн-
ших технологiях її ре-
алiзацiя не настiль-
ки прозора. Напри-
клад, для Ethernet ме-
реж хаби згiдно зi
стандартом можуть утворювати лише iєрархiчнi зв’язки без
петель. Проте розробники зазвичай забезпечують наявнiсть
цiєї властивостi зокрема завдяки тому, що резервнi лiнiї зв’яз-
ку можуть сполучати вiдiмкненi у нормальному режимi робо-
ти порти (рис. 5.33), якi стають активними лише пiсля спра-
цювання механiзму автосегментацiї.

• Захист вiд несанкцiонованого доступу. Однiєю з осо-
бливостей роздiленого середовища є досить низька захище-
нiсть даних. Зокрема, приєднавшись до вiльного порту кон-
центратора, можна отримати доступ до всього трафiку мере-
жi. Одним з найпростiших способiв запобiгти такому несан-
кцiонованому доступу є призначення адмiнiстратором мере-
жi в ручному режимi дозволених адрес (МАС-адрес) станцiй,
яким дозволяється пiдключатися до даного порту концентра-
тора. Iншим способом є шифрування даних, однак справжнє
шифрування вимагає значних обчислювальних потужностей,
i тому на рiвнi хаба може використовуватися метод випадко-
вого викривлення поля даних (заповнення його нулями) у па-
кетах, якi передаються на порти, з’єднанi зi станцiями, адреси
яких вiдмiннi вiд адреси призначення. Зауважимо, що остан-
нiй варiант передбачає проведення аналiзу адреси призначе-
ння пакета, бiльш властивого мостам або комутаторам.
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Мости . Нагадаємо, що мости є мережевими пристроями, якi
поєднують локальнi або вiддаленi фiзичнi сегменти та регу-
люють проходження кадрiв мiж ними. В локальних мережах
80–90-х рокiв використовувались мости чотирьох основних ти-
пiв. Розглянемо їх.

• Прозорi мости, призначенi для поєднання сегментiв з
iдентичними протоколами на канальному та фiзичному рiв-
нях (рис. 5.34,а). Такi пристрої є самонавчальними i викори-
стовують спецiальнi протоколи, якi детальнiше будуть описанi
далi. Прозорi мости не проводять жодних манiпуляцiй з ка-
драми лише ретранслюють (або не ретранслюють) їх з одного
зi своїх портiв на iнший залежно вiд адреси призначення.

Рис. 5.34. Типовi способи використання прозорих (а), транслю-
ючих (б), iнкапсулюючих (в) мостiв та мостiв з маршрутизацiєю

вiд джерела (г)

• Транслюючi мости, призначенi для об’єднання сегментiв
з рiзними протоколами на канальному чи фiзичному рiвнях,
наприклад, мереж Ethernet та Token Ring. Пiд час роботи та-
кий мiст замiнює заголовки та кiнцiвки кадра вiдповiдно до
формату мережi, куди цей пакет передається — рис. 5.34,б.
При цьому, такi мости не здатнi розбивати кадри на частини,
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i тому, незважаючи на те, що в рiзних мережах можуть вико-
ристовуватися кадри рiзної довжини, всi мережевi пристрої
повиннi бути сконфiгурованi таким чином, щоб створювати
кадри з однаковим максимальним полем даних.

• Iнкапсулюючi мости, основним призначенням яких є по-
єднання мереж з однаковими протоколами за допомогою ви-
сокошвидкiсної мережi з iншими протоколами. Зокрема, йде-
ться про поєднання декiлькох мереж Ethernet за допомогою
мережi FDDI. Зусиллями одного з мостiв кадр Ethernet пов-
нiстю розмiщується у полi даних кадра FDDI, а зусиллями
iншого — видобувається звiдти (рис. 5.34,в). З процесом iнка-
псуляцiї одного кадра в iншому i пов’язана назва мосту.

• Мости з маршрутизацiєю вiд джерела, пiдтримують ре-
жим роботи, коли вся iнформацiя про маршрут руху кадра
розмiщується у його службових полях. Це дозволяє самим
мостам не зберiгати iнформацiю про те, куди слiд передавати
кадри з певною адресою призначення. Такi пристрої викори-
стовувалися в мережах Token Ring для передачi кадрiв мiж
рiзними кiльцями — рис. 5.34,г. З часом, пiсля майже повного
щезнення всiх технологiй локальних мереж, окрiм Ethernet, у
широкому вжитку залишилися лише прозорi мости.

Комутатори . На межi 80-х та 90-х рокiв ХХ ст. широкого
вжитку набули швидкi протоколи, потужнi персональнi ком-
п’ютери, мультимедiйна iнформацiя та мережi з великою кiль-
кiстю сегментiв. За таких умов класичнi мости вже не могли
упоратися iз завданням комутацiї мереж, оскiльки для реалi-
зацiї стрiмкого обслуговування жвавих потокiв кадрiв мiж де-
кiлькома портами необхiднi були процесори з високою швидкi-
стю роботи, що ставало причиною значного пiдвищення вар-
тостi пристроїв. Бiльш ефективним виявився шлях викори-
станнi для обслуговування кожного порту окремого спецiалi-
зованого процесора, який реалiзовував алгоритм роботи мо-
сту. Такий технологiчний пiдхiд i спричинив появу комутато-
рiв, тобто мультипроцесорних мостiв. Продуктивнiсть роботи
комутаторiв на декiлька порядкiв вища, нiж мостiв, зокрема,
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свiчi здатнi обробляти мiльйони кадрiв за секунду, i тому вони
майже не сповiльнюють роботу мережi.

Причин пiдвищення продуктивностi двi. По-перше, у кому-
таторах почав широко використовуватися пiдхiд комутацiї ка-
дрiв без їхньої повної буферизацiї, який дiстав назву комута-
цiя на льоту (on-the-fly commutation), або конвеєрна обробка.
Процес обробки кадрiв можна роздiлити на декiлька етапiв,
а саме: прийом вхiдним портом частини кадра до появи адре-
си призначення (на рис. 5.35 ця операцiя позначена цифрою
1), прийом вхiдним портом решти кадра (2), пошук адреси
призначення у таблицi комутацiї (3), комутацiя мiж порта-
ми комутатора (4), запис кадра у буфер вихiдного порту (5),
отримання доступу до середовища (6), передача кадра в ме-
режу (7). При повнiй буферизацiї цi дiї виконуються послi-
довно, одна за одною. При конвеєрнiй обробцi декiлька етапiв
можуть виконуватися одночасно: наприклад, процес пошуку в
таблицi комутацiї може бути розпочато одразу пiсля прийому
байтiв, якi мiстять адресу призначення, не очiкуючи повного
розмiщення кадра у вхiдному буферi, а процедура отрима-
ння доступу до середовища — ще до закiнчення запису па-
кета у вихiдний буфер. Часова дiаграма виконання операцiй
при рiзних способах комутацiї наведена на рис. 5.35. Бачимо,
що застосування комутацiї на льоту дозволяє скоротити час
обробки на δ t.

Рис. 5.35. Розклад виконання рiзних етапiв комутацiї при пов-
нiй буферизацiї (а) та конвеєрнiй обробцi (б). Позначення етапiв

див. у текстi
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По-друге, i це бiльш важливо для пiдвищення продуктив-
ностi, комутатори здiйснюють паралельну (одночасну) оброб-
ку кадрiв з рiзних потокiв. При цьому, передача кадрiв мiж
портами може реалiзовуватися за допомогою комутацiйної ма-
трицi, загальної шини та багатовходової пам’ятi, яка роздiля-
ється. Наприклад, схему реалiзацiї комутацiйної матрицi на-
ведено на рис. 5.36,а. Якщо комутатор має Np портiв, то в
напiвдуплексному режимi роботи може бути створено Np/2
внутрiшнiх каналiв, а якщо передавач та приймач кожного
порту працюють незалежно — Np каналiв.

Рис. 5.36. Схема органiзацiї передачi даних мiж портами ко-
мутатори при використаннi комутацiйної матрицi(а), загальної

шини (б) та багатовходової загальна пам’ятi (в)

На рис. 5.36,а показано найбiльш сприятливий щодо про-
дуктивностi роботи випадок, коли чотири вхiднi потоки, якi
надходять на рiзнi порти, повиннi бути переданi на iншi чо-
тири порти, причому тi також не конфлiктують мiж собою:
утворюються внутрiшнi канали 1−8, 4−6, 5−2 та 7−3 (цифри
вiдповiдають номерам портiв). Фактично, для такого випад-
ку продуктивнiсть комутатора в чотири рази бiльша пропу-
скної здатностi окремої лiнiї зв’язку i для його опису застосо-
вують словосполучення "комутатор надає кожному сегменту,
пiдключеному до його портiв, видiлену пропускну здатнiсть
протоколу".

У комутаторах iз загальною шиною процесори портiв зв’я-
зуються високошвидкiсною лiнiєю зв’язку, яка використову-
ється в режимi подiлу часу — рис. 5.36,б. При цьому кадри
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передаються по шинi частинами, по декiлька байтiв, забезпе-
чуючи таким чином псевдопаралельний режим комутацiї рi-
зних потокiв. Останнiй спосiб реалiзацiї передбачає iснування
єдиної пам’ятi, яка використовується всiма портами для ство-
рення вхiдних та вихiдних буферiв. Операцiї запису та зчиту-
вання можуть одночасно проводитися процесорами декiлькох
портiв, зазвичай у псевдопаралельному режимi. Використан-
ня комутацiйної матрицi забезпечує максимальну продуктив-
нiсть та високу надiйнiсть, загальної шини — мiнiмальну вар-
тiсть та простоту реалiзацiї. Метод багатовходової пам’ятi за-
ймає промiжне положення мiж попереднiми. Всi три пiдходи
можуть комбiновано використовуватися в одному комутаторi.

Рис. 5.37. Можливi типи каналiв, з’єд-
наних з портами комутатора

Комутатори в ло-
кальних мережах мо-
жуть працювати в двох
режимах. Якщо до пор-
ту комутатора пiдклю-
чений сегмент, де ви-
користовується подiле-
не середовище, то цей
порт, як i решта ву-
злiв мережi, повинен
пiдтримувати напiвду-
плексний режим. Якщо
ж до порту пiдключе-
но лише один вузол,

причому за допомогою двох фiзично роздiлених каналiв, як це
буває, наприклад, при використаннi скрученої пари, то порт
може працювати як в напiвдуплексному, так i в дуплексно-
му режимах (рис. 5.37). В останньому випадку ситуацiя, коли
комутатор та вузол одночасно (або майже одночасно) почина-
ють передачу своїх кадрiв колiзiєю не вважатиметься, i тому
швидкiсть обмiну iнформацiєю може зрости вдвiчi.

Ситуацiя, подiбна до зображеної на рис. 5.36,а реалiзується
далеко не завжди i цiлком ймовiрним є випадок, коли, напри-
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клад, обидва потоки, якi надходять на порти 4 та 5 повиннi
бути скомутованi на порт 6. При цьому комутатор не зможе
видiлити кожному з сегментiв, з’єднаних з портами 4 та 5,
пропускну здатнiсть протоколу, а кадри очiкуватимуть пев-
ний час у внутрiшнiх буферах. Якщо потоки, якi повиннi бу-
ти переданi через один вихiдний порт, досить тривалi, то мо-
жливими стають ситуацiї перевантаження i втрати кадрiв за
рахунок переповнення буферiв. В цьому випадку необхiдним
стає керування потоком кадрiв. В дуплексному i напiвдупле-
ксному режимах шляхи його реалiзацiї рiзнi. Наприклад, в
дуплексному передбачено використання спецiальних команд,
якi вказують вузлу на необхiднiсть призупинити, вiдновити
передачу або зменшити її iнтенсивнiсть. В напiвдуплексному
режимi застосовується або метод оберненого тиску, який по-
лягає у створеннi штучних колiзiй за допомогою сигналу за-
тору, або метод агресивної поведiнки, пiд час реалiзацiї якого
комутатор зменшує мiжкадровий iнтервал або час затримки
пiсля колiзiї порiвняно з передбаченими стандартом величи-
нами, що забезпечує йому переважний доступ до середовища.

Рис. 5.38. Схема комутованих локальних мереж на початкових
етапах розвитку (а) та пiсля переходу до повнiстю комутованих

мереж

Довгий час комутатори спiвiснували в локальних Ethernet-
мережах з концентраторами: спираючись на хаби, створюва-
лись сегменти нижнiх рiвнiв, якi за допомогою свiчiв об’єдну-
вались у спiльну мережу (рис. 5.38,а). Поступово, зi знижен-
ням вартостi та пiдвищенням продуктивностi, комутатори все
бiльше почали витiсняти концентратори. Цей процес завер-
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шився переходом до повнiстю комутованих мереж, в яких всi
порти працюють у дуплексному режимi (рис. 5.38,б).

Окрiм пiдвищеної продуктивностi, комутатори, на вiдмi-
ну вiд мостiв, характеризуються наявнiстю таких додатко-
вих функцiй, як: пiдтримка вiртуальних локальних мереж,
можливiсть агрегування лiнiй зв’язку, прiоритезацiя трафiку
тощо. Деякi з них детальнiше розглянуто далi.

5.11. Алгоритми роботи та додатковi
функцiї комутаторiв

Алгоритм прозорого мосту . Незважаючи на назву, цей
алгоритм використовується як мостами, так комутаторами.
Мости абсолютно не впливають на роботу iнших елементiв
мережi (кiнцевих вузлiв, повторювачiв, концентраторiв), i то-
му для цих елементiв мости непомiтнi, «прозорi», що й iлю-
струє iнша складова назви алгоритму. Отже, порти комутато-
рiв (мостiв) не мають власних мережевих адрес. Окрiм того,
алгоритм не залежить вiд конкретної технологiї, i тому робо-
та комутаторiв як у мережах Ethernet, так i Token Ring або
FDDI буде абсолютно однаковою.

Пiд час роботи комутатор використовує так звану таблицю
адрес (або таблицю фiльтрацiї). Ця таблиця мiстить записи,
якi складаються щонайменше з двох частин: одна мiстить ме-
режеву адресу (МАС адресу) станцiї, а друга — номер пор-
ту комутатора, з яким з’єднаний той сегмент, де ця станцiя
розташована. Зазвичай запис також мiстить iнформацiю про
час його створення та iншi додатковi данi. Записи в табли-
цi з’являються, зокрема, внаслiдок спостереження трафiку,
який циркулює в мережi. Тобто будь-який кадр, який потра-
пляє у порт комутатора, буферизується, з нього добувається
адреса джерела кадра (аналiзується поле SA) i проводиться
пошук цiєї адреси у таблицi фiльтрацiї. Якщо запису з такою
адресою немає, то вiн створюється, причому у його другiй ча-
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стинi розмiщується номер порту, який прийняв вiдповiдний
кадр. Якщо запис з даною МАС-адресою iснує, але там вка-
зано iнший номер порту, то запис змiнюється вiдповiдно до
тiльки-но отриманих даних, що дозволяє автоматично при-
стосовуватися до змiн, якi вiдбуваються в мережi. Для ви-
падку, коли запис мiстить iнформацiю, яка збiгається з отри-
маною, вiдбудеться лише оновлення часу створення запису.
Наприклад, якщо в мережi, зображенiй на рис. 5.39, вузол з
МАС-адресою МАС1 надiшле кадр, то в таблицi адрес з’яви-
ться запис на кшталт «МАС1 — 3». У випадку, коли всi вузли
мережi є активними i надсилають кадри, комутатор зможе по-
будувати повну таблицю адрес. Для мережi на рис. 5.39 вона
може мати приблизно такий вигляд:

МАС-адреса Порт
MAC 1 3
MAC 2 3
MAC 3 1
MAC 4 1
MAC 5 2
MAC 6 2

Рис. 5.39. Приклад мережi з прозорим
комутатором

Зазначенi дiї до-
зволяють автомати-
чно створювати в
таблицi записи, якi
зазвичай характе-
ризуються певним
строком придатно-
стi, тобто стають
недiйсними (вида-
ляються), якщо з
часу їх появи про-
йшов бiльший тер-
мiн. Такi записи на-
зиваються динамi-
чними, а їх використання дозволяє пристосовуватися до пе-
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ремiщення комп’ютера по мережi. Iнший можливий тип запи-
сiв у таблицi фiльтрацiї — статичнi, якi створюються вручну
адмiнiстратором, строку придатностi не мають, та дозволя-
ють, наприклад, обмежити передачу кадрiв з певними адре-
сами з одного сегмента в iнший.

Комутатор намагається знайти в таблицi i адресу призна-
чення кадра, що потрапив до його порту. За умови, що такий
запис iснує, можливими стають два варiанти розвитку подiй:

• якщо в таблицi вказано, що вузол-адресат перебуває в
тому самому сегментi, з якого надiйшов кадр, то вiн видаля-
ється з буфера; вiдповiдна операцiя називається фiльтрацiя
(filtering) i, наприклад, така доля очiкуватиме кадр, спрямо-
ваний вузлу з адресою МАС4, який буде отримано портом 1
комутатора на рис. 5.39;

• якщо вузли з адресами джерела та призначення перебу-
вають у рiзних сегментах, то комутатор передає кадр у се-
гмент адресата — виконується операцiя просування (forwardi-
ng); зокрема, кадр отриманий портом 1 та адресований ву-
злу з адресою МАС2, буде локально скомутовано на порт 3
(рис. 5.39). При цьому, на вiдмiну вiд повторювача, який пе-
редає на свої порти кадр бiт за бiтом, ще не отримавши його
повнiстю, комутатор оперує з кадром як з неподiльною одини-
цею, намагаючись отримати доступ до подiленого середовища,
з’єднаного з потрiбним портом, за правилами вiдповiдного ме-
тоду (напр., CSMA/CD). Водночас рiзнi сегменти перестають
бути частинами спiльного подiленого середовища й утворю-
вати єдиний домен колiзiй.

Якщо ж запис з адресою призначення у таблицi фiльтра-
цiї вiдсутнiй, то комутатор передає захоплений кадр на всi
свої порти за винятком того, з якого цей кадр отримано. Для
рис. 5.39 кадр, адресований вузлу з адресою МАС7, пiсля по-
трапляння у порт 1 буде спрямований у сегменти, з’єднанi з
портами 2 та 3.

З кадрами, спрямованими за широкомовними адресами, ко-
мутатори чинять так само, як i з кадрами з невiдомими адре-
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сами призначення, тобто передають їх на всi порти. Якщо ж
внаслiдок певних програмних чи апаратних збоїв протокол
верхнього рiвня чи мережевий адаптер починають постiйно
генерувати кадри з широкомовними адресами. У цьому ви-
падку комутатор не може перешкодити помилковому трафiку
потрапити у всi сегменти i виникає так званий широкомовний
шторм (broadcast storm).

Рис. 5.40. Мережа з петлеподi-
бною конфiгурацiєю

Суттєвим обмеженням
даного алгоритму є те, що
його використання немо-
жливе в мережах з петле-
подiбною конфiгурацiєю.
Дiйсно, розглянемо при-
клад мережi на рис. 5.40
i припустимо, що вузол
з адресою MAC_N надi-
слав кадр за адресою, яка
вiдсутня в таблицях фiль-
трацiї мостiв, або за ши-
рокомовною адресою. Це
досить поширений випадок, оскiльки широкомовнi кадри ча-
сто мають службове призначення. Зокрема, якщо в мережi
з’являється новий вузол, то початок його роботи супроводжу-
ється розсилкою саме широкомовних кадрiв, за допомогою
яких вiн оголошує про свою появу i шукає сервери. Повер-
таючись до прикладу, зазначимо, що такий кадр отримується
кожним з двох мостiв i в їх таблицях з’являється (або по-
новлюється) запис типу «МАС_N — 1». Надалi кожний мiст
повинен передати даний кадр у iнший сегмент (сегмент В),
причому ця передача здiйснюється почергово вiдповiдно до
правил доступу до подiленого середовища. Якщо першим до-
ступ отримає мiст I, то незабаром кадр потрапить у порт 2
мосту II. Внаслiдок подальшої обробки мiст II повинен замi-
нити запис у таблицi на «МАС_N — 2», а також передати
кадр у початковий сегмент А. Незабаром надiйде черга мосту
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II передавати свою копiю кадра у сегмент В, що, в свою чер-
гу, стане причиною того, що мiст I повинен буде здiйснити тi
самi операцiї змiни запису i передачi кадра в сегмент А. Пiсля
цього все повторюється знову.

Таким чином, наявнiсть кiльцевих з’єднань стає причиною:
а) появи декiлькох копiй вихiдного кадра у кожному з сегмен-
тiв; б) нескiнченної циркуляцiї копiй кадра по петлi у проти-
лежних напрямках, що викликає засмiчування мережi зайвим
трафiком; в) постiйної перебудови таблиць адрес.

Отже, у випадку використання даного алгоритму мережi
повиннi мати деревоподiбну структуру. В невеликих за розмi-
рами мережах вiдстежити наявнiсть петель, зокрема через на-
явнiсть резервних зв’язкiв, у ручному режимi цiлком можли-
во, проте при збiльшеннi кiлькостi сегментiв ця задача iстотно
ускладнюється. Тому практичне застосування знайшли алго-
ритми, якi дозволяють виявляти петлi автоматично. Одним з
таких алгоритмiв є алгоритм покривного дерева.

Алгоритм покривного дерева (Spanning Tree Algorithm,
STA). Цей алгоритм був розроблений у 1983 р. i його вико-
ристання дозволяє побудувати мережу з топологiєю дерево.
Шлях вiд кожного комутатора та кожного сегмента до пев-
ного так званого кореневого комутатора буде: а) єдиним, що
свiдчить про вiдсутнiсть петлеподiбних зв’язкiв; б) найкоро-
тшим, тобто вибранi маршрути будуть рацiональними.

Для вимiрювання вiдстанi у STA використовується метри-
ка, пов’язана з номiнальною швидкiстю протоколу. Спiввiд-
ношення мiж метрикою та пропускною здатнiстю сегмента
встановлюється спецiальним стандартом. У табл. 5.6 наведено
значення метрик вiдповiдно до стандартiв 1998 та 2004 рокiв.

Алгоритм реалiзується шляхом обмiну спецiальними па-
кетами, якi називаються протокольнi одиницi даних мосту
(Bridge Protocol Data Unit, BPDU). Такий пакет регулярно
створюється кореневим комутатором через певний iнтервал
часу (т. зв. iнтервал «hello») i ретранслюється рештою комута-
торiв мережi. Пiд час руху BPDU по лiнiях зв’язку вiн розмi-

261



щуються у полi даних кадра, який адресується за спецiальною
(зарезервованою) МАС-адресою 01:80:C2:00:00:00. Структуру
BPDU наведена на рис. 5.41.

Таблиця 5.6. Метрики мереж з рiзною пропускною здатнiстю
1998 р. 2004 р.

Пропускна здатнiсть Метрика Пропускна здатнiсть Метрика

10 Мбiт/с 100 10 Мбiт/с 2 000 000
100 Мбiт/с 19 100 Мбiт/с 200 000
1 Гбiт/с 4 1 Гбiт/с 20 000
10 Гбiт/с 2 10 Гбiт/с 2000

100 Гбiт/с 200
10 Тбiт/с 2

Рис. 5.41. Формат BPDU (числа
наведено в байтах)

Поле Protocol Iden-
tifier мiстить кон-
станту, яка свiдчить,
що це саме BPDU.

Поле Protocol Ver-
sion мiстить номер
версiї протоколу.

Поле BPDU type
вказує на тип пакета
i для STA може на-
бувати двох значень:
0016 для звичайного
пакета, який використовується пiд час пошуку чи пiдтримки
необхiдної конфiгурацiї зв’язкiв, та 8016 для сигнального па-
кета, який вказує на необхiднiсть розпочати процедуру рекон-
фiгурацiї у зв’язку з певними змiнами мережi. У останньому
випадку решта полiв в BPDU вiдсутнi.

Поле Flags мiстить ознаки (прапори), пов’язанi зi змiною
топологiї. Комутатор, який виявив змiни, надсилає BPDU зi
встановленим (одиничним) наймолодшим бiтом цього поля.
Кореневий комутатор, який отримав такий пакет, розсилає
BPDU зi встановленим найстаршим бiтом; у свою чергу, для
iнших комутаторiв отримання BPDU з одиничним найстар-
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шим бiтом байта Flags є ознакою необхiдностi видалення ди-
намiчних записiв з таблицi фiльтрацiї.

Рис. 5.42. Структура iденти-
фiкаторiв комутатора (а) та
порту (б) (цифри в байтах)

В полi Root Identifier розмi-
щується iдентифiкатор корене-
вого комутатора, який створив
даний пакет. Iдентифiкатор ко-
жного комутатора складається
з восьми байтiв (рис. 5.42,а),
шiсть молодших з яких займає
МАС-адреса пристрою, а два
старших — конфiгурацiйний па-
раметр, який у вихiдному станi

нульовий i може бути змiнений в ручному режимi.
Поле Root Path Cost мiстить вiдстань, яку пройшов даний

BPDU. При створеннi пакета кореневим комутатором тут роз-
мiщується нульове значення; iншi комутатори перед ретранс-
ляцiєю збiльшують його на величину метрики мережi, звiдки
надiйшла ця протокольна одиниця даних порту.

Поле Bridge Identifier вiдображає iдентифiкатор мосту, який
останнiм надiслав цей пакет у мережу, а поле Port Identifier
— iдентифiкатор порту, через який це було зроблено. Одразу
пiсля створення BPDU поля Root Identifier та Bridge Identifier
мiстять однакове значення. Пiсля проходження першого неко-
реневого комутатора вмiст другого поля змiнюється. Iденти-
фiкатор порту — це двобайтове число (рис. 5.42,б), молодша
частина якого дорiвнює порядковому номеру порту, а старша
є конфiгурацiйним параметром, який може бути змiнений.

Поле Message Age (час життя повiдомлення) використо-
вується для виявлення застарiлих повiдомлень. Коли BPDU
проходить через мiст, той збiльшує значення поля на час за-
тримки ним пакета. Одиницею вимiрювання для величини,
розмiщеної в цьому полi та трьох наступних, є 1/256 с.

Поле Max Age мiстить максимальний час життя пакета.
Якщо реальний час життя BPDU перевищує максимальне зна-
чення, то вiн iгнорується мостами.
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Поле Hello Time мiстить час, через який розсилаються па-
кети BPDU. За замовчуванням ця величина дорiвнює 2 с, про-
те можна налаштувати й iнше значення в межах вiд 1 до 10 с.

Поле Forward Delay (затримка змiни стану) визначає час,
видiлений для реалiзацiї STA. Зауважимо, що в цей час мости
перебувають в режимi прослуховування та не оброблюють ка-
дри даних. За замовчуванням дорiвнює 15 с, однак може бути
змiнений в iнтервалi 4—30 с. Це поле, як i два попереднiх, за-
повнюється кореневим комутатором, а iншими не змiнюється.

Для реалiзацiї STA кожний комутатор повинен вiдстежува-
ти ряд параметрiв, перелiк яких наведено в табл. 5.7, а загаль-
на кiлькiсть бiльше нiж вчетверо перевищує кiлькiсть портiв.

Таблиця 5.7. Параметри, якi необхiднi комутатору для STA
Позначка Змiст Початкове значення Кiлькiсть

RI
Iдентифiкатор

кореневого комутатора
Власний

iдентифiкатор
1

minRPCi

Найменша вiдстань до
кореня, яка зустрiчалась
в BPDU, отриманих i-м

портом

Максимальна
величина; значення
залежить вiд обсягу

видiленої пам’ятi

Дорiвнює
кiлькостi
портiв ко-
мутатора

minBi

Iдентифiкатор
комутатора, що надiслав

BPDU з minRPCi

—//— —//—

minPi

Iдентифiкатор порту, з
якого надiйшов пакет з

minRPCi

—//— —//—

RPCi

Сума minRPCi та
метрики сегмента, з

яким пов’язаний i-й порт
—//— —//—

RPC
Мiнiмальне значення

серед всiх RPCi
—//— 1

Розглянемо роботу алгоритму покривного дерева на при-
кладi мережi, яка складається з шести комутаторiв та одинад-
цяти сегментiв (рис. 5.43,a). Для спрощення вважатимемо, що
iдентифiкатори комутаторiв складаються з одного байта, кон-
фiгурацiйнi параметри портiв не встановленi, а метрики всiх
сегментiв однаковi i дорiвнюють 2.
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Рис. 5.43. Приклад мережi до застосування STA (а) та зразу
пiсля початку пошуку конфiгурацiї (б)

На початку процесу пошуку конфiгурацiї (одразу пiсля iнi-
цiалiзацiї) параметри отримують початковi значення, а ко-
жний комутатор вважає себе кореневим i створює та розсилає
BPDU, у яких розмiщує свiй iдентифiкатор у полi Root Identi-
fier — рис. 5.43,б. Проте як тiльки комутатор отримує BPDU,
який мiстить iдентифiкатор кореневого комутатора, менший
за його власний, то вiн перестає вважати себе кореневим («ви-
лiковується вiд манiї величi») i генерувати власнi BPDU та по-
чинає лише ретранслювати чужi. Якщо адмiнiстратор не буде
втручатися у цей процес, то єдиним кореневим досить скоро
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стане пристрiй з найменшою МАС-адресою. Але такий вибiр
не завжди рацiональний, оскiльки цiлком ймовiрно, що ко-
мутатор з мiнiмальною МАС-адресою розташований десь на
периферiї мережi. Унаслiдок цього при автоматичному виборi
значна частина трафiку проходитиме через велику кiлькiсть
транзитних вузлiв. Саме для запобiгання таким випадкам i
можливостi вибору кореневим того комутатора, який дiйсно
займає центральне мiсце в мережi, проводиться порiвняння
не МАС-адрес, а iдентифiкаторiв, одну зi складових яких мо-
жна змiнювати в ручному режимi. Для мережi на рис. 5.43
кореневим буде комутатор з номером 08.

Пiд час обробки комутатором пакетiв BPDU, спочатку по-
рiвнюється значення RI з вмiстом поля Root Identifier. Якщо
RI менше, то прийнятий пакет знищується, оскiльки вважає-
ться, що вiн не був створений справжнiм кореневим комута-
тором, i тому не мiстить корисної iнформацiї.

У випадку, коли RI та вмiст поля однаковi, то проводи-
ться порiвняння значення поля Root Path Cost з величиною
minRPCi того порту, який отримав BPDU. Якщо прийняте
значення менше, то величини minRPCi, minBi та minPi по-
новлюються вiдповiдно до вмiсту пакета. Пiсля цього комута-
тор модифiкує BPDU (поля Root Path Cost, Bridge Identifier
та Port Identifier) i передає його на всi свої порти, окрiм того,
звiдки пакет отримано. Тобто стає можливим випадок, зобра-
жений на рис. 5.44,a.

Якщо RI бiльша, то змiнюються всi параметри, якi збе-
рiгаються даним комутатором: нова величина RI визначати-
меться вмiстом поля Root Identifier, а всi minRPCi, minBi та
minPi отримують свої початковi значення. Пiсля цього оброб-
ка BPDU здiйснюється так само, як описано вище.

Пiсля того, як з початку процесу встановлення конфiгу-
рацiї пройшов iнтервал Forward Delay комутатори фiксують
величину RI, а кожний некореневий комутатор вибирає серед
своїх портiв кореневий. Кореневим називається порт, що має
найближчу вiдстань до будь-якого з портiв кореневого кому-
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татора; у кожного некореневого комутатора обов’язково пови-
нен бути такий порт. Визначення такого порту вiдбувається
досить просто: для нього величина RPCi повинна бути мiнi-
мальна. При рiвних значеннях RPCi кореневим вибирається
порт з мiнiмальним iдентифiкатором. На рис. 5.44,б для ко-
мутатора В3 саме через цей критерiй кореневим буде порт 3,
а не 4.

Рис. 5.44. Та сама мережа, що i на рис. 5.43 пiсля визначення
кореневого комутатора (а) та пiсля закiнчення STA (б)

Далi кожний комутатор (з кореневим включно) визнача-
ють, чи є серед його портiв призначенi. Призначений порт —
це той порт, який серед всiх портiв всiх комутаторiв (i коре-
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невого також), з’єднаних з даним сегментом, має мiнiмаль-
ну вiдстань до кореневого комутатора. Для кожного сегмента
iснує лише один призначений порт, в той же час у комута-
тора може бути довiльна, зокрема i нульова, кiлькiсть при-
значених портiв. Кореневий порт призначеним бути не може.
Пiд час перевiрки, чи буде i-й порт призначеним, порiвнюю-
ться значення minRPCi та RPC, тобто порiвнюються вiдстанi
до кореня вiд iнших мостiв цього сегмента з власною. Якщо
minRPCi > RPC, то для сегмента, до якого цей порт пiдклю-
чено, найкоротший шлях до кореневого комутатора проходить
через саме цей порт i вiн стає призначеним. Наприклад, для
комутатора А1 (рис. 5.44,б) призначеним буде порт 1. При
minRPCi = RPC порт буде призначеним у двох випадках:
а) якщо iдентифiкатор комутатора менший нiж minBi — так
на рис. 5.44 для сегмента S4 призначеним буде порт 2 кому-
татора А1, а не порт 3 комутатора D7; б) якщо iдентифiкатор
комутатора дорiвнює minBi (тобто конкурують порти одно-
го комутатора) та iдентифiкатор порту менший нiж minPi. У
кореневого комутатора всi порти будуть призначеними.

Порти, якi не є кореневими або призначеними, блокую-
ться та на цьому побудова покривного дерева закiнчується —
рис. 5.44,б. Доведено, що при такому виборi активних портiв в
мережi усуваються петлi. Зауважимо, що топологiя, створена
за допомогою STA, в загальному випадку не є оптимальною
щодо всiх можливих шляхiв передачi iнформацiї.

Пiсля закiнчення побудови покривного дерева комутатори
не одразу починають просувати кадри даних. Протягом насту-
пного iнтервалу часу тривалiстю Forward Delay вони перебу-
вають у станi навчання: отриманi кадри даних аналiзуються,
створюється таблиця фiльтрацiї, проте процедура просування
не проводиться. I лише пiсля закiнчення цього перiоду мережа
починає працювати в нормальному режимi.

Пiд час нормальної роботи кореневий комутатор продов-
жує генерувати пакети BPDU з iнтервалом «hello», а решта
комутаторiв отримує їх через свої кореневi порти та ретранс-
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лює через призначенi. Якщо протягом максимального часу
життя повiдомлення (за замовчуванням 20 с) кореневий порт
комутатора не отримує BPDU, то вiн iнiцiалiзує нову проце-
дуру побудови покривного дерева.

Алгоритм STA дозволяє без використання маршрутизато-
рiв створювати великi мережi, якi завдяки надлишковим зв’яз-
кам, мають високу надiйнiсть. Також суттєвою перевагою є
те, що при реконфiгурацiї враховуються як безпосереднi зв’яз-
ки, так i зв’язки у вiддалених сегментах.

Водночас у мережах з великою кiлькiстю комутаторiв час
визначення нової активної конфiгурацiї може виявитись за-
надто великим. Якщо використовуються значення часових iн-
тервалiв, заданих за замовчуванням, перехiд на нову конфi-
гурацiю може зайняти бiльше 50 с: 20 c для виявлення втрати
зв’язку i два iнтервали по 15 c для переходу в стан просува-
ння кадрiв. Для зменшення цього часу у 2004 р. був розро-
блений швидкий протокол покривного дерева (RSTA, Rapid
STA). В межах цього пiдходу вiдбувається попереднiй вибiр
портiв-дублерiв для кореневих та призначених; це, а також
деякi новi механiзми, дозволяють скоротити час переходу до
нової конфiгурацiї до декiлькох секунд.

Рис. 5.45. Мережа з агрегова-
ними зв’язками

Агрегування лiнiй зв’яз-
ку . Процес агрегування лi-
нiй зв’язку полягає в об’єд-
наннi декiлькох окремих фi-
зичних каналiв в один логi-
чний. Утворений при цьому
складний канал називається
транком — рис. 5.45. Пiд-
тримка транкiв комутатора-
ми здiйснюється за допомо-
гою спецiального службово-
го протоколу — LCAP (Link

Control Aggregation Protocol). Використання агрегованих лi-
нiй сприяє пiдвищенню таких характеристик мережi, як:
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а) надiйнiсть — при вiдмовi однiєї зi складових транку ка-
дри продовжують передаватися по каналах, що залишилися,
наприклад, для транку 2 (рис. 5.45; б) продуктивнiсть — про-
пускна здатнiсть транку визначається сумою пропускних зда-
тностей його складових.

З iншого боку, паралельнiсть зв’язкiв суперечить вимозi
вiдсутностi петлеподiбних конфiгурацiй у мережах з комута-
торами, якi працюють у режимi прозорого мосту i може бути
причиною створення копiй кадрiв, їх зациклювання, а отже, i
зниження ефективностi роботи мережi загалом.5 Для запобi-
гання подiбних явищ у таблицi фiльтрацiї повинен вказувати-
ся лише один логiчний порт замiсть всiх фiзичних, зв’язаних
паралельними каналами. Окрiм того, при використаннi STA
транк повинен вважатися комутатором однiєю лiнiєю.

Вибiр порту транку для передачi певного кадра може бути
здiйснено, наприклад, динамiчно. В цьому випадку кадр вiд-
правляється через порт, для якого у даний момент часу чер-
га найменша (тобто враховується поточна завантаженiсть) i
можна забезпечити максимальну пропускну здатнiсть. Однак
для багатьох протоколiв верхнiх рiвнiв стека продуктивнiсть
роботи iстотно знижується при надходженнi пакетiв до адре-
сата не в тому порядку, у якому вони вiдправлялися джере-
лом. При динамiчному пiдходi така ситуацiя є цiлком ймовiр-
ною, якщо послiдовнi пакети передаються через рiзнi порти
транку. Тому у бiльшостi випадкiв використовується стати-
чний метод розподiлу, при якому кадри одного iнформацiйно-
го потоку передаються завжди через один i той самий порт
транку, незважаючи на його поточну завантаженiсть. Вибiр
порту при такому пiдходi є досить випадковим i може спира-
тися на певнi ознаки кадра, наприклад, МАС-адреси джерела
чи приймача. Наприклад, при реалiзацiї механiзму агрегува-
ння компанiєю Cisco у комутаторах Catalyst 5000/6000 номер

5Наприклад, у протоколi ТСР отримання адресатом декiлькох копiй ка-
дра вважається ознакою перевантаження мережi, що приводить до спо-
вiльнення передачi iнформацiї адресантом.
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порту транку з чотирьох фiзичних каналiв визначається шля-
хом проведення операцiї XOR мiж двома наймолодшими бi-
тами МАС-адреси джерела та двома наймолодшими бiтами
МАС-адреси приймача.

Загалом iснує можливiсть утворення транку шляхом об’єд-
нання декiлькох фiзичних портiв, якi можуть належати не
лише одному, але й рiзним комутаторам — див. транк 5 на
рис. 5.45. Агрегування може використовуватися як для зв’яз-
кiв мiж комутаторами (транки 1–3, 5, рис. 5.45), так i мiж
кiнцевим вузлом та комутатором (транк 4, рис. 5.45), зокре-
ма для приєднання високошвидкiсних та важливих серверiв.
В цьому випадку всi мережевi адаптери сервера, якi входять
в один транк, будуть використовувати однакову адресу. У
деяких випадках утворення транкiв може бути економiчно
бiльш ефективним, нiж замiна паралельних каналiв єдиною
бiльш швидкiсною лiнiєю. При переходi до Gigabit Ethernet
були внесенi змiни у МАС-рiвень, що вимагало повної замiни
комутаторiв для практичного впровадження даного стандар-
ту швидкостi. Водночас використання наявних вiльних портiв
дозволяло застосовувати для пiдвищення швидкостi обладна-
ння, орiєнтоване для роботи в мережах Fast Ethernet.

Вiртуальнi локальнi мережi . При створеннi систем пе-
редачi даних може виникнути необхiднiсть утворення iзольо-
ваних мереж, тобто таких, що будь-якi кадри (трафiк каналь-
ного рiвня), створенi елементами таких систем, не виходять за
їх межi. Такi потреби можуть бути пов’язанi з вимогами без-
пеки, необхiднiстю пiдвищення продуктивностi або зручностi
керування тощо. На початкових етапах розвитку локальних
мереж таке завдання вирiшувалось шляхом створення фiзи-
чно iзольованих сегментiв. Поєднання канально-iзольованих
сегментiв мiж собою здiйснювалось за допомогою маршрути-
заторiв — пристроїв мережевого рiвня, якi дозволяли реалi-
зувати мiжсегментну передачу iнформацiї, але не були про-
зорими для кадрiв — рис. 5.46,а. Недолiками цього пiдходу
є: необхiднiсть здiйснювати фiзичну перекомутацiю зв’язкiв
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при змiнi складу сегмента; обмеженiсть максимальної кiлько-
стi сегментiв кiлькiстю концентраторiв та неможливiсть iзо-
ляцiї лише частини вузлiв з мережi, побудованої з використа-
нням подiленого середовища.

Рис. 5.46. Об’єднання за допомогою маршрутизатора мереж,
побудованих на основi концентратора (а) та VLAN, видiлених

шляхом групування портiв комутатора (б)

Ситуацiя змiнилися з появою комутаторiв. Оскiльки такий
пристрiй здатний контролювати передачу кадрiв мiж приєд-
наними до його портiв сегментами, то за допомогою стати-
чних записiв у таблицi адрес (фiльтрiв користувача) можна
обмежити передачу кадрiв залежно вiд адреси призначення.
Проте такi обмеження стосуватимуться лише кадрiв, адресо-
ваних певним вузлам, тодi як широкомовнi кадри або кадри з
невiдомою адресою призначення згiдно з алгоритмом прозо-
рого мосту повиннi передаватися у всi сегменти мережi. Таким
чином, повна локалiзацiя канального трафiку вимагає вiд ко-
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мутатора додаткових зусиль порiвняно зi звичним режимом
роботи. Вiдповiдний пiдхiд називається створенням вiртуаль-
них локальних мереж (Virtual LAN, VLAN) — груп вузлiв,
трафiк яких з широкомовним включно на канальному рiвнi
повнiстю iзольований вiд трафiку iнших вузлiв мережi. Для
видiлення VLAN використовуються декiлька пiдходiв, а саме:

• групування портiв комутатора — кожний порт комута-
тора вноситься до складу певної VLAN i кадри можуть пе-
редаватися лише мiж портами однiєї групи (звичайно, з ура-
хуванням алгоритму прозорого мосту). При цьому незалежно
вiд того, якi вузли i в якiй кiлькостi розташовуються у ко-
жному з сегментiв, — всi вони потрапляють до однiєї VLAN.
Створення VLAN та змiна їх складу не вимагають великих зу-
силь. Зазвичай такий пiдхiд застосовується, коли комутатор
в мережi лише один, оскiльки у випадку, коли вузли однiєї
VLAN приєднанi до рiзних комутаторiв, то доводиться з’єд-
нувати останнi декiлькома фiзичними каналами для поєднан-
ня окремих сегментiв кожної вiртуальної мережi. Об’єднання
VLAN в єдину мережу здiйснюється за допомогою маршрути-
заторiв (причому кожна VLAN повинна бути з’єднана з ним
окремою лiнiєю, рис. 5.46,б) або спецiалiзованих комутаторiв,
якi здатнi працювати на мережевому рiвнi (т. зв. комутаторiв
третього рiвня);

• групування МАС-адрес — кожний комутатор пiдтримує
таблицю спiввiдношення МАС-адрес та VLAN, до яких во-
ни належать. При такому пiдходi не потрiбнi змiни налашту-
вань при перемiщеннi кiнцевого вузла та багатоканальнi зв’яз-
ки мiж комутаторами. Проте цей спосiб вимагає визначення
адмiнiстратором МАС-адреси кожного вузла i внесення вiдпо-
вiдної iнформацiї у кожний з комутаторiв, що може викликати
певнi труднощi при великiй кiлькостi користувачiв. Так само,
велика кiлькiсть неавтоматизованих операцiй повинна бути
виконана при змiнi складу VLAN. Крiм того, повної iзольо-
ваностi трафiку можна досягти лише у випадку, коли всi ву-
зли, приєднанi до одного порту комутатора, входять до однiєї
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VLAN (напр., при використаннi мiкросегментiв);
• використання мiток — у кадр вноситься додаткова iн-

формацiя (тег) щодо його належностi до тої чи iншої VLAN.
Структуру тегу i його розташування у кадрi Ethernet наведе-
но на рис. 5.47.

Рис. 5.47. Структура кадра Ethernet з тегом вiртуальної мережi.
Розмiр полiв наведено в бiтах

Призначення поля TPID (Tag Protocol IDentifier) — вка-
зiвка на використання механiзму VLAN, його вмiст — завжди
810016. Трибiтове поле PCP (Priority Code Point) визначає рi-
вень прiоритету трафiку; значення «1» у полi CFI (Canonical
Format Indicator) свiдчить про те, що даний кадр належить
мережам iнших типiв (Token Ring, FDDI) i лише передає-
ться по магiстральних каналах Ethernet. Поле VID (VLAN
IDntifier) визначає номер VLAN, якiй належить трафiк, i до-
зволяє пронумерувати 4094 рiзнi мережi: значення 0 свiдчить,
що кадр не належить жоднiй з вiртуальних мереж, а FFF16

зарезервоване. Кадр, який мiстить тег вiртуальної мережi на-
зивається маркованим.

При реалiзацiї описаного пiдходу комутатор повинен пiд-
тримувати таблицю з iнформацiєю, до яких саме мереж нале-
жать його порти. За замовчуванням — це VLAN з iдентифi-
катором «1». Порт може входити до декiлькох мереж, що до-
зволяє поєднувати VLAN без використання маршрутизатора.
Крiм того, кожний порт має спецiалiзований номер — PVID
(Port VID). При отриманнi маркованого кадра комутатор спо-
чатку перевiряє, чи належить його вхiдний порт до тiєї самої
VLAN, i при негативному результатi кадр вiдкидається. Про-
сування кадра здiйснюється вiдповiдно до правил алгоритму
прозорого мосту, але лише за умови, що вiдповiдний вихiдний
порт належить до VLAN с тим самим VID, який мiститься
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у заголовку кадра. Якщо ж отриманий кадр не мiстить тег,
то комутатор вважає, що VID пакета дорiвнює PVID вхiдного
порту, а решта дiй залишаються такими самими.

Порти комутатора також можуть бути маркованими i не-
маркованими. Кадр, який виходить з маркованого порту зав-
жди мiститиме тег вiртуальної мережi: або той, що мiстився
в отриманому комутатором маркованому кадрi, або створе-
ний самим комутатором, спираючись на PVID порту, який
прийняв немаркований кадр. I навпаки, кадр який виходить
з немаркованого порту завжди буде немаркованим (матиме
вигляд стандартного Ethernet кадра), тобто комутатор за не-
обхiдностi повинен вмiти видалити тег вiртуальної мережi з
отриманого кадра. При цьому, якщо комутатор змiнює заго-
ловок кадра додаючи або видаляючи тег, то йому також необ-
хiдно розрахувати нове значення контрольної суми. Немарко-
ванi порти використовуються для зв’язку комутаторiв з при-
строями, якi не пiдтримують вiдповiдний стандарт, зокрема
такими пристроями можуть бути кiнцевi вузли. Використан-
ня мiток є максимально гнучким способом створення VLAN,
при цьому трафiк рiзних VLAN може передаватися по однiй
фiзичнiй лiнiї зв’язку.

Визначення VLAN також може вiдбуватися з використан-
ням мережевих адрес, однак при такому пiдходi можуть ви-
користовуватися лише комутатори 3-го рiвня, а також ускла-
днене застосування протоколу DHCP.6

Серед переваг використання VLAN можна видiлити такi:
а) дозволяється створювати та змiнювати iзольованi на ка-
нальному рiвнi сегменти шляхом логiчного конфiгурування
комутаторiв без змiни фiзичної структури мережi;
б) користувачi та ресурси, якi зазвичай дуже активно вза-
ємодiють, можуть бути згрупованi у вiртуальну мережу не-
залежно вiд їх фiзичного розташування, що дозволяє бiльш
ефективно використовувати пропускну здатнiсть мережi; iн-

6Про мережевi адреси та протокол DHCP детальнiше сказано у насту-
пних роздiлах.
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шими словами, групи створюються, спираючись на функцiо-
нальнiсть, а не на фiзичне розташування чи тип середовища
передачi даних;
в) зменшується завантаження процесорiв комутаторiв та ма-
гiстральних лiнiй завдяки локалiзацiї областей поширення
широкомовних повiдомлень;
г) вдається запобiгти поширенню широкомовних штормiв;
д) пiдвищуються рiвень безпеки та ступiнь адмiнiстративно-
го контролю завдяки наявностi мiж VLAN меж, якi можуть
бути подоланi лише на мережевому рiвнi;
е) стає можливим реалiзувати класифiкацiю трафiку, керу-

вання чергами, резервування пропускної здатностi.
Iснує протокол MSTP (Multi Spanning Tree Protocol), який

дозволяє для кожної з вiртуальних мереж будувати власне
дерево зв’язкiв. При цьому попередження виникнення петель
вiдбувається не шляхом повного вимкнення певного порту ко-
мутатора, а завдяки заборонi передачi даних через цей порт
лише для окремих VLAN. В свою чергу, це дозволяє балансу-
вати трафiк по основному та резервному каналах зв’язку.

5.12. Технологiї Fast Ethernet та
Gigabit Ethernet

На початку 90-х рокiв ХХ ст. з розвитком комп’ютерних
технологiй пропускна здатнiсть 10 Мбiт/с нерiдко перестала
задовольняти потреби споживачiв. У 1992 р. група виробникiв
мережевого обладнання (Grand Junction Networks, SynOpti-
cs, 3Com, Intel та iн.) утворила некомерцiйне об’єднання Fast
Ethernet Alliance, метою якого була розробка стандарту но-
вої технологiї. Вона повинна була забезпечити iстотне пiд-
вищення швидкостi передачi (до 100 Мбiт/с) за умови ма-
ксимального узгодження з технологiєю Ethernet. Отже, нова
технологiя передбачала збереження методу випадкового до-
ступу CSMA/CD, формату кадра, а також сумiснiсть кабель-
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них систем. Фактично, майже всi вiдмiнностi Fast Ethernet
та Ethernet зосередженi на фiзичному рiвнi. Така спадковiсть
дозволила переходити до бiльш високошвидкiсних мереж з
меншими витратами на обладнання та навчання персоналу, а
також використовувати вже iснуюче програмне забезпечення,
iнструментальнi засоби та способи аналiзу роботи мережi. В
свою чергу, це стало причиною того, що Fast Ethernet (поряд з
Gigabit Ethernet) i досi є найбiльш поширеними технологiями.

Стандарт Fast Ethernet був затверджений у 1995 р. Вiн пе-
редбачав три варiанти кабельних систем. Розглянемо їх.

Специфiкацiя 100Base-FX . Такий пiдхiд передбачав ви-
користання волоконно-оптичного багатомодового кабелю, що
i вiдображено наявнiстю у назвi лiтери «F». Остання лiтера
не є абревiатурою, а вiдображає той факт, що для iнформа-
цiйного обмiну приймач одного пристрою (кiнцевого вузла)
з’єднується з передавачем iншого (концентратора), i навпаки.
Тобто реалiзується так зване кросоверне з’єднання — рис. 5.48.
При цьому використовуються два оптоволокна, по кожному з
яких данi передаються лише в один бiк. З цього погляду спе-
цифiкацiї 10Base-F та 10Base-Т можуть називатися також i
10Base-FХ та 10Base-ТХ, вiдповiдно. Фактично, таке сполу-
чення означає, що фiзична лiнiя зв’язку складається з двох
симплексних каналiв. Якщо стандарт Ethernet передбачав ро-
боту лише у напiвдуплексному режимi, то для Fast Ethernet
з’єднання можуть бути i дуплексними, хоча пiдтримка такого
режиму вважається факультативною функцiєю обладнання.

Рис. 5.48. Схема кросоверного з’єднання

Найбiльша дозво-
лена довжина ка-
бельного сегмента
дорiвнює 412 м для
напiвдуплексного ре-
жиму i 2000 м для
дуплексного. У цiй
специфiкацiї вико-

ристовується логiчне кодування сигналу 4В/5В, пiсля чого

277



здiйснюється фiзичне кодування за методом NRZI, який до-
зволяє отримувати сигнал з вужчим спектром, нiж для стан-
дартного в мережах Ethernet манчестерського кодування.

На рис. 5.49 наведено структуру кадра Fast Ethernet, який
трохи вiдрiзняється вiд кадра Ethernet. Наявнiсть поля Idle
вiдображає той факт, що ознакою вiльного стану середовища
в Fast Ethernet є не вiдсутнiсть сигналу, а передача спецiаль-
ного символу «I», який належить до заборонених (службових)
кодiв у методi 4В/5В (табл. 5.5). Така передача здiйснюється
для синхронiзацiї передавача i приймача, а також для перевiр-
ки працездатностi лiнiї. Фактично, Idle дублює призначення
преамбули, але її видалення порушило б сумiснiсть техноло-
гiй Fast Ethernet та Ethernet. Забороненi символи «J», «К» та
«Т» використовуються для роздiлення кадра Ethernet та по-
ля Idle, подiбно до початкового i кiнцевого розмежовувачiв у
кадрi FDDI.

Рис. 5.49. Формат кадра Fast Ethernet. Числа наведено в по-
двiйних символах

Специфiкацiя 100Base-TX . В цьому випадку використо-
вується UTP категорiї не нижче 5 або STP типу 1. Ця специ-
фiкацiя дуже схожа на попередню, зокрема, прийом та пере-
дача здiйснюються за допомогою двох рiзних скручених пар,
використовується логiчне кодування 4В/5В тощо. Чи не єди-
ною вiдмiннiстю є використання методу MLT-3 для фiзичного
представлення сигналу. Максимальна довжина кабельного се-
гмента — 100 м.

Специфiкацiя 100Base-T4 . На час появи Fast Ethernet ка-
бельна система на основi UTP категорiї 3 була прокладена
у великiй кiлькостi будiвель, зокрема саме такi лiнiї зв’яз-
ку використовувалися у бiльшостi Ethernet мереж. Бажання
розробникiв забезпечити можливiсть використання вже iсну-
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ючої кабельної системи у бiльш швидкiснiй технологiї i зумо-
вило входження до стандарту подiбних лiнiй зв’язку. Проте
смуга пропускання неекранованої пари категорiї 3 прибли-
зно 16 МГц, що замало для передачi сигналу зi швидкiстю
100 Мбiт/с при простому потенцiальному кодуваннi. Для по-
долання цих труднощiв було використано декiлька пiдходiв.

По-перше, передбачено передачу зi швидкiстю приблизно
33.3 Мбiт/с одночасно по трьох паралельних скручених па-
рах. По-друге, використовується логiчне кодування 8В/6Т,
для якого Cb = 4fT /3 (див. параграф 4.7), що дозволяє ще
бiльш знизити тактову частоту при незмiннiй швидкостi пе-
редачi даних: для Cb = 33.3 Мбiт/с швидкiсть змiни сигналу
повинна бути всього 25 Мбод. Оскiльки для методу 8В/6Т не-
обхiдна смуга пропускання приблизно дорiвнює 0.5 Cb (див.
рис. 4.32), то це дозволило забезпечити параметри сигналу на
рiвнi, необхiдному для можливостi використання UTP кате-
горiї 3.

Рис. 5.50. Схема використан-
ня скручених пар кабелю UTP у

специфiкацiї 100Base-T4

З iншого боку, UTP ка-
бель складається всього з чо-
тирьох скручених пар (во-
сьми провiдникiв), i тому ви-
дiлити окремi комплекти пар
для прийому та передачi си-
гналу, як наприклад, це ро-
биться в 100Base-TX, немо-
жливо. Отже, одна пара зав-
жди передає сигнал, який
приймається, друга — зав-
жди той, що передається, а

ще двi, так званi реверсивнi, залежно вiд напрямку потоку
даних можуть використовуватися як при прийомi, так при пе-
редачi. Наприклад, на рис. 5.50 пiд час передачi даних сигнал
буде проходити парами 1–2, 4–5 та 7–8, при цьому пара 3–6
використовуватиметься для прослуховування носiя частоти з
метою виявлення колiзiй. Якщо данi приймаються, то сигнал
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буде проходити по парах 3–6, 4–5 та 7–8. Зауважимо, що та-
кий розподiл функцiй мiж парами унеможливлює використа-
ння дуплексного режиму. Максимальна довжина кабельного
сегмента дорiвнює 100 м.

У вихiдному стандартi використання коаксiального кабе-
лю не передбачено, оскiльки для невеликих за протяжнiстю
мереж доцiльнiше використовувати скручену пару (починаю-
чи з UTP категорiї 5), а для великих — оптоволокно. Отже,
фiзична топологiя мереж Fast Ethernet збiгається зi специ-
фiкацiями 10Base-Т та 10Base-F: дерево, побудоване з вико-
ристанням концентраторiв. Максимальна кiлькiсть кiнцевих
вузлiв у мережi — 1024.

Рис. 5.51. Структура фiзичного рiвня
Ethernet та Fast Ethernet

Завдання фiзи-
чного рiвня Fast Et-
hernet складнiшi, i
тому його подiля-
ють на декiлька пiд-
рiвнiв — рис. 5.51.
Функцiя формува-
ння сигналу вiдпо-
вiдно до способу ко-
дування, яка фа-
ктично є єдиною
для випадку технологiї Ethernet, стосується обов’язкiв пiдрiв-
ня фiзичного приєднання. Водночас, оскiльки метод цифро-
вого кодування визначається типом лiнiї зв’язку, то для Fast
Ethernet пiдрiвень фiзичного приєднання вимушений спiвпра-
цювати з пiдрiвнем залежностi вiд фiзичного середовища.
Завдання пiдрiвня логiчного кодування полягає у перетворен-
нi байтiв, якi надходять вiд канального рiвня, на символи коду
4В/5В або 8В/6Т. Крiм того, 100Base-ТХ може працювати у
дуплексному чи напiвдуплексному режимах зi швидкостями
10 чи 100 Мбiт/с. Вiдповiдно, видiляється пiдрiвень автопере-
говорiв, що забезпечує автоматичний вибiр режиму передачi
даних, який найбiльш вигiдний приймачу та передавачу.
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Збiльшення швидкостi передачi даних спричинило змен-
шення бiтового iнтервалу до 10 нс. Часовi параметри методу
CSMA/CD, вираженi в бiтових iнтервалах, збiгаються з дани-
ми табл. 5.2, однак в абсолютних одиницях вони меншi, нiж в
Ethernet у 10 разiв.

Оскiльки для надiйного виявлення колiзiй у мережi повин-
на виконуватися умова Tmin ≥ TPDV, то зменшення часу пере-
дачi стало причиною зменшення дiаметра мережi. Точне зна-
чення цiєї величини можна отримати, якщо врахувати макси-
мальну довжину кабельного сегмента та затримки, якi вно-
сять повторювачi. Репiтери Fast Ethernet подiляються на:

• повторювачi класу I, якi здатнi транслювати сигнали з
логiчним кодуванням як 4В/5В, так i 8В/6Т i вносять за-
тримку 70 бiтових iнтервалiв;
• повторювачi класу II, якi пiдтримують лише один з типiв

кодування та можуть мати лише або порти 100Base-T4 (вно-
сячи затримку 33.5 б.iн.) або порти 100Base-FX та 100Base-
ТX (i затримуючи сигнал на 46 б.iн.).

В одному доменi колiзiй може перебувати лише один по-
вторювач класу I або два повторювачi класу II, причому мiж
собою вони можуть бути з’єднанi кабелем, довжина якого не
перевищує 5 м.

Оцiнки показують, що дiаметр мережi може становити 200–
300 м, що iстотно менше, нiж для Ethernet. Проте це не ста-
ло перепоною для побудови територiально великих мереж,
оскiльки одночасно з розвитком технологiї Fast Ethernet по-
чалося широке застосування комутаторiв. В мережах, якi ко-
мутуються, поняття дiаметра стосується лише кожного окре-
мого домену колiзiй, якi можуть бути сполученi мiж собою за
допомогою свiчiв. Крiм того, якщо до кожного порту комута-
тора приєднаний не сегмент, а окремий вузол, то технологiя
Fast Ethernet дозволяє використовувати дуплексний режим,
при якому колiзiї не виникають, а отже, немає обмежень на
загальну довжину мережi, а залишаються лише обмеження
на довжину лiнiй зв’язку мiж сусiднiми пристроями.
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Fast Ethernet був не єдиним розробленим варiантом ме-
реж зi швидкiстю передачi 100 Мбiт/с. Пiд егiдою компанiй
Hewlett Packard та AT&T був розроблений i затверджений у
1995 р. стандарт 100VG-AnyLan, який передбачав використа-
ння нового методу доступу до подiленого середовища — прi-
оритетного доступу за вимогою. Однак порiвняно зi звичною
технологiєю з сукупностi Ethernet, мережi 100VG-AnyLan ви-
явилися бiльш складними, i тому майже не використовуються.

У 1998 р. компанiя IBM запропонувала технологiю High-
Speed Token Ring, яка передбачала використання швидкостей
передачi 100 або 155 Мбiт/с та збереження основних особли-
востей Token Ring. Але час був втрачений i технологiя не увi-
йшла у вжиток.

Зi зростанням обчислювальної потужностi комп’ютерiв зро-
стає i середньостатистичний розмiр файлiв, якi оброблюю-
ться i, вiдповiдно, повиннi передаватися по мережi. Зрозумiло,
що для забезпечення комфортної роботи бажано збiльшувати
пропускну здатнiсть лiнiй зв’язку. Крiм того, у випадку, коли
у великих мережах i магiстральнi лiнiї, i лiнiї окремих клiєнтiв
працюють на однiй швидкостi, нерiдко виникає ситуацiя пе-
ревантаження перших. Тому досить швидко пiсля появи Fast
Ethernet виникла необхiднiсть створення наступного рiвня у
iєрархiї швидкостей. Влiтку 1996 р. була створена група Gi-
gabit Ethernet Alliance, очолювана компанiями Cisco Systems
та 3Com, завданням якої була розробка нового протоколу зi
швидкiстю 1000 Мбiт/с. У червнi 1998 р. було прийнято вiд-
повiдний стандарт, який передбачав використання оптоволо-
конного кабелю, а у вереснi 1999 р. — скрученої пари.

Враховуючи успiшнiсть технологiї Fast Ethernet, при роз-
робцi Gigabit Ethernet намагалися зберегти основнi принци-
пи класичної Ethernet i забезпечити максимальну сумiснiсть
з попереднiми менш швидкiсними мережами. В результатi:

• поряд з пiдтримкою дуплексної передачi даних зберегли-
ся метод доступу CSMA/CD i можливiсть роботи у напiвду-
плексному режимi;
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• формат кадрiв залишився незмiнним;
• передбачено використання UTP категорiї 5, STP, MMF,

SMF, а також подвiйного коаксiалу;
• збережено топологiю «дерево».
Проте забезпечення спадковостi вимагало вирiшення де-

кiлькох важливих завдань. Зокрема, зменшення бiтового iн-
тервалу до 1 нс стало причиною того, що для коректного роз-
пiзнавання та обробки колiзiй необхiдно було зменшувати дiа-
метр мережi приблизно до 25 м — величини, якої недостатньо
для нормальної роботи. У зв’язку з цим мiнiмальний розмiр
кадра було збiльшено з 64 до 512 Б (без врахування преам-
були). Вiдповiдно TPDV також змогло зрости до 4095 бiтових
iнтервалiв, що дозволяє збiльшити допустимий дiаметр мере-
жi до декiлькох сотень метрiв.

З iншого боку, щоб мiнiмiзувати змiни було передбачено,
що кадри з малим полем даних повиннi доповнюватися спецi-
альним полем розширення (Extension, рис. 5.52), розмiщеним
за FCS. Поле має розмiр вiд 448 до 0 Б, мiстить забороне-
нi символи i не враховується як при розрахунку контрольної
суми, так i при заповненнi поля довжини даних.

Рис. 5.52. Кадр Gigabit Ethernet. Розмiр вказано в байтах

Для оптимiзацiї передачi коротких кадрiв (напр., службо-
вих, якi зазвичай невеликi за розмiром) було передбачено мо-
жливiсть роботи у так званому режимi пульсацiї, або Burst
Mode. Тобто кiнцевому вузлу замiсть того, щоб кожний кадр
доповнювати до 512 Б i вiдправляти пiсля прослуховування
носiя дозволено пiсля отримання доступу до середовища пере-
дати перший кадр, доповнений за необхiдностi полем Extensi-
on, пiсля чого без звiльнення середовища передати ще декiль-
ка кадрiв пiдряд, заповнюючи мiжпакетний iнтервал символа-
ми розширення (рис. 5.53). Загальна кiлькiсть вiдправлених
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поспiль кадрiв повинна бути такою, щоб вiдстань мiж преам-
булою першого кадра та останнього не перевищувала 8192 Б
— межу, яка називається Burst Limit.

Рис. 5.53. Передача кадрiв в режимi пульсацiї. Розмiр полiв
вказано в байтах

В дуплексному режимi в Gigabit Ethernet та подальших
технологiях передбачена можливiсть використання так зва-
них гiгантських кадрiв (Jambo Frame), поле даних яких може
сягати 9000 Б. Всi цi особливостi стали причиною того, розро-
бникам довелось внести змiни не лише у фiзичний рiвень, як
це було при впровадженнi Fast Ethernet, але й в канальний.

Iнша задача була пов’язана з необхiднiстю вкласти сигнал
у смугу пропускання UTP категорiї 5. Для цього, по-перше,
було вирiшено органiзувати прийом (передачу) iнформацiї од-
ночасно по всiх чотирьох парах кабелю, що дозволило знизи-
ти швидкiсть у однiй скрученiй парi до 250 Мбiт/с. По-друге,
було використано надлишкове кодування PAM5, яке дозво-
лило за один такт передавати 2 бiти iнформацiї. Отже, при
швидкостi змiни iнформацiйного параметра у кожнiй з пар
125 Мбод за такт у кабелi передається один байт. При цьому
результуючий спектр сигналу вужчий 100 МГц, що дозволи-
ло передавати його без iстотних спотворень через сегменти
UTP категорiї 5 довжиною до 100 м. Вiдповiдна специфiкацiя
отримала назву 1000Base-Т .

На перший погляд одночасне використання всiх чотирьох
скручених пар для прийому чи передачi забороняє можли-
вiсть реалiзацiї дуплексного режиму. Проте у 1000Base-Т пе-
редбачено режим, при якому два передавачi (напр., кiнцевого
вузла та комутатора) одночасно випромiнюють сигнал назу-
стрiч один одному по кожнiй з чотирьох пар в одному спе-
ктральному дiапазонi, а їх приймачi реєструють загальний
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сигнал — рис. 5.54. Видiлення сигналу, який надходить, вiд-
бувається шляхом вiднiмання з результуючого сигналу вiдо-
мого власного. Зрозумiло, що така операцiя вимагає досить
значних розрахункових потужностей, i тому для її виконан-
ня необхiднi спецiальнi процесори цифрового сигналу (Digital
Signal Processor, DSP), що приводить до збiльшення вартостi
обладнання.

Рис. 5.54. Схема органiзацiї зв’язку у специфiкацiї 1000Base-T

У 2001 р. була опублiкована специфiкацiя 1000Base-ТХ, у
якiй передбачалося використання UTP категорiї 6. При цьо-
му двi скрученi пари використовуються для прийому, двi для
передачi, а швидкiсть поширення даних по кожнiй з них дорiв-
нює 500 Мбiт/с. Такий пiдхiд спрощує конструкцiю та змен-
шує енергоспоживання приймально-передавальних пристроїв
порiвняно з 1000Base-Т, однак пiдвищує вимоги до кабельної
системи.

Стандартними для технологiї Gigabit Ethernet з використа-
нням оптоволоконного кабелю стали специфiкацiї 1000Base-
SX та 1000Base-LX. Вони використовують для фiзичного i ло-
гiчного кодування методи NRZI та 8В/10В, вiдповiдно, кро-
соверне з’єднання та багатомодове оптоволокно, максимальна
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протяжнiсть сегмента якого залежить вiд дiаметра серцевини
та режиму роботи — табл. 5.8. 1000Base-LX також передбачає
використання одномодового волокна з серцевиною дiаметром
9 нм. При цьому довжина окремого сегмента залежить вiд
потужностi передавача та якостi кабелю i реально може до-
сягати декiлькох десяткiв кiлометрiв. У довiдниках зазвичай
наводять величину 5000 м.
Таблиця 5.8. Максимальна довжина сегментiв багатомодового

оптоволокна у технологiї Gigabit Ethernet
Дiаметр
серцевини

Режим роботи
Специфiкацiя

1000Base-SX 1000Base-LX

62.5 нм
Напiвдуплексний 220–275 м 316 м

Дуплексний 500 м 550 м

50 нм
Напiвдуплексний 316 м 316 м

Дуплексний 550 м 550 м

Основною вiдмiннiстю мiж 1000Base-SX та 1000Base-LX є
довжина хвилi свiтла, яке використовується для передачi iн-
формацiї. Наприклад, для 1000Base-SX вона дорiвнює 850 нм
(точнiше — 770–860 нм), а лiтера «S» пов’язана зi словоспо-
лученням «Short wavelength». У 1000Base-LX застосовується
свiтло з довжиною хвилi 1310 нм (1270–1355 нм, «Long wave-
length»). Згасання бiльш короткохвильового випромiнювання
в оптоволоконному кабелi iстотно вище, проте обладнання для
генерацiї свiтла з довжиною 850 нм значно дешевше, нiж для
випромiнювачiв 1310 нм.

Рис. 5.55. Твiнаксiаль-
ний кабель

Також середовищем передачi
даних був визначений подвiйний
коаксiальний (твiнаксiальний, twi-
nax, рис. 5.55) кабель з хвильо-
вим опором 150 Ом специфiкацiя
1000Base-СX. Проте максимальна
довжина сегмента такого кабелю
обмежувалась всього 25 м, що до-
зволяло використовувати такий варiант лише для з’єднання
обладнання, розташованого в однiй кiмнатi.
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5.13. Високошвидкiснi технологiї Ethernet

У 1999 р. ряд фiрм виробникiв, зокрема Cisco System, Foundry
Networks та Nortel, почали розробку стандарту, який перед-
бачав передачу даних зi швидкiстю 10 Гбiт/с зi збереженням
основних властивостей Ethernet. У червнi 2002 р. стандарт
10 Gigabit Ethernet (або 10G Ethernet), який передбачав вико-
ристання волоконно-оптичних кабелiв, був прийнятий. У тому
ж роцi на його основi була побудована перша експерименталь-
на мережа. Вона була розташована у Лас-Вегасi (США) i ха-
рактеризувалася досить високою вартiстю: в середньому цiна
на один порт становила близько 100 000 американських до-
ларiв. Основною вiдмiннiстю вiд класичної Ethernet є викори-
стання лише дуплексного режиму та повна вiдмова вiд методу
CSMA/CD i вiд подiленого середовища взагалi. Водночас для
10G Ethernet характерне використання кадра з таким самим
форматом i мiнiмальною довжиною 64 Б та фiзичної топологiї
«дерево» на основi комутаторiв.

Спочатку передбачалося, що оптоволоконнi специфiкацiї
вiдрiзнятимуться лише дiапазоном (вiкном) прозоростi кабе-
лю, який використовується для передачi iнформацiї, а саме:
для 10GBase-S використовується свiтло з довжиною 850 нм
(«short wavelength»), для 10GBase-L — 1310 нм («long wave-
length») i для 10GBase-E — 1550 нм («extra-long wavelength»).
Однак вiдбулося певне розширення стандартизацiї, пов’язане
з бажанням забезпечити використання технологiї Ethernet не
лише в локальних мережах, але й у MAN та WAN, тобто iснує
бiльше трьох варiантiв фiзичних iнтерфейсiв.

Специфiкацiя 10GBase-LX4 передбачає передачу iнфор-
мацiї в кожному з напрямкiв за допомогою чотирьох потокiв,
якi об’єднуються в одному оптоволокнi за допомогою методу
хвильового мультиплексування (WDM). У кожному з потокiв
швидкiсть передачi даних становить 2.5 Гбiт/с; використову-
ється логiчне кодування 8В/10В. Максимальна вiдстань мiж
передавачем та приймачем при використаннi багатомодового

287



волокна становить 240–300 м, а для одномодового — до 10 км.
У специфiкацiях 10GBase-RS , 10GBase-RL, 10GBase-

RE данi передаються за допомогою однiєї хвилi з номiналь-
ною швидкiстю 10 Гбiт/с. При цьому застосовується фiзичне
кодування NRZI та надлишкове 64В/66В, що дозволило вико-
ристовувати передавачi з тактовою частотою 10.31 ГГц. Для
порiвняння, при 8В/10В ця частота мала б бути 12.5 ГГц.
10GBase-RS орiєнтоване на використання MMF (рис. 5.56,a),
максимальна довжина сегмента може варiюватися вiд 26 до
300 м залежно вiд типу кабелю. Для 10GBase-RL зазвичай ви-
користовується одномодове оптоволокно довжиною до 10 км,
проте MMF також є дозволеним середовищем передачi даних.
При цьому максимальна вiдстань мiж передавачем та прийма-
чем дорiвнює 220–300 м, а вiдповiдний варiант може познача-
тися 10GBase-RLМ. Щодо 10GBase-RE, то в цьому пiдтриму-
ються SMF та вiдстанi до 40 км, що i дозволило стверджувати
про перехiд Ethernet до класу технологiй зi значною терито-
рiальною поширенiстю.

Рис. 5.56. Приклади роз’ємiв, якi використовуються для кабелiв
у 10G Ethernet: а) MMF; б) UTP; в) СХ4

За методом кодування, органiзацiєю передачi даних, дов-
жинами кабельних сегментiв специфiкацiї 10GBase-WS/L/E
збiгаються з аналогiчними з R–групи. Проте W-група створю-
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валася для забезпечення сумiсностi з вже iснуючими на той
момент iнтерфейсами SONET STS-192 (поширеним у Пiвнi-
чнiй Америцi) та SDH STM-64 (Європа), i тому швидкiсть пе-
редавача становить 9.953 Гбiт/с. Отже, пряме з’єднання мiж
iнтерфейсами R- та W-груп неможливе.

У 2006 р., пiсля чотирьох рокiв розробки було прийнято
стандарт, який передбачав використання скрученої пари у те-
хнологiї 10G Ethernet. Вiдповiдна специфiкацiя дiстала назву
10GBase-T, орiєнтована вона на UTP категорiї 6 з максималь-
ною довжиною кабелю 55 м або UTP категорiї 6а чи STP (се-
гмент до 100 м). При цьому данi передаються (приймаються)
одночасно по чотирьох парах зi швидкiстю 2.5 Гбiт/с в ко-
жнiй, а для кодування використовується метод PAM16.

Рис. 5.57. Кабель
СХ4

Крiм того, у лютому 2004 р. бу-
ло прийнято стандарт, орiєнтований
на використання коаксiального кабе-
лю (специфiкацiя 10GBase-СХ4). В
цьому випадку розробники застосува-
ли пiдхiд, схожий на застосований у
10GBase-LX4, а саме: для кожної лi-
нiї використали по чотири приймачi та
передавачi. У кожному каналi швид-

кiсть передачi даних 2.5 Гбiт/с, тактова частота 3.125 ГГц,
використовується метод 8B/10B. Кабель СХ4 (рис. 5.57) мi-
стить вiсiм диференцiальних пар, має хвильовий опiр 100 Ом,
забезпечує з’єднання до 15 м i використовується з роз’ємами
InfiniBand — рис. 5.56,в.

У червнi 2010 р. був прийнятий стандарт, який передба-
чав передачу даних у мережi Ethernet зi швидкостями 40 та
100 Гбiт/с — технологiя 40G/100G Ethernet. Формат та розмiр
кадра знову ж таки залишилися незмiнними, використовує-
ться дуплексний режим роботи та кодування 64В/66В. Роз-
роблено декiлька специфiкацiй фiзичного рiвня, якi вiдрiзня-
ються середовищем передачi даних та максимальними розмi-
рами сегментiв — табл. 5.9.
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Таблиця 5.9. Деякi специфiкацiї технологiї 40G/100G Ethernet

Середовище
передачi даних

Максимальна
довжина
сегмента

Швидкiсть передачi даних

40 Гбiт/с 100 Гбiт/с

Коаксiальний
кабель

10 м 40GBase-CR4 100GBase-CR10

MMF 100–125 м 40GBase-SR4 100GBase-SR10
SMF 10 км 40GBase-LR4 100GBase-LR4
SMF 40 км 100GBase-ER4

Наприклад, специфiкацiя 100GBase-CR10 передбачає вико-
ристання кабелю, який складається з 10 твiнаксiальних еле-
ментiв, у кожному з яких сигнал змiнюється зi швидкiстю
10.31 Гбод. Для оптоволокна передбачено використання хви-
льового мультиплексування.

Подальшi перспективи розвитку високошвидкiсних техно-
логiй пов’язуються з розробкою мереж Ethernet зi швидкiстю
передачi даних 400 Гбiт/с. Передбачається, що ця технологiя
повинна бути розроблена до 2017 р.

Контрольнi запитання

1. Визначте виробника мережевої картки вашого комп’юте-
ра, використовуючи її МАС-адресу.
2. Як визначити, чи є МАС-адреса груповою?
3. Який принцип використовується у методах виявлення та

корекцiї помилок? Варiанти вiдповiдей:
а) самосинхронiзацiя;
б) надлишковiсть;
в) самоузгодженiсть;
г) максимiзацiя вiдношення потужностi сигналу до поту-

жностi завад.
4. Для якого методу обчислення FCS надлишковiсть най-

менша?
5. Чому дорiвнює контрольна сума для шiстнадцяткової по-

слiдовностi 70 68 79 73 66 61 63 при використаннi методу:
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а) вертикального контролю паритету;
б) СRC–16;
в) простої контрольної суми;
г) доповнювальної контрольної суми;
д) СRC–8?
6. Скiльки контрольних бiтiв слiд використовувати для за-

безпечення виправлення однократних помилок у словi?
7. Чому у керуючих пакетах при зв’язку за допомогою ши-

ни USB використовується метод CRC–5, а при передачi даних
— CRC–16?
8. Назвiть спiльнi риси та вiдмiнностi методiв CSMA/CD та

CSMA/CА.
9. Чим вiдрiзняється iнтервал вiдкладення вiд мiжпакетно-

го iнтервалу? Який з них бiльший?
10. Виберiть твердження, якi коректно описують особливостi
CSMA/CD:

а) вузол зобов’язаний прослуховувати середовище;
б) вузол може передати свiй кадр у будь-який момент часу;
в) вузол очiкує пiдтвердження прийому переданого кадра
вiд вузла призначення протягом певного часу, а пiсля закiн-
чення цього перiоду повторює передачу;
г) якщо протягом часу передачi кадра колiзiї не вiдбулося,

то кадр вважається переданим успiшно.
11. Що вiдбудеться з ймовiрнiстю колiзiй у випадку збiльше-
ння довжини сегмента Ethernet та вiдстанi мiж приєднаними
до нього вузлами за умови постiйної загальної кiлькостi стан-
цiй?
12. Скiльки часу триває передача найдовшого кадра в мере-
жi, побудованiй за технологiєю Ethernet?
13. Якi поля мiстить заголовок кадра Ethernet?
14. Чим була викликана доцiльнiсть замiна призначення одно-
го з полiв у кадрi Novell 802.3 порiвняно з Ethernet II?
15. Знайдiть помилки у побудовi мереж, наведених на рис. 5.58,
якщо вважати, що вони побудованi за стандартами 10Base-
5 (а) та 10Base-Т (б).
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Рис. 5.58. Неправильно побудованi мережi Ethernet

16. У правилi «5–4–3» перша цифра означає:
а) максимальну кiлькiсть вузлiв у сегментi;
б) тривалiсть сигналу затору;
в) максимальну кiлькiсть хабiв у мережi;
г) максимальну кiлькiсть сегментiв мiж будь-якими двома

вузлами;
д) максимальну кiлькiсть сегментiв у всiй мережi?

17. Яка мiнiмальна кiлькiсть повторювачiв потрiбна для ство-
рення дворiвневої мережi 10Base-T з максимальною кiлькi-
стю вузлiв? Вважати, що кiлькiсть портiв у кожному хабi
однакова. Визначте цю кiлькiсть. Як змiняться цифри, якщо
треба створити трирiвневу мережу за решти таких самих
умов?
18. Порiвняйте кориснi швидкостi протоколу Ethernet для
кадрiв рiзного типу з мiнiмальною та максимальною довжи-
нами.
19. Чому дорiвнює корисна швидкiсть протоколу в мережi,
побудованiй за стандартом 10Base-Т при використаннi кадрiв
Ethernet II з полем даних:

а) 100 Б;
б) 1 кБ;
в) 10 кБ.

20. Чи може корисна швидкiсть протоколу в мережi Ethernet
бути меншою, нiж 5.5 Мбiт/с?
21. Якi функцiї активного монiтора?
22. Що саме знаходиться у полi FC кадра, який розсилає-
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ться активним монiтором для пiдтвердження своєї наявностi
в мережi?
23. Оцiнiть корисну швидкiсть протоколу Token Ring.
24. Який механiзм перешкоджає монопольному використан-
ню кiльця Token Ring одним з його вузлiв? Виберiть правиль-
нi варiанти:

а) система прiоритетiв кадрiв;
б) таймер часу утримання токена;
в) кiльцева топологiя мережi.

25. В чому полягає процедура резервування прiоритету?
26. Чому контрольна сума в кадрi Token Ring розраховується
з використанням не всiх полiв?
27. Скiльки кадрiв одночасно може поширюватися в мере-
жах Token Ring та FDDI?
28. Чому SAS не пiдключаються безпосередньо в кiльце ме-
режi FDDI?
29. Що таке службовi символи при передачi в мережах FDDI?
30. Чим вiдрiзняються синхронний та асинхронний трафiки?
31. Чим вiдрiзняються фiзична та логiчна топологiї мереж
Ethernet, Token Ring та FDDI?
32. Визначте характерну поведiнку станцiї в мережi FDDI:

а) станцiя захоплює токен у будь-якому випадку й утримує
його протягом часу утримання токена;
б) станцiя захоплює токен лише за наявностi у неї синхрон-
ного трафiку;
в) станцiя обов’язково захоплює токен за наявностi у неї
синхронного трафiку;
г) станцiя захоплює токен, якщо у неї наявний синхрон-

ний трафiк i з моменту попереднього вiдправлення токена
пройшло часу менше за певну величину;

33. Використовуючи всi ознаки, розглянутi в параграфi 1.2,
проведiть класифiкацiю мережi Token Ring.
34. Що з перерахованого можна вважати недолiками мереж
з використанням подiленого середовища:

а) невизначену частку пропускної здатностi, яка припадає
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на один вузол мережi;
б) складнiсть пiд’єднання до мережi нового вузла;
в) погану масштабовуваннiсть;
г) складнiсть органiзацiї широкомовлення.

35. В яких мережах комутатори можуть пiдтримувати ре-
жим автосегментацiї?
36. Вкажiть основну вiдмiннiсть роботи мосту та комутато-
ра.
37. Який з мостiв вносить змiни до поля адреси призначення
кадра? Варiанти вiдповiдей:

а) транслюючий;
б) iнкапсулюючих;
в) прозорий;
г) з маршрутизацiєю вiд джерела.

38. Якi iснують методи впливу з боку комутатора на потiк
кадрiв при напiвдуплексному режимi?
39. Якi причини пiдвищення продуктивностi комутаторiв по-
рiвняно з мостами?
40. Якi особливостi властивi комутацiї на льоту?
41. Якi можливi причини змiни записiв у таблицi адрес ко-
мутатора, що працює за алгоритмом прозорого мосту?
42. Яке поле вивчається комутатором при автоматичнiй по-
будовi таблицi фiльтрацiї? Варiанти вiдповiдей:

а) адреса призначення;
б) адреса джерела;
в) даних;
г) контрольна сума.

43. До яких негативних наслiдкiв спричинює наявнiсть пе-
тель в мережi, побудованiй на комутаторах, що працюють у
режимi прозорого мосту? Варiанти вiдповiдей:

а) кадри можуть дублюватися;
б) кадри можуть зациклюватися;
в) таблиця просування весь час перебудовується.

44. Яка метрика використовується в алгоритмi STA?
45. Скiльки призначених портiв припадає на один корене-

294



вий?
46. Яка частота реконфiгурацiй мережi в алгоритмi STA?
47. Яка умова є визначальною для того, щоб комутатор став
кореневим? Варiанти вiдповiдей:

а) наявнiсть найбiльшої кiлькостi портiв;
б) мiнiмальний iдентифiкатор;
в) мiнiмальна МАС-адреса;
г) розташування в центрi мережi;
д) максимальна швидкодiя.

48. Яка мета використання STA? Варiанти вiдповiдей:
а) для автоматичної побудови топологiї без петель;
б) для захисту сегментiв вiд широкомовного шторму;
в) для забезпечення автоматичного переходу на резервнi
лiнiї зв’язку при вiдмовi вузлiв чи основних лiнiй зв’язку.

49. Чому i яким чином повиннi узгоджуватися алгоритм по-
кривного дерева та пiдхiд агрегування зв’язкiв?
50. Якi переваги статичного способу вибору порту транку
для передачi кадра? Варiанти вiдповiдей:

а) простота та однозначнiсть вибору;
б) неможливiсть втрати кадрiв;
в) забезпечення правильного порядку кадрiв;
г) забезпечення рiвномiрностi завантаження портiв тран-

ку;
д) вiдсутнiсть необхiдностi перевiрки контрольної суми.

51. У яких випадках кожна з VLAN повинна бути з’єднана
з маршрутизатором окремою лiнiєю зв’язку?
52. Як можна об’єднати декiлька вiртуальних мереж? Варi-
анти вiдповiдей:

а) прокласти спецiальну лiнiю зв’язку, яка поєднує окремi
вузли з рiзних VLAN;
б) за допомогою маршрутизаторiв;
в) за допомогою комутатора третього рiвня;
г) приєднати всi VLAN до рiзних портiв концентратора.

53. Оцiнiть ширину смуги пропускання UTP категорiї 5.
54. Чому в специфiкацiї 100Base-T4 використовується iнше
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логiчне кодування, нiж у специфiкацiї 100Base-TХ?
55. З чим пов’язане зменшення дiаметру мережi у технологiї
Fast Ethernet порiвняно з Ethernet?
56. Яке призначення поля розширення у кадрi Gigabit Ether-
net? Варiанти вiдповiдей:

а) для пiдвищення корисної швидкостi протоколу;
б) для реалiзацiї режиму маршрутизацiї вiд джерела;
в) для збiльшення дiаметра мережi;
г) для вирiвнювання кожного з полiв кадра до 2 Б.

57. Що спiльне у специфiкацiях 1000Base-TX, 1000Base-СX
та 1000Base-LX окрiм номiнальної швидкостi протоколу?
58. У якiй зi специфiкацiй Gigabit Ethernet використовується
максимальна бодова швидкiсть?
59. Чим вiдрiзняються R- та W-групи специфiкацiй техноло-
гiї 10G Ethernet?
60. Якi спiльнi та вiдмiннi риси 10GBase-LX4 та 10GBase-
СX4?
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6. МАРШРУТИЗАЦIЯ
У СТЕКУS ТСР/IР

6.1. Типи адрес у стеку ТСР/IР

У попереднiй роздiлах було розглянуто методи та спосо-
би реалiзацiї фiзичного та канального рiвнiв моделi OSI. Зав-
дання, характернi для бiльш високих рiвнiв моделi, можуть
розв’язуватися рiзними шляхами, однак ми надалi бiльш де-
тально зупинимося на способах, характерних для стека ТСР/IР
— найпопулярнiшому на сьогоднi стека протоколiв.

У параграфi 3.4 вже згадувалося про стек ТСР/IР, зокре-
ма було розглянуто вiдповiднiсть його протоколiв рiвням мо-
делi взаємодiї вiдкритих систем (рис. 3.17), а також вказано,
що його основними перевагами є гнучка система адресацiї та
можливiсть фрагментацiї пакетiв, а недолiком — високi вимо-
ги до ресурсiв. Як i для багатьох iнших стекiв, архiтектура
ТСР/IР є вiдкритою i передбачає можливiсть взаємодiї з рi-
зноманiтними технологiями канального i фiзичного рiвнiв —
рис. 6.1. Фактично, особливостi, характернi для ТСР/IР, по-
чинаються лише з мережевого рiвня. Саме мережевий рiвень
забезпечує взаємодiю (iнтерфейс) з мережами, що можуть бу-
ти побудованi за рiзними технологiями i входити до складеної
мережi, яка перебуває пiд керуванням стека ТСР/IР.

Всерединi кожної з пiдмереж данi передаються з викори-
станням так званих локальних (або апаратних ) адрес. Пiдме-
режi можуть бути побудованi як на основi локальних техноло-
гiй (напр., Ethernet, Token Ring, FDDI тощо), так i глобальних
(ATM, X.25, Frame Relay). В першому випадку локальними
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адресами зазвичай є МАС-адреси, проте загалом можуть ви-
користовуватися й iншi схеми адресацiї. Наприклад, у техно-
логiї АТМ локальна адреса побудована за iєрархiчним прин-
ципом, нагадуючи телефонний номер. Проте, незважаючи на
будову, роль та назва всiх цих адрес в ТСР/IР однакова.

Рис. 6.1. Символiчне представлення мережевого iнтерфейсу
стека ТСР/IР

Для об’єднання пiдмереж необхiдна глобальна система адре-
сацiї, яка дозволяє однозначно iдентифiкувати будь-який iн-
терфейс (вузол) у будь-якiй окремiй пiдмережi. Адреси, якi
вiдповiдають таким вимогам називаються мережевими. Оче-
видним шляхом для їх отримання є нумерацiя всiх пiдме-
реж та подальша нумерацiя вузлiв у межах кожної пiдмере-
жi. Причому, при нумерацiї вузлiв можна використовувати як
локальнi адреси, так i спосiб, жодним чином не пов’язаний з
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локальною технологiєю. Перший пiдхiд, наприклад, викори-
стовується у стеку IРХ/SРХ, де частиною мережевої адреси
є МАС-адреса iнтерфейсу. При розробцi формату мережевих
у ТСР/IР iснування логiчного зв’язку мiж номером вузла та
його апаратною адресою передбачено не було.

У стеку ТСР/IР перемiщення даних мiж пiдмережами здiй-
снюється за допомогою протоколу IР (Internet Protocol), який
використовує мережевi так званi IР-адреси. PDU цього прото-
колу називається IP-пакетом, а спосiб його iнкапсуляцiї у поле
даних кадра канального рiвня є однiєю iз пiдзадач забезпече-
ння iнтерфейсу мережевим рiвнем.

Ще одним термiном, який використовується у ТСР/IР ме-
режах є «хост». Хост — це будь-який пристрiй, який входить
до складу комп’ютерної мережi, здатен передавати IР-пакети
та має мережеву адресу. Хостом може бути комп’ютер кори-
стувача, сервер, комутатор третього рiвня, маршрутизатор то-
що. Якщо хост входить до складу декiлькох пiдмереж, то вiн
має декiлька IР-адрес. Основне правило в IР-мережах полягає
в тому, що хости, якi розташованi в межах однiєї пiдмережi,
можуть взаємодiяти мiж собою безпосередньо. Якщо ж вони
розмiщенi в рiзних пiдмережах, то їх взаємодiя можлива лише
через маршрутизатор (шлюз). Цей пристрiй спецiалiзується
на поєднаннi пiдмереж в одну систему. Водночас вiн створює
бар’єри для поширення помилкового трафiку.

Для ТСР/IР пiдмережа є певним допомiжним (апаратним)
засобом для перемiщення IР-пакета вiд одного маршрутиза-
тора (пристрою з мережевою адресою) до iншого. Оскiльки в
межах пiдмережi використовуються локальнi адреси, то ще
однiєю задачею iнтерфейсу мережевого рiвня є визначення
вiдповiдностi мiж IР-адресою та апаратною. З цiєю метою ви-
користовується спецiальний протокол розрiзнення адрес ARP,
детальнiше описаний в параграфi 6.4.

Чисельна нумерацiя пiдмереж i вузлiв у кожнiй з них не
є єдино можливим способом глобальної адресацiї. В мережах
ТСР/IР також може використовуватися спецiальна система
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символьних iдентифiкаторiв, якi називаються доменними iме-
нами або DNS-iменами. Цi адреси побудованi за iєрархiчним
принципом i бiльш детально описанi в параграфi 7.6. Факти-
чно, IР-адреси та доменнi iмена використовуються паралель-
но; першi є числовими i саме на їх використання орiєнтоване
апаратне та програмне забезпечення мереж, тодi як другi зав-
дяки символьностi бiльш зручнi для користувачiв. Мiж DNS-
iменем та IР-адресою вiдсутня функцiональна залежнiсть i
для встановлення вiдповiдностi мiж ними використовуються
таблицi, якi зберiгаються на спецiалiзованих серверах.

В загальному випадку вузол у мережi може мати декiль-
ка локальних та мережевих адрес, а також доменних iмен.
Окрiм того, оскiльки кожний комп’ютер може одночасно ви-
конувати декiлька мережевих функцiй, пов’язаних з рiзними
програмними процесами чи протоколами, то окрiм зазначених
iснує ще бiльш глибокий рiвень адресацiї (рис. 6.2). Вiдповiд-
ний спецiальний числовий iдентифiкатор дозволяє звертатися
до окремих процесiв. Його називають портом, або сокетом —
див. параграф 7.1. Зазвичай такий iдентифiкатор використо-
вується разом з IР-адресою, iнодi — з DNS-iменем.

Рис. 6.2. Спiввiдношення адрес у стеку ТСР/IР та їх умовне
порiвняння з персональними даними людини
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6.2. IР-адреси: формат, класи,
використання масок

У протоколi IPv4, мережева адреса складається з 32 бiтiв.
Найбiльш поширена форма її запису — це чотири десятковi
числа, роздiленi крапками: кожне з них вiдповiдає значенню
окремого байта (iнша назва — октету), наприклад:

135.2.84.75.

Найстарший октет розташовується у крайнiй лiвiй позицiї,
нумеруються вони натуральними числами злiва направо —
рис. 6.3. Також адреса може бути записана у двiйковому або
шiстнадцятковому форматах, однак таке її представлення ма-
лопоширене.1 Загальна кiлькiсть адрес, яку можна описати
таким чином 232 = 4294 967 296, що не дуже й багато, порiв-
нюючи з кiлькiстю мешканцiв нашої планети. Пiд час роз-
робки стек ТСР/IР не був орiєнтований на використання у
планетарному масштабi, проте з поширення мережi Iнтернет,
яка базується саме на використаннi цього стека, адрес ста-
ло бракувати. У бiльш сучаснiй версiї мережевого протоколу
IPv6 передбачено використання адреси бiльшого розмiру —
детальнiше це питання розглянуто у параграфi 6.12.

Рис. 6.3. Структура адреси IPv4

IР-адреса скла-
дається з двох логi-
чних частин: номе-
ра мережi та номе-
ра вузла у цiй пiд-
мережi. При записi

не передбачено спецiального знака, який би показував яка ча-
стина бiтiв нумерує вузол, а яка — мережу. Проте при просу-
ваннi пакета необхiдно роздiляти логiчнi частини IР-адреси,
наприклад, передача даних мiж маршрутизаторами зазвичай
здiйснюється з використанням лише номера мережi.

1Звичайно, мова не йде про запис адреси на електроннi носiї iнформацiї.
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Для розв’язання задачi видiлення адрес мережi та вузла
можна використати декiлька пiдходiв. Найпростiший з них —
використання фiксованої межi: у кожнiй IР-адресi однакова i
цiлком визначена кiлькiсть бiтiв нумерує мережу, решта — ву-
зол. При такому пiдходi максимальна кiлькiсть вузлiв у всiх
мережах однакова. Наприклад, у однiй з початкових специфi-
кацiй RFC7602 (1980 р.) передбачалося, що на номер мережi
видiляється один старший байт. У цьому випадку увесь адре-
сний простiр розпадається на порiвняно невелику (28 = 256)
кiлькiсть мереж, кожна з яких може мiстити досить значну
(224 = 16777 216) кiлькiсть вузлiв. Зрозумiло, що для вели-
кої складеної мережi недостатньо 256 компонентiв для доброї
масштабовуванностi. Водночас створити пiдмережу, яка мi-
стить 16 млн хостiв, фiзично неможливо. Якщо пересунути
межу, то можна збiльшити можливу кiлькiсть мереж, змен-
шуючи їх максимальний розмiр. Проте рiзнi пiдмережi ство-
рюються для вирiшення рiзних задач, i тому можуть склада-
тися з рiзної кiлькостi вузлiв. Отже, жорстка диференцiацiя
типiв мереж не здатна задовольнити потреби окремих кори-
стувачiв (органiзацiй), i тому не знайшла свого застосування.

Вже у 1981 р. (RFC791) було запропоновано використову-
вати так званi класи адрес, для кожного з яких положення
межi мiж номерами мережi та вузла своє. Це дозволило подi-
лити адресний простiр на мережi, хоча й не довiльного, але й
не однакового розмiру. Всього визначено 5 класiв, позначенi
лiтерами А, В, С, D та Е; ознакою належностi IP-адреси (та
мережi, де вона використовується) до певного класу є значе-
ння її декiлькох найстарших бiтiв — рис. 6.4.

Перед кiлькiсним описом кожного з класiв зауважимо, що
згiдно зi стандартом: а) iдентифiкатор вузла не може склада-
тися лише з двiйкових нулiв або лише з одиниць; б) 4-байтова
IР-адреса складається з номера вузла та номера мережi, а ко-
жний з цих номерiв також є 4-байтовим числом: пiсля видiлен-

2RFC (Request For Comments) - документи, якi мiстять технiчнi специ-
фiкацiї та стандарти мережi Iнтернет.
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ня з мережевої адреси групи старших бiтiв, якi вiдносяться до
номера мережi, їх необхiдно доповнити потрiбною кiлькiстю
нульових молодших бiтiв, тодi як решта з вихiдних бiтiв до-
повнюються до 32 старшими нульовими бiтами i утворює но-
мер вузла. Наприклад, якщо IР-адреса порiвну подiлена мiж
своїми складовими, то величина 135.2.84.75 iдентифiкуватиме
вузол з номером 0.0.84.75, який входить до складу мережi з
номером 135.2.0.0. З iншого боку, у номерi вузла нулi вищого
порядку зазвичай не наводять.

Рис. 6.4. Структура класiв IP-адрес

Повертаючись до класового подiлу, зазначимо, що для ме-
реж класу А старший бiт адреси дорiвнює нулю, перший октет
номера мережi може приймати значення вiд «00000001» до
«01111110», решта мiстять нульовi бiти, що дозволяє прону-
мерувати всього 126 мереж. З iншого боку, мережi класу А
можуть мiстити аж до (224−2) вузлiв, номер яких розмiщено у
другому, третьому та четвертому байтах адреси. Мережi цього
класу належать регiональним iнтернет-провайдерам, великим
компанiям та органiзацiям, переважно розташованим в США,
що пов’язано з iсторiєю розвитку Iнтернету.
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Ознакою адрес класу В є рiвнiсть двох старших бiтiв вели-
чинi «01», номер мережi фактично визначається наступними
14 бiтами i може набувати 214 значень. Мережi класу В є се-
реднiми по масштабу i можуть мiстити до 65 534 вузлiв.

Для адрес класу С номер мережi розмiщується в перших
трьох октетах, причому три найстаршi бiти повиннi бути рiвнi
«110». До класу С належать мережi мiнiмального розмiру, якi
можуть складатися з не бiльше чим (28 − 2) = 254 вузлiв,
оскiльки їх номер розмiщується лише в останньому байтi IР-
адреси; водночас кiлькiсть мереж може перевищувати 2 млн.

Якщо адреси класiв А–С належать до iндивiдуальних, то
клас D мiстить груповi адреси, якi iдентифiкують групу мере-
жевих iнтерфейсiв, що, в загальному випадку, можуть перебу-
вати i в рiзних пiдмережах. Подiбнi адреси призначенi, напри-
клад, для розповсюдження аудiо- чи вiдеопрограм, адресова-
них великiй аудиторiї (перегляд вiдео з веб-камери, прослу-
ховування каналiв iнтернет-радiо тощо) або для одночасного
розгортання на декiлькох системах вiдбитку (рос. «образа»)
операцiйної системи. Вузол, який входить до складу групи,
отримує окрiм iндивiдуальної IР-адреси класу А–С ще й гру-
пову класу D. Груповi адреси бувають постiйнi та тимчасовi,
вони не роздiляються на номери вузлiв та мереж i оброблюю-
ться особливим чином. Ознакою групи D є рiвнiсть чотирьох
найстарших бiтiв величинi «1110»; решта 28 бiтiв використо-
вуються для iдентифiкацiї групи, яких, таким чином, може
бути бiльше 200 млн. Частина характеристик рiзних класiв
мережевих адрес протоколу IРv4 зведенi в табл. 6.1.

Таблиця 6.1. Деякi кiлькiснi характеристики класiв IР-адрес

Клас
адреси

Дiапазон номерiв мереж
Кiлькiсть

мереж

Максимальна
кiлькiсть вузлiв

у мережi

А 1.0.0.0 − 126.0.0.0 126 16 277 214
В 128.0.0.0 − 191.255.0.0 16 384 65 534
С 192.0.0.0 − 223.255.255.0 2 097 152 254
D 224.0.0.0−239.255.255.255∗ 268 435 456∗∗ -

∗Дiапазон номерiв груп ∗∗Максимальна кiлькiсть груп
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Останнiй клас Е вирiзняється тим, що його найстаршi п’ять
бiтiв дорiвнюють «11110» (перший байт може набувати зна-
чень вiд 240 до 247), а вiдповiднi IР-адреси є зарезервованими.
Так само не використовуються i решта адрес, якi не видiленi в
окремi групу i для яких значення найстаршого октету лежить
у дiапазонi вiд 248 до 255.

Повернемося до наведеного прикладу IР-адреси 135.2.84.75.
Спираючись на класову модель можна сказати, що вузол з
такою адресою повинен належати мережi класу В 135.2.0.0, а
його номер — 0.0.84.75.

Класовий пiдхiд до видiлення IР-адрес хоча й мав суттє-
вi переваги порiвняно з використанням фiксованої межi мiж
номерами мереж та вузлiв, проте не забезпечував необхiдної
гнучкостi. Серед недолiкiв такого пiдходу можна, зокрема, ви-
дiлити такi: 1) малi мережi, зокрема i глобальнi, якi побудо-
ванi за схемою точка–точка i складаються лише з 2 вузлiв,
вимушенi використовувати мережi класу С, оскiльки менших
класова технiка видiлити не дозволяє; 2) потреба в мережах
класу В, а тим бiльше А, видається досить сумнiвною, оскiль-
ки таку кiлькiсть вузлiв зазвичай в однiй пiдмережi не вико-
ристовують; 3) дуже велика частина адресного простору (по-
ловина) видiлена для гiгантських мереж класу А; 4) органiза-
цiя, якiй належить iдентифiкатор однiєї IР-мережi будь-якого
класу не може створити декiлька пiдмереж, об’єднавши їх
маршрутизаторами без використання додаткових номерiв ме-
реж. Це все є причиною нерацiонального i неекономного вико-
ристання адресного простору, який досить швидко викликав
появу певного дефiциту адрес. Зрештою був запропонований
(RFC917, жовтень 1984 р. та RFC950, серпень 1985 р.) пiдхiд,
який дозволяв, не вiдкидаючи iснуючу класову технологiю,
забезпечити подiл класових мереж з метою бiльш гнучкого
використання адресного простору.

Пiдхiд полягав у використаннi масок для видiлення номера
пiдмережi. Маска пiдмережi — це 4-байтове число, яке мiстить
одиницi у тих двiйкових розрядах, якi в IР-адресi повиннi ви-
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значати номер мережi, та нулi в тих бiтах, якi пов’язанi з
номером вузла. При цьому одиницi повиннi утворювати не-
перервну послiдовнiсть, яка починається з найстаршого бiта.
Маска використовується разом з IР-адресою i дозволяє видi-
лити в нiй номери мережi та хосту. Номер мережi є результа-
том операцiї AND мiж маскою та IР-адресою.

Наприклад, вузол отримав IР-адресу 135.2.84.75 та маску
255.255.192.0. Записавши цi числа у двiйковому виглядi та ви-
конавши операцiю порозрядного AND, отримаємо:

10000111.00000010.01010100.01001011
AND

11111111.11111111.11000000.00000000
= —————————————————————————

10000111.00000010.01000000.00000000

Тобто адреса мережi в даному випадку 135.2.64.0, а адреса ву-
зла — 0.0.20.75 (00000000.00000000.00010100.01001011). Отри-
мана мережа не належить жодному з класiв, максимальна
кiлькiсть вузлiв у нiй визначається довжиною нульового поля
маски (в нашому випадку — (214 − 2)).

Маски дозволяють проводити межу мiж номерами пiдме-
режi та вузла не лише мiж байтами, але й мiж довiльними бi-
тами, гнучко регулюючи розмiр отриманої мережi. Водночас
можна вважати, що подiл iндивiдуальних адрес на класи вiд-
повiдає використанню стандартних масок: 255.0.0.0 для класу
А, 255.255.0.0 для класу В та 255.255.255.0 для класу С.

Маски використовують для розбиття мережi певного кла-
су на декiлька пiдмереж меншого розмiру, таку операцiю на-
зивають роздiленням на пiдмережi (subnetting). Наприклад,
мережу класу В 135.2.0.0 можна розбити на чотири пiдмере-
жi: 135.2.0.0, 135.2.64.0, 135.2.128.0 та 135.2.192.0 по (214 − 2)
вузлiв, причому у кожнiй з них буде використовуватися одна-
кова маска 255.255.192.0. У табл. 6.2 наведено маски, якi мо-
жуть бути використанi для розбиття мережi класу С. Маски
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також застосовуються для зменшення кiлькостi записiв у та-
блицi маршрутизацiї. Таку процедуру називають об’єднанням
пiдмереж (super-netting).

Таблиця 6.2. Способи розбиття мережi класу С

Маска
Максимальна

кiлькiсть пiдмереж
Максимальна кiлькiсть

вузлiв у пiдмережi

255.255.255.128 2 126
255.255.255.192 4 62
255.255.255.224 8 30
255.255.255.240 16 14
255.255.255.248 32 6
255.255.255.252 64 2

Для запису масок можна використовувати не лише деся-
ткове представлення октетiв чи iншi способи, аналогiчнi тим,
якi використовуються для IР-адрес, але й пiдхiд, коли з мере-
жевою адресою замiсть повного запису маски вказується лише
кiлькiсть її одиничних бiтiв. Наприклад, запис 135.2.84.75/18
аналогiчний розглянутому прикладу з маскою 255.255.192.0,
а 135.2.84.75/16 означає мережу класу В.

Обмеження на призначення адрес вузлам мережi дозволя-
ють видiлити певнi IР-адреси, якi iнтерпретуються особливим
чином — табл. 6.3. Розглянемо їх.

Таблиця 6.3. Особливi адреси протоколу IPv4
Назва адреси Бiти номера мережi Бiти номера вузла

Невизначена адреса 00 . . . 0 00 . . . 0

00 . . . 0 ХХ . . .Х
Адреса мережi ХХ . . .Х 00 . . . 0

Обмежено широкомовна 11 . . . 1 11 . . . 1

Пряма широкомовна ХХ . . .Х 11 . . . 1

Адреса зворотної петлi 01111111 ХХ . . .Х
Примiтка: Х — або 0 або 1

• Невизначена адреса, яка складається тiльки з нулiв, може
використовуватися лише як адреса вiдправника для вказiвки
на вiдсутнiсть у нього IР-адреси пiд час процесiв iнiцiалiзацiї
або узгодження мережевої адреси.
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• Адреса лише з нулями у номерi мережi окремої назви не
має, однак може використовуватися лише як адреса отриму-
вача. При цьому вважається, що вузол призначення перебуває
у тiй самiй мережi, що i вузол-вiдправник.

• Адреса, яка мiстить лише нулi у номерi вузла не може
призначатися окремим вузлам, а вказує на номер мережi.

• Обмежено широкомовна адреса складається лише з двiй-
кових одиниць; використовується як адреса призначення, при-
чому данi вважаються надiсланими всiм вузлам тiєї пiдмере-
жi, де перебуває вузол-вiдправник; водночас за межi цiєї пiд-
мережi пакет з такою адресою призначення не виходить.

• Якщо iдентифiкатор номера вузла мiстить лише двiйковi
одиницi, то пакет, адресований за такою прямою широкомов-
ною адресою, буде розсилатися всiм вузлам пiдмережi, на яку
вказує iнша частина IР-адреси.

Зауважимо, що IР-протокол не передбачає можливiсть ши-
рокомовної розсилки, яке використовується на канальному
рiвнi, тобто, коли данi доставляються абсолютно всiм вузлам
мережi. Обмеженiсть широкомовностi лише окремою пiдме-
режею дозволяє локалiзувати широкомовнi шторми.

• Якщо старший байт IР-адреси дорiвнює 127, то вона є
адресою зворотної петлi (або тестовою адресою, або внутрi-
шньою адресою стека протоколiв). Всi пакети, спрямованi за
такою адресою (а зазвичай використовується 127.0.0.1), нiко-
ли жодним з мережевих iнтерфейсiв у лiнiю зв’язку не вiд-
правляються (не потрапляють на канальний рiвень). Замiсть
цього пакет переноситься з вихiдного буфера мережевого рiв-
ня у вхiдний, а також вiдбувається обмiн вмiсту полiв адрес
призначення та джерела, тобто хост-вiдправник виступає i
як отримувач. Такий пiдхiд використовується для тестування
програм, а також для органiзацiї роботи клiєнта та сервера,
розмiщених на одному комп’ютерi.

Саме через наявнiсть особливих адрес у класi А може бути
всього 126 мереж, а не 27−1 = 127 як очiкувалося, зважаючи
на розряднiсть номера мережi.
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Серед групових адрес також iснують особливi. Вони роз-
ташованi у дiапазонах 224.0.0.0 − 224.0.0.255 та 239.0.0.0 −
239.255.255.255. Наприклад, адреса 224.0.0.1 визначає групу,
до якої належать всi вузли даної пiдмережi, а 224.0.0.2 нале-
жить всiм маршрутизаторам пiдмережi.

У кожнiй зi складених мереж повинна бути забезпечена
унiкальнiсть мережевої адреси. У великих мережах, подiбних
Iнтернету, це досягається завдяки використанню централiзо-
ваної, iєрархiчно органiзованої системи їх розподiлу. Головним
органом реєстрацiї глобальних адрес в Iнтернетi з 1998 р. є не-
державна некомерцiйна органiзацiя ICANN (Internet Corpora-
tion for Assigned Names and Numbers), зокрема її пiдроздiл
ASO (Address Supporting Organization). Ця органiзацiя ко-
ординує роботу регiональних iнтернет-реєстраторiв, видiляю-
чи їм певнi блоки адрес. Всього таких регiональних iнтернет-
реєстраторiв п’ять: 1) AfriNIC (African Network Information
Centre); 2) ARIN (American Registry for Internet Numbers);
3) LACNIC (Latin American and Caribbean Internet Addresses
Registry); 4) APNIC (Asia-Pacific Network Information Centre);
5) RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination
Centre). Їх дiяльнiсть охоплює великi географiчнi райони.

Рис. 6.5. Схема роз-
подiлу IР-адрес

На сайтi ICANN (http://www. iana.
org/ assignments/ ipv4- address -space)
можна дiзнатися, куди i коли були
переданi для користування певнi IР-
адреси. Поцiкавившись обраною як
приклад адресою 135.2.84.75, можна
дiзнатися, що всi мережi з першим
октетом, що дорiвнює 135, з травня
1993 р. адмiнiструються ARIN. Регiо-
нальнi реєстратори видiляють зi сво-
їх блокiв певнi субблоки адрес ло-

кальним iнтернет-реєстраторам (постачальникам Iнтернет-
послуг). Тi, в свою чергу, видiляють ще меншi субблоки чи
окремi адреси кiнцевим споживачам — рис. 6.5. Чим менше
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адрес потрiбно споживачу, тим довшим буде префiкс (кiль-
кiсть однакових цифр в старших розрядах) адрес, якi вiн
отримає, тобто тим довшою буде маска.

Iснує можливiсть з’ясувати, хто є власником мережi, до
якої належить довiльна IР-адреса, а також координати адмi-
нiстратора цiєї мережi. Для цього треба здiйснити запит до
бази даних регiонального чи локального реєстратора. Напри-
клад, для RIPE NCC це можна зробити на сайтi http:/ apps.
db.ripe.net/search/query.html. Окрiм офiцiйних сайтiв можна
скористатися послугами багатьох iнших, iснуючих у всесвi-
тнiй павутинi, якi надають iнформацiю про IР-адресу. Звер-
таючись до багатостраждальної адреси 135.2.84.75, можна з’я-
сувати, що дiапазон 135.1.0.0 – 135.7.255.255 належить мере-
жi органiзацiї Alcatel-Lucent, розташованiй у мiстi Naperville,
штат Iллiнойс, США. Подiбним чином також можна, напри-
клад, з’ясувати, що Київський нацiональний унiверситет iме-
нi Тараса Шевченка зарезервував для власного використання
мережу 91.202.128.0/22.

У невеликих автономних мережах пiд керуванням стека
ТСР/IР унiкальнiсть IР-адрес повинна бути забезпечена адмi-
нiстратором. У цьому випадку адреси можуть бути вибранi
майже довiльно, слiд лише враховувати синтаксичнi правила
та наявнiсть особливих адрес. Проте в стандартах для подi-
бних iзольованих мереж рекомендовано вибирати адреси з так
званих приватних блокiв. Такими блоками є мережа 10.0.0.0
в класi А, 16 мереж з класу В (дiапазон адрес 172.16.0.0 −
172.31.0.0) та 255 мереж з класу С (192.168.0.0−192.168.255.0).
Цi адреси централiзовано не розподiляються, не обробляються
маршрутизаторами в мережi Iнтернет, i тому не можуть бути
призначенi звичайним вузлам цiєї всесвiтньої мережi. При без-
посередньому приєднаннi автономної мережi до Iнтернет для
правильної роботи слiд або перенумерувати вузли вiдповiдно
до отриманого централiзованим шляхом дiапазону правиль-
них адрес, або використовувати технологiю трансляцiї мере-
жевих адрес (NAT-технологiю, див. параграф 7.5). Без цього
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приєднання пронумерованих як довiльним чином, так i з ви-
користанням приватних адрес мереж призведе до помилок,
однак у першому випадку вони будуть бiльш масштабнiшими
через ймовiрнiсть збiгу довiльно вибраних i централiзовано
розподiлених адрес.

Окрiм приватних адрес, iснують ще декiлька дiапазонiв,
якi зарезервованi для спецiального використання i не обро-
бляються маршрутизаторами глобальної мережi. Зведенi данi
наведено в табл. 6.4.

Таблиця 6.4. Зарезервованi адреси IPv4
Дiапазон адрес Мережа Призначення

10.0.0.0 − 10.255.255.255 10.0.0.0/8
Приватнi адреси172.16.0.0 − 172.31.255.255 172.16.0.0/12

192.168.0.0−192.168.255.255 192.168.0.0/16

100.64.0.0 − 100.127.255.255 100.64.0.0/10
Для мереж
з використанням Carrier
Grade NAT

169.254.0.0−169.254.255.255 169.254.0.0/16
Автоматичне
конфiгурування без
DHCP-сервера

192.0.0.0 − 192.0.0.255 192.0.0.0/24
Спецiалiзованi адреси,
зокрема для поєднання
мереж IPv4 та IPv6

192.0.2.0 − 192.0.2.255 192.0.2.0/24
Приклади в документацiї
чи програмах

198.51.100.0−198.51.100.255 198.51.100.0/24
203.0.113.0 − 203.0.113.255 203.0.113.0/24

198.18.0.0 − 198.19.255.255 198.18.0.0/15 Тестування

Адреси з дiапазону 192.88.99.0 − 192.88.99.255 (пiдмережа
192.88.99.0/24) обробляються маршрутизаторами, проте вони
зарезервованi як адреси довiльної розсилки при передачi па-
кетiв IPv6 через мережi IPv4 (механiзм 6to4).

6.3. Структуризацiя мережi

Проаналiзуємо, як можна використовувати маски для стру-
ктуризацiї мережi, тобто її розбиття на окремi частини. Такий
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подiл дозволяє, за необхiдностi, забезпечити локалiзацiю пев-
ного трафiку та можливiсть застосування для кожної з пiд-
мереж власної полiтики безпеки шляхом налаштування мар-
шрутизаторiв; полегшити обслуговування мережi та дiагно-
стику несправностей. Окрiм того, структуризацiя застосовує-
ться для приховання структури мережi вiд зовнiшнього спо-
стереження для пiдвищення загальної безпеки.

Рис. 6.6. Структура мережi факульте-
ту (спрощений варiант)

Як приклад розгля-
немо спрощений випа-
док, яким чином мо-
жна було б органiзу-
вати мережу на фiзи-
чному факультетi Ки-
ївського нацiонально-
го унiверситету iме-
нi Тараса Шевченка.
При цьому гiпотети-
чно вважатимемо, що
у розпорядженнi адмi-
нiстратора перебуває
весь дiапазон адрес,
зарезервований цим на-

вчальним закладом: вiд 91.202.128.0 до 91.202.131.255, тобто
мережа 91.202.128.0/22. Як i будь-яка iнша справа, структу-
ризацiя повинна починатися з планування (рис. 6.6). При-
пустимо, що на факультетi було заплановано видiлити три
пiдмережi: перша призначена для забезпечення виходу в Iн-
тернет з комп’ютерних класiв i повинна мiстити щонайменше
28 адрес, що вiдповiдає кiлькостi робочих мiсць; друга поєд-
нує науковi лабораторiї i призначена для 160 користувачiв,
що приблизно збiгається iз загальною кiлькiстю кiмнат на чо-
тирьох поверхах лабораторного корпусу; третя складається з
10 вузлiв, розмiщених у деканатi та кабiнетах декана i його
заступникiв. Крiм цього, повинна бути передбачена службова
пiдмережа, призначена для зв’язку з маршрутизатором про-
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вайдера. Зауважимо, що навiть для випадку, коли в мережi
вiдсутнi кiнцевi вузли (хости користувачiв), вона також вва-
жається цiлком повноправною, зокрема має свою адресу. Така
мережа повинна мiстити щонайменше двi адреси, якi дозво-
ляють iдентифiкувати iнтерфейси маршрутизаторiв.

Питання про те, яким чином роздiлити 1024 наявних адре-
си мiж пiдмережами може бути розв’язане декiлькома шляха-
ми. Один з можливих варiантiв наведено в табл. 6.5, причому
курсивом видiлено двiйковi цифри, якi утворюють номер ме-
режi. Деякi з параметрiв утворених таким чином мереж мо-
жна знайти у табл. 6.6.

Таблиця 6.5. Можливi дiапазони IР-адрес вузлiв, якi входять
до мереж на рис. 6.6, при використаннi масок постiйної довжини

IР-адреси Мережа

01011011 . 11001010 . 10000000 . 00000000
Науковi

лабораторiї
. . .

01011011 . 11001010 . 10000000 . 11111111
01011011 . 11001010 . 10000001 . 00000000

Комп’ютернi
класи

. . .
01011011 . 11001010 . 10000001 . 11111111
01011011 . 11001010 . 10000010 . 00000000

Деканат. . .
01011011 . 11001010 . 10000010 . 11111111
01011011 . 11001010 . 10000011 . 00000000

Службова мережа. . .
01011011 . 11001010 . 10000011 . 11111111

Таблиця 6.6. Параметри мереж, отриманих згiдно з табл. 6.5

Мережа
Максимальна

кiлькiсть вузлiв
Адреса
мережi

Маска

Науковi лабораторiї 254 91.202.128.0 255.255.255.0
Комп’ютернi класи 254 91.202.129.0 255.255.255.0

Деканат 254 91.202.130.0 255.255.255.0
Службова мережа 254 91.202.131.0 255.255.255.0

Наведений варiант вiдповiдає подiлу вихiдного дiапазону
адрес на чотири рiнi частини (рис. 6.7,а), однак окрiм просто-
ти цей пiдхiд, напевне, iнших переваг не має. Водночас по-
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дiбне розбиття не є ефективним: наприклад, у з’єднувальнiй
мережi 91.202.131.0/24 переважна кiлькiсть адрес не викори-
стовуватиметься взагалi, проте їх не можна використати для
адресацiї вузлiв у iншiй пiдмережi. У схожих випадках до-
речним є використання масок змiнної довжини. Наприклад,
розбиття вихiдного дiапазону можна здiйснити на пiдмережi,
описанi в табл. 6.7 та табл. 6.8. В такому випадку розмiри
видiлених мереж бiльш наближенi до кiлькостi очiкуваних в
них вузлiв, що дозволяє залишити для можливого подальшо-
го використання бiльше половини адрес — рис. 6.7,б.

Таблиця 6.7. Можливi дiапазони IР-адрес вузлiв, якi входять
до мереж на рис. 6.6, при використаннi масок змiнної довжини

IР-адреси Мережа

01011011 . 11001010 . 10000000 . 000 0 00 00
Науковi лабораторiї. . .

01011011 . 11001010 . 10000000 . 111 1 11 11
01011011 . 11001010 . 10000001 . 000 0 00 00

Комп’ютернi класи. . .
01011011 . 11001010 . 10000001 . 000 1 11 11
01011011 . 11001010 . 10000001 . 001 0 00 00

Деканат. . .
01011011 . 11001010 . 10000001 . 001 0 11 11
01011011 . 11001010 . 10000001 . 001 1 00 00

Службова мережа
01011011 . 11001010 . 10000001 . 001 1 00 01
01011011 . 11001010 . 10000001 . 001 1 00 10
01011011 . 11001010 . 10000001 . 001 1 00 11
01011011 . 11001010 . 10000001 . 001 1 01 00

Адреси не
використовуються

. . .
01011011 . 11001010 . 10000011 . 111 1 11 11

Таблиця 6.8. Параметри мереж, отриманих згiдно з табл. 6.7

Мережа
Максимальна

кiлькiсть вузлiв
Адреса
мережi

Маска

Науковi лабораторiї 254 91.202.128.0 255.255.255.0
Комп’ютернi класи 30 91.202.129.0 255.255.255.224

Деканат 14 91.202.129.32 255.255.255.240
Службова мережа 2 91.202.129.48 255.255.255.252
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Рис. 6.7. Дiаграми розподiлу адрес, що належать рiзним пiд-
мережам з рис. 6.6 при використаннi дiапазонiв в табл. 6.5 (а),

табл. 6.7 (б) та табл. 6.9 (в)

В обох варiантах, якi розглядалися вище, спiльною озна-
кою є те, що адреснi простори рiзних пiдмереж не перекрива-
лися. Досягнути цього вдалося насамперед через те, що кiль-
кiсть наявних адрес значно перевищувала потреби.

Описана ситуацiя не типова, проте використання масок до-
зволяє розв’язати i бiльш складнi завдання. Припустимо, що
з плином часу кiлькiсть комп’ютерних класiв на факультетi
зросла; також було встановлене обладнання Wi-Fi, яке дозво-
ляло студентам користуватися послугами всесвiтньою павути-
ни i за межами примiщень цих класiв. Як наслiдок, вiдповiдна
пiдмережа стала вимагати наявностi не 28 вузлiв, а 70. Крiм
того, розвиток технiки спричинив появу у кожнiй з наукових
лабораторiй бiльше нiж одного комп’ютера, i тому вирiшено
було передбачити можливiсть iснування 150 користувачiв на
кожному з чотирьох поверхiв корпусу. На додачу була ство-
рена вiртуальна обсерваторiя Virgo, яка також вимагала ви-
дiлення певного адресного простору. В результатi пiдмережа
наукових лабораторiй почала мiстити 650 вузлiв. Звичайно,
сумарна кiлькiсть необхiдних адрес (650 + 150 + 10 + 2+ осо-
бливi) не перевищує повну кiлькiсть наявних (1024), однак
розподiл не є настiльки прозорим, як ранiше. Причина цього
полягає в тому, що за допомогою маски можна вiддiлити лише
набiр адрес, кiлькiсть яких дорiвнює степеню двiйки. Необхi-
дна кiлькiсть адрес у найбiльшiй пiдмережi (> 650) перевищує
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навiть половину кiлькостi адрес у мережi 91.202.128.0/22, i то-
му доводиться для пiдмережi наукових лабораторiй видiляти
весь цей набiр. Оскiльки все ж таки 1024 > 650, то з вже нiби
видiлених адрес частину цiлком можна перепризначити. Подi-
бним чином призначають адреси i для з’єднувальної пiдмере-
жi та пiдмережi деканату (табл. 6.9 та табл. 6.10). В результатi
адреси певних мереж (наукових лабораторiй та комп’ютерних
класiв) не утворюють неперервнi послiдовностi. Таким чином,
маски є досить гнучким механiзмом структуризацiї мереж.

Таблиця 6.9. Дiапазони можливих IР-адрес вузлiв, якi входять
до мереж на рис. 6.6, при перекриттi адресних просторiв

IР-адреси Мережа

01011011 . 11001010 . 100000 00 . 0000 00 00
Науковi лабораторiї. . .

01011011 . 11001010 . 100000 00 . 1111 11 11
01011011 . 11001010 . 100000 01 . 0000 00 00

Комп’ютернi класи. . .
01011011 . 11001010 . 100000 01 . 0000 11 11
01011011 . 11001010 . 100000 01 . 0001 00 00

Деканат. . .
01011011 . 11001010 . 100000 01 . 0001 11 11
01011011 . 11001010 . 100000 01 . 0010 00 00

Комп’ютернi класи. . .
01011011 . 11001010 . 100000 01 . 1111 11 11
01011011 . 11001010 . 100000 10 . 0000 00 00

Службова мережа
01011011 . 11001010 . 100000 10 . 0000 00 01
01011011 . 11001010 . 100000 10 . 0000 00 10
01011011 . 11001010 . 100000 10 . 0000 00 11
01011011 . 11001010 . 100000 10 . 0000 01 00

Науковi лабораторiї. . .
01011011 . 11001010 . 100000 11 . 1111 11 11

Таблиця 6.10. Параметри мереж, отриманих згiдно з табл. 6.9

Мережа
Максимальна

кiлькiсть вузлiв
Адреса
мережi

Маска

Науковi лабораторiї 762 91.202.128.0 255.255.252.0
Комп’ютернi класи 238 91.202.129.0 255.255.255.0

Деканат 16 91.202.129.16 255.255.255.240
Службова мережа 2 91.202.130.0 255.255.255.252
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Зауважимо, що маршрутизатор провайдера спрямовує iн-
формацiю у всi пiдмережi фiзичного факультету за однiєю
адресою — до маршрутизатора мережi факультету. Тобто за-
писи про всi пiдмережi факультету у таблицi маршрутизацiї
роутера провайдера об’єднанi в один, що, з одного боку, змен-
шує її обсяг та спрощує обробку, а з iншого, приховує стру-
ктуру факультетської мережi вiд стороннього погляду.

6.4. Протокол розрiзнення адрес (ARP)

Поряд з iншою iнформацiєю, необхiдною для формуван-
ня кадра, канальний рiвень повинен отримати вiд мережево-
го локальну адресу призначення. В свою чергу, вiд протоко-
лiв верхнього рiвня на мережевий надходить мережева адре-
са. Наприклад, саме вона може бути введена користувачем.
Одна з задач мережевого рiвня полягає у з’ясуваннi локаль-
ної адреси вузла, який має певну мережеву адресу. Цей процес
ще називають вiдображенням мережевих адрес на локальнi.
Зокрема, для стека ТСР/IР залежно вiд IР-адреси призначе-
ння на мережевому рiвнi даного вузла повинне бути виконане
вiдображення у локальну адресу або кiнцевої IР-адреси (якщо
кiнцевий вузол i даний розташованi в однiй мережi) або IР-
адреси наступного маршрутизатора (якщо вузли перебувають
в рiзних мережах). Отримана апаратна адреса буде викори-
стовуватися як адреса призначення для кадра, який формує-
ться на канальному рiвнi.

Безпосередньо процесом перетворення адрес займається спе-
цiальний протокол ARP (Address Resolution Protocol), до по-
слуг якого i звертається протокол IР. Як вiдомо, мiж локаль-
ною та IР-адресою нiякого логiчного зв’язку не iснує, i то-
му єдиним варiантом встановлення вiдповiдностi є створення
таблиць. Записи такої таблицi складаються з полiв, якi мi-
стять IР- та локальну адреси певного хосту, тип запису i деяку
службову iнформацiю. Наприклад, починаючи з ОС Windows
Vista, така таблиця створюється для кожного мережевого iн-
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терфейсу окремо, i тому запис повинен мiстити також його
номер. Саме пiдтримкою та створенням таких таблиць займа-
ється ARP. Iнформацiя, необхiдна для побудови так званої
кеш ARP таблицi отримується внаслiдок обмiну службовими
повiдомленнями мiж вузлами. Структуру цих повiдомлень на-
ведено на рис. 6.8. Двобайтове поле МТ (Media Type) мiстить
код, який визначає технологiю пiдмережi. Значення кодiв мо-
жна знайти в RFC1700, зокрема, для 10 Мбiт Ethernet вiн
повинен дорiвнювати 000116, для Frame Relay — 000F16 тощо.
Поле РТ (Protocol Type, 2 Б) визначає тип мережевого про-
токолу, з яким спiвпрацює ARP. Наприклад, для протоколу
IPv4 значення цього поля повинно бути 080016, а загалом цi
коди зазвичай збiгаються з тими, якi можуть використовува-
тися у полi Т заголовка кадра Ethernet.

Рис. 6.8. Структура ARP-повiдомлення та його розмiщення у
кадрi Ethernet II. Числа наведенi в байтах, значення у дужках
вiдповiдають мережi, яка побудована за технологiєю Ethernet з

використанням стека ТСР/IР

Однобайтовi поля MAL (Media Address Length) та PAL
(Protocol Address Length) мiстять довжину в байтах локаль-
ної та мережевої адрес, вiдповiдно. На сьогоднi ARP викори-
стовується для спiвставлення IР-адрес та МАС-адрес, однак
вiн був розроблений для використання в мережах рiзного типу
та для спiвпрацi з рiзними стеками протоколiв, цi чотири поля
конкретизують ситуацiю. Наступне поле ОС (Operation Code)
пов’язане з призначенням повiдомлення: значення 000116 свiд-
чить про те, що воно є ARP-запитом, 000216 — ARP-вiдповiддю.
В полях SMA (Sender Media Address) та SРA (Sender Protocol
Address) розмiщуються локальна та мережева адреси вiдправ-
ника, вiдповiдно. Поля ТMA (Target Media Address) та GРA
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(Get Protocol Address) призначенi для розмiщення локальної
та мережевої адреси отримувача. Якщо локальна адреса отри-
мувача невiдома (повiдомлення призначене для вiдображення
адреси з GРA), то поле ТMA заповнюється нулями.

Загалом реалiзацiя протоколу залежить вiд того, призна-
чений вiн для роботи у локальнiй мережi, де дозволенi широ-
комовнi запити, чи в глобальнiй, де зазвичай цi запити забо-
роненi. Розглянемо бiльш детальнiше випадок роботи ARP у
мережi Ethernet на прикладi мережi на рис. 6.9.

Припустимо, що вузлу РС3 необхiдно вiдправити данi ву-
злу, який розташований за межами даного домену колiзiй.
IР-протокол, визначивши, що вузол призначення розмiщує-
ться в iншiй пiдмережi, звернеться до ARP для з’ясування
МАС-адреси маршрутизатора R1. ARP спочатку перевiряє
свою кеш-таблицю. Якщо вiдповiдний запис наявний, то IР-
протокол одразу отримує вiдповiдь, якщо вiдсутнiй, то бу-
де формуватися ARP-запит. Цей запит розмiщується у полi
даних кадра Ethernet (рис. 6.8) i широкомовно розсилається
по локальнiй мережi. При цьому поле Т мiстить 080616, що
є ознакою того, що кадр використовується саме протоколом
ARP. Наведемо значення iнших полiв:
MT = 000116 (оскiльки це Ethernet мережа);
PT = 080016 (ARP спiвпрацює з IР-протоколом);
MAL = 0616 (локальними адресами є 6-ти байтовi МАС-адреси);
PAL = 0416 (розмiрнiсть IР-адреси 4 Б);
ОС = 0116 (розсилається ARP-запит);
SMA = 3CF72A5F432116 (МАС-адреса РС3);
SРA = C0A8050A16 (IР-адреса РС3 192.168.5.10 у шiстнадця-
тковому форматi);
TMA = 00000000000016 (МАС-адреса R1 невiдома);
GPA = C0A8050116 (IР-адреса маршрутизатора R1).
Окрiм того, оскiльки мiнiмальне поле даних кадра Ethernet
повинно складатися з 46 Б, а довжина ARP-повiдомлення
менша (28 Б), то кадр буде доповнений 18 байтами, якi мi-
стять нулi та утворюють поле заповнювача PAD.
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Рис. 6.9. Ethernet пiдмережа IР-мережi (а) та напрямки роз-
силки кадрiв у нiй пiд час ARP-запиту (б) та ARP-вiдповiдi (в).

Числа в кадрах наведено в шiстнадцятковому форматi
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Оскiльки кадр вiдправлено широкомовно, то всi вузли се-
гмента (РС1, РС2, РС4 та R1) отримують вiдповiдний запит i
спрямують його своєму протоколу ARP. Той порiвняє адресу в
полi GPA з IР-адресою мережевого iнтерфейсу, який прийняв
запит, i лише при їх збiгу сформує ARP-вiдповiдь та за допо-
могою канального i фiзичного рiвнiв надiшле кадр тому ву-
злу, який згенерував запит. Якщо в мережi вузол з необхiдною
IР-адресою вiдсутнiй, то ARP-вiдповiдi не буде. Для нашого
випадку формувати вiдповiдь буде ARP-протокол маршрути-
затора R1. Порiвняно iз запитом нове значення мiститимуть
поля DA, ОС, SMA, SРA, TMA та GPA — рис. 6.9,в. Оскiль-
ки кадр з ARP-вiдповiддю спрямовано конкретному вузлу,
МАС-адреса якого визначена iз запиту, то у випадку кому-
тованої мережi на мiкросегментах (як на рисунку) комутатор
спрямує його лише на один зi своїх портiв. Якщо ж мережа
побудована за топологiєю «спiльна шина» або з використан-
ням концентраторiв, то мережевi iнтерфейси кожного з вузлiв
отримують цей кадр, проте всiма вузлами, окрiм одного, вiн
буде вiдкинутий ще на канальному рiвнi i не буде оброблятися
ARP-протоколом.

Внаслiдок обмiну ARP-повiдомленнями в таблицi вузла РС3,
який сформував запит, буде створений запис типу

IР-адреса Фiзична адреса Тип
,

192.168.5.1 A0:CF:5B:87:A1:11 динамiчний

а IР-протокол отримає МАС-адресу маршрутизатора. Ця адре-
са надалi буде використовуватися у заголовку кадра Ethernet,
який мiститиме IР-пакет.

Для зменшення завантаження мережi та часу вiдображен-
ня адрес записи у ARP-таблицi створюються не лише завдяки
отриманим вiдповiдям на запити, але внаслiдок аналiзу полiв
SMA та РMA пiд час обробки запитiв, не призначених даному
вузлу. Для наведеного прикладу пiсля проходження по мере-
жi ARP-запиту вузла РС3 в таблицях кожного з решти вузлiв
(РС1, РС2, РС4 та R1) буде створено запис на кшталт
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IР-адреса Фiзична адреса Тип
.

192.168.5.10 3C:F7:2A:5F:43:21 динамiчний

Записи, якi створюються в ARP-таблицях завдяки надхо-
дженню ARP-повiдомлень є динамiчними, тобто такими, що
видаляються через певний перiод часу. Це дозволяє зберегти
в таблицi записи лише про тi вузли, якi активно беруть участь
у мережевих операцiях. Строк давностi запису залежить вiд
операцiйної системи, яка реалiзує ARP. Наприклад, для Wi-
ndows XP запис, якщо до нього не було звернень, видаляється
за замовчуванням через 120 с пiсля створення. Кожне звер-
нення подовжує строк дiєздатностi запису, однак цей термiн
не може перевищувати 600 с. Цi величини можуть бути змi-
ненi шляхом внесення iнших значень у ключi ArpCacheLife та
ArpCacheMinReferencedLife типу Reg_dword, якi розташова-
нi у гiлцi HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \Tcpip
\Parameters реєстру. Для Windows Vista та наступних OC цьо-
го ряду час придатностi динамiчного запису ARP-таблицi ви-
бирається з певного iнтервалу випадковим чином, а значення
вiдповiдних параметрiв можна отримати за допомогою коман-
ди «netsh interface ipv4 show interface».

Iнший тип записiв — статичнi, вони створюються вручну за
допомогою спецiальних утилiт i залишаються у таблицях до
моменту вимкнення комп’ютера чи маршрутизатора. Напри-
клад, в ОС ряду Windows закрiпити IР-адресу IPAdr за ло-
кальною HWAdr можна за допомогою команди «arp -s IPAdr

HWAdr ». Вiдобразити таблицю перетворення можна за допомо-
гою команди «arp -a» — рис. 6.10.

Iнодi може виникнути зворотня задача — визначення IР-
адреси за вiдомою локальною. В цьому випадку використову-
ється протокол RARP (Reverse ARP), робота якого та формат
повiдомлень дуже схожi на звичайний ARP. Чи не єдиними
вiдмiнностями є те, що у полi Т розмiщується значення 803516
(замiсть 080616), запиту та вiдповiдi вiдповiдають значення 3
та 4 у полi ОС, а таблиця пiдтримується спецiальними серве-
рами. У випадку, коли шуканий вузол розташований за межа-
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ми даного домену колiзiй, для вiдображення мережевих адрес
використовується рiзновид протоколу ARP — Proxy-ARP.

Рис. 6.10. Приклад результату виконання команди
вiдображення ARP–таблицi

У мережах, де забороненi широкомовнi повiдомлення, ви-
користовується або ручне створення ARP-таблиць адмiнiстра-
тором мережi у кожному з вузлiв, або видiлення в кожнiй
пiдмережi спецiального ARP-сервера, завданням якого є пiд-
тримка ARP-таблицi для решти хостiв. В останньому випад-
ку для правильної роботи всiм вузлам необхiдно надати IР
та локальну адреси ARP-сервера. Хост перед початком робо-
ти надсилає серверу повiдомлення, реєструючи свої адреси, i
надалi спрямовуючи ARP-запити тiльки йому. У деякий ме-
режах, наприклад, Frame Relay чи ATM, може бути також
реалiзований так званий механiзм InARP, коли кожний ву-
зол перiодично надсилає у сусiднi iнтерфейси повiдомлення зi
своїми параметрами, оновлюючи таблицi.

6.5. Протокол IРv4

Протокол IР є базовим для стека ТСР/IР. Одним з перших
стандартiв, де вiн описаний є RFC791, затверджений у 1981 р.
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IР є протоколом, який проводять маршрутизацiю, його основ-
не завдання — передача пакетiв мiж мережами. Тобто саме вiн
визначає куди треба надiслати пакет з даною IР-адресою: ву-
злу чи промiжному маршрутизатору, а також визначає адре-
су останнього. IР є дейтаграмним протоколом, тобто кожний
пакет обробляється незалежно вiд iнших. Даний протокол не
гарантує доправляння пакетiв, якi пiд час руху по мережi мо-
жуть бути втраченi, дубльованi, затриманi або отриманi адре-
сатом у порушеному, порiвняно з початковим, порядку.

З iншого боку, IР докладає максимальних зусиль аби до-
правити пакет, тобто втрати вiдбуваються лише у випадку,
коли протокол не знаходить жодних фiзичних засобiв для ви-
конання свого завдання. Цей протокол повинен бути реалiзо-
ваний щонайменше кiнцевими вузлами та маршрутизатора-
ми. IР не залежить вiд середовища передачi даних, технологiї
мережi тощо. IPv4 дозволяє будь-якому промiжному маршру-
тизатору фрагментувати IР-пакет, якщо його розмiр переви-
щує допустиму величину поля даних кадра даної мережi. Як
i будь-яка iнша протокольна одиниця даних IР-пакет скла-
дається iз заголовка та поля даних. Основнi поля заголовка
IР-пакета наведено на рис. 6.11.

Рис. 6.11. Заголовок IР-пакета. Числа наведено в бiтах

Загалом iснують декiлька варiантiв протоколу IР, i тому
першi чотири бiти заголовка утворюють поле Version, яке й
iдентифiкує версiю, що використовується у даному випадку.
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Наприклад, для версiй IPv4 та IPv6 поле повинно мiстити
«0100» та «0110», вiдповiдно. На сьогоднi функцiональнiсть
цього поля мiнiмальна: реально використовуються лише версiї
IPv4 та IPv6, причому кожнiй з них вiдповiдає своє значення
поля Type у кадрi канального рiвня, що i дозволяє розрiзня-
ти пакети. Якщо вузол чи маршрутизатор отримує пакет, що
вмiщує номер версiї, яка не пiдтримується даним пристроєм,
то данi вiдкидаються.

На вiдмiну, наприклад, вiд кадра Ethernet, заголовок IР-
пакета може мати рiзну довжину, i тому до його складу вхо-
дить поле IHL (Internet Header Length), яке вмiщує iнфор-
мацiю про те, де саме почнеться поле даних. Варiативнiсть
довжини заголовка виникає завдяки полю Options, чиї наяв-
нiсть та протяжнiсть залежать вiд призначення пакета. Iн-
шi поля обов’язково присутнi у заголовку, їх розмiр дорiвнює
20 Б (160 бiтiв). З iншого боку, поле IHL складається лише з
чотирьох бiтiв, а отже найбiльше число, яке воно може мiсти-
ти дорiвнює 15. Таким чином, нi бiт, нi байт не можуть бути
одиницею вимiрювання довжини заголовка у даному випад-
ку. Поле IHL вмiщує число, яке показує довжину заголовка у
подвiйних словах (4-байтових блоках), i тому його мiнiмальне
правильне значення — 5. З iншого боку, при такому пiдходi
максимальний розмiр заголовка не може перевищувати 60 Б,
окрiм того, довжина поля Options повинна бути кратна 4 Б.

Рис. 6.12. Формат байта
ТOS

Наступнi вiсiм бiтiв (вiд во-
сьмого до п’ятнадцятого вiд поча-
тку заголовка) пов’язанi з бажаним
для вiдправника режимом оброб-
ки пакета маршрутизаторами, про-
те призначення конкретного бiта
змiнювалося з розвитком комп’ютерних мереж. На початко-
вих етапах розвитку протоколу цей байт називався TOS (Type
Of Service) i мав структуру, наведену на рис. 6.12. Поле
PR (PRecedence) визначало прiоритет пакета i могло мiсти-
ти одне з восьми зарезервованих значень. Наприклад, «000»
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вiдповiдало нормальному пакету з найнижчим прiоритетом,
«010» – негайному пакету, а «111» — пакету з керуючою мере-
жевою iнформацiєю та найвищим прiоритетом. Для реалiзацiї
прiоритетностi кадрiв маршрутизатору необхiдно пiдтримува-
ти декiлька черг обробки пакетiв, однак багатьма пристроями
це поле iгнорується.

Наступнi чотири бiти визначають критерiй вибору мар-
шруту. Встановлення бiта D (Delay) в одиничне значення озна-
чає вимогу передати пакет за маршрутом, що характеризу-
ється найменшою затримкою передачi; встановлення бiта T
(Throughput) — за маршрутом з найвищою пропускною зда-
тнiстю, бiта R (Reliability) — за маршрутом з найвищою на-
дiйнiстю, бiта М (Monetary) — за маршрутом з мiнiмальною
цiною. Зазначимо, що таке призначення поля М було перед-
бачено лише в RFC1349 (1992 р.), до того часу воно, як i поле
Z (Zero), мало завжди мiстити нульове значення. Зазвичай
покращення одного параметра викликає погiршення iншого, i
тому встановлювався лише один з бiтiв D, T, R та M. RFC1455
(1993 р.) запропонував встановлювати всi чотири бiти у ви-
падку, коли бажано передати пакет за маршрутом з найвищою
безпекою (з мiнiмальною ймовiрнiстю перехоплення). Щоб ро-
утери могли обробляти пакети вiдповiдно до цих бiтiв, необ-
хiдно, щоб таблиця маршрутизацiї (див. параграф 6.7) мiсти-
ла вiдповiдну метрику маршруту або для кожного критерiю
створювалася б своя таблиця. Певнi можливостi щодо реалi-
зацiї такої процедури мають протоколи OSPF та BGP.

У 1998 р. (RFC2474) байт TOS був перейменований у Di-
ffServ (Differentiated Services, байт диференцiйного обслуго-
вування). При такому пiдходi два останнi бiти (14-й та 15-й
вiд початку заголовка) повиннi завжди бути нульовими, пер-
шi п’ять визначають режим обробки пакета, а бiт, що лишив-
ся, мiстить «0», якщо режим належить до загальноприйнятих
(стандартних) i «1», якщо режим локальний, тобто викори-
стовується лише всерединi окремої мережi (пiдмережi). Серед
стандартних режимiв видiлено, зокрема, чотири класи прiо-
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ритетностi трафiку, в кожному з яких, в свою чергу, видiлено
три пiдкласи (RFC2597, 1999 р.), а також декiлька спецiаль-
них режимiв, призначених насамперед для передачi трафiку
реального часу (RFC3246, 2002 р. та RFC5865, 2010 р.). Окрiм
того, стандартнi режими передбачають сумiснiсть з прiорите-
тами, якi використовуватися в TOS: в такому випадку першi
три бiти DiffServ мають те саме значення, що i поле PR байта
TOS, а наступнi три повиннi мiстити «000».

Стандартом RFC3168 (2001 р.) у байтi DiffServ видiлене
поле ECN (Explicit Congestion Notification), призначене для
передачi повiдомлень при перевантаженнi мережi. Решта бiтiв
утворили поле DSCP (Differentiated Services Code Point), не
змiнюючи свого зв’язку з описаним режимом обробки пакета.

Поле Total Length повинно мiстити загальну кiлькiсть бай-
тiв у IР-пакетi з урахуванням заголовка. Оскiльки це поле
складається з двох байтiв, то максимальне число, яке воно мо-
же мiстити — 65535, а отже, максимальний розмiр поля даних
не може перевищувати 65535− 20 = 65515 байтiв. Проте в пе-
реважнiй бiльшостi випадкiв розмiр пакета вибирається з ура-
хуванням максимальної довжини поля даних кадра, який буде
переносити цю iнформацiю. Наприклад, в мережах Ethernet
IР-пакет зазвичай не перевищує 1500 Б.

При передачi пакета мiж мережами маршрутизатор може
зiштовхнутися з ситуацiєю, коли максимальна довжина поля
даних кадра канального рiвня наступної мережi менша, нiж
попередньої, а отже отриманий IР-пакет може бути завеликим
для безпосередньої переправки. В цьому випадку протокол IР
вимушений фрагментувати пакет, тобто видобувати iнформа-
цiю з його поля даних, дiлити її на частини потрiбного розмiру
i долучати до них заголовки, створюючи новi пакети. Окрiм
того, протокол вимушений розв’язувати i зворотну задачу, де-
фрагментуючи пiзнiше цi пакети в один. Поля, якi займають
наступнi чотири байти заголовка (розташованi у другому ряд-
ку на рис. 6.11), саме i пов’язанi з процедурами фрагментацiї-
дефрагментацiї. Поле Identification повинно мiстити однакове
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число-iдентифiкатор для всiх фрагментiв, утворених з одного
вихiдного пакета, причому воно збiгається i з iдентифiкатором
вихiдного. Зазвичай у першого IР-пакета, створений певним
вузлом, Identification = 0. Наступнi пакети незалежно вiд то-
го, кому вони надсилаються, мають iдентифiкатор, на одини-
цю бiльший вiд попереднього. Пiсля досягнення максималь-
ного значення (65535) поле занулюється, пiсля чого знову по-
чинає iнкрементуватися. Зауважимо, що в певних тестах поле
Identification використовувалося i з iншою метою, наприклад,
пiд час виявлення пакетiв з пiдробленою адресою джерела в
цьому полi накопичувалась iнформацiя про маршрут пакета.

Рис. 6.13.

Структура
поля Flags

Структуру поля Flags наведена на рис. 6.13.
Перший бiт Z зарезервовано i вiн повинен мi-
стити нульове значення. Другий — DF (Do not
Fragment) — встановлюється в одиничне зна-
чення, якщо пакет заборонено фрагментувати.
Якщо маршрутизатор отримує пакет з DF = 1
i розмiром, завеликим для передачi в наступну
мережi, то вiн вiдкидається. Значення «0» бiта

MF (More Fragments) свiдчить, що пакет або не фрагменту-
вався, або є останнiм фрагментом, i навпаки, одиниця в цьому
бiтовому полi є ознакою промiжного фрагменту.

Поле Fragment Offset вказує на змiщення поля даних да-
ного пакета-фрагмента вiдносно початку поля даних вихiдно-
го нефрагментованого пакета. Оскiльки це поле складається
всього з 13 бiтiв, а довжина даних IР-пакета може досяга-
ти 65515 Б, то при використаннi байта, як одиницi вимiрю-
вання змiщення, може виникнути ситуацiя, коли розмiрностi
поля недостатньо для адресацiї потрiбного фрагмента. Отже,
в Fragment Offset змiщення вказується в 8-байтових блоках
(почетверених словах). У першому фрагментi, як i у нефра-
гментованому пакетi, дане поле мiстить нульове значення.

Розглянемо випадок, коли маршрутизатор з’єднує мiж со-
бою мережi, побудованi за технологiями Token Ring та Ethernet,
а з боку першої з них надходить IР-пакет з полем даних 4000 Б.
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Припустимо, що поля заголовка цього пакета мiстять такi зна-
чення (для скорочення розглядатимемо не всi поля):
IHL = 516
Total Length = 0FB416 = 4020
Identification = 197416
DF = 0
MF = 0
Fragment Offset = 0.
Для кадра Ethernet II найбiльше можливе поле даних — 1500 Б,
тому маршрутизатор вимушений провести процедуру фра-
гментацiї, наприклад, створивши три IР-пакети: два з полем
даних 1480 Б i один з 1040 Б. Тодi в заголовках цих пакетiв
повиннi бути такi значення:

перший пакет
IHL = 516
Total Length = 05DC16 = 1500
Identification = 197416
DF = 0
MF = 1
Fragment Offset = 0;

другий пакет
IHL = 516
Total Length = 05DC16 = 1500
Identification = 197416
DF = 0
MF = 1
Fragment Offset = 185;

третiй пакет
IHL = 516
Total Length = 042416 = 1060
Identification = 197416
DF = 0
MF = 0
Fragment Offset = 370.
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В загальному випадку фрагменти можуть перекриватися,
тобто певний фрагмент може мати змiщення, менше нiж об-
сяг даних, переданих у попереднiй фрагментах. При цьому
вiдбуватиметься дублювання переданих даних, але при де-
фрагментацiї використовуватиметься лише одна копiя. Для
наведеного вище прикладу при незмiнному розмiрi двох пер-
ших фрагментiв третiй мiг вмiщувати у полi даних 1056 Б i у
заголовку Total Length = 043416, Fragment Offset = 368.

Поле Time To Live (TTL) вмiщує час в секундах, що ли-
шився до знищення даного блоку даних. При утвореннi IР-
пакета вiдправник задає у цьому полi максимально можли-
вий час перемiщення дейтаграми по мережi. Маршрутизатор
перед пересилкою пакета зменшує значення цього поля вiдпо-
вiдно до часу його обробки. Якщо час обробки був менший
за секунду, то буде вiднiматися одиниця. Коли значення TTL
досягає нуля, то пакет далi не передаватиметься. На суча-
сному етапi час обробки фактично не перевищує декiлькох
мiлiсекунд, i тому, щоб позбавити маршрутизатори вiд дода-
ткового вимiрювання часу, часто передбачається, що роуте-
ри зменшують значення TTL на одиницю. Тобто вмiст цього
поля можна iнтерпретувати, як кiлькiсть промiжних вузлiв,
якi дозволено пройти пакету. Оскiльки поле складається з
одного байта, то це означає що будь-який IР-пакет не може
пройти бiльше 255 хопiв. Це дозволяє, зокрема, позбавитися
вiд передачi пакета по циклiчному маршруту i пов’язаного
з цим перевантаженням мережi. В системах Windows величи-
на, яка вноситься у поле TTL при створеннi пакета може бути
змiнена шляхом внесення значень у ключ DefaultTTL у гiл-
цi реєстру HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip
\Parameters.

Наступне байтове поле, Protocol призначене для розмiщен-
ня iдентифiкатора протоколу верхнього рiвня, якому повинна
бути передана iнформацiя з поля даних. Переважна бiльшiсть
iдентифiкаторiв визначенi у RFC1700, однак частина з них пе-
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реозначена (означена) пiзнiшими стандартами3 . Найбiльш по-
пулярними значеннями, якi можуть зустрiтися у цьому полi, є
0116 (вiдповiдає протоколу ICMP), 0616 (TCP) та 1116 (UDP).

У полi Header Checksum розташовується контрольна сума,
розрахована тiльки для заголовка IР-пакета. Вона обчислює-
ться за методом доповнювальної контрольної суми, описаним
у параграфi 5.2. Пiд час розрахунку вважається, що саме по-
ле Header Checksum мiстить лише нульовi бiти. При отриман-
нi пакета як кiнцевим вузлом, так i промiжним маршрутиза-
тором контрольна сума перераховується, якщо вона невiрна
— пакет вiдкидається. Оскiльки пiсля проходження кожного
маршрутизатора заголовок мiняється (хоча б за рахунок по-
ля TTL), то перед вiдправленням пакета у наступну мережу
значення цього поля розраховується знову.

Наступнi два поля, Source IP Address та Destination IP
Address, вмiщують IР-адреси вiдправника пакета та його кiн-
цевого отримувача вiдповiдно.

Рис. 6.14. Структура опцiї у необо-
в’язковому полi заголовка IР-пакета.

Розмiрнiсть полiв наведено в бiтах

Як було зазначено,
Options є необов’язко-
вим полем змiнної дов-
жини i зазвичай не
використовується. Во-
но зазвичай присутнє
при вiдлагодженнi мережi i може мiстити маршрут дейтагра-
ми, часовi мiтки, данi про безпеку тощо. Поле складається з
окремих опцiй, загальна структура кожної з яких наведена
на рис. 6.14. Значення «1» або «0» у бiтовому полi С вказує
маршрутизатору на необхiднiсть копiювати опцiю у заголо-
вок кожного фрагмента або тiльки першого при фрагментацiї
пакета. Наступнi два бiти (поле Class) вказують на клас опцiї.

На сьогоднi визначено два класи опцiй: призначених для
керування (значення «00») та для вимiрювань i пошуку не-

3Узагальнену iнформацiю з цього приводу мо-
жна подивитися, наприклад, на сторiнцi
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_IP_protocol_numbers.
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справностей («10»), iншi два можливих значення поля заре-
зервованi. Поле Option мiстить iдентифiкатор опцiї. Для iме-
нування разом узятих полiв C, Class та Option використову-
ється назва байт Option Type. Не всi опцiї мають сталу дов-
жину, i тому при їх описi використовується спецiальне поле
Option Length, яке мiстить загальну (включно з Option Type
та самим Option Length) довжину опцiї в байтах. Нарештi,
поле Option Data призначене для параметрiв, необхiдних для
роботи опцiї чи даних, якi при цьому накопичуються.

Залежно вiд свого формату всi опцiї подiляються на два
типи: тi, якi складаються лише з байта Option Type i тi, що
мiстять всi три поля. Опцiй першого типу всього двi: EOOF
(End Of Option Field, кiнець поля опцiй) та NOOP (NO OPe-
ration, "порожня"операцiя) — табл. 6.11. Нагадуємо, що за-
гальний розмiр поля Options повинен бути кратним чотирьом
байтам,4 а обидвi опцiї використовуються пiд час забезпечен-
ня цiєї вимоги.

Таблиця 6.11. Опцiї заголовку IР-пакета

Назва
Option
Type

Option
Length

Опис

EOOF 000000002 – Вказує закiнчення опцiй
NOOP 000000012 – Не передбачає жодних дiй

RR 000001112 ? Фiксацiя адрес промiжних роутерiв

Security 100000102 11
Дозволяє надсилати пакет за

маршрутом з певним рiвнем безпеки

TS 010001002 ?
Фiксацiя адрес промiжних

маршрутизаторiв i часу їх проходження

LSRR 100000112 ?
Забезпечує проходження пакета через

певнi маршрутизатори

SSRR 100010012 ?
Пакет проходить лише через вказанi

маршрутизатори
Router
Alert

100101002 4
Вказує необхiднiсть детального

вивчення вмiсту пакета
MTU
Probe

000010112 4
Визначення величини мiнiмального
поля даних кадра промiжних мереж

4Ця вимога може бути сформулювала «поле Options повинне бути вирiв-
няно по межi подвiйного слова»
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Опцiя EOOF розташовується пiсля всiх попереднiх опцiй
за умови, що їх сумарна довжина не кратна 4 Б. Пiсля цього,
за необхiдностi, Options заповнюється нульовими байтами до
необхiдної довжини. Якщо пiд час аналiзу заголовка пакета
зустрiчається байт EOOF, то вiдбувається перехiд до початку
наступного подвiйного слова. Iнший варiант забезпечення ви-
рiвнювання довжини Options полягає у використаннi потрi-
бної кiлькостi байтiв NOOP, при зчитуваннi яких протоколу
не треба виконувати жодних операцiй. Ця опцiя за своєю фун-
кцiональнiстю нагадує команду NOP у мовi Асемблер.

Рис. 6.15. Приклад вирiвнюва-
ння поля Options за допомогою
опцiй EOOF (а) та NOOP (б).
Кожний прямокутник вiдповiдає

одному байту

Наприклад, якщо не-
обхiдно використати одну
опцiю загальною довжи-
ною 5 Б, то вирiвнювання
можна досягти будь-яким
зi способiв, показаних на
рис. 6.15. З iншого боку,
якщо б поле Option Data
єдиної опцiї складалося з
6 Б, то нi EOOF, нi NOOP
використовувати не було
б необхiдностi.

Опцiй другого типу значно бiльше. Розглянемо деякi з них.
Опцiя RR (Record Route) дозволяє вiдправнику попросити
промiжнi маршрутизатори вносити у заголовок свої IР-адреси.
При цьому будуть записуватися адреси тих портiв, через якi
пакет вiдправляється. Мiсце для адрес резервується вiдправ-
ником у полi Option Data при створеннi пакета, тобто на-
перед визначається максимальна кiлькiсть маршрутизаторiв,
чиї адреси цiкавлять. Через обмеженiсть заголовка ця кiль-
кiсть не може перевищувати дев’ять. Структуру опцiї наведе-
но на рис. 6.16. Довжина опцiї залежить вiд кiлькостi очiкува-
них адрес Nip i в байтах дорiвнюватиме (4+3Nip). Байт Pointer
вказує на номер байта вiд початку опцiї, куди маршрутизатор
повинен почати записувати свою адресу. При створеннi пакета
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вiдправник встановлює Pointer = 4 i заповнює нулями насту-
пнi 4Nip байти. Промiжний маршрутизатор записує свою IPv4
адресу у визначене мiсце i вносить у Pointer число на 4 бiльше,
нiж попереднє. Якщо роутер отримує пакет, у якого в Option
Length мiститься бiльше число, нiж в Pointer, то адреса не за-
писується. Опцiя RR не копiюється у всi фрагменти, щоб не
завантажувати маршрутизатор зайвою роботою.

Рис. 6.16. Структура опцiї Record Route. Nip — кiлькiсть
очiкуваних адрес

Опцiя LSRR (Loose Source and Record Route) дозволяє
вiдправнику вказати IР-адреси маршрутизаторiв, якi пови-
нен пройти пакет перед тим, як потрапити до отримувача,
а також порядок їх проходження. Зауважимо, що в цьому ви-
падку мiж маршрутизаторами з обов’язкового списку пакет
може потрапляти i до будь-яких iнших. Для реалiзацiї такого
маршруту при утвореннi пакета в поле Destination IP Address
вноситься не адреса кiнцевого отримувача, а адреса першого
обов’язкового пункту, де повинна побувати дейтаграма. Стру-
ктура опцiї схожа на зображену на рис. 6.16, тiльки пiсля бай-
та Pointer розташовуються IР-адреси обов’язкових промiжних
маршрутизаторiв, починаючи з другого; закiнчується список
мережевою адресою кiнцевого адресата. Опцiя LSRR аналi-
зується тiльки тими елементами мережi, у яких власна IР-
адреса збiгається зi значенням поля Destination IP Address.
Таким чином, пiсля утворення пакет маршрутизується зви-
чайним чином, але в напрямку першої обов’язкової адреси.
Пiсля її досягнення вiдбувається зчитування наступної адре-
си з Option Data, занесення її в поле Destination IP Address
та збiльшення значення байта Pointer, пiсля чого пакет знову
вiдправляється в мережу. Зауважимо, що опцiя LSRR копiю-
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ється у кожний фрагмент, а це дозволяє всiм частинам вихi-
дного пакета вiдвiдати пункти заданого маршруту.

Спосiб руху пакета по мережi, який передбачає опцiя LSRR,
називається м’якою маршрутизацiєю вiд джерела. Iнший ва-
рiант — жорстка маршрутизацiя вiд джерела — реалiзується
в тому випадку, коли пакет рухається лише мiж тими маршру-
тизаторами, адреси яких заданi наперед, не використовуючи
транзитнi роутери. Для IР-пакета такий режим можна забез-
печити за допомогою опцiї SSRR (Strict Source and Record
Route). Її формат повнiстю збiгається з форматом LSRR, та-
кi самi операцiї виконують i маршрутизатори. Єдиною вiд-
мiннiстю є те, що коли маршрутизатор не здатний передати
пакет безпосередньо (тобто на канальному рiвнi) наступному
вказаному у перелiку, то дейтаграма знищується.

Ще одна опцiя, MTU probe, дозволяє визначити мiнiмаль-
ний розмiр поля даних серед всiх пiдмереж на маршрутi вiд
Source IP Address до Destination IP Address. Option Data цi-
єї опцiї складається з двох байтiв, при створеннi кадра туди
заноситься розмiр поля даних пiдмережi, де перебуває вiд-
правник. Надалi кожний промiжний маршрутизатор замiнює
це значення за умови, що кадри в тiй мережi, куди переправ-
ляється пакет, можуть переносити менший обсяг даних.

Деякi iншi опцiї наведено в табл. 6.11. Бiльше iнформацiї
можна знайти, наприклад, на сторiнцi http://www.freesoft.org/
CIE/ Course/ Section3/ 7.htm.

6.6. Типи маршрутизацiї

У параграфi 1.5 вже були розглянутi загальне формулюва-
ння задачi маршрутизацiї, пiдзадачi, на якi її можна розбити,
а також поняття метрики. У мережах ТСР/IР при визначеннi
метрики зазвичай використовується або кiлькiсть промiжних
вузлiв (т. зв. критерiй найменшої вiдстанi), або комплексний
показник, який враховує затримки передачi iнформацiї, про-
пускну здатнiсть, надiйнiсть та завантаженiсть каналiв.
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Рис. 6.17. Фрагмент складеної
мережi

Бiльш звужено, задача
маршрутизацiї для окремого
хоста, наприклад, маршру-
тизатора R1 на рис. 6.17,
може бути сформульована
як «Що робити з пакетом,
який адресовано вузлу з пев-
ною IР-адресою?». Звичай-
но, якщо пакет спрямовано в
одну з пiдмереж, якi безпосе-
редньо приєднанi до iнтерфейсiв роутера (мережу 1, 2 чи 3),
то послiдовнiсть дiй досить прозора: оскiльки хости в однiй
мережi можуть взаємодiяти безпосередньо, то необхiдно вiд-
образити IР-адресу у фiзичну та надiслати вiдповiдний кадр.
Якщо ж адресат не перебуває у безпосереднiй близькостi, то
маршрутизатору необхiдно: а) визначити, який зi своїх iнтер-
фейсiв (in1, in2 чи in3, рис. 6.17) використати для переда-
чi пакета; б) у випадку, коли в приєднанiй пiдмережi наяв-
нi декiлька маршрутизаторiв (напр., R3 та R4 у мережi 2,
рис. 6.17), вирiшити, якому з них пересилати пакет. Шляхи
розв’язання цього завдання можуть бути досить рiзноманi-
тними — рис. 6.18. Розглянемо їх детальнiше.

Рис. 6.18. Типи маршрутизацiї

Випадкова маршру-
тизацiя — отримана
iнформацiя надсилає-
ться на будь-який ви-
падково обраний iн-
терфейс за винятком
того, звiдки надiйшов
пакет. Незважаючи на
те, що напрямок пере-

дачi пакета вибирається випадково, iмовiрнiсть доправляння
iнформацiї кiнцевому адресату вiдмiнна вiд нуля. Водночас
вона й менша за одиницю, оскiльки в мережах з петлями мо-
жливе зациклювання даних.
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Лавинна маршрутизацiя передбачає, що отриманий пакет
надсилається на всi iнтерфейси, окрiм того, який був отриму-
вачем даних. Таке розмноження даних викликає збiльшення
завантаження лiнiй зв’язку та вузлiв мережi, проте гарантує
доправляння iнформацiї.

Керована подiями маршрутизацiя використовує пересилку
даних на той iнтерфейс, звiдки ранiше надходили пакети з
такою самою адресою вiдправника, як i адреса отримувача
даного пакета. Також перед надсиланням iнформацiйного па-
кета може бути передбачена розсилка через всi або деякi iн-
терфейси коротких луна-запитiв (запитiв, що передбачають
вiдповiдь), адресованих туди ж, куди i основний пакет; отри-
мана луна-вiдповiдь з найменшим часом вiдгуку визначає на-
прямок пересилки. Зауважимо, що при такому пiдходi повин-
на зберiгатися певна iнформацiя про маршрути, що зближує
цей метод з табличною маршрутизацiєю.

Три вищезазначенi способи узагальнено називаються про-
стою маршрутизацiєю. Вони не потребують спецiальних про-
токолiв чи налаштувань, проведених адмiнiстратором, не ви-
сувають пiдвищених вимог до працездатностi процесора та
обсягу оперативної пам’ятi роутера. З iншого боку, вони при-
датнi лише для невеликих простих за топологiєю мереж.

При маршрутизацiї вiд джерела вiдправник повинен роз-
мiстити у пакетi iнформацiю про те, якi саме маршрутизато-
ри повиннi взяти участь у доправленнi даних. Як наслiдок
кожний промiжний маршрутизатор зчитує адресу наступного
i, якщо це дiйсно адреса його безпосереднього сусiда, то пере-
дає йому пакет для подальшої обробки. Вiдправник отримує
iнформацiю про точний маршрут завдяки адмiнiстратору або
певному протоколу маршрутизацiї. Маршрутизацiя вiд дже-
рела випробовувалась на етапi зародження Iнтернету i збере-
глась як факультативна можливiсть у протоколi IРv4. Водно-
час для IРv6 це один iз стандартних режимiв роботи.

Таблична маршрутизацiя передбачає наявнiсть у кожного
хосту певної бази даних (таблицi маршрутизацiї), яка мiстить
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iнформацiю про маршрути у мережi i дозволяє вузлу чи роу-
теру зробити висновок, куди саме необхiдно надсилати пакет.
Структура таблицi буде детальнiше розглянута у наступному
параграфi. Залежно вiд того, як саме формується таблиця,
цей спосiб просування подiляється на два пiдтипи: статичну
та адаптивну маршрутизацiю.

Статична (або фiксована) маршрутизацiя передбачає, що
адмiнiстратор приймає рiшення про оптимальнi маршрути в
мережi та вручну створює i модифiкує записи у таблицi. Пе-
ревагою такого пiдходу є простота, пiдвищена безпека мере-
жi, низькi вимоги до маршрутизатора, i тому зазвичай та-
блицi маршрутизацiї кiнцевих вузлiв створюються саме таким
способом. Однак такий пiдхiд не усуває можливi помилки як
при виборi маршруту, так i при формуваннi таблиць; не за-
безпечує швидкого реагування на змiни складу чи топологiї
мережi; вимагає значних зусиль. Тобто такий спосiб не є до-
статньо масштабовуванним.

При адаптивнiй (або динамiчнiй) маршрутизацiї табли-
цi заповнюються автоматично внаслiдок обмiну iнформацiєю
мiж маршрутизаторами за допомогою спецiальних протоко-
лiв. Зазвичай у цьому випадку записи мають певний строк
придатностi, i тому мусять перiодично поновлюватися, що до-
зволяє динамiчно вiдстежувати змiни в мережi. Визначен-
ня маршрутiв вiдбувається за допомогою спецiальних алго-
ритмiв, що усуває можливiсть використання нерацiональних
маршрутiв. Вiдсутнiсть недолiкiв, властивих статичнiй мар-
шрутизацiї, дозволяє ефективно використовувати адаптивну
у великих та складних мережах.

В свою чергу, адаптивна маршрутизацiя може бути реалi-
зована декiлькома способами. Локальна маршрутизацiя озна-
чає, що таблиця створюється та коректується, спираючись на
iнформацiю про стан вiдповiдного хосту, наприклад, про за-
вантаженiсть його iнтерфейсiв. Недолiком такого пiдходу є те,
що вибiр маршруту здiйснюється лише на основi локальної iн-
формацiї i не враховуються стани iнших вузлiв. При розподi-
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ленiй маршрутизацiї таблиця будується кожним з маршрути-
заторiв, використовуючи не лише локальну iнформацiю, але
й отриману вiд iнших внаслiдок iнформацiйного обмiну. Цен-
тралiзована маршрутизацiя передбачає наявнiсть у мережi
спецiального вузла (сервера маршрутiв), який збирає iнфор-
мацiю про стан зв’язкiв вiд iнших маршрутизаторiв, пiсля чо-
го будує для кожного з них таблицю i надсилає у виглядi слу-
жбових пакетiв.

У ТСР/IР-мережах застосовується адаптивна розподiлена
маршрутизацiя.

6.7. Структура таблицi маршрутизацiї

Як зрозумiло з назви бази даних, необхiдної для проведен-
ня табличної маршрутизацiї, ї ї можна представити у виглядi
сукупностi стовбцiв (або рядкiв – записiв). Розглянемо, що
саме вони повиннi мiстити.

У випадку, коли використовуються лише класи адрес, та-
блиця може складатися лише з двох стовбцiв: адреси мере-
жi призначення та адреси наступного маршрутизатора, яко-
му слiд передати пакет для досягнення ним цiєї мережi. На-
ступний маршрутизатор зазвичай називають шлюзом.5 Якщо
адреса наступного маршрутизатора належить хосту-власнику
таблицi, то це означає, що мережа безпосередньо приєднана
до цього iнтерфейсу. Питання про те, який саме зi своїх iн-
терфейсiв повинен використати хост, вирiшується, виходячи з
того, що наступний маршрутизатор повинен бути у безпосе-
реднiй близькостi вiд даного. Тобто адреса шлюза та адреса
потрiбного iнтерфейсу повиннi належати однiй мережi. Проте
для того, щоб при просуваннi кожного пакета не проводити
процедуру пошуку потрiбного iнтерфейсу, зазвичай маршру-
тизатор пiд час побудови таблицi одразу визначає адресу сво-

5Нагадаємо, що слово "шлюз"використовується i для назви iншого за
призначенням приладу — див. параграф 1.6
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го порту для зв’язку з кожним зi шлюзiв i вносить її у ще один
стовбець бази даних. Крiм того, у таблицi маршрутизацiї ча-
сто використовується стовбець з метрикою шляху до мережi
призначення. Зокрема, метрика необхiдна, якщо таблиця мо-
же пiдтримувати декiлька маршрутiв до однiєї точки призна-
чення, наприклад, основний та альтернативний, який вико-
ристовується при вiдмовi основного. Метрика також активно
використовується протоколами адаптивної маршрутизацiї.

Розглянемо мережу, зображену на рис. 6.19. Вона мiстить
шiсть маршрутизаторiв R1–R6 та одинадцять мереж N1–N11,
одна з яких (N5, 192.168.0.0) призначена для зв’язку роутерiв
мiж собою. Кожний маршрутизатор може вважатися сукупнi-
стю вузлiв, розташованих у рiзних мережах. Як неподiльний
пристрiй вiн не має нi мережевої адреси, нi локальної.

Рис. 6.19. Складена мережа з класовим способом адресацiї

Якщо припустити, що для визначення метрики використо-
вується критерiй найменшої вiдстанi, то таблицi маршрутиза-
цiї, наприклад, для R1 та R2 могли б мати вигляд, наведений
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у табл. 6.12 та табл. 6.13. Верхнi рядки таблиць вiдповiда-
ють безпосередньо приєднаним мережам i при цьому вважає-
ться, що метрика дорiвнює нулю. На практицi iснують також
реалiзацiї маршрутизацiї, коли вiдлiк метрики починається з
одиницi. Останнiй рядок у табл. 6.13 вiдповiдає випадку, коли
пiдтримуються декiлька паралельних маршрутiв.

Таблиця 6.12. Можлива таблиця маршрутизацiї роутера R1 для
мережi на рис. 6.19

Мережа Адреса шлюзу Iнтерфейс Метрика

10.0.0.0 10.0.0.1 10.0.0.1 0
172.16.0.0 172.16.0.1 172.16.0.1 0
192.168.0.0 172.16.0.2 172.16.0.1 1
192.168.1.0 172.16.0.2 172.16.0.1 1
172.31.0.0 172.16.0.2 172.16.0.1 1
203.0.113.0 172.16.0.2 172.16.0.1 2
192.168.22.0 172.16.0.2 172.16.0.1 2
172.26.0.0 172.16.0.2 172.16.0.1 2

192.168.74.0 172.16.0.2 172.16.0.1 2
172.21.0.0 172.16.0.2 172.16.0.1 2

192.168.79.0 172.16.0.2 172.16.0.1 3

Таблиця 6.13. Можлива таблиця маршрутизацiї роутера R2 для
мережi на рис. 6.19

Мережа Адреса шлюзу Iнтерфейс Метрика

172.16.0.0 172.16.0.2 172.16.0.2 0
192.168.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 0
192.168.1.0 192.168.1.1 192.168.1.1 0
172.31.0.0 172.31.0.1 172.31.0.1 0
10.0.0.0 172.16.0.1 172.16.0.2 1

203.0.113.0 192.168.0.2 192.168.0.1 1
192.168.22.0 192.168.0.2 192.168.0.1 1
172.26.0.0 172.31.0.2 172.31.0.1 1

192.168.74.0 172.31.0.3 172.31.0.1 1
172.21.0.0 172.31.0.3 172.31.0.1 1

192.168.79.0 172.31.0.3 172.31.0.1 2
192.168.22.0 172.31.0.3 172.31.0.1 2

Зауважимо, що у табл. 6.12 маршрути у всi мережi, окрiм
безпосередньо приєднаних, проходять через iнтерфейс з адре-
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сою 172.16.0.2 (маршрутизатор R2 ). В цьому випадку вико-
ристовують так званий «маршрут за замовчуванням», що по-
значається в таблицi як «Default» i дозволяє значно скоротити
кiлькiсть записiв. Загалом якщо мережа складається з вели-
кої кiлькостi складових, то внесення до таблицi записiв про
всi можливi мережi призначення спричинило б iстотне зро-
стання її обсягу, що призвело б до ускладнень при збереженнi
та використаннi.

На практицi зазвичай окремi записи створюються лише
для мереж, якi безпосередньо приєднанi до даного хосту та
для мереж, якi розташованi неподалiк i мiстять лише один
маршрутизатор — для мереж у глухих кутах, таких як N1, N3,
N8, N10 та N11 на рис. 6.19. При такому пiдходi пакети, спря-
мованi у вiдсутнi в таблицi маршрутизацiї мережi вiдправля-
ються за маршрутом, описаним у рядку «Default». Зазначимо,
що: 1) використання маршруту за замовчуванням може бути
причиною неоптимальностi деяких маршрутiв; 2) пакет буде
спрямовано Default-маршрутом, навiть якщо адреса отриму-
вача не належить жоднiй з мереж системи.

Можливi таблицi для маршрутизаторiв R2 та R1 з викори-
станням Default-маршруту наведено в табл. 6.15 та табл. 6.14.
Зауважимо, що при цьому маршрут до мережi 192.168.22.0 вiд
R2 буде неоптимальним i пролягатиме через R5 та R6 замiсть
того, щоб використовувати один промiжний роутер R3.

Таблиця 6.14. Можлива таблиця маршрутизацiї роутера R2

(рис. 6.19) з використанням маршруту за замовчуванням
Мережа Адреса шлюзу Iнтерфейс Метрика

172.16.0.0 172.16.0.2 172.16.0.2 0
192.168.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 0
192.168.1.0 192.168.1.1 192.168.1.1 0
172.31.0.0 172.31.0.1 172.31.0.1 0
10.0.0.0 172.16.0.1 172.16.0.2 1

203.0.113.0 192.168.0.2 192.168.0.1 1
172.26.0.0 172.31.0.2 172.31.0.1 1
Default 172.31.0.3 172.31.0.1 –
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Таблиця 6.15. Можлива таблиця маршрутизацiї роутера R1

(рис. 6.19) з використанням маршруту за замовчуванням
Мережа Адреса шлюзу Iнтерфейс Метрика

10.0.0.0 10.0.0.1 10.0.0.1 0
172.16.0.0 172.16.0.1 172.16.0.1 0
Default 172.16.0.2 172.16.0.1 –

Зазвичай у таблицi маршрутизацiї фiгурує адреса мережi
призначення. Проте з певних мiркувань (безпеки, контролю
трафiку тощо) для окремих вузлiв може призначатися спе-
цифiчний маршрут, який вiдрiзняється вiд маршруту до ре-
шти вузлiв з тiєї ж мережi. При цьому в таблицi створюється
окремий запис, який мiстить повну IР-адресу такого хосту та
маршрутну iнформацiю. Наприклад, якщо необхiдно, щоб па-
кети, адресованi вузлу РС1 (192.168.1.56), обов’язково прохо-
дили через R4, то таблиця маршрутизацiї R5 може мiстити
такi рядки:

Мережа Адреса шлюзу Iнтерфейс Метрика
. . .

192.168.1.0 172.31.0.1 172.31.0.3 1
192.168.1.56 172.31.0.2 172.31.0.3 1

. . .

Отже, послiдовнiсть дiй пiд час маршрутизацiя пакета в
мережах з класовою адресацiєю за допомогою таблицi спро-
щено може бути описана так:

1) визначається IР-адреса призначення пакета;
2) послiдовно порiвнюється значення повної IР-адреси з за-
писами у першому стовбцi таблицi маршрутизацiї; при вияв-
леннi збiгу — перехiд до п. 6;
3) використовуючи технiку класiв IР-адрес, визначається но-
мер мережi призначення;
4) порiвнюється номер мережi призначення iз записами у
першому стовбцi таблицi; при виявленнi збiгу — перехiд до
п. 6;
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5) шукається рядок з маршрутом за замовчуванням;
6) адреса шлюзу з вибраного рядка за допомогою протоколу
ARP вiдображається на фiзичну адресу;
7) отриманий пакет та визначена локальна адреса передаю-
ться на iнтерфейс з номером, що розташований у вибраному
рядку.

Як вiдомо, задача маршрутизацiї вирiшується не лише мар-
шрутизаторами, але й кiнцевими вузлами.6 Структура табли-
цi в такому випадку цiлком аналогiчна, проте кiлькiсть запи-
сiв зазвичай iстотно менша: наприклад, для кiнцевого вузла
достатньо вказати лише власну мережу та маршрут за замов-
чуванням. З iншого боку, для цього вузлу необхiдно знати вла-
сну IР-адресу та адресу шлюзу, якi отримуються або статично
(вручну), або за допомогою спецiального протоколу, зокрема
DHCP. Зокрема для вузла РС2 в мережi N8 (172.26.0.0) та-
блиця маршрутизацiї може мати вигляд

Мережа Адреса шлюзу Iнтерфейс Метрика
172.26.0.0 172.26.0.18 172.26.0.18 0
Default 172.26.0.1 172.26.0.18 –

Остання таблиця вiдображає той факт, що всi пакети з вузла
РС2 або не виходять за межi мережi N8, або проходять через
порт 172.26.0.1 маршрутизатора R4.

Якщо в ТСР/IР-мережi використовуються маски, то без
них неможливо визначити мережу спрямування пакета. Тому
в таблицi обов’язково повинен бути ще один стовбець, який
мiстить маску мережi призначення. Сьогоднi маски викори-
стовуються всюди, i тому такий стовбець є завжди.

Припустимо, що вже знайома нам мережа подiлена на скла-
довi з використанням масок — рис. 6.20. Тодi таблицi для
R1 та РС2 могли б мати вигляд, наведений у табл. 6.16 та
табл. 6.17. Для опису маршруту за замовчуванням у стовбцях

6Кожний кiнцевий вузол у складнiй мережi вирiшує задачу маршрути-
зацiї, однак розв’язати завдання поєднання окремих мереж мiж собою
може лише той вузол, який мiстить декiлька мережевих iнтерфейсiв.
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адреси мережi та маски розмiщується величина 0.0.0.0 (див.
останнiй рядок у таблицях). Дiйсно, при накладаннi такої ма-
ски на будь-яку адресу результат буде нульовий.

Рис. 6.20. Складена мережа з адресацiєю за допомогою масок

Таблиця 6.16. Таблиця маршрутизацiї роутера R1 (рис. 6.20)
Мережа Маска Адреса шлюзу Iнтерфейс Метрика

10.1.0.0 255.255.0.0 10.1.0.1 10.1.0.1 0
10.2.0.0 255.255.0.0 10.2.0.1 10.2.0.1 0
0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.0.2 10.2.0.1 –

Таблиця 6.17. Таблиця маршрутизацiї вузла РС2 (рис. 6.20)
Мережа Маска Адреса шлюзу Iнтерфейс Метрика

10.6.0.0 255.255.0.0 10.6.0.18 10.6.0.18 0
0.0.0.0 0.0.0.0 10.6.0.1 10.6.0.18 –

Для роутера R2 вигляд його таблицi наведено в табл. 6.18.
Маршрут за замовчуванням вiдсутнiй, але кiлькiсть записiв
можна зменшити, використовуючи процедуру об’єднання пiд-
мереж. Для мереж 192.168.0.192/26 та 192.168.0.128/26 перед-
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бачено один маршрут, i тому записи для них можна поєдна-
ти, використавши маску меншого розмiру, нiж та, яка засто-
совувалась при видiленнi пiдмереж (255.255.255.128 замiсть
255.255.255.192). Таку процедуру можна провести i з записа-
ми для мереж 10.5.0.0/17 та 10.5.128.0/17 i тодi база даних
маршрутизацiї матиме такий вигляд, як у табл. 6.19.

Таблиця 6.18. Таблиця маршрутизацiї роутера R2 (рис. 6.20)
Мережа Маска Адреса шлюзу Iнтерфейс Метрика

10.2.0.0 255.255.0.0 10.2.0.2 10.2.0.2 0
192.168.0.0 255.255.255.192 192.168.0.1 192.168.0.1 0

10.3.0.0 255.255.0.0 10.3.0.1 10.3.0.1 0
10.4.0.0 255.255.0.0 10.4.0.1 10.4.0.1 0
10.1.0.0 255.255.0.0 10.2.0.1 10.2.0.2 1

192.168.0.192 255.255.255.192 192.168.0.2 192.168.0.1 1
192.168.0.128 255.255.255.192 192.168.0.2 192.168.0.1 1

10.6.0.0 255.255.0.0 10.4.0.2 10.4.0.1 1
10.5.0.0 255.255.128.0 10.4.0.3 10.4.0.1 1

10.5.128.0 255.255.128.0 10.4.0.3 10.4.0.1 1
10.7.0.0 255.255.0.0 10.4.0.3 10.4.0.1 2

Таблиця 6.19. Таблиця маршрутизацiї роутера R2 (рис. 6.20)
пiсля застосування процедури об’єднання пiдмереж

Мережа Маска Адреса шлюзу Iнтерфейс Метрика

10.2.0.0 255.255.0.0 10.2.0.2 10.2.0.2 0
192.168.0.0 255.255.255.192 192.168.0.1 192.168.0.1 0

10.3.0.0 255.255.0.0 10.3.0.1 10.3.0.1 0
10.4.0.0 255.255.0.0 10.4.0.1 10.4.0.1 0
10.1.0.0 255.255.0.0 10.2.0.1 10.2.0.2 1

192.168.0.128 255.255.255.128 192.168.0.2 192.168.0.1 1
10.6.0.0 255.255.0.0 10.4.0.2 10.4.0.1 1
10.5.0.0 255.255.0.0 10.4.0.3 10.4.0.1 1
10.7.0.0 255.255.0.0 10.4.0.3 10.4.0.1 2

Для визначення специфiчного маршруту використовується
маска 255.255.255.255; фрагмент таблицi роутера R5, який за-
безпечує проходження пакетiв, адресованих вузлу РС1, за мар-
шрутом, вiдмiнним вiд маршруту пакетiв, адресованих iншим
вузлам у тiй самiй мережi N4, матиме такий вигляд:
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Мережа Маска Адреса шлюзу Iнтерфейс Метрика
. . .

10.3.0.0 255.255.0.0 10.4.0.1 10.4.0.3 1
10.3.0.56 255.255.255.255 10.4.0.2 10.4.0.3 1

. . .

Узагальнюючи процедуру табличної маршрутизацiї з ви-
користанням масок можна описати таким алгоритмом:

1) визначається IР-адреса призначення пакета;
2) для кожного рядка з таблицi значення маски накладає-
ться на IР-адресу призначення, а отримана величина порiв-
нюється зi вмiстом стовпчика з адресою мережi; за однако-
вих результатiв рядок запам’ятовується; якщо маска вiдпо-
вiдає специфiчному маршруту, то цей рядок обирається для
подальших дiй i здiйснюється перехiд до п. 4;
3) серед всiх запам’ятованих рядкiв обирається той, у якому
маска мiстить найбiльшу кiлькiсть одиниць;
4) адреса шлюзу з обраного рядка за допомогою протоколу
ARP вiдображається на фiзичну адресу;
5) отриманий пакет та визначена локальна адреса переда-
ються на iнтерфейс з номером, який мiститься у вибраному
рядку.

Зауважимо, що внаслiдок накладання маски маршруту за
замовчуванням (0.0.0.0) на будь-яку адресу призначення буде
отримане значення, яке мiститься в стовбцi з адресами мереж
(0.0.0.0). Проте така маска не мiстить жодної одиницi, i тому
вибiр цього маршруту буде здiйснено в останню чергу.

Структура реальних таблиць маршрутизацiї стека ТСР/IР
вiдповiдає спрощенiй структурi наведених таблиць. Однак у
попередньому параграфi при перерахуваннi причин появи за-
писiв не була згадана ще одна: програмне забезпечення стека,
завдяки якому при iнiцiалiзацiї хосту автоматично створює-
ться так звана мiнiмальна таблиця маршрутизацiї. Програм-
не забезпечення, використовуючи iнформацiю про IР-адреси
iнтерфейсiв та маски, створює записи про безпосередньо при-
єднанi мережi, а використовуючи данi про шлюз, — запис про
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маршрут за замовчуванням. Проте на цьому перелiк записiв,
якi з’являються автоматично, не вичерпується. Наприклад, у
стецi ТСР/IР створюються також записи про особливi адреси
(широкомовнi та зворотної петлi) та груповi.

У системах Windows з таблицею маршрутизацiї можна пра-
цювати, використовуючи команду «route». Наприклад, пе-
редивитися таблицю можна за допомогою команди «route
print» (на рис. 6.21 наведено приклад для вузла з адресою
94.45.90.171, який мiститься в мережi з маскою 255.255.254.0
i адресою шлюзу 94.45.90.1).

Рис. 6.21. Приклад результату виконання команди вiдображен-
ня таблицi маршрутизацiї

Таблиця складається з семи рядкiв. Перший вiдповiдає мар-
шруту за замовчуванням, другий — безпосередньо приєдна-
нiй мережi. Третiй рядок вказує, що пакети, адресованi за
власною адресою вузла, необхiдно спрямовувати за адресою
зворотної петлi, так само, як i пакети, призначенi у особли-
ву мережу 127.0.0.0 (п’ятий рядок). Рядки 4 та 7 описують
маршрути для прямої широкомовної адреси класу А та обме-
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жено широкомовної адреси, вiдповiдно. У цьому випадку па-
кети повиннi бути спрямованi у власну мережу вузла. Така
сама доля очiкує i пакети, спрямованi за груповою IР-адресою
(передостаннiй рядок): маска 240.0.0.0 дозволяє вирiзнити всi
адреси з першим октетом вiд 224 до 239, тобто весь дiапазон
адрес класу D.

У реальнiй таблицi маршрутизацiї можуть бути також до-
датковi стовбцi. Зокрема, можуть бути декiлька стовбцiв з
метриками, обчисленими з використанням рiзних критерiїв.
Крiм того, стовбцi можуть бути призначеннi для збереження
iнформацiї, наприклад, щодо часу життя маршруту (динамi-
чнi записи повиннi перiодично поновлюватися аби не бути ви-
даленими з таблицi), причини появи маршруту (адреса вузла,
вiд якого надiйшла вiдповiдна iнформацiя, протокол маршру-
тизацiї), статистики використання маршруту (кiлькiсть паке-
тiв, спрямованих за даним напрямком) тощо. Отже, точний
вигляд таблицi залежить вiд реалiзацiї стека протоколiв i вiд-
рiзнятиметься, наприклад, для програмного маршрутизатора
Microsoft Windows, Unix та апаратного маршрутизатора.

Однак незалежно вiд вигляду таблицi маршрутизацiї по-
виннi вирiшувати головне завдання: за кiнцеву кiлькiсть кро-
кiв забезпечити доправляння пакетiв вiд джерела до отри-
мувача. Для цього щонайменше необхiдно, щоб таблицi були
узгодженi мiж собою i не викликали зациклювання пакетiв.
Припустимо, що для рис. 6.19 таблиця маршрутизацiї роуте-
ра R2 мiстить рядок

Мережа Адреса шлюзу Iнтерфейс Метрика
. . .

192.168.74.0 192.168.0.2 192.168.0.1 2
. . .

а таблиця роутера R3 — рядок

Мережа Адреса шлюзу Iнтерфейс Метрика
. . .

192.168.74.0 192.168.0.1 192.168.0.2 2
. . .
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Тобто маршрутизатор R2 спрямовує пакети в мережу N9 че-
рез R3, а маршрутизатор R3 намагається доправити пакети у
ту саму мережу за допомогою R2. Кожний маршрут окремо
є цiлком дiєздатним, проте разом вони приводять до втрати
пакета, i тому цей випадок у таблицях неприпустимий.

Сучаснi протоколи маршрутизацiї забезпечують узгодже-
нiсть таблиць, однак ця властивiсть не абсолютна. При змi-
нах в мережi можуть виникати перiоди нестабiльної роботи,
викликанi тимчасовою неузгодженiстю таблиць рiзних мар-
шрутизаторiв. Час, необхiдний для поновлення узгодженостi,
називається часом конвергенцiї. Для покращення роботи ме-
режi бажано, щоб вiн набував щонайменших значень.

Якщо бiльш широко розглянути вимоги до адаптивних про-
токолiв, то вони насамперед повиннi бути спроможнi будува-
ти дiєздатнi таблицi маршрутизацiї та постiйно пiдтримувати
вiдповiднiсть мiж цими таблицями i реальною топологiєю ме-
режi, тобто вiдстежувати змiни у її складi. Окрiм того, про-
токоли повиннi забезпечувати рацiональнiсть маршруту, бути
досить простими (не вимагати значних обчислень та iнтенсив-
ного службового трафiку) та збiжними (створюючи узгодженi
таблицi за прийнятний час).

Рис. 6.22. Схематична структура мережi
Iнтернет

Для класифiка-
цiї адаптивних про-
токолiв можна ви-
користати декiлька
ознак. Наприклад,
мережа Iнтернет з
погляду маршрути-
зацiї є дворiвневою
системою (рис. 6.22)
i складається з ве-
ликих мереж з єди-
ним адмiнiстратив-
ним пiдпорядкува-
нням, якi називаються автономними системами й є суку-

350



пностями менших мереж. Кожна автономна система має вла-
сний двобайтовий iдентифiкатор, який треба реєструвати по-
дiбно до IР-адреси чи DNS-iменi. При маршрутизацiї спочатку
визначається автономна система, потiм мережа, а вже потiм
конкретний iнтерфейс.

В межах кожної автономної системи шлях вирiшення зада-
чi маршрутизацiї вибирається адмiнiстрацiєю. Але, якщо при
цьому використовується адаптивний пiдхiд, то вiн реалiзує-
ться за допомогою протоколiв внутрiшньої маршрутизацiї —
RIP, IGRP, OSPF, IS-IS, ES-IS тощо. При цьому в рiзних си-
стемах можуть використовуватися рiзнi протоколи. Мiж со-
бою автономнi системи з’єднуються за допомогою спецiаль-
них маршрутизаторiв — зовнiшнiх шлюзiв, якi розмiщенi на
периферiї системи й обмiнюються iнформацiєю за допомогою
протоколу зовнiшньої маршрутизацiї. Протоколiв зовнiшньої
маршрутизацiї є декiлька (GGP, EGP, BGP), проте одночасно
використовується лише один. На даному етапi це протокол
BGPv4 (Border Gateway Protocol).

Iнший класифiкацiйний пiдхiд — розгляд алгоритмiв, якi
використовуються тим чи iншим протоколом. При такому пiд-
ходi iснують два базових пiдходи створення розподiлених ада-
птивних протоколiв: дистанцiйно-векторний алгоритм та ал-
горитм стану зв’язкiв.

6.8. Дистанцiйно-векторний алгоритм.
Протокол RIP

Дистанцiйно-векторний алгоритм (Distance Vector Algo-
rithms, DVA), або алгоритм Белмана—Форда, передбачає, що
кожний маршрутизатор через всi свої iнтерфейси перiодично
та широкомовно (на канальному та мережевому рiвнях) роз-
силає повiдомлення про адреси всiх вiдомих йому мереж та їх
метрики. Адреса ще називається вектором, метрика — довжи-
ною вектора, або дистанцiєю, а сама розсилка — анонсом мар-
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шруту. Фактично, роутер перiодично розсилає частину своєї
таблицi маршрутизацiї. В свою чергу, отримавши таке повi-
домлення вiд сусiднього роутера, маршрутизатор використо-
вує його для корекцiї власної таблицi. Наприклад, якщо отри-
мане повiдомлення мiстить iнформацiю про невiдому мережу,
то буде створено вiдповiдний запис у таблицi, причому буде
враховано метрику приєднаної мережi, звiдки надiйшло повi-
домлення, а наступним маршрутизатором буде вибрано той,
який надiслав повiдомлення. Таблиця буде змiнена i в тому ви-
падку, якщо надiйшла iнформацiя про маршрут до вже вiдо-
мої мережi, але з меншою метрикою. Через певний час анонс
маршруту та прийом повiдомлень i корекцiя (за необхiдностi)
таблицi повторюються. При такому пiдходi кожний маршру-
тизатор отримує iнформацiю про всi пiдмережi, їх метрики та
можливi маршрути до них.

При появi нової мережi iнформацiя про неї вiд безпосере-
дньо приєднаного маршрутизатора поступово пошириться до
всiх iнших. Вiдстеження зникнення мереж чи маршрутиза-
торiв досягається завдяки контролю строку давнини записiв:
якщо протягом певного часу роутер не отримує повiдомлення
про дiєздатнiсть маршруту, то вiдповiдний запис видаляється.

Чи не основною перевагою даного алгоритму є простота
його реалiзацiї. Проте використання таких протоколiв у ве-
ликих мережах спричинює появу значного за обсягом слу-
жбового трафiку, оскiльки кожний маршрутизатор перiоди-
чно розсилає iнформацiю про кожну пiдмережу. Крiм того,
достатньо повiльно поширюється iнформацiя про мережi, якi
стали недосяжними, оскiльки термiн давнини повинен бути
iстотно бiльшим за перiод розсилки вектора дистанцiй. Також
не завжди вдається коректно визначити конфiгурацiю мере-
жi, оскiльки використовується лише вектор дистанцiї. Отже,
алгоритм найкраще працює у невеликих мережах.

VDA є основою таких протоколiв, як RIP, IGRP, ЕIGRP.
Протокол BGP використовує пiдхiд, який є розвитком дис-
танцiйно-векторного i полягає в тому, що розсилаються адреси
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мереж та рiзноманiтнi характеристики маршруту вiд маршру-
тизатора-вiдправника до вказаної мережi.

Розглянемо детальнiше роботу протоколу RIP (Routing In-
formation Protocol), який був розроблений у 1969 р. для ме-
режi ARPAnet, однак досить широко використовується i до
цього часу7. При обчисленнi метрики в RIP використовується
критерiй найменшої вiдстанi, проте в деяких реалiзацiях дов-
жина вектора множиться на ваговий коефiцiєнт, який визна-
чається пропускною здатнiстю лiнiй зв’язку. На сьогоднi iсну-
ють двi версiї: RIPv1 (описаний у RFC1058, 1988 р.) i RIPv2
(RFC1388, 1993 р. та RFC2453, 1998 р.). Головною вiдмiннiстю
другої версiї є пiдтримка масок, тодi як перша може працюва-
ти лише в мережах з класовим способом адресацiї. Оскiльки
в обох версiях побудова таблиць маршрутизацiї вiдбувається
досить схоже, то розглянемо бiльш простий варiант на при-
кладi мережi, зображеної на рис. 6.19.

Спочатку програмне забезпечення кожного маршрутизато-
ра створює мiнiмальну таблицю, яка враховує лише безпосе-
редньо приєднанi мережi. В нашому випадку, якщо не брати
до уваги записи про широкомовнi та особливi адреси, таблицi
матимуть приблизно такий вигляд:

Мережа Адреса шлюзу Iнтерфейс Метрика
Маршрутизатор R1

10.0.0.0 10.0.0.1 10.0.0.1 0
172.16.0.0 172.16.0.1 172.16.0.1 0

Маршрутизатор R2
172.16.0.0 172.16.0.2 172.16.0.2 0
192.168.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 0
192.168.1.0 192.168.1.1 192.168.1.1 0
172.31.0.0 172.31.0.1 172.31.0.1 0

Маршрутизатор R3
203.0.113.0 203.0.113.1 203.0.113.1 0
192.168.0.0 192.168.0.2 192.168.0.2 0
192.168.22.0 192.168.22.1 192.168.22.1 0

7Наша увага буде зосереджена на протоколi RIP зi стека ТСР/IР, однак
протокол з такою самою назвою та принципом дiї є i в стеку IPX/SPX.
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Маршрутизатор R4
192.168.1.0 192.168.1.2 192.168.1.2 0
172.31.0.0 172.31.0.2 172.31.0.2 0
172.26.0.0 172.26.0.1 172.26.0.1 0

Маршрутизатор R5
172.31.0.0 172.31.0.3 172.31.0.3 0
172.21.0.0 172.21.0.1 172.21.0.1 0

192.168.74.0 192.168.74.1 192.168.74.1 0
Маршрутизатор R6

192.168.74.0 192.168.74.2 192.168.74.2 0
192.168.22.0 192.168.22.2 192.168.22.2 0
192.168.79.0 192.168.79.1 192.168.79.1 0

Далi маршрутизатори широкомовно через всi свої iнтер-
фейси розсилають повiдомлення з даними першого та остан-
нього стовбцiв таблицi. Незважаючи на те, що згiдно з модел-
лю OSI протоколи IР та RIP розташованi на одному рiвнi, по-
вiдомлення останнього буде розмiщене не у полi даних кадра
подiбно до IР-пакета. RIP-повiдомлення вмiщується у полi да-
них UDP-дейтаграми, розмiщеної у полi даних IР-пакета, при
цьому використовується UDP-порт 520. Повертаючись до при-
кладу, зазначимо, що маршрутизатор R3 розiшле своє повi-
домлення у мережах N3 та N7. Оскiльки повiдомлення широ-
комовне, то воно буде отримане i сусiднiми роутерами. Напри-
клад, R2 отримає повiдомлення вiд R1, R3, R4 (двiчi, через
мережi N4 та N6 ) та R5, а R1 — лише вiд R2. Пiсля аналiзу
отриманої iнформацiї в таблицях можуть створюватися новi
записи, причому надiслана метрика буде збiльшена на одини-
цю, у стовбцi iнтерфейс розмiститься IР-адреса порту, який
прийняв пакет, а стовбець з адресою наступного роутера буде
заповнений IР-адресою вiдправника пакета. Якби вся отри-
мана iнформацiя вносилась у таблицi маршрутизацiї, то для
R1 та R2 вони мали б вигляд як у наступнiй таблицi. Для
зручностi рядки в нiй пронумеровано та внесено вказiвку, вiд
якого з маршрутизаторiв отримана iнформацiя використана
для побудови рядка.
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№ Мережа Адреса шлюзу Iнтерфейс Метрика
Маршрутизатор R1

1 10.0.0.0 10.0.0.1 10.0.0.1 0
2 172.16.0.0 172.16.0.1 172.16.0.1 0
3 172.16.0.0 172.16.0.2 172.16.0.1 1 R2
4 192.168.0.0 172.16.0.2 172.16.0.1 1 R2
5 192.168.1.0 172.16.0.2 172.16.0.1 1 R2
6 172.31.0.0 172.16.0.2 172.16.0.1 1 R2

Маршрутизатор R2
7 172.16.0.0 172.16.0.2 172.16.0.2 0
8 192.168.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 0
9 192.168.1.0 192.168.1.1 192.168.1.1 0
10 172.31.0.0 172.31.0.1 172.31.0.1 0
11 10.0.0.0 172.16.0.1 172.16.0.2 1 R1
12 172.16.0.0 172.16.0.1 172.16.0.2 1 R1
13 203.0.113.0 192.168.0.2 192.168.0.1 1 R3
14 192.168.0.0 192.168.0.2 192.168.0.1 1 R3
15 192.168.22.0 192.168.0.2 192.168.0.1 1 R3
16 192.168.1.0 172.31.0.2 172.31.0.1 1 R4
17 172.31.0.0 172.31.0.2 172.31.0.1 1 R4
18 172.26.0.0 172.31.0.2 172.31.0.1 1 R4
19 192.168.1.0 192.168.1.2 192.168.1.1 1 R4
20 172.31.0.0 192.168.1.2 192.168.1.1 1 R4
21 172.26.0.0 192.168.1.2 192.168.1.1 1 R4
22 172.31.0.0 172.31.0.3 172.31.0.1 1 R5
23 172.21.0.0 172.31.0.3 172.31.0.1 1 R5
24 192.168.74.0 172.31.0.3 172.31.0.1 1 R5

В таблицi зроблено припущення, що маршрутизатор R2
отримав повiдомлення вiд R4 через мережу N6 ранiше, нiж
через N4, i тому iнформацiя з першого повiдомлення розта-
шована в рядках 16–18, а з другого — у рядках 19–21.

Як видно, для певних мереж буде iснувати бiльше одно-
го запису. Проте протокол RIP не пiдтримує паралельнi мар-
шрути, i тому не вся отримана iнформацiя буде перетворена
на записи. Зокрема, до таблицi не будуть внесенi данi про:

1) маршрути, що спрямованi в мережi, записи про якi вже
присутнi i мають порiвняно з iснуючими бiльшу метрику. На-
приклад, порiвняння рядкiв 2 та 3 показує, що маршрут в
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мережу N2 (172.16.0.0) запропонований маршрутизатором R2
гiрший, нiж той, який вже був у таблицi роутера R1. Отже,
рядок 3 туди не буде внесено. Подiбнi мiркування пояснюють,
чому в таблицi роутера R2 будуть вiдсутнi рядки 12, 14, 16,
17, 19, 20 та 22. Маршрут з гiршою метрикою може витiснити
маршрут з кращою лише за умови, що повiдомлення про них
надiйшли вiд одного вiдправника, але в рiзний час;

2) маршрути у мережi, записи про якi вже є i мають та-
ку саму метрику. Наприклад, якщо у таблицi вже є рядок 18,
то рядок 21 не буде створено. Загалом порядок надходження
повiдомлень, надiсланих майже одночасно, є досить випадко-
вим, як i те, який з рiвнозначних маршрутiв буде використо-
вуватися;

3) маршрути, метрика яких до збiльшення маршр-тизато-
ром-отримувачем дорiвнювала не менше 15: протокол RIP пiд-
тримує не бiльше 15 переходiв, i тому метрика 16 означає, що
мережа недосяжна. Якщо з такою метрикою надходить повi-
домлення про вiдомий маршрут, то вiдповiдний запис з табли-
цi видаляється. У результатi в кожнiй таблицi маршрутизацiї
залишається лише один запис про кожну мережу.

Таким чином, пiсля першого обмiну повiдомленнями та-
блицi маршрутизацiї роутерiв для мережi на рис. 6.19 будуть
мати вигляд, наведений нижче.

Мережа Адреса шлюзу Iнтерфейс Метрика
Маршрутизатор R1

10.0.0.0 10.0.0.1 10.0.0.1 0
172.16.0.0 172.16.0.1 172.16.0.1 0
192.168.0.0 172.16.0.2 172.16.0.1 1
192.168.1.0 172.16.0.2 172.16.0.1 1
172.31.0.0 172.16.0.2 172.16.0.1 1

Маршрутизатор R2
172.16.0.0 172.16.0.2 172.16.0.2 0
192.168.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 0
192.168.1.0 192.168.1.1 192.168.1.1 0
172.31.0.0 172.31.0.1 172.31.0.1 0
10.0.0.0 172.16.0.1 172.16.0.2 1

203.0.113.0 192.168.0.2 192.168.0.1 1
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192.168.22.0 192.168.0.2 192.168.0.1 1
172.26.0.0 172.31.0.2 172.31.0.1 1
172.21.0.0 172.31.0.3 172.31.0.1 1

192.168.74.0 172.31.0.3 172.31.0.1 1

Маршрутизатор R3
203.0.113.0 203.0.113.1 203.0.113.1 0
192.168.0.0 192.168.0.2 192.168.0.2 0
192.168.22.0 192.168.22.1 192.168.22.1 0
172.16.0.0 192.168.0.1 192.168.0.2 1
192.168.1.0 192.168.0.1 192.168.0.2 1
172.31.0.0 192.168.0.1 192.168.0.2 1

192.168.74.0 192.168.22.2 192.168.22.1 1
192.168.79.0 192.168.22.2 192.168.22.1 1

Маршрутизатор R4
192.168.1.0 192.168.1.2 192.168.1.2 0
172.31.0.0 172.31.0.2 172.31.0.2 0
172.26.0.0 172.26.0.1 172.26.0.1 0
192.168.0.0 172.31.0.1 172.31.0.2 1
172.16.0.0 172.31.0.1 172.31.0.2 1
172.21.0.0 172.31.0.3 172.31.0.2 1

192.168.74.0 172.31.0.3 172.31.0.2 1

Маршрутизатор R5
172.31.0.0 172.31.0.3 172.31.0.3 0
172.21.0.0 172.21.0.1 172.21.0.1 0

192.168.74.0 192.168.74.1 192.168.74.1 0
172.16.0.0 172.31.0.1 172.31.0.3 1
192.168.0.0 172.31.0.1 172.31.0.3 1
192.168.1.0 172.31.0.1 172.31.0.3 1
172.26.0.0 172.31.0.2 172.31.0.3 1

192.168.22.0 192.168.74.2 192.168.74.1 1
192.168.79.0 192.168.74.2 192.168.74.1 1

Маршрутизатор R6
192.168.74.0 192.168.74.2 192.168.74.2 0
192.168.22.0 192.168.22.2 192.168.22.2 0
192.168.79.0 192.168.79.1 192.168.79.1 0
203.0.113.0 192.168.22.1 192.168.22.2 1
192.168.0.0 192.168.22.1 192.168.22.2 1
172.31.0.0 192.168.74.1 192.168.74.2 1
172.21.0.0 192.168.74.1 192.168.74.2 1
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В протоколi RIP прийнято, що перiодичнiсть анонсування
маршрутiв дорiвнює Tma = 30 с. Тому через 30 с маршру-
тизатори широкомовно розiшлють через всi свої iнтерфейси
iнформацiю з першого та останнього стовбцiв вищенаведених
таблиць, причому до повiдомлення ввiйдуть як старi, так i
новi записи. Так само, як i на попередньому кроцi отримана
iнформацiя буде проаналiзована та до таблицi будуть внесенi
необхiднi змiни. Зокрема, для випадку, який розглядається,
таблицi маршрутизаторiв R1 та R2 матимуть такий вигляд:

Мережа Адреса шлюзу Iнтерфейс Метрика
Маршрутизатор R1

10.0.0.0 10.0.0.1 10.0.0.1 0
172.16.0.0 172.16.0.1 172.16.0.1 0
192.168.0.0 172.16.0.2 172.16.0.1 1
192.168.1.0 172.16.0.2 172.16.0.1 1
172.31.0.0 172.16.0.2 172.16.0.1 1
203.0.113.0 172.16.0.2 172.16.0.1 2
192.168.22.0 172.16.0.2 172.16.0.1 2
172.26.0.0 172.16.0.2 172.16.0.1 2

192.168.74.0 172.16.0.2 172.16.0.1 2
172.21.0.0 172.16.0.2 172.16.0.1 2

Маршрутизатор R2
172.16.0.0 172.16.0.2 172.16.0.2 0
192.168.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 0
192.168.1.0 192.168.1.1 192.168.1.1 0
172.31.0.0 172.31.0.1 172.31.0.1 0
10.0.0.0 172.16.0.1 172.16.0.2 1

203.0.113.0 192.168.0.2 192.168.0.1 1
192.168.22.0 192.168.0.2 192.168.0.1 1
172.26.0.0 172.31.0.2 172.31.0.1 1
172.21.0.0 172.31.0.3 172.31.0.1 1

192.168.74.0 172.31.0.3 172.31.0.1 1
192.168.79.0 172.31.0.3 172.31.0.1 2

Для R2 таблиця збiгається з наведеною в табл. 6.13, тобто
вже на другому кроцi використання RIP для цього маршру-
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тизатора була отримана повна таблиця маршрутизацiї. Щодо
R3, то у його таблицi не вистачає лише запису про маршрут
до мережi N11 (192.168.79.0), але вiн з’явиться пiсля насту-
пного обмiну службовими повiдомленнями i таблиця набуде
вигляду, аналогiчного табл. 6.12.

Таким чином, при перiодичному анонсуваннi маршрутiв за
кiнцевий промiжок часу в мережi встановиться коректний ре-
жим маршрутизацiї. При появi нових роутерiв чи пiдмереж
iнформацiя про новi маршрути буде поширюватися вiд без-
посереднiх сусiдiв нових елементiв i незабаром стане вiдомою
всiй мережi. Середнiй час поширення нової iнформацiї при
використаннi RIP становить приблизно Tma ×Nhop/2, де Nhop

— кiлькiсть переходiв мiж найбiльш вiддаленими мережами.
Оскiльки Tma = 30 с, а кiлькiсть промiжних маршрутизаторiв
не може перевищувати 15, то цей час менший 4 хв.

Щодо зникнення маршрутiв, то, як згадувалося ранiше,
для вiдстеження подiбних ситуацiй використовується меха-
нiзм термiну придатностi маршруту. При утвореннi запису
вiн дорiвнюватиме 180 с (в шiсть разiв бiльше за Tma) i по-
новлюватиметься до цiєї величини кожного разу коли знову
надходить повiдомлення з iнформацiєю про даний маршрут.
Середнiй час поширення iнформацiї про вiдмову певного еле-
мента мережi можна оцiнити за допомогою спiввiдношення
5.5× Tma ×Nhop; це приблизно 40 хв, тобто процес проходить
досить повiльно. Згадуване максимально можливе значення
метрики (15) було вибрано досить невеликим саме для того,
щоб зменшити перiоди некоректної роботи маршрутизаторiв.
Водночас це обмежує застосування протоколу RIP лише не
дуже великими мережами. Iншим недолiком цього протоколу
є те, що при вiдмовi мереж можуть виникати маршрутнi пе-
тлi (неузгодженостi в таблицях маршрутизацiї), причому час
їх iснування становить десятки хвилин.

Для запобiгання утворення петель та зменшення часу кон-
вергенцiї можуть використовуватися декiлька спецiальних ме-
тодiв, а саме:
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• зазначення нескiнченної вiдстанi до мережi, яка ста-
ла недоступною: при зникненнi маршруту роутер не перестає
розсилати про нього iнформацiю, а навпаки, вносить його до
свого повiдомлення i встановлює метрику 15. Це дозволяє сусi-
дньому маршрутизатору дiзнатися про недiєздатнiсть певного
запису таблицi не через 180 с, а всього через 30;

• метод розщеплення горизонту : iнформацiя про маршрут
нiколи не передається тому маршрутизатору (в ту мережу),
звiдки вона була отримана. Тобто через рiзнi iнтерфейси роз-
силається повiдомлення, якi вiдрiзняються мiж собою. Такий
пiдхiд, зокрема, захищає вiд утворення маршрутних петель
мiж сусiднiми маршрутизаторами, але не здатний протидiяти
появi петель з трьох i бiльше роутерiв;

• метод тригерних оновлень: при отриманнi маршрутиза-
тором даних про змiну метрики будь-якої мережi, iнформацiя
про змiнений маршрут передається негайно, не чекаючи за-
кiнчення Tma. У багатьох випадках це перешкоджає викори-
станню застарiлої iнформацiї i дозволяє швидко замiнити її
новою;

• метод заморожування змiн: пiсля надходження iнфор-
мацiї про недоступнiсть деякої мережi протягом певного часу
новi данi, якi надходять про цю ж мережу вiдкидаються. Це
перешкоджає отриманню застарiлої iнформацiї про маршрут
вiд тих маршрутизаторiв, якi розташованi далi вiд несправної
мережi i поки ще продовжують передавати застарiлi данi про
її дiєздатнiсть.

Рис. 6.23. Формат повiдомлення RIP. Числа наведено в бiтах

Незалежно вiд версiї протоколу структура RIP-повiдом-
лення однакова — рис. 6.23. Байтове поле Command визна-
чає функцiональне призначення повiдомлення i може набува-
ти значень 1 (запит на отримання iнформацiї) або 2 (вiдпо-
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вiдь). Маршрутизатор, наприклад пiсля завантаження, може
звернутися до сусiдiв з проханням надiслати таблицю мар-
шрутизацiї чи її частину — таке повiдомлення називається
запитом. До вiдповiдей належать перiодичнi розсилки табли-
цi маршрутизацiї, про якi згадувалося, тригернi оновлення та
вiдповiдi на запити. Байт Version мiстить 1 для RIPv1 та 2
для RIPv2. Поле Routing Domain призначалося для iдентифi-
катора RIP-системи (автономної системи), якiй належить да-
не повiдомлення, однак на сьогоднi воно не використовується
i повинно мiстити нульовi бiти. Пiсля цих полiв розташовую-
ться записи маршрутної iнформацiї RIP Entry розмiром 20 Б
кожний. В одному повiдомленнi може бути не бiльше 25 таких
записiв. Структура RIP Entry залежить вiд версiї протоколу
— рис. 6.24.

Рис. 6.24. Формат запису маршрутної iнформацiї для RIPv1 (а),
RIPv2 (б) та сегмента аутентифiкацiї (в). Розмiри полiв вказано

в байтах

Для RIPv1 маршрутний запис мiстить поле типу адреси
AFI (Address Family Identifier), у якому розташовується ве-
личина 2, що означає використання протоколу IР, поле адре-
си мережi призначення або певного хосту IPv4 address та поле
Metric з метрикою маршруту. Решта бiтiв повиннi бути нульо-
вими.

У випадку RIPv2 запис маршрутної iнформацiї трохи скла-
днiший — рис. 6.24,б. Вiн додатково мiстить поле RT (Route
Tag), яке використовується як мiтка для того, щоб розрiзняти
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маршрути, отриманi через RIP, вiд маршрутiв, отриманих вiд
iнших протоколiв маршрутизацiї. Поле маски мережi Subnet
mask та Next hop, де може бути розмiщена адреса наступного
маршрутизатора, якщо вона вiдрiзняється вiд адреси роутера,
який надiслав дане повiдомлення. Останнє поле використо-
вується, якщо маршрутизатори декiлькох автономних систем
пiдключенi до одного фiзичного каналу, а отже, деякi роутери
«чужої» системи фiзично досяжнi безпосередньо, без викори-
стання зовнiшнього шлюзу, який логiчно пiдключений до обох
систем.

Протокол RIPv2 пiдтримує роботу у безпечному режимi,
пiд час якого маршрутизатори обробляють лише повiдомлен-
ня з коректним аутентифiкацiйним кодом. При цьому на мi-
сцi першого iз записiв маршрутної iнформацiї розташовується
спецiальний сегмент аутентифiкацiї — рис. 6.24,в. Вiн почина-
ється з двох байтiв, якi мiстять лише одиничнi бiти (FFFF16),
пiсля чого вказується тип аутентифiкацiї (АТ, Authentication
Type, 2 Б) i 16 Б даних аутентифiкацiї.

6.9. Алгоритм стану зв’язкiв

Алгоритм стану зв’язкiв (Link State Algorithms, LSA), або
алгоритм Дейкстри, або SPF (Shortest Path First) вперше був
використаний в мережi ARPAnet в 1979 р. Вiн передбачає, що
кожний маршрутизатор розсилає iнформацiю про своїх сусi-
дiв, а також про те, з якими мережами вiн безпосередньо з’єд-
наний. Окрiм розсилки своїх повiдомлень, роутер також пере-
силає чужi. Внаслiдок такого iнформацiйного обмiну кожний
маршрутизатор знає повну топологiю зв’язкiв автономної си-
стеми, що дозволяє йому побудувати власну повну таблицю
маршрутизацiї. Для цього мережа представляється у вигля-
дi графа8, вершинами якого є маршрутизатори та мережi, а

8Граф — фундаментальний комбiнаторний елемент, який описується на-
бором об’єктiв (вершин) та набором зв’язкiв мiж ними (ребер).
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ребрами — iнтерфейси маршрутизаторiв. Транзитнi мережi
представляються вершинами з вхiдним та вихiдним ребрами,
для мереж у глухому кутi вершини мають тiльки вхiдне ребро.
Кожне ребро характеризується певним ваговим коефiцiєнтом,
який визначається метрикою даного зв’язку.

Пiсля побудови графа маршрутизатор визначає оптималь-
нi шляхи вiд себе до кожної з мереж (до маршрутизатора,
до якого ця мережа приєднана). Едсгер Вiбе Дейкстра запро-
понував алгоритм пошуку найкоротшої вiдстанi вiд однiєї з
вершин графа до решти. Цей алгоритм i використовується
маршрутизатором при визначеннi оптимального шляху, а йо-
го назва поширилась на весь процес створення таблицi мар-
шрутизацiї.

Алгоритм Дейкстри є iтерацiйним, при його виконаннi всi
вершини графа почергово перебираються та визначаються їх
вiдстанi вiд вершини-джерела. На першому кроцi вершинi-
джерелу призначається вiдстань, рiвна нулю, а також вважа-
ється, що вiдстань для вершин, де закiнчуються ребра, якi
виходять з джерела, дорiвнює ваговому коефiцiєнту вiдповiд-
них ребер. Ця оцiнка вiдстаней є попередньою i надалi во-
на може бути змiнена. Так само попередньо вважається, що
оптимальний шлях до оцiненої вершини проходить через ре-
бро, яке з’єднує її з джерелом. На другому та всiх подаль-
ших кроках дiї такi: 1) серед всiх вершин, для яких розра-
хованi попереднi вiдстанi, вибирається та, для якої ця вiд-
стань мiнiмальна; 2) попереднi вiдстань та шлях для вибраної
вершини (назвемо її вершина-Нео) вважаються остаточними;
3) для вершин, у якi входять ребра з вершини-Нео та для
яких не прийнято остаточне рiшення, оцiнюється попередня
вiдстань: для цього додаються ваговий коефiцiєнт ребра та
вiдстань вибраної вершини; 4) якщо для вершини, яка з’єд-
нана з вершиною-Нео, оцiнка вiдстанi проводилась i ранiше,
то вибирається найменше з двох значень. Причому, якщо мi-
нiмальне число було отримано на цьому кроцi, то попередньо
починає вважатися, що оптимальний шлях повинен проходи-
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ти через вершину-Нео; 5) для вершин, вiдстанi яких ранiше
не оцiнювалися, вважається, що оптимальний шлях повинен
проходити через вершину-Нео. Такi кроки продовжуються до-
ти, поки для всiх вершин не визначаться остаточнi вiдстанi та
оптимальнi шляхи.

Маршрутизатор визначає повний маршрут, проте запам’я-
товує та вносить до таблицi лише адресу наступного мар-
шрутизатора з цього оптимального шляху. Оскiльки всi мар-
шрутизатори використовують однаковий граф, то їх таблицi
є узгодженими.

Повернемося до багатостраждальної, тобто часто згадува-
ної, мережi на рис. 6.19. На рис. 6.25 зображено граф, який
вiдбиває її топологiю (зрештою, як i топологiю мережi на
рис. 6.20). Припустимо, що в мережi використовується ме-
трика, не пов’язана з кiлькiстю транзитних вузлiв, i саме її
вiдображають числа, розташованi бiля ребер графа. Спробу-
ємо розрахувати оптимальнi шляхи вiд вершини, пов’язаної
з маршрутизатором R2, використовуючи алгоритм Дейкстри.
При цьому, для скорочення, вилучемо з графа вершини, по-
в’язанi з мережами у глухих кутах. Це однаково не вплине
на таблицю маршрутизацiї, оскiльки роутери розраховують
шляхи до маршрутизаторiв.

Рис. 6.25. Граф, що вiдповiдає мережi, наведенiй на рис. 6.19
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Крок 1. Вузлу R2 призначається остаточна вiдстань 0, а ву-
злам N2, N4, N5 та N6 — попереднi вiдстанi 3, 1, 5 та 2, вiдпо-
вiдно. Наслiдки наведено на рис. 6.26,а та в наступнiй таблицi.

Вузол Вiдстань Маршрут Данi остаточнi?
R1 – – нi
R2 0 R2 так
R3 – – нi
R4 – – нi
R5 – – нi
R6 – – нi
N2 3 R2–N2 нi
N4 1 R2–N4 нi
N5 5 R2–N5 нi
N6 2 R2–N6 нi
N7 – – нi
N9 – – нi

Крок 2 (рис. 6.26,б). Найменше значення серед попередньо
визначених вiдстаней дорiвнює 1, i тому саме вузол N4 стає
наступним у перелiку тих, шлях до кого визначається оста-
точно. З N4 виходять ребра, спрямованi в R4 та R2. Проте
якщо для R4 вiдстань ранiше не визначалася, i тому попере-
днє значення дорiвнюватиме 1 + 1 = 2, то для R2 остаточне
рiшення вже прийняте.

Вузол Вiдстань Маршрут Данi остаточнi?
R1 – – нi
R2 0 R2 так
R3 – – нi
R4 2 R2–N4–R4 нi
R5 – – нi
R6 – – нi
N2 3 R2–N2 нi
N4 1 R2–N4 так
N5 5 R2–N5 нi
N6 2 R2–N6 нi
N7 – – нi
N9 – – нi
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Рис. 6.26. Приклад використання алгоритму Дейкстри
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Крок 3 (рис. 6.26,в). Рiвноцiнними претендентами на остато-
чний вибiр є N6 та R4, однак ми достатньо довiльно виберемо
N6. З цього вузла виходить ребро, яке закiнчується в R4, але
якщо порахувати можливу вiдстань (2 + 2 = 4) для маршру-
ту R2–N6–R4, то отриманий результат є бiльшим порiвняно з
вже iснуючим варiантом (2). Отже, пропозицiя спiлкуватися
вузлу R4 з джерелом через вузол N6 буде вiдкинута. Щодо
R5, то в цьому випадку оцiнка вiдстанi ще не проводилась, i
тому запропонований попереднiй варiант вiдстанi та маршру-
ту через N6 не викличе негативних емоцiй та вiдторгнення.

Вузол Вiдстань Маршрут Данi остаточнi?
R1 – – нi
R2 0 R2 так
R3 – – нi
R4 2 R2–N4–R4 нi
R5 4 R2–N6–R5 нi
R6 – – нi
N2 3 R2–N2 нi
N4 1 R2–N4 так
N5 5 R2–N5 нi
N6 2 R2–N6 так
N7 – – нi
N9 – – нi

Крок 4 (рис. 6.26,г). Нарештi дiйшла черга i до R4, проте вiн
не з’єднаний з вузлами без остаточно встановленої вiдстанi, i
тому додаткових дiй проводити не треба. У подальших кро-
ках опустимо детальний аналiз причин змiни таблицi i будемо
наводити лише її вигляд.

Вузол Вiдстань Маршрут Данi остаточнi?
R1 – – нi
R2 0 R2 так
R3 – – нi
R4 2 R2–N4–R4 так
R5 4 R2–N6–R5 нi
R6 – – нi
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N2 3 R2–N2 нi
N4 1 R2–N4 так
N5 5 R2–N5 нi
N6 2 R2–N6 так
N7 – – нi
N9 – – нi

Крок 5 (рис. 6.26,д).

Вузол Вiдстань Маршрут Данi остаточнi?
R1 6 R2–N2–R1 нi
R2 0 R2 так
R3 – – нi
R4 2 R2–N4–R4 так
R5 4 R2–N6–R5 нi
R6 – – нi
N2 3 R2–N2 так
N4 1 R2–N4 так
N5 5 R2–N5 нi
N6 2 R2–N6 так
N7 – – нi
N9 – – нi

Крок 6 (рис. 6.26,е).

Вузол Вiдстань Маршрут Данi остаточнi?
R1 6 R2–N2–R1 нi
R2 0 R2 так
R3 – – нi
R4 2 R2–N4–R4 так
R5 4 R2–N6–R5 так
R6 – – нi
N2 3 R2–N2 так
N4 1 R2–N4 так
N5 5 R2–N5 нi
N6 2 R2–N6 так
N7 – – нi
N9 6 R2–N6–R5–N9 нi
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Крок 7 (рис. 6.26,є).

Вузол Вiдстань Маршрут Данi остаточнi?
R1 6 R2–N2–R1 нi
R2 0 R2 так
R3 10 R2–N5–R3 нi
R4 2 R2–N4–R4 так
R5 4 R2–N6–R5 так
R6 – – нi
N2 3 R2–N2 так
N4 1 R2–N4 так
N5 5 R2–N5 так
N6 2 R2–N6 так
N7 – – нi
N9 6 R2–N6–R5–N9 нi

Крок 8 (рис. 6.26,ж).

Вузол Вiдстань Маршрут Данi остаточнi?
R1 6 R2–N2–R1 так
R2 0 R2 так
R3 10 R2–N5–R3 нi
R4 2 R2–N4–R4 так
R5 4 R2–N6–R5 так
R6 – – нi
N2 3 R2–N2 так
N4 1 R2–N4 так
N5 5 R2–N5 так
N6 2 R2–N6 так
N7 – – нi
N9 6 R2–N6–R5–N9 нi

Крок 9 (рис. 6.26,з).

Вузол Вiдстань Маршрут Данi остаточнi?
R1 6 R2–N2–R1 так
R2 0 R2 так
R3 10 R2–N5–R3 нi
R4 2 R2–N4–R4 так
R5 4 R2–N6–R5 так
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R6 8 R2–N6–R5–N9–R6 нi
N2 3 R2–N2 так
N4 1 R2–N4 так
N5 5 R2–N5 так
N6 2 R2–N6 так
N7 – – нi
N9 6 R2–N6–R5–N9 так

Крок 10 (рис. 6.26,и).

Вузол Вiдстань Маршрут Данi остаточнi?
R1 6 R2–N2–R1 так
R2 0 R2 так
R3 10 R2–N5–R3 нi
R4 2 R2–N4–R4 так
R5 4 R2–N6–R5 так
R6 8 R2–N6–R5–N9–R6 так
N2 3 R2–N2 так
N4 1 R2–N4 так
N5 5 R2–N5 так
N6 2 R2–N6 так
N7 11 R2–N6–R5–N9–R6–N7 нi
N9 6 R2–N6–R5–N9 так

Крок 11 (рис. 6.26,i).

Вузол Вiдстань Маршрут Данi остаточнi?
R1 6 R2–N2–R1 так
R2 0 R2 так
R3 10 R2–N5–R3 так
R4 2 R2–N4–R4 так
R5 4 R2–N6–R5 так
R6 8 R2–N6–R5–N9–R6 так
N2 3 R2–N2 так
N4 1 R2–N4 так
N5 5 R2–N5 так
N6 2 R2–N6 так
N7 11 R2–N6–R5–N9–R6–N7 нi
N9 6 R2–N6–R5–N9 так
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Крок 12 (рис. 6.26,ї).

Вузол Вiдстань Маршрут Данi остаточнi?
R1 6 R2–N2–R1 так
R2 0 R2 так
R3 10 R2–N5–R3 так
R4 2 R2–N4–R4 так
R5 4 R2–N6–R5 так
R6 8 R2–N6–R5–N9–R6 так
N2 3 R2–N2 так
N4 1 R2–N4 так
N5 5 R2–N5 так
N6 2 R2–N6 так
N7 11 R2–N6–R5–N9–R6–N7 так
N9 6 R2–N6–R5–N9 так

Зауважимо, що розглянутий варiант є дещо спрощеним:
зазвичай зустрiчається випадок, коли метрика ребра, прове-
деного з вузла Node1 у вузол Node2 вiдрiзняється вiд метрики
ребра, проведеного у протилежний бiк. Зокрема, лiнiя зв’язку
вiд мережi до шлюзу характеризується нульовою метрикою.
Розрахована таблиця оптимальних шляхiв дозволяє отримати
таблицю маршрутизацiї — табл. 6.20.

Таблиця 6.20. Таблиця маршрутизацiї роутера R2 для мережi
на рис. 6.19, отримана за допомогою алгоритму Дейкстри при

використаннi метрик з рис. 6.25
Мережа Адреса шлюзу Iнтерфейс Метрика

172.16.0.0 172.16.0.2 172.16.0.2 3
192.168.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 5
192.168.1.0 192.168.1.1 192.168.1.1 1
172.31.0.0 172.31.0.1 172.31.0.1 2
10.0.0.0 172.16.0.1 172.16.0.2 10

203.0.113.0 192.168.0.2 192.168.0.1 12
192.168.22.0 172.31.0.3 172.31.0.1 11
172.26.0.0 192.168.1.2 192.168.1.1 2

192.168.74.0 172.31.0.3 172.31.0.1 6
172.21.0.0 172.31.0.3 172.31.0.1 6

192.168.79.0 172.31.0.3 172.31.0.1 7
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Для забезпечення можливостi динамiчного реагування на
змiни в мережi сусiднi маршрутизатори перiодично обмiнюю-
ться короткими повiдомленнями, призначеними для перевiр-
ки цiлiсностi зв’язкiв. Бiльшi за розмiрами повiдомлення, якi
детальнiше вiдображають параметри зв’язкiв роутера, надси-
лаються лише у випадку виявлення змiн. Такий пiдхiд дозво-
ляє iстотно зменшити службовий трафiк порiвняно з DVA, де
вiдбувається перiодична розсилка значних обсягiв iнформацiї.

Алгоритм стану зв’язкiв має й iншi переваги. Оскiльки по-
ява повiдомлення зi змiненими параметрами зв’язкiв викли-
кає узгоджену змiну графа всiма маршрутизаторами, то це
iстотно зменшує час конвергенцiй i пiдвищує стiйкiсть мар-
шрутизацiї до змiн топологiй мережi. Протоколи, якi викори-
стовують LSA, можуть паралельно використовувати декiлька
метрик: маршрутизатори працюють з однаковими за структу-
рою графами з рiзними ваговими коефiцiєнтами ребер. При
такому пiдходi можна використовувати альтернативнi мар-
шрути, що дозволяє рiвномiрно розподiлити завантаження.

Основний недолiк алгоритму стану зв’язкiв — необхiднiсть
проведення маршрутизаторами додаткових розрахункiв.

LSA використовується багатьма протоколами, серед яких
OSPF (Open Shortest Path First) зi стека ТСР/IР, IS-IS (Inter-
mediate System to Intermediate System) та ES-IS (End Sys-
tem to Intermediate System) зi стека OSI, NLSP (NetWare
Link Services Protocol) зi стека IPX/SPX та PNNI (Private
Network-to-Network Interface), який використовується в те-
хнологiї АТМ.

6.10. Протокол мiжмережевих керуючих
повiдомлень (ICMP)

Як вiдомо, IР є дейтаграмним протоколом i не забезпечує
обов’язкове доправлення пакетiв адресатам. Втрата IР-пакета
може вiдбутися через неправильнi формат або контрольну
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суму його заголовка, завеликий розмiр поля даних, недося-
жнiсть мережi призначення та низку iнших причин. Очеви-
дно, що iнформування вiдправника про рiзноманiтнi нещаснi
випадки з його пакетами (своєрiдний зворотнiй зв’язок) є до-
сить корисним. Також стек ТСР/IР призначений для побу-
дови мереж рiзноманiтного масштабу, i тому повинен забез-
печити можливiсть дiагностики їх стану. Для вирiшення та-
ких завдань використовується протокол мiжмережевих керу-
ючих повiдомлень (Internet Control Message Protocol, ICMP),
вперше описаний в RFC792 (1981 р.). Перед тим як знищити
IР-пакет, маршрутизатор чи кiнцевий вузол повинен надiсла-
ти адресанту ICMP-повiдомлення про помилку. Окрiм того,
вiдправляючи дiагностичнi ICMP-повiдомлення та аналiзую-
чи отриманi вiдповiдi, можна визначити маршрут та час пе-
редачi даних, оцiнити працездатнiсть мережi тощо.

Незалежно вiд свого типу, IСМР-повiдомлення розмiшує-
ться у полi даних IР-пакета; при цьому сам протокол IСМР
вважається частиною IР. Структуру IСМР-повiдомлення на-
ведено на рис. 6.27.

Рис. 6.27. Загальний формат IСМР-повiдомлення. Числа наве-
дено в бiтах

Поле Туре визначає тип повiдомлення, тобто його функцiо-
нальне призначення; наприклад, Type = 3 означає, що це
повiдомлення про помилку при доправляннi пакета у зв’яз-
ку з недосяжнiстю адресата. Поле Code доповнює попереднє,
уточнюючи мету створення повiдомлення. Наприклад, при
Type = 3, це поле мiститиме 5 при неправильно проведенiй
маршрутизацiї вiд джерела та 2, якщо адресат не пiдтримує
протокол, данi якого розмiщенi у полi отриманого пакета. Дiа-
пазон чисел, якi можуть зустрiтися у полi Code та їх призначе-
ння залежать вiд вмiсту поля Type. В полi Checksum розташо-
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вується контрольна сума всього повiдомлення. Вона обчислю-
ється так само, як контрольна сума заголовка IР-пакета, тоб-
то з використанням методу доповнювальної контрольної суми.
Призначення та структура чотирьох останнiх байтiв заголов-
ка IСМР-повiдомлення залежать вiд його типу, зрештою, як i
вмiст та розмiр поля даних Data.

Загалом вiсiм бiтiв поля Туре можуть набувати 256 рiзних
значень, однак далеко не з кожним з цих чисел пов’язанi той
чи iнший тип IСМР-повiдомлення. Далi будуть розглянутi ли-
ше деякi з повiдомлень, бiльш повну iнформацiю можна отри-
мати, наприклад, за адресою http://www.iana.org/assignments/
icmp-parameters/icmp-parameters.xhtml.

Рис. 6.28. Обмiн луна IСМР-повiдомленнями

Type = 0 та Type = 8. IСМР-повiдомлення з Type = 8 на-
зивається луна-запитом (Echo). Пiсля отримання такого па-
кета хост повинен створити повiдомлення з Type = 0 (луна-
вiдповiдь, Echo Replay) i надiслати його вiдправнику запиту
— рис. 6.28. Успiшне отримання вiдповiдi для iнiцiатора та-
кого обмiну IСМР-повiдомленнями є свiдченням нормально-
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го функцiонування як мережi, так i стека ТСР/IР на вузлi-
адресатi, а самi пакети є засобом монiторингу мережi. Як для
луна-запиту, так i для луна-вiдповiдi поле Code повинно вмi-
щувати нульове значення. У наступних двох байтах IСМР-
заголовка при створеннi запиту розмiщується iдентифiкатор
прикладної програми, яка його надсилає (на одному вузлi де-
кiлька програм можуть одночасно генерувати луна-запити)
— поле Identifier на рис. 6.29,а. Останнi два байти заголовка
(поле Sequence Number) призначенi для порядкового номера
запиту, який створюється даним за стосунком.

Рис. 6.29. Структура чотирьох останнiх байтiв заголовка та поля
даних IСМР-повiдомлення, поле Туре якого мiстить 0 та 8 (а),
3 та 11 (б), 3 (в), 5 (г), 9 (д), 10 (е), 12 (є). Числа наведено в

байтах

При формуваннi луна-вiдповiдi, хост копiює значення полiв
Identifier та Sequence Number з отриманого пакета, що дозво-
ляє початковому вузлу однозначно визначити, на який саме
запит надiйшла вiдповiдь. Так само у поле Data луна-вiдповiдi
копiюється вмiст вiдповiдного поля луна-запиту, яке може мi-
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стити будь-якi данi. Фактично, це поле використовується ли-
ше для перевiрки можливостi проходження по мережi пакетiв
певної довжини.

До складу багатьох операцiйних систем, Windows вклю-
чно, входить утилiта ping.exe, яка призначена для тестуван-
ня досяжностi вiддалених вузлiв i базується на використаннi
луна-запитiв та аналiзi луна-вiдповiдей. В результатi роботи
цiєї утилiти на екранi з’являється затримка мiж надсиланням
запиту та надходженням вiдповiдi — рис. 6.30.

Рис. 6.30. Результат роботи утилiти ping.exe при тестуваннi
досяжностi вузла univ.kiev.ua з однiєї з мереж м. Києва

Використовуючи параметри команди, можна змiнити кiль-
кiсть IСМР-запитiв, якi надсилаються, розмiр поля даних, ма-
ксимальний час очiкування кожної вiдповiдi, а також впли-
нути на вмiст полiв Flags, DSCP та TTL заголовка IР-пакета,
у якому розмiщуватиметься повiдомлення. Можна також ви-
магати, щоб пакет рухався через певнi вузли та проводила-
ся фiксацiя маршруту, тобто iнiцiювати появу у заголовку
опцiй LSRR, SSRR, ТS чи RR. Певне програмне забезпечен-
ня, наприклад деякi файєрволи, з мiркувань безпеки може пе-
рехоплювати луна-запити, перешкоджаючи утворенню луна-
вiдповiдей.

Type = 3. IСМР-повiдомлення такого типу свiдчать про не-
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досяжнiсть адресата (Destination Unrechable) i можуть мiсти-
ти у полi Code числа вiд 0 до 15. Наприклад, у RFC792 пе-
редбачалося, що за умов, коли роутеру невiдомий маршрут
у мережу призначення певного пакета або, коли наступний
роутер вiдомий, але не реагує на ARP-запити, то пакет вiд-
кидається i створюється повiдомлення з Code = 0 (мережа
недосяжна) — рис. 6.31. В свою чергу, IСМР-повiдомлення з
Code = 1 (вузол недосяжний) повинно створюватися маршру-
тизатором, який перебуває в однiй мережi з вузлом призначе-
ння i не може передати останньому пакет через неможливiсть
проведення процедури розрiзнення адрес9.

Рис. 6.31. Можливi мiсця генерацiї IСМР-повiдомлень про
недосяжнiсть адресату

Якщо кiнцевий вузол отримує IР-пакет i при цьому у нього
вiдсутнє програмне забезпечення, здатне обробити данi вiд-
повiдно до значення поля Protocol, то цей хост генерувати-
ме повiдомлення з Code = 2 (протокол недосяжний). Водно-

9Зауважимо, що на сьогоднi рекомендовано замiсть повiдомлень про не-
досяжнiсть мережi використовувати пакети з Code = 1.
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час промiжнi маршрутизатори таке повiдомлення надсилати
не мають права, оскiльки не повиннi аналiзувати поле даних
IР-пакета. Якщо кiнцевий вузол отримує данi, адресованi у
порт (детальнiше див. параграф 7.1), який не вiдповiдає жо-
днiй працюючiй прикладнiй програмi, то буде створено IСМР-
повiдомлення з Code = 3 (порт недосяжний). Повiдомлення з
Code = 4 (рис. 6.32) або Code = 5 формується маршрутизато-
ром за умови, що вiн отримує пакет з DF = 1, але для передачi
його у наступну по маршруту мережу необхiдна фрагментацiя
або пакет з опцiєю SSRR, але наступний вказаний роутер не-
досяжний на канальному рiвнi, вiдповiдно. Решта можливих
значень Code майже не використовуються.

Рис. 6.32. Випадок генерацiї повiдомлення IСМР про завеликий
розмiр пакета

В полi Data IСМР-повiдомлення з Type = 3 розмiщує-
ться повний заголовок та першi 8 Б даних вiдкинутого IР-
пакета, що дозволяє вiдправнику зрозумiти, який саме ву-
зол виявився недосяжним. Чотири останнi байти заголовка
не використовуються (мiстять нульове значення, рис. 6.28,б)
за винятком випадку Code = 4. Тодi згiдно з RFC1191 два
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останнi байти IСМР-заголовка можуть мiстити розмiр пакета,
який не потребує фрагментацiї маршрутизатором-вiдправни-
ком IСМР-повiдомлення (next net maximum transmission unit
(MTU), рис. 6.28,в), що є пiдказкою вiдправнику початкового
IР-пакета як саме слiд зменшити наступний.

Type = 5. IСМР-повiдомлення такого типу називається по-
вiдомленням про переспрямування (Redirect). Воно створю-
ється маршрутизатором за умови, що згiдно з його табли-
цею маршрутизацiї наступний роутер та вiдправник IР-пакета
перебувають в однiй мережi — рис. 6.33. В цьому випадку
вузол-вiдправник мiг безпосередньо передати пакет наступно-
му маршрутизатору, не використовуючи той, який генерує
IСМР-повiдомлення. Така ситуацiя може виникнути, якщо в
мережi розташовано декiлька роутерiв, проте для спрощення
процесу початкової конфiгурацiї вузли за замовчуванням ви-
користовують лише один з них. При генерацiї повiдомлення
про переспрямування IР-пакет, який викликав його появу, не
вiдкидається i маршрутизується звичайним чином.

Рис. 6.33. Поява повiдомлення про переспрямування
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Формат повiдомлення наведено на рис. 6.28,г: чотири остан-
нi байти заголовка вмiщують IР-адресу наступного роутера,
а в полi даних розмiщуються заголовок IР-пакета та початок
його поля даних. Тобто повiдомлення мiстить достатньо даних
для того, щоб зрозумiти, якi пакети i куди треба спрямовува-
ти, i тому пiсля його тримання вузол може створити новий
запис у власнiй таблицi маршрутизацiї.

Передбачено чотири можливих значення поля Code. Отри-
мавши повiдомлення про переспрямування з Code = 0, хост
повинен всi пакети, адресованi в мережу (пiдмережу), де пе-
ребував адресат вихiдного IР-пакета, передавати вказаному
у повiдомленнi роутера (т. зв. переспрямування для мережi).
Повiдомлення з Code = 1 передбачає необхiднiсть передавати
вказаному маршрутизатору пакети лише вузлу, у вiдповiдь
на пакет якому отримане IСМР-повiдомлення (переспряму-
вання для хосту). Повiдомлення з Code = 2 та Code = 3 пе-
редбачають переспрямування для мережi та хосту вiдповiдно,
але лише для пакетiв, якi збiгаються за типом обслуговування
(полем DSCP) з вихiдним. На сьогоднi цi два варiанти вико-
ристовуються рiдко.

Зауважимо, що не всi реалiзацiї стека ТСР/IР за замовчу-
ванням передбачають обробку IСМР-повiдомлень про пере-
спрямування. Наприклад, для операцiйних систем Windows
значення ключа EnableICMPRedirect (гiлка реєстра HKLM
\SYSTEM\CurrentControlSet \Services\Tcpip\Parameters) «0»
означає, що повiдомлення про переспрямування обробляю-
ться, i навпаки, значення «1» — що не обробляються.

Type = 9 та Type = 10. IСМР-повiдомлення, для якого по-
ле Type = «00001001», називається об’явою маршрутизатора
(Router Advertisement). Воно мiстить iнформацiю про адре-
си маршрутизаторiв, якi можуть використовуватися вузлами
як основний шлюз. Вузлу можна вказати декiлька маршру-
тизаторiв за замовчуванням, кожний з яких має свiй рiвень
прiоритету (метрику): при визначеннi маршруту за замовчу-
ванням серед працюючих буде використовуватися той, що має
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найбiльший рiвень (найменшу метрику) — рис. 6.34. Для ав-
томатизацiї цiєї процедури i можуть бути використанi IСМР-
повiдомлення, структура яких наведена на рис. 6.28,д.

Рис. 6.34. Вигляд екранної форми з параметрами основних
шлюзiв в системах Windows

Поле Num Ent (Number Entry) призначене для кiлько-
стi записiв про маршрутизатори, якi мiстяться у даному по-
вiдомленнi. Поле Size Ent — для розмiру кожного iз записiв
у подвiйних словах, для протоколу IPv4 воно мiстить двiйку.
Поле Lifetime мiстить максимальний час в секундах, протя-
гом якого iнформацiя у повiдомленнi є дiйсною. У полi даних
мiститься iнформацiя про роутери: спочатку розташовується
адреса i-го маршрутизатора (Router Address [i]), а потiм його
рiвень прiоритету (Preference Level [i]). IСМР-повiдомлення з
Type = 9 розсилається маршрутизаторами перiодично або пi-
сля отримання вiд вузла IСМР-повiдомлення з Type = 10, яке
називається виявленням маршрутизатора (Router Selection)
— рис. 6.35. Структура останнього досить проста: останнi чо-
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тири байти заголовка нульовi, поле даних вiдсутнє ( рис. 6.28,е).
Використовується це повiдомлення лише для отримання iн-
формацiї про доступнi маршрутизатори. Згiдно з RFC1256
для об’яви маршрутизатора та для виявлення маршрутиза-
тора Code = 0.

Рис. 6.35. Розсилка ICMP-повiдомлень з Туре = 9 та Туре = 10

IСМР-повiдомлення «об’ява маршрутизатора» надсилаєть-
ся за груповою адресою 224.0.0.1 (всi вузли мережi), повiдом-
лення «виявлення маршрутизатора» — за адресою 224.0.0.2
(всi маршрутизатори мережi). Зауважимо, що обмiн такими
повiдомленнями не може вважатися протоколом динамiчної
маршрутизацiї, оскiльки, по-перше, iнформацiя використовує-
ться не роутерами, а лише кiнцевими вузлами для динамiчно-
го конфiгурування; по-друге, маршрутизатори не оголошують
iнформацiю про доступнi їм мережi, а лише повiдомляють про
свою готовнiсть бути основним шлюзом. Проте сукупнiсть цих
повiдомлень називають протоколом IRDP (Internet Router
Discovery Protocol).
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Type = 11. Це повiдомлення про закiнчення часу життя па-
кета (Time Exceeded) може формуватися маршрутизатором,
якщо поле TTL отриманого для переправляння IР-пакета стає
рiвним нулю (при цьому Code = 0) або кiнцевим вузлом, якщо
вiн намагається зiбрати фрагментований пакет i не може до-
чекатися всiх частин (Code = 1). Формат такого повiдомлення
збiгається з наведеним на рис. 6.28,б.

Саме зазначене IСМР-повiдомлення використовують для
роботи утилiти з ОС Windows tracert.exe та pathping.exe,
якi дозволяють простежити маршрут до вiддаленого вузла
та визначити IР-адресу i, за наявностi, доменне iм’я кожного
промiжного маршрутизатора. Для вирiшення такого завдан-
ня надсилається IР-пакет, адресований у точку призначення,
однак зi значенням TTL = 1. IР-протокол найближчого мар-
шрутизатора приймає цей пакет, зменшує значення ТТL на
1, вiдкидає пакет з нульовим часом життя i надсилає вузлу-
вiдправнику IСМР-повiдомлення з Туре = 11 — рис. 6.36,а.
Пiсля отримання цього повiдомлення завдяки аналiзу заго-
ловка IР-пакета, де воно було iнкапсульовано, визначається
IР-адреса найближчого маршрутизатора i розраховується час
руху пакета. Потiм надсилається наступний пакет з тiєю са-
мою адресою призначення, проте з TTL = 2. Цей пакет спро-
можний досягти наступного за найближчим роутера, однак
там час його життя закiнчується, що змушує наступний мар-
шрутизатор надсилати IСМР-повiдомлення, яке, в свою чергу,
«викриває» його адресу — рис. 6.36,б. Послiдовне надсилання
«приречених на знищення» на маршрутi IР-пакетiв повторю-
ється, поки не буде досягнута кiнцева точка.

На рис. 6.37 наведено приклад роботи tracert.exe. Ко-
жний рядок вiдповiдає промiжному маршрутизатору i мiстить
IР-адресу та доменне iм’я його iнтерфейсу, а також час руху
даних (пакет з кожним значенням TTL надсилається тричi).
Використовуючи параметри команди, можна вплинути на ма-
ксимальну кiлькiсть транзитних вузлiв, час очiкування вiдпо-
вiдi, сам маршрут (через опцiю LSRR у заголовку IР-пакета).
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Рис. 6.36. Схема роботи утилiти tracert.exe

Рис. 6.37. Результат роботи утилiти tracert.exe при визначенi
маршруту до вузла univ.kiev.ua з однiєї з мереж м. Києва

Альтернативною утилiтою є pathping.exe, яка може швид-
ше визначати перелiк маршрутизаторiв завдяки тому, що не
обов’язково повинна вiдправляти три пакети з однаковим TTL,
та може задовольнятися однiєю вiдповiддю. Пiсля визначення
всiх транзитних маршрутизаторiв ця утилiта перевiряє ймо-
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вiрнiсть втрати пакетiв для кожного з них, обмiнюючись ве-
ликою кiлькiсть луна-запитiв та луна-вiдповiдей i збираючи
статистику — рис. 6.38.

Рис. 6.38. Результат роботи утилiти pathping.exe при визна-
ченi маршруту до вузла univ.kiev.ua з однiєї з мереж м. Києва

Type = 12. Останнiм типом IСМР-повiдомлення, яке ми роз-
глянемо буде повiдомлення про помилки в заголовку (Parame-
ter Problem). Воно створюється будь-яким хостом при вияв-
леннi помилки у полi заголовка (Code = 0), вiдсутностi необ-
хiдної опцiї (Code = 1) та неправильнiй довжинi всього па-
кета (Code = 2). Структуру останнiх байтiв заголовка та по-
ля даних наведено на рис. 6.28,є, причому поле Pointer при
Code = 0 призначене для номера неправильного байта, а в
рештi випадкiв не використовується. Зауважимо, що 1) тип
помилок, якi виявлятимуться у полях заголовка залежить вiд
розробника стека; 2) в загальному випадку обов’язкових опцiй
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заголовка не iснує, проте вони можуть зустрiчатися в певних
закритих мережах i, наприклад, бути пов’язанi з важливiстю
пакета чи ступенем його конфiденцiйностi.

IСМР-повiдомлення нiколи не генеруються при втратi IР-
пакета, в якому розмiщене iнше IСМР-повiдомлення про по-
милки або спрямованого за широкомовною чи груповою адре-
сами. При обробцi фрагментованого пакета IСМР-повiдомлен-
ня надсилається лише пiсля виявлення першого пошкоджено-
го фрагмента. Крiм того, отримувачем повiдомлення не може
бути промiжний маршрутизатор. Нарештi, протокол IСМР не
забезпечує надiйнiсть IР-мереж, оскiльки IСМР-повiдомлення
не корегують помилки, а лише допомагають пiд час дiагности-
ки несправностей.

6.11. Безкласова мiждоменна
маршрутизацiя (CIDR)

На початкових етапах розвитку мережi Iнтернет викори-
стовувався класовий пiдхiд при розподiлi IР-адрес мiж ко-
ристувачами. Тобто клiєнт звертався до реєстратора адрес i
отримував у користування мережу певного класу. Клас ви-
значався кiлькiстю необхiдних адрес. Надалi клiєнт залежно
вiд своїх потреб мiг роздiляти отримане на пiдмережi з вико-
ристання масок сталої або змiнної довжини. При цьому магi-
стральнi роутери здiйснювали маршрутизацiю мiж мережами,
якi належали певному класу, не маючи жодного уявлення про
їх внутрiшню структуру. Проте такий пiдхiд викликав появу
декiлькох проблем. Розглянемо їх.

Половина адресного простору IРv4 видiлено в 126 мереж
класу А, тобто може використовуватися всього 126 клiєнта-
ми. При цьому кiлькiсть вузлiв у кожнiй з таких мереж пе-
ревищує 16 млн, що занадто багато навiть для найбiльших
провайдерiв. А отже, значна частина адрес класу А не мо-
же бути використана нi самим власником мережi, нi передана
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iншому. Мережа класу В (65 534 адреси) також є завеликою
для бiльшостi провайдерiв, однак саме такi адреснi простори
отримували у користування клiєнти, яким було замало мере-
жi класу С. Нарештi, 254 адреси мережi класу С замало для
провайдера, проте частенько забагато для компанiї, чия ме-
режа складається всього з десятка вузлiв, але яка однаково
отримувала такий сегмент адрес. Тобто класовий пiдхiд до
розподiлу адрес неефективний, i тому став причиною вини-
кнення нестачi адрес.

З iншого боку, кiлькiсть мереж класу С перевищує 2 млн, а
отже, якщо магiстральний маршрутизатор мiститиме у своїй
таблицi записи про кожну з них, то обробка будь-якого пакета
вимагатиме значних розрахункових витрат. Крiм того, ада-
птивна пiдтримка таблиць подiбного розмiру стає причиною
появи величезного обсягу службового трафiку навiть при ви-
користаннi алгоритму стану зв’язкiв. Таким чином, пiдтрим-
ка магiстральними маршрутизаторами класових мереж та їх
ефективна робота є несумiсними подiями.

Якщо при класовому пiдходi клiєнту необхiдно пронумеру-
вати, наприклад, 8000 вузлiв, то вiн може отримати або ме-
режу класу В, або 32 мережi класу С. В першому випадку
фактично буде втрачено бiльше 55 тис. адрес, у другому —
магiстральний маршрутизатор вимушений буде пiдтримува-
ти 32 записи про один маршрут.

Коли кiлькiсть записiв в таблицях почала сягати десяткiв
тисяч, а адресний простiр почав вичерпуватися, то пiдходи
до надання адрес клiєнтам та маршрутизацiї на магiстралях
були переглянутi й з’явилася технологiя безкласової мiждо-
менної маршрутизацiї (CIDR, Classless Inter-Domain Routing,
1993 р.). В цьому випадку пiсля звернення провайдера йо-
му видiляється не клас (або декiлька) адрес, а неперервний
блок послiдовних адрес, розмiр якого максимально наближе-
ний до потреб споживача. Наприклад, для мережi у 8000 ву-
злiв мiг би бути видiлений дiапазон 198.81.32.0−198.81.63.255,
який в таблицi маршрутизацiї описувався б одним рядком
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198.81.32.0/19 (мережа 198.81.32.0, маска 255.255.224.0). На-
далi такий блок може бути роздiлений провайдером на меншi
частини, однак магiстральнi роутери проводитимуть маршру-
тизацiю пакетiв вiдповiдно до декiлькох (у даному прикладi
— 19) старших бiтiв адрес, що належать певному провайдеру,
не знаючи повних адрес мереж отримувачiв. Спiльна части-
на всiх адрес провайдера називається префiксом, а маршру-
тизацiя з використанням цiєї частини — префiксною. Викори-
стання такої технiки iстотно зменшило швидкiсть зростання
кiлькостi записiв у таблицях магiстральних маршрутизаторiв
порiвняно з класовим пiдходом. На сьогоднi як на початку
90-х рокiв ХХ ст. вiдповiднi таблицi мiстять близько 10 тис.
записiв.

Блоки видiляються з тих адрес, якi не були розподiленi
ранiше вiдповiдно до класової технологiї. Розглянемо, як це
можна реалiзувати. Припустимо, що регiональний реєстратор
має у своєму розпорядженнi 119 мереж класу С з адресами
вiд 198.18.13.0 до 198.18.131.0 i спробуємо їх роздiлити на мi-
нiмальну кiлькiсть блокiв.

Незважаючи на те, що адреси мереж розташованi послiдов-
но, їх неможливо об’єднати в єдиний блок. Дiйсно, для адрес
одного блоку повиннi виконуватися двi умови: по-перше, всi
вони повиннi мати однаковий префiкс; по-друге, загальна кiль-
кiсть адрес повинна бути достатньою для того, щоб решта бi-
тiв пробiгали всi можливi значення вiд 00 . . . 00 до 11 . . . 11.
Оскiльки 1310 = 000011012 , а 13110 = 100000112 , то спiльний
префiкс для мереж вiд 198.18.13.0 до 198.18.131.0 займає пер-
шi два октети, але при цьому друга умова не виконується.

Для видiлення окремих блокiв можна скористатися таким
способом. Спочатку вибирається дiапазон, який: а) бiльш ши-
рокий, нiж той, який треба роздiлити; б) мiстить кiлькiсть
адрес, яка дорiвнює цiлому степеню двiйки. Пiсля цього почи-
нається iтеративний процес подiлу дiапазону навпiл, причому
якщо утворена частина: а) не мiстить адрес, якi треба роздi-
лити, то вона вiдкидається з подальшого розгляду; б) склада-
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ється лише з тих адрес, якi роздiляються, то її межi будуть
задавати межi одного з шуканих блокiв; в) мiстить як адреси,
якi слiд роздiлити, так i iншi, то її знову треба роздiлити нав-
пiл. Процес закiнчується, коли з початкового дiапазону вда-
лося видiлити всi частини, повнiстю заповненi адресами, якi
роздiляються.

Рис. 6.39. Iлюстрацiя до розбиття дiапазо-
ну адрес 13− 131 на окремi блоки, позначенi

латинськими лiтерами

Зрозумiло, що
в нашому випад-
ку префiкс за-
кiнчуватиметься
в третьому окте-
тi, тому доста-
тньо визначити,
як можна роздi-
лити адреси вiд
13 до 131. Ви-
хiдний дiапазон,
який мiстить гра-
ничнi значення
та задовольняє
необхiдну умову, простягається вiд 0 до 255 — рис. 6.39. Подi-
ливши його навпiл, помiчаємо, що обидвi частини, вiд 0 до 127
та вiд 128 до 255 мiстять не лише потрiбнi адреси, а отже, їх
обидвi слiд знову дiлити. Одна з новоутворених частин, вiд 0
до 63, отримана в результатi подiлу молодшої половини потре-
бує подальшого дiлення, тодi як iнша, вiд 64 до 127, повнiстю
заповнена адресами, а отже, вказує на те, що iснує неперерв-
ний блок адрес, для якого третiй октет набуває значень вiд
010000002 до 011111112 , тобто префiкс складатиметься з 18
розрядiв (16 з двох перших октетiв i 2 — з третього). Продов-
жуючи процес, отримуємо, що вихiднi адреси можна роздiли-
ти на шiсть блокiв, позначених на рисунку лiтерами вiд а до f,
параметри яких наведено у табл. 6.21. За необхiдностi блоки,
наведенi в табл. 6.21, можна розбити ще на декiлька частин
перед передачею клiєнту.
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Таблиця 6.21. CIDR блоки, якi можна видiлити в дiапазонi
198.18.13.0 − 198.18.131.0

Позначення Адреси Кiлькiсть адрес

а 196.18.13.0/24 256
b 196.18.14.0/23 512
c 196.18.16.0/20 4096
d 196.18.32.0/19 8192
e 196.18.64.0/18 16384
f 196.18.128.0/22 1024

Загалом технологiя CIDR могла б дозволити навiть змен-
шити кiлькiсть записiв у таблицях маршрутизацiї: для цього
необхiдно змiнювати адреси (насамперед класу С), розподiле-
нi згiдно з класовим пiдходом, агрегуючи їх у бiльшi блоки.
Проте власники мереж зазвичай не погоджуються вiд них вiд-
мовлятися, змiнюючи свої адреси на iншi. Певною стимуляцi-
єю процесу витиснення записiв про мережi класу С з таблиць
магiстральних маршрутизаторiв може бути введення оплати
за кожний запис.

Найбiльш ефективно технологiя CIDR могла б використо-
вуватися за умови, що мережi з близькими префiксами роз-
ташовуються по сусiдству i територiально. В такому iдеалiзо-
ваному випадку, наприклад, для визначення континенту роз-
ташування тiєї чи iншої мережi достатньо було б аналiзува-
ти всього три найстаршi бiти. Схожа адресацiя використову-
ється у телефонних мережах. Однак для Iнтернету викори-
стання пiдходу CIDR в глобальних масштабах для адрес IPv4
майже неможливе через те, що класи видiлялися багато в чо-
му випадковим чином i для мереж з близькими адресами ха-
рактерний географiчний розкид. Наприклад, блоки адрес з
першим байтом 183, 184, 185 та 186 були видiленi регiональ-
ним iнтернет-реєстраторам Азiатсько-Тихоокеанського регiо-
ну, Пiвнiчної Америки, Європи i Пiвденної Америки та Кариб-
ського регiону вiдповiдно. Кардинальним шляхом глобально-
го введення CIDR є повна перенумерацiя мереж, для чого не-
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обхiдне тимчасове зупинення роботи Iнтернет, проте така опе-
рацiя вимагає значних матерiальних витрат. Однак навiть ло-
кальне використання технологiї CIDR дозволяє бiльш економ-
но використовувати адресний простiр i спростити магiстраль-
ну маршрутизацiю завдяки об’єднанню маршрутiв.

Регiональнi iнтернет-реєстратори отримували адреси бло-
ками, якi за розмiрами вiдповiдали мережам класу А. В лю-
тому 2011 р. ICANN видiлила п’ять останнiх таких блокiв зi
свого адресного простору: 102.0.0.0/8, 103.0.0.0/8, 104.0.0.0/8,
179.0.0.0/8 та 185.0.0.0/8 отримали AfriNIC, APNIC, ARIN,
LACNIC та RIPE NCC, вiдповiдно.

У квiтнi 2011 р. та вереснi 2012 р. у ARIN та RIPE NCC
вiдповiдно залишилися останнi нерозподiленi блоки /8, пiсля
чого цi органiзацiї перестали видавати адреси на вимогу спо-
живачiв. Кожний дiйсний чи майбутнiй член цих органiза-
цiй може отримати лише один блок IPv4-адрес розмiром 1024
адреси (/22). Єдиним реальним шляхом розв’язання проблеми
вичерпування адрес IPv4 видається перехiд мережi Iнтернет
на використання протоколу IPv6.

6.12. Короткий огляд протоколу IPv6

З розвитком мережi Iнтернет в нiй почала накопичувати-
ся низка проблем. Серед них можна видiлити вже згадувану
нестачу адрес, необхiднiсть передавати мультимедiйнi данi та
трафiк реального часу, потребу забезпечити безпеку iнформа-
цiї тощо. Початковi спроби їх вирiшення базувалися на вве-
деннi нових технологiй (напр., CIDR) та протоколiв до стека
ТСР/IР. Проте на початку 1990-х рокiв стало зрозумiло, що
такi косметичнi засоби не здатнi повнiстю задовольнити всi
вимоги, i тому необхiдно модернiзувати сам протокол, за до-
помогою якого здiйснюється маршрутизацiя, тобто протокол
IР. Нова версiя повинна була забезпечити масштабовувану си-
стему адресацiї, здатну забезпечити пiдтримку мiльярдiв хо-
стiв; пiдвищення швидкостi обробки пакетiв маршрутизато-
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рами; надання гарантiй якостi передачi трафiку; надiйнiсть
системи безпеки iнформацiї; можливiсть спiвiснування старо-
го та нового протоколiв.

Спочатку роботи з модернiзацiї IР проводились декiлько-
ма розробниками, але потiм зусилля були об’єднанi й у вере-
снi 1995 р. новий протокол був прийнятий. Вiн дiстав назву
IPv6, оскiльки версiя 5 ранiше була призначена експеримен-
тальному протоколу передачi мультимедiйних потокiв. У сер-
пнi 1998 р. ряд стандартiв IPv6 було переглянуто. Розглянемо
деякi особливостi цього протоколу.

Адреси IPv6 . Протоколом IPv6 передбачено використання
iндивiдуальних адрес, групових та адрес довiльної розсил-
ки. Напевне, найбiльш очевидною змiною порiвняно з IPv4 є
збiльшення розрядностi мережевої адреси. Адреса IPv6 скла-
дається з 16 Б (128 бiтiв). Отже, загальна кiлькiсть адрес до-
рiвнює

340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 762 211 456,

тобто приблизно по 4.9 · 1028 адрес на кожного з 7 млрд суча-
сних мешканцiв Землi. Це дозволяє розв’язати проблему дефi-
циту адрес навiть при неефективному використаннi адресного
простору. Але головною метою такого збiльшення розрядностi
було прагнення пiдвищити ефективнiсть маршрутизацiї зав-
дяки збiльшенню кiлькостi iєрархiчних рiвнiв адреси. Якщо
для IPv4 iндивiдуальна адреса складається з номерiв мережi
та вузла, то в IPv6-адресi мiститься 4 рiвнi, три з яких вико-
ристовуються для iдентифiкацiї мереж. Подiл адрес на класи
вiдсутнiй.

Змiнився також зовнiшнiй вигляд адрес: було запропонова-
но використовувати замiсть десяткових цифр шiстнадцятковi,
роздiляючи поля з чотирьох цифр (кожнi 2 Б) двокрапкою.
Наприклад:

2001:0DB8:452A:0000:0000:0000:0506:0074.
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Для спрощення запису дозволяється пропускати нулi (не бiль-
ше трьох), якi розташованi на початку кожного чотирисим-
вольного поля:

2001:DB8:452A:0:0:0:506:74.

Послiдовнiсть нульових полiв можна замiнити подвiйною дво-
крапкою:

2001:DB8:452A::506:74,

проте таке скорочення в адресi можна використати лише один
раз. В мережах, де пiдтримуються обидвi версiї протоколу,
адреса IPv4 може входити до складу адреси IPv6. В цьому
випадку молодшi бiти, де i розташовується адреса IPv4, мо-
жуть бути записанi з використанням традицiйної форми, на-
приклад:

::FFFF: 135.2.84.75.

Аналогом звичайної IPv4-адреси є глобальна iндивiдуальна
адреса. ЇЇ формат наведено на рис. 6.40,а. Поле префiксу фор-
мату FP (Format Prefix) завжди мiстить «001» i вказує на те,
що це саме глобальна iндивiдуальна адреса. Фактично, його
вмiст вiдображає той факт, що на даному етапi ICANN видає
для користування адреси лише з дiапазону 2000:: ÷ 3FFF:
FFFF: FFFF: FFFF: FFFF: FFFF: FFFF: FFFF, що стано-
вить 1/8 всього адресного простору. Бiльш коротко цей дiапа-
зон можна записати у виглядi 2000::/3. Поле ТLA (Top-Level
Aggregation) призначене для iдентифiкацiї найбiльших поста-
чальникiв мережевих послуг i мiстить префiкс, який отримує
провайдер вiд регiонального реєстратора. Це поле є певним
аналогом номера автономної системи, i саме воно повинно ви-
користовуватися магiстральними маршрутизаторами. Для об-
меження розмiрiв магiстральних таблиць маршрутизацiї роз-
мiрнiсть поля вибрано порiвняно невеликою — 13 бiтiв. З iншо-
го боку, якщо у майбутньому виникне необхiднiсть збiльшення
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кiлькостi мереж такого рiвня, то ТLA може бути розширене
за рахунок поля Zero, яке поки що зарезервоване та повинно
мiстити нульовi бiти.

Рис. 6.40. Формат деяких адрес IPv6. а — глобальна iндивiду-
альна адреса; б — локальна iндивiдуальна адреса; в — вiдобра-
жена IPv4 адреса; г — групова адреса. Розмiр полiв вказано в

бiтах

Поле NLA (Next-Level Aggregation) повинно нумерувати
мережi середнiх та малих постачальникiв Iнтернет-послуг. По-
ля ТLA та NLA разом утворюють глобальний префiкс мар-
шрутизацiї, який є аналогом номера мережi в IPv4. Їх зна-
чення розподiляються централiзовано (з використанням де-
легування повноважень). Решта частин адреси перебуває у
розпорядженнi клiєнта (органiзацiї).

Поле SLA (Site-Level Aggregation) використовується окре-
мим клiєнтом для адресацiї власних пiдмереж з метою ство-
рення iєрархiчної системи. Оскiльки поле складається з двох
байтiв, тобто можна нумерувати бiльше 60 тис. пiдмереж, то
маски майже перестають бути необхiдними при структуру-
ваннi власного адресного простору.

Розглянута багаторiвнева структура номера мережi дозво-
ляє ефективно використовувати технологiю CIDR: спочатку
вiдбувається маршрутизацiя за префiксом у полi ТLA, при-
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чому магiстральнi роутери для локалiзацiї великого геогра-
фiчного району можуть використовувати лише частину бiтiв
завдяки продуманому розподiлу адресних блокiв; далi мар-
шрутизатори використовують префiкс у полi NLA i, нарештi,
роутери клiєнта при розподiлi iнформацiйних потокiв розгля-
дають лише префiкс SLA. Причому, оскiльки розташування
префiксiв у адресi та їх розмiрнiсть визначенi заздалегiдь, то
для їх видiлення не треба використовувати маски. Фактично,
маски можуть використовуються лише для об’єднання мереж.

Поле iдентифiкатора iнтерфейсу Interface ID є аналогом
номера вузла в IPv4 i дозволяє унiкально iдентифiкувати хост
в межах локальної мережi. Вiдмiннiстю протоколу IPv6 є те,
що iдентифiкатор створюється динамiчно на основi фiзичної
адреси. Наприклад, в мережi Ethernet iдентифiкатор форму-
ється з використанням МАС-адреси. При цьому, щоб пере-
творити 48-бiтову адресу на 64-бiтове поле, посерединi пер-
шої розмiщується 2-байтове поле FFFE16. Наприклад, МАС-
адреса 00:16:FC:DA:A3:E7 буде перетворена на iдентифiкатор
0016:FCFF:FEDA:A3E7. При такому пiдходi, зокрема, вiдпа-
дає необхiднiсть використання протоколу ARP.

Окрiм глобальних, iснують також локальнi iндивiдуальнi
адреси — аналог адрес приватних мереж у IPv4. Вони за-
ймають дiапазон FC00::/7 i мають структуру, наведену на
рис. 6.40,б. Вказiвником на те, що це саме локальна iндивi-
дуальна адреса є поле Prefix, яке завжди мiстить «1111110».
Випадок, коли бiт L мiстить 0, повинен бути визначений у
майбутньому, i тому поки це поле завжди повинно бути оди-
ничним. Вмiст поля Global ID визначається елементами ло-
кальної мережi за допомогою псевдовипадкового алгоритму.
Поле Subnet ID використовується, якщо локальна мережа роз-
дiлена на пiдмережi, у протилежному випадку воно є нульо-
вим. Останнє поле, Interface ID визначається за тими сами-
ми правилами, що i для глобальної унiкальної адреси. Такий
формат був прийнятий у 2005 р. (RFC4193), ранiше, з 1995 р.
(RFC1884) до 2004 р. (RFC3879) для цiєї мети використову-
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вався дiапазон FEC0::/10, адреси з якого надалi були визна-
ченi як застарiлi.

Локальнi iндивiдуальнi адреси не обробляються маршру-
тизаторами, окрiм роутерiв, якi входять до складу локальних
пiдмереж. Роутери також iгнорують ще декiлька типiв iндивi-
дуальних адрес. Наприклад, адреси FE80:: /10 використовую-
ться для автоматичного конфiгурування вузлiв за вiдсутностi
вiдповiдного сервера й є аналогом IPv4-адрес 169.254.0.0/16.
Дiапазон 2001:DB8::/32 зарезервовано для прикладiв у до-
кументацiї. Адреси, розташованi в iнтервалi вiд 2001:10:: до
2001:1F:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF (тобто дiапазон
2001:10::/28), передбачено використовувати для криптографi-
чних хеш-iдентифiкаторiв при програмуваннi на прикладно-
му рiвнi i вони не можуть адресувати певнi хости в мережi
та, вiдповiдно, з’являтися у заголовках пакетiв. Детальнiше
про це можна дiзнатися в RFC4843. За необхiдностi передати
пакет IPv4 через область мережi, яка працює з використан-
ням протоколу IPv6, застосовують вiдображенi IPv4-адреси
(::FFFF:0:0/96), структура яких показана на рис. 6.40,в. Та-
кi адреси обробляються лише прикордонними маршрутиза-
торами. Ранiше також використовувались IPv4-сумiснi IPv6
адреси (::/96), чотири молодших байти яких займали адреси
IPv4, однак зараз вони вважаються застарiлими i не пiдтри-
муються. Нарештi, не маршрутизуються невизначена адреса
::/128 (аналог 0.0.0.0 в IPv4) та адреса зворотньої петлi ::1/128
(127.0.0.1 в IPv4).

Крiм того, декiлька дiапазонiв iндивiдуальних адрес видi-
лено для реалiзацiї рiзних механiзмiв взаємодiї мереж IPv4 та
IPv6. Це, наприклад, 64:FF9B::/96, 2001::/32 та 2002::/16, при
цьому адреси, що їм належать, маршрутизуються.

Адреси довiльної розсилки та iндивiдуальнi адреси мають
однаковий формат i використовують один адресний простiр.
Якщо iндивiдуальна адреса призначається декiльком iнтер-
фейсам, то вона стає адресою довiльної розсилки. Такi адреси
можуть використовуватися, наприклад, якщо у одного вузла
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декiлька iнтерфейсiв, приєднаних до мережi — для IPv4 в та-
кому випадку кожний iнтерфейс повинен отримувати власну
адресу. Iнший можливий випадок — пiдключення пiдмережi
за допомогою декiлькох маршрутизаторiв одночасно; в такому
разi всi цi роутери можуть отримати однакову адресу довiль-
ної розсилки.

Для групових адрес видiлено дiапазон FF00::/8, а їх стру-
ктура показана на рис. 6.40,г. Старший байт завжди мiстить
FF16, молодший бiт поля Fg (Flag) дорiвнює одиницi, якщо
адреса є тимчасовою груповою, або нулю, якщо адреса є по-
стiйною (офiцiйно видiленою) для глобального використан-
ня в мережi Iнтернет. Наступне чотирибiтове поле Sc (Scope)
вказує, наскiльки далеко один вiд одного можуть перебувати
члени групи: наприклад, число 1 означає, що область дiї адре-
си обмежена одним iнтерфейсом, а число E16 — всiєю глобаль-
ною мережею. 14 байтiв поля Group ID вмiщують iдентифiка-
тора групи. Постiйнi груповi адреси призначаються та вiдсте-
жуються ICANN, наприклад, FF02::1 вiдповiдає всiм вузлам
локальної мережi, FF02::2 — всiм маршрутизаторам.

Рис. 6.41. Структура пакета IPv6. Числа вказано в байтах;
n1 . . . nk — цiлi числа

Формат пакета IPv6 . Структуру пакета IPv6 наведено
на рис. 6.41. З метою зменшення обсягу службового трафiку
в цьому протоколi були введенi основний та розширювальнi
заголовки. Основний заголовок має постiйну довжину 40 Б
i розташовується на початку кожного пакета. Розширюваль-
нi заголовки нагадують опцiї заголовка пакета IPv4 i вiдрi-
зняються мiж собою типом службової iнформацiї, яка в них
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розмiщена та довжиною (але при цьому вона повинна бути
кратною 8 Б). Спiльною рисою в них є те, що ця службо-
ва iнформацiя є додатковою i не обов’язково необхiдною для
обробки кожного з пакетiв. Отже, розширювальнi заголовки
з’являються незалежно один вiд одного i далеко не у всiх па-
кетах. Далi у пакетi розташованi данi, якi зазвичай є пакетом
протоколу транспортного рiвня (напр., TCP чи UDP) чи ме-
режевого (напр., ICPM).

Поля основного заголовка та їх розмiр у бiтах вказано на
рис. 6.42,а. Поле версiї протоколу Version завжди повинно мi-
стити «0110». Поле Traffic Class визначає режим обробки паке-
та i складається з пiдполiв DSCP та ECN, якi бiльш детально
розглянутi при описi заголовка пакета IPv4 (параграф 6.5).

Рис. 6.42. Формат основного (а) та розширювального, пов’яза-
ного з фрагментацiєю, (б) заголовкiв пакета IPv6. Числа вказано

в бiтах

Поле мiтки потоку Flow Label заповнюється вузлом-адре-
сантом шляхом генерацiї псевдовипадкового числа. У цьому
випадку потоком вважається послiдовнiсть пакетiв, якi надси-
лаються вiдправником одному адресату i повиннi бути одна-
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ково обробленi маршрутизаторами. Всi пакети з потоку отри-
мують однакову мiтку. Пiсля отримання першого з них мар-
шрутизатор аналiзує розширювальнi заголовки, виконує дiї
вiдповiдно до розташованих в них iнструкцiй та запам’ято-
вує результати обробки. Ключем такого запису є комбiнацiя
адреси вiдправника та мiтки потоку. Наступнi пакети з ти-
ми самими адресою вiдправника та мiткою потоку обробляю-
ться подiбним чином без детального аналiзу усiх полiв заго-
ловкiв. Зазвичай тривалiсть збереження такої iнформацiї не
перевищує 6 с. Якщо пiсля закiнчення термiну пакети з цього
потоку продовжують надходити, то перший з них обробляє-
ться у звичайному режимi i знову запам’ятовується результат.
Таким чином, це поле дозволяє значно спростити процедуру
маршрутизацiї однорiдного потоку пакетiв.

Поле Payload Length мiстить довжину пакета в байтах без
урахування основного заголовка; тобто, якщо у стандартному
пакетi вiдсутнi розширювальнi заголовки, то його поле даних
може складатися з 64 КiБ.

В поле Next Header розмiщується код заголовка, який роз-
ташований безпосередньо за основним. Це може бути або код
розширювального заголовка (табл. 6.22), або, за їх вiдсутно-
стi, код протоколу, чий пакет iнкапсульовано в поле даних
IР-пакета.

Поле Hop Limit вказує на максимальну кiлькiсть транзи-
тних хостiв, через якi може пройти пакет, i його значення
зменшується на одиницю кожним маршрутизатором. Факти-
чно воно є аналогом поля TTL у заголовку пакета IPv4. Поля
Source IP Address та Destination IP Address призначенi для
адрес вiдправника та отримувача.

Розширювальнi заголовки за своєю структурою, як вiдо-
мо, вiдрiзняються один вiд одного. Проте кожний з них почи-
нається з байтового поля Next Header, яке мiстить код або
наступного заголовка, або протоколу, данi якого розмiщенi
в полi Data пакета IPv6. Отже, утворюється структура на
кшталт зв’язаного списку, у якiй поля Next Header вiдiграють
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роль вказiвникiв на наступний елемент. Як приклад структу-
ру одного з розширювальних заголовкiв, Fragment, наведено
на рис. 6.42,б. Поля Reserved та Res зарезервованi i повин-
нi мiстити лише нульовi бiти. В полi Fragment Offset розта-
шовується змiщення даних вiдносно початку нефрагментова-
ного пакета, причому змiщення вказане у 8-байтових блоках
— це поле аналогiчне однойменному в заголовку IPv4-пакета.
Поле M вмiщує 0, якщо даний фрагмент є останнiм (аналог
бiта MF в пакетi IPv4). Нарештi, поле Identification призна-
чене для числа, яке iдентифiкує оригiнальний пакет. Якщо
розширювальних заголовкiв у пакетi декiлька, то рекоменду-
ється розташовувати їх у порядку, що збiгається зi вказаним у
табл. 6.22. Кожний заголовок може використовуватися у паке-
тi лише один раз, за винятком Destination Options, який може
з’явитися двiчi (вдруге пiсля Encapsulating Security Payload).

Таблиця 6.22. Типи розширювальних заголовкiв IPv6
Назва Код Вмiст

Hop-by-Hop
Options

0
Параметри, якi обробляються кожним
транзитним хостом

Destination
Options

60
Параметри, якi обробляються кiнцевим
вузлом

Routing 43
Перелiк вузлiв, через якi повинен пройти
пакет

Fragment 44 Iнформацiя щодо фрагментацiї пакета

Authentication
Header

51
Iнформацiя, яка дозволяє перевiрити
справжнiсть пакета (провести його
аутентифiкацiю)

Encapsulating
Security Payload

50
Параметри, що стосуються шифрування
даних

No Next Header 59
Довжина нульова, вказує, що розташованi
далi данi при маршрутизацiї не
оброблюються

Всi розширювальнi заголовки, окрiм Hop-by-Hop Options
та Routing, обробляються лише кiнцевими вузлами, що зни-
жує завантаження маршрутизаторiв. З iншого боку, можли-
вiсть використання додаткових параметрiв розширює фун-

400



кцiональнiсть протоколу IР i робить його вiдкритим для до-
лучення нових механiзмiв. Наприклад, опцiя jumbo payload у
заголовку Hop-by-Hop Options дозволяє обмiнюватися паке-
тами з даними розмiром до 4294967295 Б, тобто майже 4 ГiБ.
Такi пакети називаються джамбограмою та можуть викори-
стовуватися лише в мережах, побудованих за технологiями з
вiдповiдним розмiром поля даних кадра.

Порiвнюючи заголовки пакетiв IPv4 та IPv6, можемо за-
уважити такi змiни, спрямованi на спрощення роботи мар-
шрутизаторiв:

• не використовується поле IHL, оскiльки основний заголо-
вок має постiйну довжину;

• з основного заголовка видаленi всi поля, що стосуються
фрагментацiї: IPv6 не дозволяє маршрутизаторам проводи-
ти фрагментацiю, покладаючи цi обов’язки на кiнцевi вузли,
а саме: адресант спочатку намагається вiдправити всi данi
в одному пакетi. Якщо мережа не дозволяє використовува-
ти кадри такого розмiру i вузол отримує вiдповiдне ICMP-
повiдомлення10, то вiн фрагментує вихiднi данi, долучає роз-
ширювальний заголовок Fragment i знову надсилає пакет вже
меншого розмiру, тобто вузол динамiчно визначає можливий
розмiр пакета. Операцiя вiдновлення вихiдних даних з фра-
гментiв також виконується кiнцевим вузлом (адресантом);

• зникло поле Header Checksum i вiдповiдно перестала роз-
раховуватися контрольна сума заголовка, оскiльки її перевiр-
ка i перерахунок перед вiдправленням пакета займали досить
багато часу. Ця перевiрка коректностi пакета вважається зай-
вою, оскiльки така операцiя проводиться i на канальному, i
на транспортному рiвнi. Окрiм того, все ширше використову-
ються надiйнi лiнiї зв’язку.

В IPv6 широко використовується маршрутизацiя вiд дже-
рела (розширювальний заголовок Routing), що дозволяє звiль-

10Поряд з IPv6 iснує протокол ICMPv6, формат повiдомлень якого близь-
кий до формату ICMPv4, проте використовуються iншi значення у по-
лях Type та Code — див. RFC4443.
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нити роутери вiд необхiдностi аналiзувати таблицi маршрути-
зацiї.

Таким чином, змiни формату пакета та системи адресацiї
дозволили IPv6 стати швидким, простим та гнучким прото-
колом з величезним адресним простором.

У рядi ОС Windows пiдтримка протоколу IPv6 здiйснює-
ться, починаючи з Windows XP. Причому, якщо в Windows 7
чи Vista цей протокол увiмкнено за замовчуванням, то для
його вмикання в Windows XP необхiдно виконати команду
«ipv6 install».

Контрольнi запитання

1. Якi адреси використовуються у стеку ТСР/IР?
2. Яка адреса iз зазначених є мережевою:
а) МАС-адреса;
б) IР-адреса;
в) DNS-iм’я;
г) номер порту.

3. Якi з наведених IР-адрес належать до класу А, а якi до
класу С? Варiанти адрес:

а) 13.301.15.196;
б) 7.18.235.11;
в) 228.44.13.0;
г) 192.168.240.5;
д) 127.11.118.32;
е) 201.15.48.14.

4. Якi з наведених адрес не можуть бути використанi як
IР-адреси мережевих iнтерфейсiв вузлiв Iнтернету i чому?
Варiанти адрес:

а) 201.15.48.0;
б) 127.11.118.32;
в) 10.255.255.255;
г) 150.150.150.150;
д) 250.250.250.250;
е) 199.11.18.255;
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є) 145.18.255.255.
5. Визначте номер мережi для наведених IР-адрес:
а) 94.45.71.178;
б) 813.45.311.14;
в) 131.145.216.255;
г) 237.11.178.205;
д) 94.45.71.178/18;
е) 94.45.71.178, якщо маска пiдмережi 255.255.224.0;
є) 94.45.71.178, якщо маска пiдмережi 255.255.224.1.

6. Вкажiть, якi адреси широкомовнi:
а) 5.255.255.255;
б) 5.254.255.255;
в) 255.255.255.255;
г) 192.168.18.255;
д) 191.168.18.255.
7. Чому недоцiльно використовувати маску 255.255.255.254?
8. Яку максимальну кiлькiсть пiдмереж можна створити,

маючи у розпорядженнi мережу класу В? Яка при цьому
повинна бути маска?
9. Яка максимальна кiлькiсть вузлiв може бути у пiдмере-

жi, маска якої 255.255.252.0?
10. Яка кiлькiсть вузлiв може бути в мережi 91.202.128.0/22,
що належить Київському нацiональному унiверситету iменi
Тараса Шевченка?
11. Яка маска пiдмережi, якщо IР-адреса вузла 135.87.179.14,
а його номер 0.0.19.14? Скiльки варiантiв вiдповiдi можливi,
якщо для тiєї самої IР-адреси номер вузла дорiвнює 0.0.0.14?
12. Припускаючи, що мережi наукових лабораторiй (рис. 6.6)
призначено адреси, визначенi в табл. 6.7, роздiлiть її за допо-
могою масок на чотири пiдмережi, щонайменше по 60 вузлiв
у кожнiй.
13. Як слiд змiнити розподiл адрес мiж пiдмережами, наве-
дений в табл. 6.9, щоб мережа наукових лабораторiй могла
мiстити бiльше нiж 762 вузли?
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14. Для мережi, зображеної на рис. 6.9, запишiть Ethernet
кадр, який буде надiслано вузлом РС2 для вiдображення IР-
адреси 192.168.5.12. Який вигляд матиме кадр-вiдповiдь?
15. Чому в ARP-повiдомленнi присутнi i поле МТ, i поле
МAL?
16. Якi загальнi характеристики IР-протоколу ви знаєте?
17. Нижче наведено значення деяких полiв заголовкiв IР-
пакетiв. Якi з цих пакетiв утворенi внаслiдок фрагментацiї
бiльших за розмiром?

а) DF = 0; MF = 0; Fragment Offset = 0;
б) DF = 1; MF = 1; Fragment Offset = 0;
в) DF = 0; MF = 0; Fragment Offset = 15316;
г) DF = 0; MF = 1; Fragment Offset = 15316.

18. Чи можна зiбрати з пакетiв, поля заголовкiв яких наве-
дено нижче, один дефрагментований?

а) Identification = 15, MF = 1, Fragment Offset = 15;
Identification = 15, MF = 1, Fragment Offset = 30;
Identification = 15, MF = 0, Fragment Offset = 45;

б) Identification = 15, MF = 1, Fragment Offset = 0;
Identification = 16, MF = 1, Fragment Offset = 185;
Identification = 17, MF = 0, Fragment Offset = 370;

в) Identification = 111, MF = 1, Fragment Offset = 0;
Identification = 111, MF = 1, Fragment Offset = 185;
Identification = 111, MF = 0, Fragment Offset = 300;

г) Identification = 111, MF = 1, Fragment Offset = 0;
Identification = 111, MF = 1, Fragment Offset = 185 ;
Identification = 111, MF = 1, Fragment Offset = 370;

19. Маршрутизатор отримує IР-пакет розмiром 1974 Б. У за-
головку цього пакета присутнi опцiї MTU probe та RR, що пе-
редбачає запис адрес трьох промiжних вузлiв. Пакет мiстить
данi протоколу UDP ,i його необхiдно передати в мережу, по-
будовану за технологiєю Ethernet. Який вигляд можуть мати
поля заголовкiв вихiдного пакета та отриманих у результатi
фрагментацiї?

404



20. У якому випадку мережа може бути працездатною без
використання маршрутизацiї?
21. Якi типи маршрутизацiї ви знаєте?
22. Чи може працювати маршрутизатор, використовуючи ли-
ше маршрут за замовчуванням?
23. При якiй маршрутизацiї, розподiленiй чи централiзова-
нiй, лiнiї зв’язку бiльше завантажуються службовими паке-
тами?
24. Який спосiб маршрутизацiї не потребує передачi в мережi
службової iнформацiї? Варiанти вiдповiдей:

а) маршрутизацiя вiд джерела;
б) лавинна маршрутизацiя;
в) локальна адаптивна маршрутизацiя;
г) статична маршрутизацiя.

25. Якi елементи обов’язково присутнi в таблицi маршрути-
зацiї?
26. Який вигляд може мати таблиця маршрутизацiї роутера
R4 в мережi, зображенiй на рис. 6.19?
27. Чи можна поєднати три останнi записи табл. 6.18 за до-
помогою процедури об’єднання мереж?
28. Який вигляд може мати таблиця маршрутизацiї роутера
R5 для мережi, зображеної на рис. 6.20, якщо з неї вилучити
маршрутизатор R6 та мережу N11?
29. Чи передається в IР-пакетi маска у тих випадках, коли
маршрутизацiя здiйснюється за допомогою масок?
30. Чим вiдрiзняється використання протоколiв внутрiшньої
та зовнiшньої маршрутизацiї?
31. Який вигляд матимуть таблицi маршрутизацiї всiх ро-
утерiв на рис. 6.19 при використаннi протоколу RIP, якщо
пiсля iнiцiалiзацiї мережi анонсування маршрутiв вiдбулося
лише двiчi?
32. Якi iснують методи боротьби з утворенням маршрутних
петель в протоколi RIP?
33. Для чого використовується дистанцiйно-векторний алго-
ритм?
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34. Якi вiдмiнностi мiж дистанцiйно-векторним алгоритмом
та алгоритмом стану зв’язкiв?
35. Чому при використаннi алгоритму стану зв’язкiв службо-
вий трафiк менший, нiж у випадку застосування дистанцiйно-
векторного алгоритму?
36. Користуючись алгоритмом Дейкстри, знайдiть для гра-
фа на рис. 6.43 оптимальнi шляхи вiд вершини R8 до всiх
iнших.

Рис. 6.43. Граф зi зваженими ребрами

37. Вiд чого залежить вмiст поля даних IСМР-повiдомлення
луна-вiдгук?
38. Чому маршрутизатор не може надiслати IСМР-повiдом-
лення з Туре = 11 та Code = 1?
39. Якi з IСМР-повiдомлень з Туре = 3 можуть бути згене-
рованi кiнцевим вузлом а якi маршрутизатором?
40. Однаковi чи рiзнi за типом ICMP-повiдомлення викори-
стовують утилiти ping.exe та pathping.exe?
41. Чим вiдрiзняються класова та префiксна маршрутизацiї?
42. Якi з протоколiв внутрiшньої маршрутизацiї здатнi пiд-
тримувати лише класову маршрутизацiю?
43. Яку iнформацiю мiстять записи таблицi маршрутизацiї
магiстрального роутера мережi Iнтернет? Варiанти вiдповi-
дей:

а) про всi мережi Iнтернету;
б) про деякi мережi Iнтернету;
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в) про деякi мереж та деякi кiнцевi вузли Iнтернету;
г) про мережi класу А;
д) про мережi класiв А, в та С;
е) про мережi, якi приєднанi до iнтерфейсiв даного мар-

шрутизатора.
44. На яку мiнiмальну кiлькiсть CIDR-блокiв можна розбити
клас Е?
45. На яку мiнiмальну кiлькiсть CIDR-блокiв можна було
б розбити 45 мереж класу С з адресами вiд 200.1.55.0 до
200.1.99.0? Який розмiр цих блокiв? Де розмiщенi вiдповiднi
межi? Чиї iнтереси зачепив би процес подiлу даного дiапазо-
ну адрес?
46. Припустимо, що серед мереж класу С з адресами вiд
200.1.55.0 до 200.1.99.0 одна (200.1.74.0) була передана у ко-
ристування клiєнту? Як це вплине на можливий розподiл
CIDR-блокiв? Чи можна буде видiлити блок на 8000 адрес?
47. Який правильний розмiр префiксу блоку IР-адрес, що
слiд видiлити для мережi з 525 вузлiв? Варiанти вiдповiд-
ей:

а) 10 бiтiв;
б) 9 бiтiв;
в) 22 бiти;
г) 23 бiти.

48. Виберiть адреси IPv6 з правильним форматом
а) 255:255:255:255:255:255:255:255;
б) 2001:0DB8:452A:0000:0000:0506:0074;
в) ABBA:ACE:0F:BACE::506:74;
г) 5::4;
д) ::5::4;
е) 2001:11111::506:74;
є) :: .

49. Який формат широкомовних адрес?
50. Який максимальний розмiр поля даних пакета IPv6, що
мiстить частину дейтаграми UDP?
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51. Чому у IPv6 процедура фрагментацiї пакета не виконує-
ться маршрутизаторами? Варiанти вiдповiдей:

а) протоколи транспортного рiвня не повиннi створювати
пакети, розмiр який перевищує 3 кБ;
б) для збiльшення швидкостi роботи роутерiв;
в) передбачається використання лише високошвидкiсних ме-
реж;
г) для зменшення розмiру заголовка пакета.

52. Яке призначення поля Hop Limit в основному заголовку
пакета IPv6?
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7. ОСОБЛИВОСТI МЕРЕЖ
ТСР/IР

7.1. Порти та сокети

На кожному комп’ютерi, який входить до складу мережi,
можуть одночасно виконуватися декiлька програм, якi обмi-
нюються iнформацiєю з iншими вузлами. Бiльше того, з ко-
жною такою мережевою прикладною програмою можуть бу-
ти пов’язанi декiлька процесiв, якi створюють власнi iнфор-
мацiйнi потоки. Проте всi цi процеси обмiну повiдомлення-
ми реалiзуються за допомогою одного мережевого протоколу
IР. Тобто серед задач транспортного рiвня присутнi мульти-
плексування даних, якi надсилаються, та демультиплексува-
ння отриманих. При вирiшеннi першого завдання зазвичай
проводиться сегментацiя, яка, з одного боку, необхiдна через
обмеженiсть розмiрiв пакетiв переважної бiльшостi мереж, а
з iншого, забезпечує можливiсть одночасної роботи декiлькох
програм, наприклад дозволяє скачувати файли паралельно
продивляючись веб-сторiнки. При демультиплексуваннi необ-
хiдно точно визначити, якому з процесiв призначений кожний
отриманий пакет. Однак, якщо мiж двома хостами створено
декiлька iнформацiйних потокiв, то адресна iнформацiя ка-
нального та мережевого рiвнiв (напр., МАС та IР адреси) вiд-
повiдних пакетiв будуть однаковими. Отже, для iдентифiкацiї
кожного з процесiв використовуються спецiальнi транспортнi
адреси. В стеку ТСР/IР зазначенi адреси є числовими, скла-
даються з двох байтiв i називаються портами (або, щоб вiд-
рiзнити їх вiд фiзичних iнтерфейсiв, програмними портами).
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Вiдомо, що задачi транспортного рiвня вирiшуються прото-
колами ТСР та UDP. При цьому кожний з них незалежно ну-
мерує iнформацiйнi потоки, якi обробляє, тобто iснують ТСР
порти та UDP порти. Окремий iнформацiйний потiк обро-
бляється лише одним з протоколiв (рис. 7.1), проте нерiдко
прикладна програма може використовувати обидва. В тако-
му випадку йому можуть призначатися ТСР та UDP порти з
однаковими номерами. Водночас якщо номери ТСР порту та
UDP порту однаковi, то вiдповiднi процеси не обов’язково по-
виннi належати однiй програмi. Вибiр номерiв як ТСР, так i
UDP портiв вiдбувається за однаковим правилами. Регулюва-
нням розподiлу номерiв портiв мiж прикладними програмами
займається пiдроздiл PSO (Protocol Supporting Organization)
органiзацiї ICANN. Порти можуть бути загальновiдомими, за-
реєстрованими та динамiчними.

Рис. 7.1. Схематичне зображення мультиплексування на транс-
портному рiвнi стека ТСР/IР

Загальновiдомi (або призначенi) порти мають номери вiд
0 до 1023. Вони зарезервованi для використання популярни-
ми загальнодоступними службами та програмами, якi зазви-
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чай виконуються на серверах. Наприклад, порти 20 та 21 (як
ТСР, так i UDP) закрiплено для пересилки даних та команд
протоколу FTP вiдповiдно, порти 25 та 110 — за протокола-
ми вiдправлення повiдомлень електронної пошти SMTP та їх
прийому РОР3 вiдповiдно, порт 80 — за службою передачi
гiпертекстових сторiнок HTTP. Клiєнти, призначенi для ро-
боти з сервером певного типу, спрямовують свої запити саме
за такими адресами. Цi порти призначаються централiзовано
й описанi в RFC1700.

Зареєстрованi порти можуть мати номери вiд 1024 до
49151. Певнi програми намагаються завжди використовува-
ти порти з однаковими номерами на всiх вузлах, де вони ви-
конуються, що полегшує процес встановлення зв’язку. Проте
не завжди вони настiльки популярнi, щоб отримати номер iз
загальновiдомого дiапазону. В цьому випадку компанiя або
окремий користувач може зареєструвати вiдповiдний номер
в ICANN, однак заборона (рекомендацiя) не використовувати
цей номер надалi iншими програмами не є настiльки строгою,
як для портiв першого типу. Зареєстрованi номери можуть
бути адресами як вiдправника, так i отримувача.

Динамiчнi (або приватнi) порти мають номери вiд 49152
до 65535. Зазвичай їх отримують програми, якi не мають iн-
ших номерiв, вiд операцiйної системи. Вiдповiдно до назви пi-
сля завершення роботи програми номер звiльняється i може
бути вiдданий iншiй прикладнiй програмi. Загалом цi порти
можуть використовуватися будь-яким процесом з будь-якою
метою. Наприклад, програма, яка використовує зарезервова-
ний порт, може породжувати iншi процеси, якi вже будуть
використовувати динамiчнi. В межах комп’ютера динамiчний
номер повинен бути унiкальним, тобто одночасно може вико-
ристовуватися лише одним процесом, проте на рiзних вузлах
номери портiв навiть рiзних програм можуть збiгатися. За-
звичай клiєнтськi частини загальновiдомих служб (тих самих
HTTP, FTP чи пов’язаних з пересиланням електронної по-
шти) отримують динамiчнi номери при створеннi з’єднання, i
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саме на адресу цих портiв надходять вiдповiдi на записти вiд
серверiв.

Список вiдповiдностi мiж номерами загальновiдомих i за-
реєстрованих портiв та службами зазвичай входить до складу
iнсталяцiйного пакета мережевих операцiйних систем. Напри-
клад, для систем Windows NT i вище, вiн мiститься у файлi
services, який розташовано в папцi %systemroot% \System32
\Drivers \Etc.

Комбiнацiя номера порта та IР-адреси хосту називається
сокетом i дозволяє однозначно iдентифiкувати процес, який
виконується на певному вузлi. Загальноприйнята форма запи-
су сокету — IР-адреса:порт, наприклад 198.51.100.4:80. Пара
сокет вiдправника та сокет отримувача однозначно iдентифi-
кує встановлене з’єднання мiж двома хостами.

Отримати доступ до статистики протоколiв транспортного
рiвня та мережевих з’єднань ТСР/IР у системi Windows мо-
жна за допомогою команди «netstat». Наприклад, щоб вiд-
образити всi поточнi з’єднання з адресами у числовому фор-
матi, використовується опцiя «-n» — рис. 7.2. В першому стов-
пчику вказується тип протоколу, який використовується з’єд-
нанням, у другому та третьому — сокети даного та вiддалено-
го хостiв, в останньому — стан з’єднання (тiльки для ТСР).

Рис. 7.2. Приклад результату виконання команди
«netstat -n»
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Найбiльш поширеними станами є ESTABLISHED, що вiдпо-
вiдає активному з’єднанню; TIME_WAIT для закритого сокету,
який, проте ще буде доступним для пакетiв протягом певно-
го часу (до 2 хв); CLOSE_WAIT для випадку, коли вiддалений
хост вже вимкнувся i сокет очiкує закриття; LISTENING для
серверiв, якi очiкують надходження запитiв; останнi з’єднан-
ня вiдображаються лише за умови використання опцiї «-а».
Детальнiше можливi стани описанi в параграфi 7.4.

7.2. Протокол дейтаграм
користувачiв (UDP)

Протокол дейтаграм користувачiв (User Datagram Protocol,
UDP) розроблений Девiдом Рiдом в 1980 р. i офiцiйно описа-
ний в RFC768. Як можна здогадатись з назви, вiн працює у
дейтаграмному режимi, а отже, не гарантує доправляння iн-
формацiї адресату. Протокольна одиниця даних UDP назива-
ється дейтаграмою i при перемiщеннi по мережi розмiщується
у полi даних IР-пакета. Структуру такої дейтаграми наведе-
но на рис. 7.3,а. Її заголовок складається всього з чотирьох
двобайтових полiв, що вiдображає вiдсутнiсть широких фун-
кцiональних можливостей протоколу.

Рис. 7.3. Структура UDP-дейтаграми (а) та псевдозаголовка
при використаннi протоколiв IPv4 (б) та IPv6 (в). Розмiр полiв

вказано у байтах

413



Поле Source port призначене для розмiщення номера UDP
порту вiдправника. Проте протоколом передбачено необов’яз-
кове використання цього поля: якщо номер порту вiдправника
не вноситься, то першi два байти UDP-дейтаграми повиннi мi-
стити нульовi бiти1. В полi Destination port вказується номер
UDP порту отримувача. Поле Length мiстить сумарну довжи-
ну заголовка та поля даних.

В полi Checksum передбачено розмiщення контрольної су-
ми повiдомлення. Проте тут необхiдно зробити два зауваже-
ння. По-перше, при використаннi протоколу IPv4 розрахову-
вати контрольну суму не обов’язково i допустимим є запов-
нення цього поля нулями. Зазначимо, що в такому випадку
не гарантується цiлiснiсть доправленої iнформацiї. По-друге,
якщо контрольна iнформацiя обчислюється, що, зокрема, обо-
в’язково для IPv6, то використовується метод доповнювальної
контрольної суми, при цьому перед дейтаграмою розмiщує-
ться спецiальний псевдозаголовок, саме поле Checksum вва-
жається нульовим, а в кiнцi розташовуються нульовi бiти у
кiлькостi, необхiднiй для того, щоб сумарна довжина повiдом-
лення була кратна 16 бiтам. Псевдозаголовок мiстить частину
IР-заголовка: IР-адреси вiдправника та отримувача (Source IP
address та Destination IP address), iдентифiкатор UDP прото-
колу 1116 (поля Protocol або Next Header), а також довжину
дейтаграми Length UDP та нульовi байти Zero — рис. 7.3,б,в.
Якщо результатом обчислень є 000016, тодi, щоб можна було
вiдрiзнити такий випадок вiд ситуацiї, коли контрольна послi-
довнiсть не розраховувалась, в Checksum вноситься FFFF16.
Псевдозаголовок (як i доповнювальнi бiти) не передається по
мережi, проте його наявнiсть дозволяє захистити контроль-
ною сумою не лише номери портiв, але й сокети повнiстю.
Зрозумiло, що з мережевого рiвня отримувача до транспорт-
ного повинен надходити не лише вмiст поля даних пакета, але

1Хоча порт з номером 0 i потрапляє до перелiку загальновiдомих, однак
вiн не пов’язаний з певною службою i зарезервований саме для випадкiв,
коли процес-вiдправник не очiкує вiдповiдi.
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й частина IР-заголовка, достатня для вiдтворення псевдоза-
головка, а отже, i перевiрки контрольної суми.

Розмiр поля даних UDP-дейтаграми не може перевищувати
65507 Б для IPv4 та 65427 Б для IPv6 (окрiм джамбограм).

Отримуючи iнформацiйне повiдомлення вiд програми, UDP
споряджає його заголовком i надсилає в мережу. Якщо про-
токольний буфер переповнюється, то данi вiдкидаються. Про-
грами, що використовують цей протокол, зазвичай надсила-
ють данi частинами, якi здатнi розмiститися в однiй дейта-
грамi. За необхiдностi передати великi iнформацiйнi масиви,
їх треба дiлити на частини. Однак UDP не нумерує цi части-
ни — у його заголовку вiдсутнє вiдповiдне поле. Крiм того,
послiдовнiсть надсилання дейтаграм може не збiгатися з по-
слiдовнiстю їх отримання.

Таким чином, UDP є простим протоколом, який реалiзує
лише базовi функцiї транспортного рiвня, не гарантуючи до-
правляння даних та їх цiлiснiсть. З iншого боку, завдяки та-
кiй спрощеностi протокол здатен передавати данi з мiнiмаль-
ними затримками. Тому UDP доцiльно використовувати або
в невеликих надiйних мережах, або у випадках, коли втра-
та невеликої частини даних є меншим недолiком порiвняно
з їх затримкою. Протокол UDP використовується серверами,
якi вiдповiдають на невеликi за розмiрами запити значної
кiлькостi клiєнтiв (напр., при роботi служби DNS, див. пара-
граф 7.6), потоковими мультимедiйними програмами (таки-
ми, як IPTV та VoIP), iнтерактивними онлайн-iграми. Серед
протоколiв, якi використовують UDP, також можна видiли-
ти DHCP (параграф 7.7), RIP (параграф 6.8), SNMP (Simple
Network Management Protocol, протокол монiторингу та ке-
рування мережею) тощо.

7.3. Квитирування

Одним з традицiйних шляхiв пiдвищення надiйностi зв’яз-
ку є пiдтвердження адресатом факту отримання iнформа-
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цiї та її цiлiсностi. Такий пiдхiд називається квитируванням
i використовується переважно у протоколах зi встановлен-
ням зв’язку. При його застосуваннi вiдправник розбиває данi,
нумерує пакети (кадри, сегменти тощо) i для кожної части-
ни очiкує вiд адресата службове повiдомлення про коректне
отримання. Це повiдомлення називається позитивною кви-
танцiєю (positive ACKnowledgment, ACK). Якщо протягом
певного iнтервалу часу (часу очiкування) пiсля вiдправлення
пакета квитанцiя не надходить, то порцiя даних вважається
втраченою i вiдбувається її повторне надсилання. У випадку,
коли адресат виявляє спотворення отриманих даних (неко-
ректнiсть контрольної суми), вiн може надiслати негативну
квитанцiю (Negative ACKnowledgment, NACK), яка безпосе-
редньо вказує вiдправнику на необхiднiсть повторної передачi.
Основними способами квитирування є метод простою джере-
ла та метод ковзного вiкна.

Рис. 7.4. Порядок надсилання пакетiв у методi простою джерела

Метод простою джерела передбачає, що вiдправник над-
силає один пакет, очiкує поки надiйде або ACK, або NACK,
або закiнчиться час очiкування, i лише пiсля цього знову вiд-
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силає данi, вiдправляючи або наступний пакет (у першому
випадку), або той самий (у другому та третьому випадках) —
рис. 7.4. Загалом розглянутий пiдхiд знижує продуктивнiсть
роботи мережi, що особливо вiдчутно при використаннi низь-
кошвидкiсних каналiв зв’язку.

Рис. 7.5. Положення ковзного вiкна шириною w пакетiв в рi-
знi моменти часу. На нижнiй шкалi вказанi моменти часу, яким

вiдповiдають випадки а—в

Метод ковзного вiкна дозволяє досягти бiльшої швидкостi
iнформацiйного обмiну завдяки тому, що вiдправнику дозво-
лено надсилати послiдовно та без отримання квитанцiй бiльше
одного пакета. Розмiр iнформацiйного блоку, який можна так
пересилати, називається шириною вiкна i вiн може вимiрю-
ватися як в байтах, так i в пакетах. Припустимо, що шири-
на вiкна дорiвнює w пакетiв. Тодi одразу пiсля встановлення
зв’язку вiдправник має право передати пакети вiд першого до
w-го. У цьому випадку кажуть, що вiкно займає положення
вiд першого до по w-го пакета — рис. 7.5,а.
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Як тiльки надiйде позитивна квитанцiя на перший пакет,
вiкно зсунеться на одну позицiю (рис. 7.5,б), а вiдправник дi-
стане право надсилати i (w + 1)-й пакет. Наступне пересува-
ння вiкна вiдбудеться пiсля того, як прийде АСК про другий
пакет. Загалом квитанцiї можуть надходити не обов’язково у
тiй послiдовностi, як вiдправлялися пакети, проте вiкно змi-
щуватиметься лише пiсля того, як буде отримана квитанцiя
на пакет з найменшим номером, що у ньому перебуває. При
отриманнi NACK або перевищеннi часу очiкування ACK для
певного пакета, вiн надсилається повторно.

Таким чином, якщо вiкно займає позицiю вiд пакета з но-
мером (n + 1) до пакета (n + w) — рис. 7.5,в, то це означає,
що: а) пакети вiд першого до n-го успiшно доправленi; б) па-
кети вiд (n + 1)-го до (n + w)-го або надiсланi, або нi, однак
нiщо не заважає вiдправнику це зробити. Щодо позитивних
квитанцiй, то на деякi з пакетiв цього дiапазони вони вже мо-
жуть бути отриманi, проте на (n+ 1)-й пакет ACK ще точно
не надiйшла; в) пакети починаючи з номера (n + w + 1) не
вiдправленi, i поки не можуть бути вiдправленi.

Основними параметрами, якi впливають на ефективнiсть
передачi даних, є розмiр вiкна та час очiкування. Наприклад,
у надiйних мережах доцiльно використовувати ширше вiкно.
Iснують версiї методу, де передбачена адаптивна змiна розмi-
ру вiкна залежно вiд стану мережi. При такому пiдходi звер-
тається увага на перевантаження вузла призначення, надхо-
дження дублiкатiв квитанцiй тощо. У деяких реалiзацiях до-
зволяється надсилати квитанцiї не на кожний пакет, а лише
на останнiй з групи успiшно прийнятих, тобто використовую-
ться груповi квитанцiї. Серед недолiкiв методу ковзного вiкна
можна видiлити необхiднiсть вiдстежувати велику кiлькiсть
параметрiв (напр., час вiдправки кожного пакета з вiкна) та
зберiгати у буферi всi кадри, для яких ще не отриманi АСК.

Iснують варiанти квитирування, коли вважається що «вiд-
сутнiсть новин — це добра новина», i використовуються лише
негативнi квитанцiї (iндивiдуальнi чи груповi).
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7.4. Протокол керування
передачею (ТСР)

У травнi 1974 р. Роберт Елiот Кан та Вiнтон Грей Серф
опублiкували роботу пiд назвою «A Protocol for Packet Network
Intercommunication», присвячену опису протоколу взаємодiї
пакетних мереж. Центральне положення у цiй моделi було ви-
дiлено Transmission Control Program, яка згодом була роздiле-
на на двi частини — Transmission Control Protocol та Internet
Protocol.

Рис. 7.6. Нумерацiя байтiв у вихiдному буферi ТСР. Iнтервал
вiд (N + 1)-го до (N +MSS)-го байтiв це максимальний обсяг

даних, якi можуть бути переданi в одному сегментi

Протокол керування передачею передбачає створення ло-
гiчного з’єднання для кожної пари взаємодiючих вузлiв, обо-
в’язкове використання контрольної суми та застосування ме-
тоду ковзного вiкна, що дозволяє надiйно передавати iнфор-
мацiю. Мультиплексування та демультиплексування вiдбува-
ється з використанням пар сокетiв, для кожного з портiв про-
токол пiдтримує два буфери: вхiдний та вихiдний. У вихiдно-
му розмiщуються данi, отриманi для передачi в мережу вiд
протоколiв бiльш високого рiвня. ТСР передбачає нумерацiю
байтiв, якi передаються в межах з’єднання. Для цього при
утвореннi буфера випадковим чином вибирається 4-байтове
випадкове число (ISN, Initial Sequence Number), пiсля чого
вважається, що номер першого байта на одиницю бiльший,
нiж ISN — рис. 7.6. Протокольна одиниця даних ТСР iсто-
рично називається сегментом, при її утвореннi з вихiдного
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буфера вибирається неперервна послiдовнiсть байтiв, допов-
нюється службовою iнформацiєю i передається на мережевий
рiвень, де вона розмiщується у полi даних IР-пакета.

Рис. 7.7. Поля заголовка сегмента ТСР. Числа вказано в бiтах

Рис. 7.8. Структура бiтового поля
Control bits

Структуру заголов-
ка ТСР-сегмента наве-
дено на рис. 7.7. По-
ля Source port та Desti-
nation рort призначенi
для розмiщення номе-
ра ТСP порту вiдправника та отримувача, вiдповiдно. Подi-
бно до заголовка IР-пакета, заголовок ТСР-сегмента може ма-
ти рiзну довжину через наявнiсть поля Options непостiйного
розмiру. Для визначення розташування межi мiж заголовком
i даними використовується поле Data offset. В ньому розмi-
щується довжина заголовка (або, що те саме, змiщення даних
вiдносно початку ТСР-сегмента) у подвiйних словах; можливi
значення поля лежать у дiапазонi вiд 5 до 15, що вiдповiдає
заголовку вiд 20 до 60 Б, вiдповiдно. Поле Zero зарезервовано
i повинно мiстити «000». Структуру бiтового поля Control bits
показана на рис. 7.8, кожне з його пiдполiв може мати одини-
чне значення за певних умов, якi розглянутi далi. В ТСР роз-
мiр ковзного вiкна вимiрюється в байтах, i в полi Window Size
вiдправник пакета вказує отримувачу, яку кiлькiсть iнформа-
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цiї той може надiслати у зворотному напрямку без отримання
квитанцiї.

Величина, яка розмiщується у полi Checksum розраховує-
ться аналогiчно UDP протоколу: перед пакетом розташовує-
ться псевдозаголовок, який надалi не буде передаватися по ме-
режi, i обчислюється доповнювальна контрольна сума. Стру-
ктура псевдозаголовка спiвпадає з наведеною на рис. 7.3,б,в,
проте замiсть довжини UDP-дейтаграми вказується довжина
ТСР-сегмента, а у полi Protocol (Next Header) використовує-
ться iдентифiкатор ТСP протоколу (0616).

Рис. 7.9. Послiдовнiсть обмiну пакетами у протоколi ТСР при
встановленнi зв’язку. Використанi величина WS та MSS не сто-

суються конкретної технологiї створення мережi

Перед передачею даних, як це завжди вiдбувається при
використаннi логiчного з’єднання, проходить процедура вста-
новлення зв’язку. Для цього вузол-iнiцiатор iнформацiйно-
го обмiну (напр., клiєнт), надсилає сегмент без даних, але у
якому встановлено контрольний бiт SYN (SYN = 1), а поле
Sequence number мiстить ISNK даних у його вихiдному буфе-
рi — рис. 7.9. При цьому у Window size розташовується розмiр
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у байтах ковзного вiкна, яке може використовувати адресат
(напр., сервер) при передачi своєї iнформацiї iнiцiатору. Ця ве-
личина залежить вiд обсягу вiльного мiсця у вхiдному буферi,
завантаженостi протоколу бiльш високого рiвня та процесора
в цiлому тощо. Крiм того, цей пакет може мiстить iнформа-
цiю про максимальний розмiр даних (MSS, Maximum Segment
Size), якi даний вузол хоче отримувати в одному сегментi.

На практицi MSS залежить вiд технологiї канального рiв-
ня, яка застосовується у мережi i обчислюється як рiзниця
мiж максимальним розмiром поля даних кадра та мiнiмальни-
ми розмiрами заголовкiв IР-пакета та ТСР-сегмента. Напри-
клад, якщо використовуються кадри Ethernet II та протокол
IPv4, то MMS = 1500− 20− 20 = 1460 Б. Крiм того, величину
MMS можна змiнювати засобами операцiйної системи. Iнфор-
мацiя про MMS передається за допомогою поля Options, що
описано далi.

Звернемося до iнформацiї, яку дозволяє вiдобразити ко-
манда «netstat» (див. параграф 7.1). Одразу пiсля створен-
ня вихiдного буфера з’єднання (порт) ТСР на вузлi-iнiцiаторi
перебуває у невизначеному станi CLOSED, а пiсля вiдправлен-
ня описаного сегмента воно переходить у стан SYN-SENT. Для
того, щоб сервер мiг сприйняти такий сегмент, його порт-
отримувач повинен бути вiдкритим, тобто перебувати у станi
LISTEN. Тобто ТСР приймає та обробляє пакети, адресованi у
цей порт. Пiсля отримання iнiцiалiзуючого сегмента на серверi
створюються буфери для даного з’єднання, запам’ятовуються
надiсланi параметри та вибирається ISNC для даних, якi бу-
дуть передаватися у напрямку клiєнта. Для пiдтвердження
встановлення з’єднання клiєнт—сервер створюється сегмент
без даних, проте у якого бiт ASK = 1, а поле Acknowledgment
number мiстить значення (ISNK + 1), тобто номер першого
байта у вихiдному буферi клiєнта, який одночасно є номером
байта, що очiкується сервером.

Загалом бiт ASK повинен бути встановлений у всiх сегмен-
тах, окрiм тих, що iнiцiюють зв’язок. ТСР пiдтримує дупле-
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ксний режим обмiну iнформацiєю i для того, щоб встанови-
ти з’єднання сервер—клiєнт у заголовку того самого сегмента
встановлюється бiт SYN, в полi Sequence number розмiшується
ISNC i вказується розмiр вiкна, яким може користуватися
клiєнт. В загальному випадку розмiр ковзного вiкна серве-
ра та клiєнта можуть бути рiзними. Крiм того, сервер вказує
власнi пропозицiї щодо MSS. Пiсля вiдсилання цього сегмента
ТСР з’єднання на серверi переходить у стан SYN-RECEIVED.

Пiсля того, як повiдомлення отримується клiєнтом, з’єд-
нання клiєнт—сервер вважається встановленим (переходить у
стан ESTABLISHED), а данi в цьому напрямку можуть переда-
ватися. Однак клiєнт повинен також надiслати пiдтвердже-
ння встановлення iнiцiйованого сервером з’єднання сервер-
клiєнт, тобто сегмент з встановленим бiтом ASK та значен-
ням (ISNC + 1) в полi Acknowledgment number. Одночасно
цей сегмент може мiстити данi, отриманi транспортним рiв-
нем для передачi в мережу. Пiсля його отримання ТСР з’єд-
нання на серверi переходить у стан ESTABLISHED i логiчний
зв’язок вважається встановленим. Така процедура називає-
ться трибiчним рукостисканням (three-way handshake).

Зауважимо, що зазвичай використовується єдиний MSS для
передачi iнформацiї в обох напрямках. Вiн обирається таким
чином, щоб забезпечити вiдсутнiсть фрагментацiї IР-пакетiв
пiд час їх руху по складенiй мережi. У зв’язку з цим можна
було б сказати, що вибране MSS повинно бути мiнiмальним
з пропозицiй учасникiв з’єднання, проте насправдi промiжнi
маршрутизатори також можуть змiнювати це значення при
переправляннi iнiцiюючих пакетiв у випадку, коли промiжнi
мережi характеризуються меншим значенням MTU. Не забо-
ронено використовувати й рiзнi значення MSS при передачi
даних в протилежних напрямках. Наприклад, така ситуацiя
може виникнути, коли в одному з пристроїв для обробки отри-
маних ТСР-сегментiв видiлено обсяг пам’ятi, менший навiть
за мiнiмальний MTU на всьому шляху доправляння пакетiв.

Пiд час передачi даних вiдправник розмiщує у полi Sequ-
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ence number номер байта з вихiдного буфера, який першим
розташований у полi даних сегмента. Наприклад, якщо се-
гмент переноситиме фрагмент даних, видiлений на рис. 7.10,
то Sequence number = (N +1). При цьому, за можливостi, вiд-
правник намагається використовувати сегменти щонайбiль-
шого розмiру, оскiльки при цьому забезпечується найвища ко-
рисна швидкiсть iнформацiйного обмiну.

Рис. 7.10. Приклади заповнення полiв Sequence number та
Acknowledgment number

Отже, перед створенням сегмента ТСР може очiкувати над-
ходження у вихiдний буфер вiдповiдної кiлькостi байтiв. Отри-
мана iнформацiя розмiщується у вхiдному буферi, причому
завдяки нумерацiї вiдтворюється оригiнальний порядок да-
них навiть у випадку, коли послiдовнiсть їх надходження не
збiгається з послiдовнiстю надсилання. При надходженнi де-
кiлькох копiй даних дублювання усувається. Данi у вхiдному
буферi також накопичуються до певного обсягу, i лише пiсля
того передаються протоколу верхнього рiвня, причому лише
за умови, що не виявлено вiдсутнiх фрагментiв. Позитивною
квитанцiєю про отримання певної послiдовностi байтiв вва-
жається сегмент, для якого у полi Acknowledgment number
розмiщується число, на одиницю бiльше, нiж номер остан-
нього успiшно отриманого байта. Iншими словами, отримувач
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у полi Acknowledgment number вказує число, яке вiн очiкує
зустрiти у полi Sequence number наступного сегмента з да-
ними. Для нашого прикладу, для сегмента-квитанцiї у полi
Acknowledgment number мало б бути розмiшене число (N +
MSS + 1) — рис. 7.10.

Рис. 7.11. Послiдовнiсть обмiну пакетами у протоколi ТСР при
передачi даних. Позначення спiвпадають з рис. 7.9

В ТСР дозволено надсилати квитанцiї не на кожний отри-
маний сегмент, а одразу на цiлий блок, зiбраний у вхiдно-
му буферi — наявнiсть певного числа у полi Acknowledgment
number свiдчить про те, що абсолютно всi попереднi байти
успiшно отриманi. На рис. 7.11 показано, що сервер задля
зменшення трафiку може надiслати лише одну квитанцiю на
три сегменти. Також на цьому рисунку вiдображено i той
факт, що у кадрах з даними обов’язково повинен бути вста-
новлений бiт ASK та заповнене поле Acknowledgment number.
Якщо вузол вiдсилає декiлька сегментiв поспiль i за цей час не
отримує вiд спiврозмовника даних, якi дозволяють надiслати
нову квитанцiю, то вмiст Acknowledgment number всiх згада-
них сегментiв буде однаковим. Негативнi квитанцiї в ТСР не
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використовуються i повторна вiдправка даних з певними но-
мерами вiдбувається лише пiсля закiнчення часу очiкування
(тайм-ауту) — рис. 7.11.

ТСР передбачає декiлька способiв динамiчного керування
потоком даних. Наприклад, для сповiльнення iнформацiйного
обмiну станцiя-отримувач у черговому сегментi з квитанцiєю
може надiслати зменшений розмiр ковзного вiкна. Причина-
ми цього можуть бути, наприклад, зменшення обсягу буфер-
ної пам’ятi або втрата деяких пакетiв, що свiдчить про пере-
вантаженiсть мережi (рис. 7.11). I навпаки, при нормальнiй
роботi вiкно може поступово збiльшуватися аж поки пакети
не почнуть втрачатися.

Якщо, наприклад, сегмент переносить певну команду або
данi, якi є останнiми у вихiдному буферi вiдправника, то при-
ймач повинен отриманi данi одразу передати протоколу верх-
нього рiвня, не намагаючись як у звичайному режимi нако-
пичити у своєму вхiдному буферi бiльш-менш значний обсяг.
Для вказiвки на необхiднiсть саме такої поведiнки вiдправник
встановлює бiт PSH. Також цей бiт може встановлюватися
протоколом верхнього рiвня з метою вказати ТСР на необхi-
днiсть надсилати данi з вихiдного буфера, не очiкуючи його
заповнення до MSS.

ТСР може в одному сегментi зi звичайними даними переда-
вати термiновi. В цьому випадку в заголовку встановлюється
бiт URG, а в полi Urgent pointer — змiщення (в байтах) вiд
початку поля даних останнього байта термiнової iнформацiї.
Такий режим, наприклад, використовується в FTP, коли ко-
ристувач перериває передачу файла.

Зазвичай, при перевантаженнi мережi виникають втрати
пакетiв. Функцiя ECN (Explicit Congestion Notification) до-
зволяє запобiгти втратам завдяки тому, що промiжнi маршру-
тизатори встановлюють мiтку у заголовку, сигналiзуючи про
прийдешнi перевантаження. Отримувач пакета пересилає та-
кий iндикатор вiдправнику, а той знижує швидкiсть передачi
даних ще до того, як з’являться втраченi сегменти. Ця фун-
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кцiя реалiзується за допомогою бiтiв NS, СWR та ЕСЕ, опи-
саних в RFC3168 (2001 р.) та RFC3540 (2003 р.).

Рис. 7.12. Послiдовнiсть обмiну пакетами у протоколi ТСР при
розривi зв’язку. Позначення спiвпадають з рис. 7.9

Бiт FYN використовується при розривi TCP з’єднання. Вiн
за стандартом вiдбувається у чотири етапи. Iнiцiатором роз-
риву може бути кожний учасник з’єднання, для визначеностi
припустимо, що ним є клiєнт — рис. 7.12. На першому етапi
iнiцiатором надсилається сегмент з встановленим бiтом FYN.
Сегмент може мiстити данi (останнi у вихiдному буферi) або
бути порожнiм, однак в обох випадках в Sequence number по-
винно мiститися значення, отримане в останнiй квитанцiї в
полi Acknowledgment number. Пiсля вiдправки пакета ТСР
з’єднання клiєнта переходить у стан FIN-WAIT-1. На друго-
му етапi сервер пiдтверджує отримання цього повiдомлення
звичайним чином, переходячи при цьому у стан CLOSE-WAIT.
Пiсля того як клiєнт отримує цю квитанцiю, зв’язок клiєнт—
сервер вважається розiрваним, а сам клiєнт переходить у стан
FIN-WAIT-2. Зауважимо, що не обов’язково сервер на момент
отримання сегмента з FYN = 1 вже закiнчить передавати свої
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данi. Тому, перебуваючи у станi CLOSE-WAIT, вiн може про-
довжувати однобiчну передачу даних, тодi як клiєнт у станi
FIN-WAIT-2 продовжує їх прийом. Третiй етап полягає у то-
му, що пiсля закiнчення передачi для розриву своєї половини
зв’язку сервер надсилає сегмент з встановленим бiтом FYN i
переходить у стан LAST-ACK. На останньому етапi, пiсля отри-
мання цього довгоочiкуваного повiдомлення клiєнт надсилає
квитанцiю i переходить у стан TIME-WAIT. В цьому станi вузол
ще готовий прийняти iнформацiю i за нормальних умов такий
його стан продовжуватиметься протягом iнтервалу, що дорiв-
нює рiвному подвоєному значенню максимального часу життя
сегмента (MSL, Maximum Segment Lifetime). За замовчуван-
ням MSL дорiвнює 1 хв. Пiсля отримання квитанцiї сервером,
з’єднання сервер—клiєнт стає розiрваним. У деяких реалiза-
цiях протоколу другий та третiй етапи можуть бути сумiщенi.

Якщо обидва учасники зв’язку майже одночасно iнiцiюють
розрив, то вони можуть потрапити у стан CLOSING, який ре-
алiзується за умови, що вузол вiдправив сегмент з FYN = 1,
отримав сегмент з встановленим FYN, вiдправив квитанцiю
на нього, але ще не отримав квитанцiю на своє iнiцiююче по-
вiдомлення.

Окрiм вищеописаної довгої та надiйної процедури розриву
з’єднання, ТСР дозволяє провести цей процес i у нагальному
режимi при виникненнi, наприклад, помилки чи позаштатної
ситуацiї. Тобто, якщо вузол отримує сегмент з встановленим
бiтом RST, то це є ознакою, що «спiврозмовник» хоче рапто-
во розiрвати зв’язок. Також цей бiт використовується i при
вiдмовi у встановленнi зв’язку.

Довжина поля Options повинна бути кратною 32 i не пе-
ревищувати 320 бiтiв. Опцiї заголовка ТСР-сегмента, як i за-
головка IР-пакета (див. параграф 6.5) складаються з трьох
полiв (рис. 7.13): байт Option-Kind визначає тип опцiї, байт
Option-Length мiстить загальну довжину опцiї, а розмiр та
призначення Option-Data залежить вiд типу. Двi з опцiй є
однобайтовими (табл. 7.1) i використовуються для вирiвнюва-
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ння Options по межi подвiйного слова, так само як i їх аналоги
в заголовку IР-пакета.

Рис. 7.13. Структура опцiї ТСР-сегмента

Таблиця 7.1. Стандартизованi опцiї заголовка ТСР-сегмента
Option Kind Option Length Опис

0 – Вказує закiнчення опцiй
1 – Не передбачає жодних дiй
2 4 Мiстить величину MSS
3 3 Впливає на величину ковзного вiкна

4 2
При встановленнi з’єднання вказує на
можливiсть використання вибiркових

квитанцiй

5
10 або 18 або

26 або 34
Вибiркова квитанцiя

8 10 Мiстить часовi мiтки

14 3
При встановленнi з’єднання вказує на
використання альтернативного способу

розрахунку контрольної суми

15 ?
Мiстить альтернативну контрольну

суму

Опцiя з Option-Kind = 2 використовується лише в сегмен-
тах з SYN = 1 i вмiщує в полi Option-Data величину MSS в
байтах.

Оскiльки поле Window size складається лише з двох байтiв,
то можливий максимальний розмiр ковзного вiкна не повинен
перевищувати 65535 Б. Для подолання цього обмеження ви-
користовується опцiя з Option-Kind = 3: число в Option-Data
вказує на скiльки бiтiв влiво треба зсунути (або, що те саме,
на 2 у якому степенi слiд помножити) значення, розмiщене в
Window size, щоб отримати розмiр ковзного вiкна. В Option-
Data може бути розмiщене число вiд 0 до 14, що дозволяє ви-
користовувати вiкно до 1 ГiБ включно. Ця опцiя також може
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використовуватися лише у сегментах, якi iнiцiюють утворен-
ня з’єднання.

Якщо губиться декiлька сегментiв з даними, а потiм над-
ходять наступнi, то за звичайних умов цi новi сегменти не
будуть квитируватися. Наприклад, для випадку на рис. 7.11
сервер у певний момент отримав байти з номерами вiд NK до
(NK + 249) та вiд (NK + 350) до (NK + 500). Данi з остан-
нього дiапазону квитируватися не будуть, доки не надiйдуть
байти з номерами вiд (NK + 250) до (NK + 349). Пiсля за-
кiнчення часу очiкування клiєнта достатньо було б повторно
надiслати лише цi данi, однак вiн не знає про успiшне доправ-
лення наступних, i тому буде знову вiдправляти i їх. Щоб за-
побiгти цьому, використовуються вибiрковi квитанцiї, в яких
вказуються обидвi межi отриманої порцiї даних. Проте для
використання вибiркових квитанцiй необхiдно, щоб такий ре-
жим пiдтримували обидва учасники з’єднання. Саме опцiя з
Option-Kind = 4 використовується в сегментах з встановле-
ним бiтом SYN, щоб вказати на здатнiсть вiдправника працю-
вати з вибiрковими квитанцiями. Опцiя з Option-Kind = 5 є
такою вибiрковою квитанцiєю: поле Option-Data складається
з однiєї, двох, трьох або чотирьох пар двохбайтових чисел,
перше з яких є номером початкового байта в успiшно прийня-
тiй послiдовностi, а друге — останнього.

Зазвичай часовою мiткою (timestamp) називають кiлькiсть
секунд, якi пройшли з 00:00:00 1 сiчня 1979 р. В ТСР мiтки
не обов’язково повиннi бути прив’язанi до точного часу, го-
ловне щоб їх рiзниця була визначалась реальними часовими
iнтервалами. Опцiя з Option-Kind = 8 призначена для переда-
чi таких часових мiток: першi чотири байти Option-Data вмi-
щують часову мiтку утворення даного сегмента, наступнi —
останню часову мiтку, отриману вiд «спiврозмовника» (луна-
мiтка). Якщо швидкiсть роботи комунiкацiйного обладнання
достатньо велика для того, щоб протягом MSL передати бiль-
ше 4 ГiБ даних, то в мережi можуть з’явитися декiлька се-
гментiв з однаковими номерами байтiв, але якi належать до
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рiзних частин iнформацiйного потоку. Для того, щоб приймач
не отримав некоректнi данi, i використовується дана опцiя,
дозволяючи визначити порядок вiдправлення пакетiв. Крiм
того, вона також застосовується для захисту вiд атак певного
роду та для обчислення величини тайм-ауту, яке проводиться
з використанням досить складного адаптивного алгоритму.

Доповнювальна контрольна сума не є аж надто надiйним
способом визначення помилок. Тому пiд час процедури «три-
бiчного рукостискання» учасники можуть домовитися про ви-
користання iншого способу контролю правильностi даних. Для
цього використовується опцiя з Option-Kind = 14, причому
в Option-Data розташовується код методу розрахунку кон-
трольної суми. Наприклад, код 2 передбачає використання
методу Fletcher–16 (8-бiтового алгоритму Флетчера, див. па-
раграф 5.2), а код 3 — методу Fletcher–32. Якщо контроль-
на сума, розрахована за вибраним способом, перевищує роз-
мiрнiсть поля Checksum, то для її передачi використовується
Option-Data опцiї з Option-Kind = 15.

Протокол ТСР використовується, наприклад, протоколами
електронної пошти POP3, IMAP та SMTP, службою передачi
гiпертекстових сторiнок HTTP, протоколами передачi файлiв
FTP та вiддаленого доступу TELNET та SSH (Secure SHell).

Узагальнюючи, зазначимо, що ТСР гарантує цiлiснiсть пе-
реданих даних, повiдомляє вiдправника про результати пе-
редачi, використовує попереднє встановлення з’єднання, що
забезпечує готовнiсть кожного з хостiв до взаємодiї, надiйно
доправляє iнформацiю завдяки квитируванню, повторнiй пе-
редачi сегментiв при їх втратi та усуненню дублювання. ТСР
дозволяє вирiшити складне та важливе завдання — забезпе-
чення надiйної передачi даних через ненадiйну мережу.

З iншого боку, необхiднiсть пiдтверджувати прийнятi да-
нi, передавати їх повторно (при потребi), а також обробля-
ти службовi сегменти є причиною додаткового навантажен-
ня промiжних та кiнцевих мережевих пристроїв. Як наслiдок,
функцiонально досить простий, компактний та швидкодiючий
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протокол UDP може бути використаний як у випадку, коли
вiдбувається обмiн повiдомленнями мiж програмами, якi самi
забезпечують надiйний механiзм обмiну, так i у мережах з ви-
сокоякiсними лiнiями зв’язку. Крiм того, оскiльки протокол
ТСР орiєнтований на створення логiчних з’єднань, то вiн, на
вiдмiну вiд UDP, не може використовуватися для широкомов-
них та групових розсилок.

7.5. Трансляцiя мережевих адрес (NAT)

Нагадаємо, що у заголовку IР-пакета розмiщуються IР-
адреси вiдправника та отримувача. При звичайнiй маршрути-
зацiї цi адреси залишаються незмiнними протягом всього часу
життя пакета, за винятком випадкiв використання опцiї SSRR
або LSRR (див. параграф 6.5). Проте можливi вiдхилення вiд
цього правила, пов’язанi з використанням механiзму транс-
ляцiї мережевих адрес (NAT, Network Address Translation),
який описаний в RFC1631 (1994 р.), RFC2663 (1999 р.) та
RFC3022 (2001 р.).

Рис. 7.14. Мережа, яка потребує використання NAT

Перетворення адрес транзитних пакетiв може здiйснюва-
тися майже будь-яким пристроєм, здатним працювати на ме-
режевому рiвнi, зокрема маршрутизатором. Зазвичай така за-

432



мiна використовується у випадку, коли необхiдно забезпечити
зв’язок певної локальної (внутрiшньої) мережi, у якiй викори-
стовуються приватнi адреси, з вузлами, розташованими зовнi
— рис. 7.14. Iснують три основнi пiдходи до трансляцiї адрес:
статичний, динамiчний та маскарадний.

Статична NAT . В цьому випадку у розпорядженнi вла-
сника внутрiшньої мережi повинен бути набiр зареєстрованих
(глобальних, публiчних) IР-адрес, кiлькiсть яких не менша
вiд кiлькостi вузлiв у внутрiшнiй мережi. Кожнiй приватнiй
адресi ставиться у вiдповiднiсть публiчна, i ця таблиця транс-
ляцiї зберiгається на прикордонному маршрутизаторi. Коли
такий роутер отримує пакет, адресований назовнi, то вiн за-
мiнює приватну адресу джерела на глобальну вiдповiдно до
таблицi. Оскiльки адреси з приватних дiапазонiв не маршру-
тизуються, а вiдповiдь спрямовується отримувачем за адре-
сою, розмiщеною у полi Source IP Address прийнятого пакета,
то така замiна дозволяє цiй вiдповiдi дiйти до прикордонного
маршрутизатора. Пiсля отримання цiєї вiдповiдi транслюю-
чий маршрутизатор проводить замiну адреси призначення i
переправляє пакет у внутрiшню мережу. Такий варiант ро-
боти маршрутизатора називається SNAT (Source NAT) i до-
зволяє користувачам локальної мережi з приватними адреса-
ми отримувати доступ до мережi Iнтернет. Для забезпечення
можливостi доступу до внутрiшнiх вузлiв зовнi використовує-
ться DNAT (Destination NAT), при якiй прикордонний роутер
замiнює у запитi адресу призначення згiдно з таблицею транс-
ляцiї.

Пiд час трансляцiї номери портiв отримувача (вiдправни-
ка) можуть або залишатися сталими, або також змiнювати-
ся залежно вiд налаштувань роутера. Тому загалом таблиця
трансляцiї повинна зберiгати iнформацiю про вiдповiднiсть
сокетiв, а не просто мережевих адрес — табл. 7.2. Записи щодо
сокетiв зберiгаються лише певний промiжок часу i незабаром
пiсля того, як клiєнт та сервер припинять обмiн пакетами,
будуть видаленi з таблицi.

433



Таблиця 7.2. Орiєнтовний вигляд таблицi трансляцiї для мере-
жi на рис. 7.14 при статичнiй (динамiчнiй) трансляцiї

Внутрiшнiй сокет Трансльований сокет
IP-адреса Порт Протокол IP-адреса Порт Протокол

192.168.0.2 80 ТСР 203.0.113.72 80 ТСР
192.168.0.2 1974 ТСР 203.0.113.72 1974 ТСР
192.168.0.2 1974 UDP 203.0.113.72 1974 UDP
192.168.0.3 80 ТСР 203.0.113.73 8080 ТСР
192.168.0.4 1974 ТСР 203.0.113.74 1974 ТСР
192.168.0.5 1974 TCP 203.0.113.75 1974 TCP

Для того, щоб ресурси внутрiшньої мережi були загаль-
нодоступними, необхiдно щоб офiцiйно зареєстрованi порти
служб не транслювалися. Наприклад, якщо для зображеної на
рисунку мережi вузол з номером 192.168.0.2 повинен пiдтри-
мувати загальнодоступний веб-сервер, то порт 80 не повинен
змiнюватися при трансляцiї пакетiв, якi стосуються з’єднання
з сокетом 192.168.0.2:80 — див. табл. 7.2, перший рядок. З iн-
шого боку, веб-сервер на вузлi 192.168.0.3 буде доступним ли-
ше для тих клiєнтiв, якi знають про необхiднiсть адресувати
запити на ТСР порт 8080, а не за звичною адресою (табл. 7.2,
четвертий рядок).

Статична NAT дозволяє замаскувати внутрiшню структу-
ру мережi, приховати певнi внутрiшнi сервiси, запобiгти або
обмежити доступ зовнi до внутрiшнiх вузлiв, залишаючи мо-
жливим звернення на зовнi. Це дозволяє пiдвищити безпеку
мережi. Крiм того, такий пiдхiд дозволяє полегшити процеду-
ру змiни провайдера: зазвичай такий процес супроводжується
змiною IP-адрес i при використаннi NAT достатньо переписа-
ти лише таблицi прикордонних маршрутизаторiв та не прово-
дити переналаштування кожного з вузлiв локальної мережi.

Динамiчна NAT . Як i в попередньому випадку, кожному
вузлу внутрiшньої мережi при трансляцiї буде надаватися вла-
сна зареєстрована IР-адреса, однак вiд сеансу до сеансу вона
може змiнюватися залежно вiд того, яка адреса є вiльною пiд
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час комунiкацiї. Такий пiдхiд дозволяє не зберiгати постiй-
но таблицю вiдповiдностi внутрiшнiх та зовнiшнiх мережевих
адрес i використовувати лише динамiчно створювану табли-
цю трансляцiї сокетiв, яка складається з тимчасових записiв.
Також при динамiчнiй NAT новi вузли внутрiшньої мережi не
треба реєструвати на прикордонних маршрутизаторах: при їх
спробi встановити зв’язок з зовнiшнiми вузлами, вони отри-
мають вiльну зареєстровану адресу iз загального пулу. Проте
при динамiчному пiдходi до трансляцiї ускладнюється доступ
зовнi до внутрiшнiх вузлiв, а для забезпечення його можли-
востi необхiдно, щоб вiдповiднi вузли отримували все ж таки
статичнi глобальнi «псевдонiми».

Для iдентифiкацiї випадку, коли вiдображаються лише IР-
адреси, використовується назва базова трансляцiя мережевих
адрес.

Маскарадна NAT . Цей спосiб має декiлька назв: IP маска-
радiнг, перезавантажена NAT (NAT Overload), NAPT (Net-
work Address and Port Translation), PAT (Port Address Trans-
lation). Його основна особливiсть — кiлькiсть глобальних адрес
менша, нiж кiлькiсть приватних. У граничному випадку всi
внутрiшнi адреси транслюються в єдину публiчну адресу, яка
зазвичай є адресою зовнiшнього порту прикордонного мар-
шрутизатора. Щоб однозначно можна було роздiлити паке-
ти, якi надходять ззовнi у вiдповiдь на запити внутрiшнiх ву-
злiв, за правильними адресами, використовуються рiзнi номе-
ри портiв — табл. 7.3. Тобто у внутрiшньому сокетi номер пор-
ту залежить вiд програми, яка iнiцiювала вiдправлення паке-
та, а в трансльованому вибирається досить довiльно (обме-
ження — вiн повинен бути унiкальним серед всiх записiв у
таблицi трансляцiї).

Зазвичай при маскараднiй NAT номер порту вибирається
динамiчно, але, щоб забезпечити доступнiсть зовнi до певних
вузлiв необхiдно використовувати статичне узгодження мiж
вiдповiдними приватними та глобальними сокетами. Кiлькiсть
загальнодоступних служб одного типу у внутрiшнiй мережi
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визначається кiлькiстю публiчних IР-адрес. Якщо глобальна
IР адреса одна (напр., 203.0.113.71 на рис. 7.14), то у локальнiй
мережi може бути лише один загальнодоступний веб-сервер,
для якого буде статично закрiплений сокет 203.0.113.71:80.
Для iнших веб-серверiв можуть бути видiленi лише сокети, но-
мер порту в яких не збiгається з офiцiйно зареєстрованим (80)
для даної служби, що не дозволить будь-якому зовнiшньому
вузлу, не проiнформованому про це, звертатися до послуг вну-
трiшнiх сервiсiв.

Таблиця 7.3. Орiєнтовний вигляд таблицi трансляцiї для мере-
жi, зображенiй на рис. 7.14, при при маскараднiй трансляцiї

Внутрiшнiй сокет Трансльований сокет
IP-адреса Порт Протокол IP-адреса Порт Протокол

192.168.0.2 80 ТСР 203.0.113.71 80 ТСР
192.168.0.2 1974 ТСР 203.0.113.71 1974 ТСР
192.168.0.2 1974 UDP 203.0.113.71 1974 UDP
192.168.0.3 80 ТСР 203.0.113.71 1975 ТСР
192.168.0.4 1974 ТСР 203.0.113.71 1976 ТСР
192.168.0.5 1974 TCP 203.0.113.71 1977 TCP

Основною перевагою маскарадної NAT є можливiсть еко-
номити IР-адреси i як тiльки з’явилася проблема дефiциту
IР-адрес такий пiдхiд почав все ширше використовуватися.
На сьогоднi в переважнiй бiльшостi новоприєднаних до Iнтер-
нету мереж на невеликий район домашньої мережi мiсцевого
провайдера чи на офiс видiляється лише одна зареєстрова-
на адреса, за допомогою якої отримують доступ до глобаль-
ної мережi iнтерфейси з приватними адресами. Такий самий
принцип роботи мають i, наприклад, WiFi-роутери, якi все
ширше використовуються в приватних помешканнях i дозво-
ляють забезпечити доступ до Iнтернету всiй сукупностi еле-
ктронних приладiв (телефон, планшет, ноутбук, стацiонарний
комп’ютер тощо) одного власника.

Якщо IР пакети мiстять не UDP дейтаграми чи TCP се-
гменти, то замiсть портiв можуть використовуватися iншi iден-
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тифiкатори транспортного рiвня. Наприклад, для ICMP повi-
домлень типу луна-запитiв чи луна-вiдповiдей ними можуть
бути значення, розмiщеннi у полях Identifier та Sequence Num-
ber (див. параграф 6.10). Iншi ICMP повiдомлення нерiдко мi-
стять у собi частину заголовка повiдомлення транспортного
рiвня того пакета, який викликав їх появу — рис. 6.28. Саме в
цiй частинi розмiщенi ТСР (UDP) порти, що дозволяє роутеру
правильно адресувати пакет у внутрiшнiй мережi.

Має NAT i недолiки. Зокрема деякi протоколи вищого нiж
транспортний рiвень, зокрема FTP, особливо розробленi до
широкого вжитку NAT, використовують IР-адреси у своїх по-
вiдомленнях. Вони можуть використовуватися в мережах з
NAT лише за умови, що прикордоннi маршрутизатори про-
водять трансляцiю адрес не лише у заголовках мережевого
та транспортного рiвнiв, а й у PDU вищих рiвнiв. При вико-
ристаннi маскарадної NAT з’являються додатковi складнощi
з iдентифiкацiєю користувачiв: для її проведення необхiдно
зберiгати всi записи таблицi трансляцiї. Крiм того, певнi сервi-
си дозволяють створювати лише одне з’єднання для окремого
користувача, який iдентифiкується за IР-адресою. Зрозумiло,
що при NAPT скористатися такими послугами зможе лише
один користувач зi всiєї внутрiшньої мережi. А головним не-
долiком NAT є те, що вона iстотно збiльшує навантаження
на маршрутизуючий пристрiй, якому доводиться проводити
трансляцiю, а отже, пiдвищує затримку пакетiв. Хоча, з iн-
шого боку, ця проблема виникає лише перед роутерами, якi
обслуговують зазвичай невеликi приватнi мережi, i не стосу-
ється магiстральних маршрутизаторiв.

7.6. Система доменних iмен (DNS)

Символьнi iмена через свою зручнiсть для користувачiв
використовувались паралельно з числовими адресами з часу
появи комп’ютерних мереж. Першi операцiйнi системи, при-
значенi для роботи в локальних мережах, такi як Novell Net-
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Ware, Microsoft Windows, ОS/2, орiєнтувалися на використан-
ня плоских символьних iмен комп’ютерiв. Наприклад, так зва-
нi NetBIOS-iмена протягом довгого часу були одними з основ-
них символьних iмен в локальних мережах. Для встановлен-
ня вiдповiдностi мiж ними та МАС-адресами (IР-адресами)
використовується механiзм широкомовних запитiв, подiбний
ARP. Зокрема в системах Windows спецiальна служба WINS
(Windows Internet Naming Service, Windows-служба iмен Iн-
тернет) вiдповiдає за зв’язок NetBIOS-iменi та IР-адреси.

Проте для стека ТСР/IР, який орiєнтований на роботу у
великих територiально розподiлених мережах, описаний пiд-
хiд виявляється неефективним насамперед через вiдсутнiсть
пiдтримки повної широкомовностi. Якщо ж використовува-
ти спецiальнi сервери для перетворення плоских iмен на IР-
адреси, то кожний з них повинен мiстити iнформацiю про
абсолютно всi iмена, що негативно впливає на масштабову-
ваннiсть мережi. Окрiм того, при великий кiлькостi вузлiв
важко контролювати унiкальнiсть iменi у плоско органiзова-
ному просторi. Отже, широкого використання набула домен-
на система iмен, яка має iєрархiчну деревоподiбну структу-
ру. Ця система була описана Полом Мокапетрiсом у 1983 р.
(RFC883); певна її корекцiя та розширення вiдбулися у 1987–
1990 рр. (RFC1034, RFC1035, RFC1101, RFC1183).

На рис. 7.15 наведено деревоподiбну структуру доменних
iмен. Iм’я складається з окремих частин (рiвнiв), мiтки яких
(сполучення символiв) роздiленi крапками. Теоретично iм’я
може складатися з 127 рiвнiв, причому кожна мiтка може мi-
стити 63 символи, однак при цьому загальна довжина iменi
разом з крапками не може перевищувати 254 символи. На пра-
ктицi обмеження довжини iменi зазвичай бiльш строгi. Вер-
шиною доменної структури є так звана коренева зона, або ко-
рiнь, мiтка якої складається лише з крапки. Нерiдко мiтку
кореня, яка повинна бути розташована у крайнiй правiй ча-
стинi доменного iменi, випускають. Її наявнiсть є важливою
лише при формуваннi записiв у базi даних DNS. Повне iм’я

438



хосту ще називають FQDN — Fully Qualified Doman Name.

Рис. 7.15. Дерево DNS

Загалом структура доменного iменi дуже схожа на повне
iм’я файла у файлових системах, проте порядок запису скла-
дових зворотний: якщо для файла у крайнiй лiвiй позицiї роз-
ташована найстарша частина (назва диска), то для доменного
iменi цю позицiю займає наймолодша частина (iм’я хосту).

Для символьних iмен використовують поняття домен —
це будь-який вузол на деревi iмен DNS разом зi всiма пiд-
порядкованими йому вузлами, тобто певна повна гiлка або
пiддерево. Iншими словами, домен iмен утворюється iменами,
що мiстять однаковi старшi частини, яка (вершина пiддере-
ва) використовується як назва всього домена. Наприклад, iме-
на «red_square.red.color.org», «blue.color.org», «taste.org» вхо-
дять до одного домена «org» — рис. 7.15. Причому, оскiльки
вузол «org» перебуває у безпосередньому сусiдствi з коренем
системи DNS, то домен належить до доменiв першого рiвня.
В той же час iмена «red_square.red.color.org», «blue.color.org»,

439



«pink.tint.color.org» входять i до домена «color.org» (або «co-
lor»), який є пiддоменом домена «org». В свою чергу, домени
«color.org» та «kiev.ua» є доменами другого рiвня. На рис. 7.15
можна видiлити i декiлька доменiв третього рiвня, наприклад,
«univ.kiev.ua» чи «tint.color.org», якi є пiддоменами доменiв
другого рiвня.

Регулюванням розподiлу доменних iмен займається пiдроз-
дiл DNSO (Domain Name Supporting Organization) вже згаду-
ваної органiзацiї ICANN. Саме ця структура приймає рiшення
про створення доменiв першого (верхнього) рiвня. На сього-
днi переважна бiльшiсть доменiв першого рiвня належить до
територiальних, якi пов’язаних з країною, де розташованi вiд-
повiднi вузли, або органiзацiйних (загальних), якi призначенi
для використання мережами з певним напрямом дiяльностi —
табл. 7.4.

Таблиця 7.4. Приклади доменiв першого рiвня
Органiзацiйнi домени Територiальнi домени

домен опис домен країна

com Комерцiйнi органiзацiї ua Україна
edu Навчальнi заклади by Бiлорусiя
gov Державнi органiзацiї США pl Польша
org Некомерцiйнi органiзацiї fi Фiнляндiя
net Мережевi органiзацiї jp Японiя
int Мiжнароднi органiзацiї de Нiмеччина
mil Вiйськовi органiзацiї США au Австралiя
info Iнформацiйнi органiзацiї aq Антарктида

Зауважимо, що загальнi домени «gov» та «mil» викори-
стовуються винятково органiзацiями США, i тому в iнших
країнах органiзацiйна структура будується на основi доменiв
другого рiвня, якi є пiддоменами територiальних. Наприклад,
сайт Мiнiстерства освiти та науки України розташований за
адресою mon.gov.ua. Загалом для реєстрацiї домена другого
рiвня слiд звернутися до реєстратора, який акредитований
ICANN i має доступ до реєстра доменних iмен. Всього та-
ких реєстраторiв у свiтi близько тисячi. В Українi, наприклад,
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одним з них є компанiя «Imena.UA». Зазвичай назва домену
другого рiвня є псевдонiмом органiзацiї, якiй належить та чи
iнша мережа, або використовується для бiльш точної геогра-
фiчної локалiзацiї, наприклад «kiev.ua». Для створення доме-
на третього рiвня треба звернутися до власника домена дру-
гого. Домен третього рiвня можна отримати i безкоштовно.
Власник домена може створювати пiддомени майже з будь-
яким iменем, структура якого не суперечить загальним пра-
вилам. Останнiй рiвень у доменному iменi зазвичай вказує на
сервiс, який використовується при органiзацiї iнформацiйного
обмiну з кiнцевим вузлом: «www» для веб-серверiв, «ftp» для
застосування спецiального протоколу обмiну файлами тощо.
Подiл iменi на частини дозволяє створювати унiкальнi iмена
без взаємних консультацiй мiж органiзацiями, що вiдповiда-
ють за iмена одного рiвня.

Хости, чиї iмена входять до одного домена, не обов’язково
повиннi бути сусiдами i в географiчному сенсi, тобто їх IР-
адреси зовсiм не обов’язково повиннi входити до однiєї пiд-
мережi, а тим бiльше до одного домена колiзiй. Наприклад,
на час написання цього роздiлу, доменним iменам «color.org»,
«shape.org» та «taste.org» вiдповiдали IР-адреси 195.102.186.25,
140.174.83.73 та 80.92.66.130, якi належали мережам, розташо-
ваним у Великобританiї, США та Люксембурзi, вiдповiдно2.

Зауважимо, що мiж DNS-iменем та адресою документа чи
ресурсу в мережi Iнтернет (URL, Universal Resource Locator)
iснує рiзниця. URL в загальному випадку має такий вигляд:

protocol://domain:port/path/file-name#hash?search,

де protocol — протокол доступу до ресурсу (напр., «html» за-
безпечує доступ до WEB сайтiв, «ftp» — до FTP-серверiв, «fi-
le» — до ресурсiв в межах локальної файлової системи, «res»
— до ресурсiв операцiйної системи тощо); domain — доменне

2Якщо iмена «color.org», «shape.org» та «taste.org» реально iснуюють, то
решта iмен на рис. 7.15 з домена «color.org» вигаданi автором, i тому
далi у текстi з ними пов’язанi IР-адреси з приватних дiапазонiв.
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iм’я комп’ютера, де розташовано ресурс (власне DNS-iм’я);
port — номер порту, зазвичай вiн вибирається за замовчуван-
ням вiдповiдно до протоколу (для «html» — 80, для «ftp» —
21 . . . ); path — шлях до ресурсу всерединi домена; file-name
— iм’я файла; hash — закладинка всерединi ресурсу; search —
рядок пошуку, який використовується при зверненнi до дина-
мiчних ресурсiв, що здатнi повертати результат залежно вiд
значень параметрiв, переданих за допомогою цього рядка.

Вiдповiднiсть мiж доменним iменем та IР-адресою може
встановлюватися як централiзовано, так i засобами локально-
го вузла. На початковому етапi розвитку Iнтернету на кожно-
му комп’ютерi створювався текстовий файл з вiдомим iменем
«hosts.txt». Для кожного iменi у цьому файлi повинен бути
створений рядок «доменне iм’я — IР-адреса». У 1981 р. в Iн-
тернетi було 213 вузлiв, в 1982 р. — 215, 1983 р. — 562, 1984 р.
— 1024. При таких кiлькостях вузлiв i темпах їх зростання ви-
користання текстових файлiв було досить нескладним. Проте
з часом кiлькiсть елементiв мережi почала зростати в геоме-
тричнiй прогресiї. Наприклад, на середину 2013 р. згiдно з
iнформацiєю сайта www.isc.org кiлькiсть хостiв, зареєстрова-
них в системi DNS, досягла 996 230 757. Такий пiдхiд перестав
задовольняти умову масштабовуваностi, i тому була створена
централiзована служба DNS. Однак вiд використання такого
файла не вiдмовилися повнiстю, зокрема, в системах Windows
вiн мiститься у папцi %systemroot% \System32\Drivers\Etc.

Централiзована служба DNS використовує DNS-сервери,
якi пiдтримують базу даних вiдповiдностi доменних iмен та
IР-адрес. Розподiленiсть бази даних є найважливiшою осо-
бливiстю цiєї служби. Базуючись на iєрархiї доменiв, кожний
сервер зберiгає лише частину iмен, а не всi, як це вiдбува-
ється при використаннi файлiв типу hosts. У зв’язку з цим
видiляють поняття зони — частини дерева DNS, данi про яку
повнiстю розмiщенi на певному DNS-серверi. Зона iмен та до-
мен iмен не завжди є еквiвалентними поняттями. Наприклад,
чим ближче домен розташовано до кореня, тим менша ймо-
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вiрнiсть, що вiн збiгатиметься з однойменною зоною. Факти-
чно всi домени першого рiвня складаються з такої величезної
кiлькостi вузлiв, що зберiгати iнформацiю про кожний з них
в одному мiсцi неможливо.

Метою видiлення частини дерева в окрему зону є передача
(делегування) вiдповiдальностi за цю гiлку певнiй особi або
органiзацiї. В кожнiй зонi присутнiй щонайменше один DNS-
сервер, який зберiгає всю iнформацiю про зону, за яку вiн вiд-
повiдає. Такий сервер називається авторитетним. Зазвичай
таких серверiв не менше двох: один з них основний i його база
даних заповнюється адмiнiстратором зони майже у ручному
режимi, а другий — допомiжний (вторинний), який отримує
данi з основного за допомогою спецiальних запитiв.

Окрiм IР-адрес, пов’язаних з доменними iменами своєї зо-
ни авторитетний DNS-сервер мiстить iнформацiю про: а) IР-
адреси авторитетних серверiв пiддоменiв, якi не входять до
даної зони. Наприклад, якщо для структури, зображеної на
рис. 7.15, авторитетнi сервери для доменiв «color.org», «red.co-
lor.org» та «tint.color.org» рiзнi, то перший з них повинен мi-
стити данi про адреси двох останнiх; б) IР-адреси кореневих
DNS-серверiв, якi мiстять iнформацiю про зони першого рiв-
ня. Кореневих серверiв досить багато, розмiщенi вони по всьо-
му свiту — див. сайт http://www.root-servers.org. Iнформацiя,
яка стосується кореневих серверiв необхiдна для внесення в
базу даних iнших DNS-серверiв. ЇЇ можна знайти за адресою
ftp://ftp.internic.net/domain/named.root.

Бази даних DNS складаються з ASCII-файлiв, так званих
файлiв зони. Файли мiстять ресурснi записи (RR, Resource
Record), що мають формат

Name TTL Class Type Data,

де Name — доменне iм’я, якого стосується даний RR. Якщо це
iм’я не закiнчується крапкою (мiткою кореневої зони), то при
обробцi запису до вмiсту поля долучається iм’я зони. Якщо
поле порожнє, то використовується значення з попереднього
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запису. TTL — iнтервал часу в секундах, протягом якого данi
можуть зберiгатися в кешi сервера до повторного зчитування
з файла, це поле нерiдко опускається. Class — клас мережi, в
переважнiй бiльшостi випадкiв це поле мiстить значення IN,
що означає мережу Iнтернет (мережу пiд керуванням стека
ТСР/IР). Type — тип запису, який визначає його призначе-
ння. Всього iснує бiльше сорока значень цього поля, части-
на з них описана в табл. 7.5, з рештою можна ознайомитися,
наприклад, за адресою http:// ru.wikipedia.org/ wiki/ Ресур-
сные_записи_DNS. Data — рiзноманiтна iнформацiя, формат
якої залежить вiд вмiсту поля Type.

Таблиця 7.5. Деякi типи ресурсних записiв у файлi зони
Type Функцiя запису Вмiст поля Data

А Вiдображення
доменного iменi на
адресний простiр

Адреса IPv4

AAA
Адреса IPv6

MX
Керування
маршрутизацiєю пошти

Прiоритет та доменне iм’я хосту,
який вiдповiдає за прийом пошти
у зону

SOA Визначає DNS-зону

Доменне iм’я основного
DNS-сервера, е-mail адреса
адмiнiстратора (символ @
замiнюється на крапку); версiя
файла зони (дата створення);
промiжки часу (в секундах), через
який допомiжнi сервери повиннi
а) оновлювати свої записи;
б) намагатися прочитати данi, якщо
первинний не вiдповiдає;
в) обслуговувати домен, якщо
основний не вiдповiдає; час життя
записiв за замовчуванням; SOA
повинен бути першим записом зони

NS
Визначення сервера
зони

Доменне iм’я сервера, який
обслуговує зону, вказану в полi
Name

CNAME
Зв’язування iменi з
псевдонiмом

Доменне iм’я, тотожне розмiщеному
в полi Name
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Для зони «color.org» (рис. 7.15) частина бази даних авто-
ритетного сервера могла б мати такий вигляд:

color.org. 86400 IN SOA ns1.color.org.

hostmaster.color.org.(

2013080501 ; serial

28800 ; refresh

7200 ; retry

604800 ; expire

86400) ; minimum TTL

color.org. 5772 IN NS ns1.color.org.

color.org. 5772 IN NS ns2.elisium-ltd.net.

ns1.color.org. 86400 IN A 172.15.0.1

ns2.elisium-ltd.net. 86400 IN A 195.102.186.21

blue 86400 IN A 172.15.0.2

green 17790 IN A 10.05.06.74

red.color.org. 86400 IN NS ns.red.color.org

ns.red.color.org. 86400 IN A 192.168.19.74

tint.color.org. 86400 IN NS first.tint.color.org

first.tint.color.org. 86400 IN A 192.168.20.13

а для зони «red.color.org»:

red.color.org. 86400 IN SOA ns.red.color.org.

hostmaster.red.color.org.(

2013080501 ; serial

28800 ; refresh

7200 ; retry

604800 ; expire

86400) ; minimum TTL

red.color.org. 5772 IN NS ns.red.color.org.

red.color.org. 5772 IN NS ns2.red.color.org

ns.red.color.org. 86400 IN A 192.168.19.74

ns2.red.color.org. 86400 IN A 192.168.19.76

red-star 86400 IN A 172.16.18.18

red-army 86400 IN A 172.16.18.18

red-square 86400 IN A 192.168.19.8

red-ridding-hood 86400 IN A 192.168.74.19

Якщо вузлу необхiдно вiдобразити певне доменне iм’я на
IР-адресу, то вiн звертається до послуг DNS-клiєнта. Той фор-
мує запит i адресує його так званому первинному DNS-серверу.
IР-адреса первинного DNS-сервера входить до перелiку необ-
хiдних параметрiв, якi повинен отримати вузол для нормаль-
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ної роботи в мережi ТСР/IР. Отриманий запит DNS-сервер
може обробити або рекурсивно, або iтерацiйно. В першому
випадку вiдповiдь на запит буде мiстити шукану IР-адресу
(рис. 7.16,а), в другому — або шукану IР-адресу (якщо домен-
не iм’я належить зонi вiдповiдальностi сервера), або IР-адресу
кореневого сервера чи сервера, який вiдповiдає за зону, по-
в’язану з пiддоменом (залежно вiд складу iменi) з вказiвкою
на необхiднiсть надiслати новий запит. Тобто при iтерацiйнiй
обробцi клiєнту може знадобитися сформувати декiлька запи-
тiв рiзним серверам — рис. 7.16,б.

Рис. 7.16. Послiдовнiсть пересилки пакетiв при рекурсивнiй (а)
та iтерацiйнiй (б) обробцi запиту DNS-сервером
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Зрозумiло, що при рекурсивнiй обробцi, для того щоб по-
вернути у вiдповiдь на запит шукану IР-адресу, цi промiжнi
запити створювати, надсилати, а також приймати та обробля-
ти вiдповiдi повинен DNS-сервер. Бiльшiсть серверiв пiдтри-
мують рекурсивну обробку i згоднi на виконання додаткових
дiй. Проте деякi, насамперед тi, якi обслуговують великi зо-
ни, наприклад кореневi, такий режим не пiдтримують i всi
запити, навiть рекурсивнi, обробляють як iтерацiйнi.

Для прискорення процедури пошуку необхiдної адреси ши-
роко використовується кешування вiдповiдей, яке виконується
як на серверах, так i на клiєнтських комп’ютерах. Зокрема,
iснують DNS-сервери, якi не зберiгають iнформацiю про жо-
дну iз зон, а завантажують iз файла лише адреси кореневих
серверiв та створюють запити i зберiгають вiдповiдi протя-
гом певного часу — так званi кешуючi сервери. У кеш DNS
також автоматично завантажуються данi з файла hosts. Са-
ме до кешу першочергово звертається DNS-клiєнт, i лише за
вiдсутностi там потрiбної iнформацiї буде сформовано DNS-
запит. Час збереження iнформацiї у кешi зазвичай лежить в
межах вiд декiлькох десяткiв хвилин до декiлькох днiв. На
кiнцевих вузлах DNS-кешування може здiйснюватись як опе-
рацiйною системою, так i файєрволом, зокрема, такi функцiї
властивi Outpost Firewall. Для того, щоб у Windows XP чи
Windows 7 продивитись вмiст кеша DNS, можна використа-
ти команду «ipconfig /displaydns», а для його очищення —
«ipconfig /flushdns».

Як DNS-запит, так i DNS-вiдповiдь мають однаковий фор-
мат. Їх структуру зображено на рис. 7.17. Вони складаються
з 12-байтового заголовка та чотирьох полiв змiнної довжини.
Поле ID (IDentifier) призначене для розмiщення 2-байтового
числа, яке при створеннi запиту вибирається DNS-клiєнтом
випадковим чином i без змiн переноситься у вiдповiдне поле
вiдповiдi DNS-сервером. За допомогою цього iдентифiкатора
клiєнт визначає, на який саме з його запитiв надiйшла вiдпо-
вiдь.
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Рис. 7.17. Формат DNS-запиту (вiдповiдi). Числа вiдповiдають
кiлькостi бiтiв

Бiтове поле QR (Query/Response flag) повинно мiстити «0»
у DNS-запитi та «1» у DNS-вiдповiдi. Чотирибiтове поле Op-
code (Operation code) визначає код операцiї, для виконання
якої призначений даний пакет. Наприклад, значення 0 вико-
ристовується при проведеннi стандартної операцiї вiдображе-
ння iменi на IР-адресу, значення 1 — для зворотної проце-
дури, значення 2 — при запитi статусу сервера. Бiтове поле
АА (Authoritative Answer flag) мiстить «1» у тому випадку,
якщо DNS-вiдповiдь сформована авторитетним сервером. По-
ле ТС (TrunСation flag) мiстить «1» у випадку, коли повна
DNS-вiдповiдь перевищувала 512 Б, але була вкорочена до цi-
єї величини, тобто у випадку, коли DNS-вiдповiдь мiстить не
всю iнформацiю. Бiтове поле RD (Recursion Desired) встанов-
люється в одиничне значення, якщо запит очiкує рекурсивної
обробки, у DNS-вiдповiдi величина поля копiюється iз запи-
ту незалежно вiд способу його обробки сервером. Поле RA
(Recursion Available) встановлюється у вiдповiдi в одиничне
значення, якщо DNS-сервер пiдтримує рекурсивну обробку.
Поле Z (Zero) повинно мiстити «000». В пiвбайтовому полi
Rcode (Response code) розмiщується код вiдповiдi. Напри-
клад, число 0 означає вiдсутнiсть помилок, 3 — ситуацiю, ко-
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ли у запитi мiстилося неiснуюче iм’я тощо. Наступнi чотири
двобайтовi поля вмiщують кiлькiсть записiв у чотирьох по-
лях змiнної довжини, якi завершують запит/вiдповiдь. Пер-
ше з цих змiнних полiв (Question Entries) вмiщує запитання,
тобто безпосередньо те, заради чого створюється запит; друге
(Answer resource records) — вiдповiдь на запит, трете (Authori-
ty resource records) — iнформацiю про авторитетнi сервери, якi
зберiгають iнформацiю з даного запитання, четверте (Addi-
tional resource records) — додаткову iнформацiю, наприклад,
адреси авторитетних, поштових або DNS серверiв.

Зазвичай запит мiстить лише одне запитання, i тому у полi
QDCount — 1, у полях ANCount, NSCount, ARCount — 0, один
запис присутнiй у полi Question Entries, решта полiв вiдсутнi.
DNS-вiдповiдь завжди дублює запитання, тому в QDCount —
1, у ANCount — не менше 1, iншi лiчильники можуть вмiщу-
вати як нульове, так i бiльшi значення. Вiдповiдей може бути
декiлька, наприклад, якщо одне iм’я пов’язане не з одною IР-
адресою. До речi, зворотня ситуацiя, коли декiлька доменних
iмен вiдповiдають однiй адресi, також можлива. Це, зокрема,
дозволяє пiдтримувати на одному комп’ютерi декiлька сайтiв.

Розглянемо формат запитання у DNS-запитi. Воно скла-
дається з трьох полiв — рис. 7.18. Поле Question Name мi-
стить доменне iм’я, що складається з послiдовностi наборiв
байтiв. Кожний набiр описує мiтку рiвня в iменi i починає-
ться з байта-лiчильника, що мiстить кiлькiсть наступних бай-
тiв, якi необхiдно iнтерпретувати як ASCII-коди символiв в
окремому доменi. Закiнчується iм’я нульовим байтом. Напри-
клад, якщо запитання стосується iменi «blue.color.org.», то в
полi Question Name буде розмiщена послiдовнiсть (в шiстнад-
цятковому форматi)

04 62 6С 75 65 05 63 6F 6C 6F 72 03 6F 72 67 00
(4 b l u e 5 c o l o r 3 o r g 0).

Такий пiдхiд використовується при записi всiх доменних iмен
у DNS-повiдомленнi.
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Рис. 7.18. Формат запитання у DNS-запитi. Розмiр полiв вка-
зано в бiтах

Зауважимо, що, з одного боку, байт-лiчильник нiбито по-
винен вмiщувати число лише в дiапазонi вiд 0 до 63, оскiльки
довжина мiтки обмежена 63 символами. А з iншого боку, якщо
доменне iм’я зустрiчається декiлька разiв, то для скорочення
запису використовується спецiальна схема стиснення. Тобто
при повторi iменi (або його частини) два старших бiти пер-
шого лiчильника набувають одиничного значення (значення
самого байта — вiд 192 до 255), а наступнi 14 бiтiв (тобто
залишок цього байта i наступний) мiстять число, яке дорiв-
нює змiщенню в байтах потрiбної мiтки вiд початку DNS за-
головка (тобто вiд першого байта поля ID). Це дозволяє за-
мiсть посимвольного представлення iменi скоротити запис до
2 Б. Наприклад, якщо у вiдповiдi на DNS-запит щодо iме-
нi «blue.color.org.» в якомусь мiсцi необхiдно буде розмiстити
iм’я «color.org.», то замiсть комбiнацiї 05 63 6F 6C 6F 72 03 6F
72 67 00 там буде розмiщено запис С0 11 (де 1116 = 17 — поло-
ження цiєї комбiнацiї у полi Question Name вiдносно початку
заголовка).

Поле Question Type (тип запиту) мiстить число, що вказує
яка саме iнформацiя цiкавить. Фактично це аналог поля Туре
в ресурсному записi i кожному значенню з табл. 7.5 вiдповiдає
своє число: 1 для А, 2 для NS, 15 для МХ . . . . Окрiм того, мо-
жливими значеннями є 252 (запит на передачу зони, викори-
стовується при запитi вiд додаткового сервера до основного)
та 255 (запит всiх записiв). Поле Question Class є аналогом по-
ля Class ресурсного запису, значення 000116 вiдповiдає мережi
Iнтернет (величинi «IN»).

Формат iнших полiв DNS-вiдповiдi наведено на рис. 7.19.
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Видно, що вони мiстять бiльше складових, нiж запитання, що
дозволяє повнiстю передати потрiбний ресурсний запис.

Рис. 7.19. Формат запису у трьох останнiх полях DNS-вiдповiдi.
Розмiр полiв вказано в бiтах

Зазвичай DNS-запит/вiдповiдь розмiщується в полi даних
UDP-дейтаграми. Однак якщо DNS-вiдповiдь повернулася зi
встановленим бiтом ТС, то DNS-клiєнт сформує повторний
запит, а для його транспортування використає ТСР-сегмент,
сподiваючись отримати таки повну вiдповiдь за допомогою
ТСР-протоколу. Якщо допомiжний авторитетний сервер на-
магається поновити свої данi за допомогою основного, то пе-
редбачувано виникне необхiднiсть передачi великого обсягу
даних, i тому також використовується протокол ТСР. Як для
UDP, так i для ТСР-з’єднань використовується порт 53.

Служба DNS дозволяє вирiшити i задачу зворотного пере-
творення iменi — визначення DNS-iменi за вiдомою IР-адресою.
Оскiльки записи у звичайнiй базi даних DNS iєрархiчно стру-
ктурованi за доменними iменами, то ефективно виконувати
пошук за IР-адресою в такiй базi неможливо. Тому для зворо-
тного перетворення використовується спецiальний домен пер-
шого рiвня «arpa». Вiн мiстить два пiддомени, «in-addr» та
«ip6» (рис. 7.20), якi вiдповiдають за перетворення адрес IPv4
та IPv6, вiдповiдно. Домен «in-addr» мiстить 256 пiддоменiв,
кожний з яких 256 своїх i т.д., що вiдповiдає можливим зна-
ченням кожного з октетiв мережевої адреси IPv4. Ресурснi
записи для зони «in-addr.arpa» мають таку саму структуру,
як i iншi, тiльки поле Name мiститиме IР-адресу зi зворотним
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порядком байтiв, Type — значення PTR (якому у полi Questi-
on Type запитання у DNS-запитi вiдповiдатиме число 12), а
поле Data — доменне iм’я (рис. 7.20).

Рис. 7.20. Структура домену «arpa» та приклад ресурсного
запису для зворотнього перетворення iмен

Для роботи з DNS службою створено декiлька утилiт, се-
ред яких можна видiлити dig.exe та nslookup.exe. Остання
реалiзована i в системах Windows. Зауважимо, що доменна
система iмен реалiзована в Iнтернетi, однак вона може вико-
ристовуватися i у будь-якiй iншiй автономнiй мережi пiд ке-
руванням стека ТСР/IР, яка не пов’язана зi всесвiтньою па-
вутиною.

7.7. Протокол динамiчного
конфiгурування хостiв (DHCP)

Для ефективної роботи кожний мережевий iнтерфейс пови-
нен отримати ряд конфiгурацiйних параметрiв, зокрема унi-
кальну IР-адресу, маску мережi, IР-адреси маршрутизатора
за замовчуванням та сервера DNS, доменне iм’я комп’ютера
тощо. Один з можливих шляхiв проведення такої конфiгура-
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цiї мережi полягає у ручному внесеннi iнформацiї на кожному
з вузлiв. Проте навiть для невеликих мереж ця процедура є
недосконалою. Окрiм того, вона вимагає вiд людини, яка її
проводить, наявностi хоча б мiнiмальних специфiчних знань,
а також не дозволяє динамiчно пристосовуватись до змiн у ме-
режi, що досить бажано для мобiльних пристроїв. Саме для
автоматизованого вирiшення задачi конфiгурування окремих
компонентiв мережi використовується протокол динамiчного
конфiгурування хостiв (DHCP, Dynamic Host Configuration
Protocol). Вiн був створений на основi iншого протоколу —
BOOTP (BООТstrap Protocol), який вирiшував подiбнi за-
дачi, однак мав бiльш обмеженi можливостi, зокрема не пiд-
тримував динамiчний режим розподiлу адрес.

Протокол DHCP працює за моделлю клiєнт—сервер: ву-
зол отримує конфiгурацiйнi параметри вiд DHCP-сервера у
вiдповiдь на запит, надiсланий DHCP-клiєнтом, встановленим
на цьому вузлi. Параметри, якi розсилаються, зокрема один
чи декiлька дiапазонiв IР-адрес, записуються адмiнiстрато-
ром пiд час конфiгурування DHCP-сервера.

Рис. 7.21. Мережа з пiдтримкою автоматичного конфiгурування

DHCP-запити надсилаються обмежено широкомовно (за IР-
адресою 255.255.255.255), i тому для реалiзацiї автоматичного
конфiгурування у кожнiй пiдмережi повинен бути розташо-
ваний або DHCP-сервер (пiдмережi 1 та 2 на рис. 7.21), або
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хоча б DHCP-агент (пiдмережа 3 на рис. 7.21) — вузол, який
сам не може видати параметри, але знає IР-адресу DHCP-
сервера в iншiй пiдмережi та може забезпечити ретрансля-
цiю DHCP-повiдомлень мiж ним та даною пiдмережею. Iнодi
для пiдвищення надiйностi в пiдмережi може бути декiлька
DHCP-серверiв — пiдмережа 1 на рис. 7.21.

Видiлення адрес може вiдбуватися в трьох режимах.
1. Ручний — пiд час конфiгурацiї сервер отримує iнфор-

мацiю про взаємозв’язок мiж iдентифiкатором клiєнтського
iнтерфейсу (напр., МАС-адресою) та IР-адресою, яка повин-
на бути йому призначена. В результатi сервер завжди видає
певному клiєнту цiлком визначену IР-адресу, фактично лише
повiдомляючи вузол про адресу, яку адмiнiстратор признав
йому в ручному режимi. Такий режим є основним для прото-
колу BOOTP.

2. Автоматичний — при першому запитi сервер призначає
клiєнту IР-адресу, довiльно обираючи її з перелiку вiльних.
Далi ця адреса закрiплюється за клiєнтом i повертається йо-
му при всiх подальших запитах. В цьому режимi iнтерфейс з
певним iдентифiкатором також отримує статичну IР-адресу.

3. Динамiчний — пiсля отримання запиту сервер видає клi-
єнту у користування IР-адресу на обмежений термiн, який
називається строком оренди. Тривалiсть цього термiну нала-
штовується пiд час конфiгурування сервера). Пiсля закiнчен-
ня строку або при достроковiй вiдмовi вузла вiд користування
IР-адреса звiльняється i може бути передана iншому iнтер-
фейсу. При повторному звертаннi клiєнта щодо нової оренди
вiн може отримати як ту саму мережеву адресу, так й iншу.

Розглянемо детальнiше послiдовнiсть обмiну повiдомлен-
нями при динамiчному призначеннi адрес.

1. Пiсля своєї появи в мережi клiєнт широкомовно розси-
лає повiдомлення DHCPDISCOVER для виявлення наявних
серверiв (рис. 7.22,а). При цьому в повiдомленнi може бути
вказана бажана для отримання IР-адреса (напр., остання, яка
була у клiєнта);

454



Рис. 7.22. Розсилка повiдомлень при отриманнi IР-адреси (а–е)
та при подовженнi строку аренди (є, ж)
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2. Кожний сервер, який отримав таке повiдомлення, над-
силає повiдомлення DHCPOFFER, що мiстить конфiгурацiйнi
параметри (рис. 7.22,б). При цьому пропозицiя сервера щодо
IР-адреси може збiгатися з бажанням клiєнта (якщо вона є се-
ред тих, якi сервер може розподiлити), а може i вiдрiзнятися.
Надiслану в DHCPOFFER адресу сервер не резервує i теоре-
тично на даному етапi ще може запропонувати iншому клiєн-
ту. Саме повiдомлення зазвичай надсилається на МАС-адресу
клiєнта, хоча можливi випадки i широкомовної розсилки.

3. Клiєнт не зобов’язаний приймати найпершу з пропози-
цiй, вiн може зiбрати вiдгуки вiд декiлькох серверiв, зупини-
тися на одному з варiантiв, пiсля чого широкомовно надiслати
повiдомлення DHCPREQUEST, яке мiстить адресу того сер-
вера, чию пропозицiю було прийнято (рис. 7.22,в). Якщо жо-
дна з пропозицiй з певних причин не задовольнила клiєнта,
то вiн знову надiшле повiдомлення DHCPDISCOVER.

4. Пiсля отримання DHCPREQUEST сервер, чиї пропозицiї
були прийнятi, проводить резервування на строк оренди за-
пропонованої адреси i надсилає пiдтвердження (DHCPACK)
клiєнту — рис. 7.22,г. Якщо сервер не може надати клiєн-
ту дану адресу, то вiн розсилає широкомовне повiдомлення
DHCPNACK, пiсля отримання якого «обдурений» клiєнт по-
винен знову розпочати процедуру отримання адреси. Iншою
причиною появи в мережi повiдомлення DHCPNACK може
бути дострокове переривання оренди адмiнiстратором. Iншi
сервери на отримання DHCPREQUEST не реагують.

5. Клiєнт пiсля отримання пiдтвердження засобами ARP
перевiряє унiкальнiсть отриманої IР-адреси (рис. 7.22,д). Якщо
ця адреса вже використовується,то клiєнт широкомовно над-
силає повiдомлення DHCPDECLINE i повторює процедуру
отримання IР-адреси. Якщо ж адреса унiкальна, то вiдбуває-
ться налаштування мережевого iнтерфейсу i хост переходить
у робочий режим (рис. 7.22,е).

Клiєнт може достроково припинити оренду IР-адреси, на-
дiславши повiдомлення DHCPRELEASE тому серверу, який
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надав йому дану адресу. З iншого боку, клiєнт може спробу-
вати подовжити термiн оренди, надiславши серверу повiдом-
лення DHCPREQUEST (рис. 7.22,є). Якщо у вiдповiдь надхо-
дить DHCPACK, то строк оренди поновлюється. Перша спро-
ба подовження термiну вiдбувається приблизно на половинi
строку оренди. Якщо приблизно до 7/8 повного часу орен-
ди DHCPACK не надходить, то клiєнт широкомовно розсилає
повiдомлення DHCPREQUEST, яке мiстить його поточну IР-
адресу — рис. 7.22,ж. Якщо DHCPACK не надiйде до закiн-
чення строку оренди, то клiєнт повинен припинити будь-якi
мережевi операцiї i розпочати процедуру iнiцiалiзацiї.

У випадку, якщо клiєнт має IР-адресу (напр., призначе-
ну в ручному режимi) i потребує лише додатковi параметри
ТСР/IР, то вiн може широкомовно надiслати повiдомлення
DHCPINFORM. У вiдповiдь на таке повiдомлення сервери
надсилають DHCPACK без резервування IР-адреси.

Динамiчний пiдхiд пiдтримує мобiльнiсть користувачiв: як-
що комп’ютер пiдключиться до iншої пiдмережi, то йому ав-
томатично буде призначена нова адреса. Крiм того, такий пiд-
хiд дозволяє рацiонально використовувати адреси, що наяв-
нi, орiєнтуючись не на загальну кiлькiсть користувачiв, а на
кiлькiсть iнтерфейсiв, якi одночасно можуть бути присутнi в
мережi. Проте окрiм переваг, динамiчний розподiл адрес має
i недолiки. Наприклад, виникають складностi при перетво-
реннi доменного iменi мобiльного комп’ютера на IР-адресу.
Для подолання цiєї проблеми була розроблена удосконалена
так звана динамiчна система DNS, у якiй проводиться узго-
дження iнформацiйних баз служб DHCP та DNS. Крiм того,
важко проводити вiддалене керування, автоматичний монi-
торинг, фiльтрацiю пакетiв за IР-адресами. Тому в системах
монiторингу та безпеки зазвичай вiдмовляються вiд динамi-
чного розподiлу адрес.

Формат DHCP-повiдомлення наведено на рис. 7.23. Поле
ор мiстить або 0116 при запитi вiд клiєнта до сервера або 0216
при вiдповiдi у зворотному напрямку. Поле htype визначає
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тип фiзичної адреси, яка використовується в данiй мережi,
його можливi значення визначенi в RFC1700, роздiл «ARP-
parameters, Number Hardware Type» (це певний аналог поля
MT в ARP-повiдомленнi).

Рис. 7.23. Формат DHCP-повiдомлення. Розмiри полiв вказано
в байтах

Поле hlen мiстить довжину фiзичної адреси, наприклад
0616 при використаннi МАС-адрес. Наступне байтове поле,
hops, вмiщує кiлькiсть DHCP-агентiв, через яке пройшло дане
повiдомлення; при утвореннi запиту клiєнт встановлює в ньо-
му нуль. Поле xid призначене для унiкального iдентифiкатора
транзакцiї — випадкового числа, яке генерує клiєнт на поча-
тку процесу отримання адреси, а далi копiюється у наступнi
повiдомлення. В полi secs розташована кiлькiсть секунд, яка
пройшла з початку отримання адреси; поле може не викори-
стовуватися, i тодi мiститиме нульове значення. У двобайтово-
му полi flags фактично використовується лише наймолодший
бiт, встановлення якого клiєнтом в одиничне значення вказує
серверу на необхiднiсть надсилати вiдповiдь у широкомовних
повiдомленнях; у рештi бiтiв поля повинен бути встановлений
нуль. Поле сiaddr призначене для розмiщення IР-адреси клi-
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єнта i мiстить значення, вiдмiнне вiд нульового, наприклад,
при спробi подовжити оренду. Поле уiaddr мiстить IР-адресу,
запропоновану сервером; у запитi це поле нульове. Поля si-
addr та giaddr призначеннi для IР-адрес сервера, який надси-
лає свої пропозицiї, та ретранслюючого DHCP-агента. В на-
ступному полi, chaddr, розмiщується фiзична адреса клiєнта.
Поле sname не є обов’язковим, але при використаннi повинно
вмiщувати iм’я сервера, представлене у виглядi символьного
рядка, який закiнчується нулем. Подiбний формат очiкується
i вiд даних, якi розташованi у полi file — воно повинно мiсти-
ти iм’я файла на серверi, з якого можуть здiйснити вiддалене
завантаження без дисковi робочi станцiї; поле також є нео-
бов’язковим. Нарештi, поле options призначене для рiзнома-
нiтних додаткових параметрiв, при описi кожного з яких ви-
користовуються спецiальнi коди (RFC1700, роздiл «BOOTP
and DHCP parameters»); саме вмiст цього поля визначає тип
DHCP-повiдомлення. Сумарна довжина DHCP-повiдомлення
не повинно перевищувати 576 Б.

Транспортним протоколом при обмiнi DHCP-повiдомлен-
нями є UDP. При цьому для запитiв використовується порт
67, для вiдповiдей — 68.

За вiдсутностi у пiдмережi DHCP-сервера (ретранслюю-
чого агента) можливе автоматичне призначення динамiчної
IР-адреси завдяки протоколу APIPA (Automatic Private IP

Addressing, протокол автоматичних приватних IР-адрес). В
цьому випадку, якщо комп’ютер пiсля завантаження не зна-
ходить жодного DHCP-сервера, то вибирається вiльна адреса
з дiапазону 169.254.0.1−169.254.255.254 (маска 255.255.0.0). Цi
адреси не маршрутизуються, i тому такий комп’ютер не змо-
же органiзувати обопiльний iнформацiйний обмiн, наприклад,
завантажити сторiнку з Iнтернету.

В системах Windows визначити, чи увiмкнений протокол
DHCP, а також дiзнатися про рiзноманiтнi конфiгурацiйнi па-
раметри, зокрема, час оренди IР-адреси, можна за допомогою
команди «ipconfig /all» (рис. 7.24).
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Рис. 7.24. Приклад результату виконання команди «ipconfig
/all» в Windows XP

7.8. Приклад iнформацiйного обмiну
в мережi TCP/IP

У попереднiх роздiлах розглянуто принципи роботи низ-
ки рiзноманiтних протоколiв. Зрозумiло, що при розв’язан-
нi задачi забезпечення iнформацiйного обмiну в мережах з
комутацiєю каналiв вони використовуються одночасно. Уза-
гальнюючи, розглянемо спрощений приклад обмiну пакетами
в мережi Iнтернет. Для визначеностi припустимо, що людина,
яка для доступу до Iнтернет користується послугами компанiї
«Sunline», хоче ознайомитися з сайтом фiзичного факультету
Київського нацiонального унiверситету i вводить у браузерi
адресу «phys.univ.kiev.ua» — рис. 7.25. Проаналiзуємо, що вiд-
будеться пiсля натискування клавiшi «Enter».
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Рис. 7.25. Приклад адреси у пошуковому рядку браузера

Загалом введений рядок не є повною URL-адресою, оскiль-
ки не вистачає вказiвки на протокол (див.параграф 7.6), однак
за замовчуванням браузер вважатиме, що протоколом є HTTP.
Отже, для отримання iнформацiї, яка необхiдна для вiдобра-
ження web-сторiнки, HTTP-клiєнт користувача повинен звер-
нутися iз запитом до HTTP-сервера вузла phys.univ.kiev.ua.
Водночас для створення такого запиту необхiдно знати IР-
адресу HTTP-сервера, i тому насамперед для розрiзнення до-
менної та мережевої адрес HTTP-клiєнт звертається до по-
слуг DNS-клiєнта, який працює на комп’ютерi користувача —
рис. 7.26.

За вiдсутностi у кешi DNS-клiєнта iнформацiї щодо мере-
жевої адреси вузла phys.univ.kiev.ua, йому доведеться форму-
вати та надсилати запит DNS-серверу. Якщо сервер пiдтри-
мує рекурсивний режим обробки запитiв, то пiсля отримання
вiдповiдi вiд нього DNS-клiєнт одразу зможе надати потрiбну
iнформацiю HTTP-клiєнту, який, в свою чергу, зможе сфор-
мувати власний запит. Зупинимось на цьому питаннi.

Детально структура DNS-запиту описана в параграфi 7.6.
Орiєнтовний вмiст цих полiв для випадку, який розглядає-
ться, наведено у наступнiй таблицi.
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Поле Вмiст Коментар
ID ECA116 Iдентифiкатор запиту
QR 02 запит
Opcode 016 Вiдображення iменi на IР-

адресу
АА 02 Вiдправник — не авторите-

тний сервер
ТС 02 Всi данi в цьому пакетi
RD 12 Очiкується рекурсивна вiд-

повiдь
RA 02
Z 0002
Rcode 016 Помилки вiдсутнi
QDCount 000116

У пакетi лише один
запит

ANCount 000016
NSCount 000016
ARCount 000016
Question Name 04 70 68 79 73 04 75

6E 69 76 04 6B 69 65
76 02 75 61 0016

phys.univ.kiev.ua

Question Type 000116 Вiдображення доменного
iменi на IPv4

Question Class 000116 Мережа ТСР/IР

Рис. 7.26. Операцiї, необхiднi для вiдображення web-сторiнки
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Для передачi DNS-запитiв використовується протокол UDP,
i тому на транспортному рiвнi буде створена UDP-дейтаграма:

Поле Вмiст Коментар
Source port FD1316 Приватний порт
Destination port 003516 Загальновiдомий порт DNS
Length 002B16

Checksum A37716
3

Data DNS-запит

Дейтаграма, в свою чергу, буде розмiщена в IР-пакетi. Якщо
припустити, що конфiгурацiйнi параметри комп’ютера кори-
стувача вiдповiдають наведеним на рис. 7.24, то пакет буде
спрямований за адресою первинного сервера DNS 94.45.64.34.
Решта полiв матимуть такий вигляд:

Поле Вмiст Коментар
Version 416 IPv4
IHL 516 В заголовку вiдсутнi опцiї
DSCP 0000002 Вимоги до обслуговування

вiдсутнi
ECN 002
Total Length 3F16

Identification 7AB316 Випадковий iдентифiка-
тор

Flags 0002 Пакет останнiй, можна
фрагментувати

Fragment Offset 00000000000002 Пакет перший
Time To Live 8016
Protocol 1116 Мiстить UDP-дейтаграму
Header Checksum 68CD16

Source IP Address 94.45.90.170
Destination IP Address 94.45.64.34
Data UDP-дейтаграма

3Для найбiльш скрупульозних читачiв повiдомляємо, що ця та iншi у
даному параграфi контрольнi суми наведенi з помилками.
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Далi пакет передається на канальний рiвень та розмiщує-
ться у полi даних кадра. Однак разом з пакетом повинна бути
передана i фiзична адреса призначення. Вузол 94.45.64.34 не
входить до мережi 94.45.90.0/23, де перебуває комп’ютер ко-
ристувача, i тому згiдно з таблицею маршрутизацiї вузла на
рис. 6.21 пакет повинен бути спрямовано вузлу з мережевою
адресою 94.45.90.1 (роутеру за замовчуванням). Модуль IР
для розрiзнення адреси 94.45.90.1 звертається до ARP-модуля.
Для спрощення припустимо, що вiдповiдний запис мiститься
у ARP-таблицi (рис. 6.10) i ARP-протоколу не потрiбно iнi-
цiювати розсилку широкомовних на канальному рiвнi запи-
тiв. Якщо в локальнiй мережi використовується технологiя
Ethernet, то кадр буде мати вигляд

Поле Вмiст Коментар
Destination MAC Address 00:1D:70:82:82:82
Source MAC Address 00:16:D4:D4:D4:D4
T 080016 Мiстить пакет IPv4
Data IР-пакет
FCS AB1216

Таким чином, кадр, який буде сформовано мережевою кар-
тою комп’ютера користувача на першому кроцi пiсля введен-
ня адреси у браузерi, скорочено можна записати у виглядi:

Рiвень Поле Вмiст

Кадр Ethernet
Source MAC Address 00:16:D4:D4:D4:D4
Destination MAC Address 00:1D:70:82:82:82

Пакет IP
Source IP Address 94.45.90.170
Destination IP Address 94.45.64.34

Дейтаграма UDP
Source port FD1316
Destination port 003516

Запит DNS phys.univ.kiev.ua – ?

Нехай мережа в нашому випадку виглядає як зображено на
рис. 7.27. На користь саме такого варiанта свiдчать, зокрема,
результати роботи утилiти tracert.exe (рис. 6.37). Вiдправле-
ний кiнцевим вузлом кадр потрапляє на iнтерфейс маршру-
тизатора R1 ; на канальному рiвнi роутера збiг МАС-адрес
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вказує, що цей кадр адресовано саме R1 i IР-пакет передає-
ться IР-модулю. Порiвняння мережевої адреси призначення з
IР-адресою R1 показує, що пакет треба транслювати далi.

Рис. 7.27. Схема частини мережi Iнтернет

Таблиця 7.6. Фрагмент таблицi маршрутизацiї R1 (рис. 7.27)

Мережа Маска
Адреса
шлюзу

Iнтерфейс Метрика

94.45.90.0 255.255.254.0 94.45.90.1 94.45.90.1 0
94.45.64.0 255.255.255.0 94.45.64.33 94.45.64.33 0

91.202.128.0 255.255.252.0 94.244.0.237 94.244.0.238 2
. . .

Якщо таблиця маршрутизацiї R1 мiстить записи, показанi
в табл. 7.6, то пакет буде переданий на iнтерфейс з адресою
94.45.64.33. Цей iнтерфейс перебуває в однiй мережi з вузлом
призначення (94.45.64.34), i тому IР звернеться до протоколу
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ARP для розрiзнення цiєї адреси. Пiсля отримання вiдповiдi
IР-пакет надiйде протоколу Ethernet i буде сформовано кадр:

Рiвень Поле Вмiст

Кадр Ethernet
Source MAC Address 00:22:22:22:22:22
Destination MAC Address 00:АА:АА:АА:АА:АА

Пакет IP
Source IP Address 94.45.90.170
Destination IP Address 94.45.64.34

Дейтаграма UDP
Source port FD1316
Destination port 003516

Запит DNS phys.univ.kiev.ua – ?

Цей кадр надсилається в мережу i надходить на iнтерфейс
DNS-сервера. На канальному та мережевому рiвнях послiдов-
но завдяки збiгу фiзичної та мережевої адрес, вiдповiдно, ви-
значається, що iнформацiя адресована саме цьому вузлу i дей-
таграма UDP потрапляє на транспортний рiвень. Оскiльки
порт призначення дейтаграми загальновiдомий i пов’язаний iз
DNS, то запит буде передано саме цiй сервернiй службi. Сер-
вер DNS вiдобразить доменне iм’я phys.univ.kiev.ua на простiр
адрес IРv4 за допомогою запитiв або використовуючи вмiст
власного кешу. Пiсля цього вiн сформує вiдповiдь, яка може
мати приблизно такий вигляд:

Поле Вмiст Коментар
ID ECA116 Iдентифiкатор запиту
QR 12 Вiдповiдь
Opcode 016 Вiдображення iменi на IР-адресу
АА 02 Вiдправник — не авторитетний сервер
ТС 02 Всi данi в цьому пакетi
RD 12 Очiкується рекурсивна вiдповiдь
RA 12 Сервер пiдтримує рекурсивний режим
Z 0002
Rcode 016 Помилки вiдсутнi
QDCount 000116 У пакетi один запит (копiя),

вiдповiдь на запит, iнформацiя про
два авторитетних сервери, якi
пiдтримують данi з цього питання
та два додаткових поля (адреси
авторитетних серверiв)

ANCount 000116
NSCount 000216
ARCount 000216
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Question Name 04 70 68 79
73 04 75 6E
69 76 04 6B
69 65 76 02
75 61 0016

phys.univ.kiev.ua

Question Type 000116 Вiдображення доменного iменi на IPv4
Question Class 000116 Мережа ТСР/IР
Answer Name C00C16 phys.univ.kiev.ua
Answer Type 000116 Вiдображення доменного iменi на IPv4
Answer Class 000116 Мережа ТСР/IР
Answer TTL 00014AF316
Answer Data
Length

000416 У полi даних — 4 Б

Answer Data 5BCA804716 91.202.128.71
Authority Name C00C16 phys.univ.kiev.ua
Authority Type 000216 Доменне iм’я сервера, який обслуговує

зону, вказану в полi Name
Authority Class 000116 Мережа ТСР/IР
Authority TTL 00014AF316
Authority Data
Length

000616 У полi даних — 6 Б

Authority Data 03 6E 73 31
C0 1116

ns1.univ.kiev.ua

Authority Name C00C16 phys.univ.kiev.ua
Authority Type 000216 Доменне iм’я сервера, який обслуговує

зону, вказану в полi Name
Authority Class 000116 Мережа ТСР/IР
Authority TTL 000019FE16

Authority Data
Length

000516 У полi даних — 5 Б

Authority Data 02 6E 73 C0
1116

ns.univ.kiev.ua

Additional Name C05116 ns.univ.kiev.ua
Additional Type 000116 Вiдображення доменного iменi на IPv4
Additional Class 000116 Мережа ТСР/IР
Additional TTL 000019F816
Additional Data
Length

000416 У полi даних — 4 Б

Additional Data 5BCA806416 91.202.128.100
Additional Name C03F116 ns1.univ.kiev.ua
Additional Type 000116 Вiдображення доменного iменi на IPv4
Additional Class 000116 Мережа ТСР/IР
Additional TTL 000019F816
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Additional Data
Length

000416 У полi даних — 4 Б

Additional Data 5BCA816416 91.202.129.100

Використовуючи сокет вiдправника, на транспортному рiв-
нi буде сформована UDP-дейтаграма:

Поле Вмiст
Source port 003516
Destination port FD1316
Length 007Е16

Checksum A8А516

Data DNS-вiдповiдь

а на мережевому — IР-пакет:

Поле Вмiст Коментар
Version 416 IPv4
IHL 516 У заголовку вiдсутнi

опцiї
DSCP 0000002 Вимоги до обслуговуван-

ня вiдсутнi
ECN 002
Total Length 9216
Identification 899216 Випадкове число
Flags 0002 Пакет останнiй, можна

фрагментувати
Fragment Offset 0 Пакет перший
Time To Live 3F16

Protocol 1116 Пакет мiстить UDP-
дейтаграму

Header Checksum 9A9B16

Source IP Address 94.45.64.34
Destination IP
Address

94.45.90.170

Data UDP-дейтаграма

Оскiльки DNS-сервер i комп’ютер користувача перебува-
ють у рiзних мережах, то кадр повинен адресуватися мар-
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шрутизатору за замовчуванням (R1 ). Як наслiдок, модуль IР
DNS-сервера звернеться за допомогою до протоколу ARP, щоб
розрiзнити адресу 94.45.64.33. В результатi DNS-сервер надi-
шле у мережу кадр на кшталт:

Рiвень Поле Вмiст

Кадр Ethernet
Source MAC Address 00:АА:АА:АА:АА:АА
Destination MAC Address 00:22:22:22:22:22

Пакет IP
Source IP Address 94.45.64.34
Destination IP Address 94.45.90.170

Дейтаграма UDP
Source port 003516
Destination port FD1316

Вiдповiдь DNS phys.univ.kiev.ua —
91.202.128.71

На мережевому рiвнi маршрутизатора R1 буде прийнято
рiшення про комутацiю цих даних на iнтерфейс з номером
94.45.90.1 та розрiзнено адресу 94.45.90.170. В результатi з
цього iнтерфейсу в мережу N1.1 потрапить кадр:

Рiвень Поле Вмiст

Кадр Ethernet
Source MAC Address 00:1D:70:82:82:82
Destination MAC Address 00:16:D4:D4:D4:D4

Пакет IP
Source IP Address 94.45.64.34
Destination IP Address 94.45.90.170

Дейтаграма UDP
Source port 003516
Destination port FD1316

Вiдповiдь DNS phys.univ.kiev.ua —
91.202.128.71

Данi, прийнятi на фiзичному рiвнi кiнцевого вузла, вла-
сник якого розпочав весь цей процес, поступово пройдуть ка-
нальний, мережевий та транспортний рiвнi (причому на ко-
жному з них перевiрятиметься правильнiсть адреси призна-
чення та цiлiснiсть iнформацiї) i врештi потраплять до DNS-
клiєнта. Той, в свою чергу, з почуттям виконаного обов’язку
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повiдомить HTTP-клiєнта про те, що iменi phys.univ.kiev.ua
вiдповiдає IР-адреса 91.202.128.71.

Маючи кiнцеву адресу, HTTP-клiєнт мiг би вже звернутися
до HTTP-сервера з проханням надiслати веб-сторiнку (файл
з iменем index). Однак протокол HTTP використовує транс-
портний протокол ТСР, i тому спочатку HTTP-клiєнт iнiцiює
утворення логiчного зв’язку з сокетом 91.202.128.71:80. Для
цього буде створений ТСР-сегмент на кшталт:

Поле Вмiст Коментар
Source port 096С16 Зареєстрований порт
Destination port 005016 Загальновiдомий порт HTTP
Sequence number 7003B5BA16 ISN
Acknowledgement
number

0000000016

Data offset 716 Довжина заголовка 28 Б
Zero 0002
Controls bits 0000000102 Встановлено лише SYN
Window size FFFF16 Ковзне вiкно максимальне
Checksum C3F516

Urgent pointer 000016
02 04 05 B416 В одному сегментi очiкується

максимально 1460 Б
Option 04 0216 Вузол готовий приймати вибiрковi

квитанцiї
01 0116 NOP NOP

Data — Вiдсутнi

який, в свою чергу, буде розмiшено в IР-пакетi:

Поле Вмiст Коментар
Version 416 IPv4
IHL 516 Розмiр заголовка — 20 Б
DSCP 0000002 Вимоги до обслуговування

вiдсутнi
ECN 002
Total Length 3016
Identification 01BA16 Випадковий iдентифiкатор
Flags 0102 Пакет останнiй, фрагментувати

не можна
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Fragment Offset 00000000000002 Пакет перший
Time To Live 8016

Protocol 0616 Мiстить ТСР-сегмент
Header Checksum 641Е16

Source IP Address 94.45.90.170
Destination IP Address 91.202.128.71
Data ТСР-сегмент

Згiдно з таблицею маршрутизацiї кiнцевого вузла (рис. 6.21)
цей пакет повинен безпосередньо бути спрямований на iнтер-
фейс 94.45.90.1 роутера R1, i тому протокол ARP повинен
вiдобразити його адресу. Внаслiдок вузол надiшле в мережу
кадр, який скорочено можна записати у виглядi

Рiвень Поле Вмiст

Кадр Ethernet
Source MAC Address 00:16:D4:D4:D4:D4
Destination MAC Address 00:1D:70:82:82:82

Пакет IP
Source IP Address 94.45.90.170
Destination IP Address 91.202.128.71

Сегмент ТСP
Source port 096С16

Destination port 005016

Як i в попередньому випадку кадр буде прийнято iнтерфей-
сом маршрутизатора R1, а протокол Ethernet видобуде з нього
IР-пакет та передасть протоколу IР. Цей протокол, порiвнюю-
чи адресу призначення 203.21.4.6 та перший стовбець записiв
у таблицi маршрутизацiї (табл. 7.6), з’ясує, що такi пакети
необхiдно передавати маршрутизатору з адресою 94.244.0.237
(R2 ), який мiститься у мережi з адресою 94.244.0.0/19 (N2 ),
що приєднана до iнтерфейсу 94.244.0.238. Пiсля того, як за до-
помогою модуля ARP буде визначена фiзична адреса (напр.,
МАС-адреса), що вiдповiдає мережевiй 94.244.0.237, IР-прото-
кол передасть i МАС-адресу, i IР-пакет на канальний рiвень.
В загальному випадку не обов’язково, щоб мережа N2 також
була побудована з використанням технологiї Ethernet, проте
в будь-якому випадку IР-пакет буде розмiщено в поле даних
кадра :
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Рiвень Поле Вмiст

Кадр Ethernet
Source MAC Address 00:11:11:11:11:11
Destination MAC Address 00:ВВ:ВВ:ВВ:ВВ:ВВ

Пакет IP
Source IP Address 94.45.90.170
Destination IP Address 91.202.128.71

Сегмент ТСP
Source port 096С16

Destination port 005016

та передано в мережу. Маршрутизатор R2 дiє аналогiчно:
отримує кадр, видобуває IР-пакет, аналiзує таблицю маршру-
тизацiї, розрiзняє фiзичну адресу маршрутизатора R3 та фор-
мує i надсилає в мережу кадр:

Рiвень Поле Вмiст

Кадр Ethernet
Source MAC Address 00:СС:СС:СС:СС:СС
Destination MAC Address 00:DD:DD:DD:DD:DD

Пакет IP
Source IP Address 94.45.90.170
Destination IP Address 91.202.128.71

Сегмент ТСP
Source port 096С16

Destination port 005016

Маршрутизатор R3 у своїй таблицi маршрутизацiї вже ма-
тиме не лише запис про мережу 91.202.128.0/22 в цiлому, але
й про її структуру, що дозволить цьому роутеру адресувати
маршрутизатору R4 кадр:

Рiвень Поле Вмiст

Кадр Ethernet
Source MAC Address 00:33:33:33:33:33
Destination MAC Address 00:55:55:55:55:55

Пакет IP
Source IP Address 94.45.90.170
Destination IP Address 91.202.128.71

Сегмент ТСP
Source port 096С16

Destination port 005016

Маршрутизатор R4 повинен виявити, що мережа призна-
чення безпосередньо приєднана до одного з його iнтерфейсiв,
визначити фiзичну адресу вузла призначення та направити
HTTP-серверу кадр:
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Рiвень Поле Вмiст

Кадр Ethernet
Source MAC Address 00:44:44:44:44:44
Destination MAC Address 00:77:77:77:77:77

Пакет IP
Source IP Address 94.45.90.170
Destination IP Address 91.202.128.71

Сегмент ТСP
Source port 096С16

Destination port 005016

Мережевий адаптер хосту, де розташований HTTP-сервер,
захопить кадр, виявить збiг МАС-адреси отримувача та своєї,
i передасть IР-пакет IР-модулю. Той, проаналiзувавши заго-
ловок пакета, передасть ТСР-протоколу сегмент. ТСР-прото-
кол за згодою HTTP-сервера сформує сегмент, призначений
для пiдтвердження встановлення з’єднання:

Поле Вмiст Коментар
Source port 005016 Загальновiдомий порт HTTP
Destination port 096С16 Зареєстрований порт
Sequence number 9AF26F6A16 ISN
Acknowledgement
number

7003B5BB16

Data offset 716 Довжина заголовка 28 Б
Zero 0002
Controls bits 0000100102 Встановлено ASK та SYN
Window size FFFF16 Ковзне вiкно максимальне
Checksum BA8816

Urgent pointer 000016
02 04 05 B416 В одному сегментi очiкується

максимально 1460 Б
Option 04 0216 Вузол готовий приймати вибiрковi

квитанцiї
00 0016 NOP NOP

Data — Вiдсутнi

Далi цей сегмент, рухаючись в напрямку фiзичного рiв-
ня, отримуватиме новi i новi заголовки, а пiсля того, як по-
трапить в мережу, пройде шлях, обернений описаному вище;
при цьому кожний промiжний маршрутизатор вноситиме змi-
ни до заголовка канального рiвня. Пiсля встановлення логi-
чного зв’язку, почнуть передаватися сегменти з запитами та
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даними (вмiстом веб-сторiнки). Як показав експеримент, сто-
рiнка повнiстю вiдобразиться у браузерi пiсля обмiну бiльше
нiж 250 пакетами i внаслiдок користувач зможе побачити зо-
браження, наведене на рис. 7.28.

Рис. 7.28. Результат успiшного виконання команди на рис. 7.25

Контрольнi запитання

1. Адресою якого рiвня є порт? Варiанти вiдповiдей:
а) фiзичного;
б) канального;
в) мережевого;
г) транспортного;
д) сеансового;
е) загальновiдомого;
є) прикладного.

2. Скiльки портiв може використовувати одна прикладна
програма?
3. Скiльки сокетiв необхiдно для характеризацiї з’єднання?
4. Якому дiапазону може вiдповiдати номер порту, що ви-

користовується стандартною серверною службою? Варiанти
вiдповiдей:
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а) 0÷ 1023;
б) 1024 ÷ 49151;
в) 49152 ÷ 65535.
5. Клiєнт чи сервер був вiдправником пакета, для якого

порт вiдправника 80, а порт отримувача — 18571? З якою
службою зв’язаний цей пакет?
6. Результат виконання команди «netstat -na» на одному

з комп’ютерiв наведено на рис. 7.29. Вкажiть, якi з рядкiв
описують встановленi з’єднання.

Рис. 7.29. Варiант результату роботи утилiти netstat.exe

7. Чому порядок, у якому адресант вiдправляє дейтаграми
в мережу, може не збiгатися з порядком, у якому вони отри-
муються адресатом?
8. У якому дiапазонi може змiнюватися довжина заголовка

UDP дейтаграми?
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9. Якi iз наведених тверджень справедливi?
а) наявнiсть псевдозаголовка знижує корисну швидкiсть
передачi даних;
б) псевдозаголовок має сталу довжину;
в) довжина псевдозаголовка залежить вiд технологiї ка-
нального рiвня;
г) без псевдозаголовка неможливе демультиплексування да-

них на транспортному рiвнi;
д) якби псевдозаголовок не використовувався, то довжина
контрольної суми була б меншою.

10. Повiдомлення якого максимального розмiру доцiльно ви-
користовувати програмам, що орiєнтуються на спiвпрацю з
протоколом UDP у мережах Fast Ethernet?
11. У якому випадку кадр надсилається повторно? Варiанти
вiдповiдей:

а) при надходженнi негативної квитанцiї;
б) при надходженнi двох позитивних квитанцiй;
в) пiсля закiнчення часу очiкування квитанцiї незалежно
вiд її приходу;
г) пiсля закiнчення часу очiкування квитанцiї у випадку її

вiдсутностi;
д) пiсля закiнчення подвiйного часу очiкування квитанцiї
у випадку її вiдсутностi.

12. Чи використовується квитирування на канальному рiвнi?
13. Як здiйснюється керування iнформацiйним потоком у про-
токолi ТСР?
14. Завдяки чому в ТСР забезпечується надiйна передача
даних? Варiанти вiдповiдей:

а) завжди надсилаються декiлька копiй даних;
б) використовується квитирування;
в) розмiр вiкна можна динамiчно змiнювати;
г) розмiр сегмента не перевищує розмiр кадра канального

рiвня.
15. Опцiї якого типу можуть зустрiтися в заголовку ТСР-
сегмента?

476



16. Якi поля заголовка ТСР-сегмента використовуються при
встановленнi з’єднання?
17. Що спiльного у заголовка ТСР-сегмента та заголовка
а) IР-пакета; б) UDP дейтаграми; в) кадра Ethernet II?
18. Яке з вказаних полiв заголовка ТСР дозволяє керувати
потоком даних з протилежного боку з’єднання?

а) Data offset;
б) Acknowledgment number;
в) PSH;
г) Window size;
д) SYN.

19. Обчислiть максимальну довжину поля даних ТСР-сег-
мента, заголовок якого мiстить опцiю з часовою мiткою, роз-
мiщеного в пакетi IPv4 з заголовком без опцiй.
20. Якi контрольнi бiти можуть бути встановленi у заголовку
сегмента, призначеного для передачi даних?
21. Вузол надсилає сегмент, що мiстить 1460 Б даних, а поля
Sequence number та Acknowledgment number вмiщують числа
1234510 та 5432110, вiдповiдно. Що можна сказати про се-
гмент, який повинен надiйти у вiдповiдь?
22. При якому пiдходi до трансляцiї адрес кiлькiсть глобаль-
них адрес може перевищувати кiлькiсть приватних? Варiан-
ти вiдповiдей:

а) статична NAT;
б) маскарадна NAT;
в) динамiчна NAT;
г) перезавантажена NAT.

23. Скiльки FTP-серверiв може бути у мережi, де використо-
вуються IР-адреси з приватного дiапазону? Чи будуть вони
доступнi з вузлiв, якi перебувають за межами цiєї мережi?
24. Чи використовується механiзм NAT при створеннi WiFi-
мереж безкоштовного доступу до Iнтернет у кафе швидкого
харчування «McDonald’s»? Вiдповiдь обґрунтуйте.
25. Яка найбiльша кiлькiсть вузлiв може бути в мережах,
приєднаних до Iнтернет з використанням маскарадної NAT?
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26. Якi домени можна видiлити на рис. 7.15? Який рiвень у
кожного з них?
27. Визначте, якi з наведених характеристик можуть бути
застосованi до системи DNS:

а) розподiлене збереження iнформацiї;
б) розподiлене адмiнiстрування;
в) можливiсть кешування запитiв;
г) вiдмовостiйкiсть.

28. Чим вiдрiзняються домени рiзного рiвня?
29. Що спiльного у основного та допомiжного DNS-серверiв?
30. Що таке ресурсний запис? Якi типи ресурсних записiв
вам вiдомi?
31. При якому з режимiв роботи сервера, рекурсивному чи
iтерацiйному, в мережi розсилається бiльше DNS-запитiв?
32. Обчислiть розмiр DNS-запиту, призначеного для визна-
чення IР-адреси домена ftp.univ.kiev.ua.
33. Яка мiнiмальна кiлькiсть DHCP-серверiв необхiдна для
обслуговування мережi, що роздiлена: а) двома маршрути-
заторами; б) трьома маршрутизаторами?
34. Чи може протокол DHCP застосовуватися в мережах, де
використовуються адреси з приватних дiапазонiв?
35. У якому iз зазначених режимiв роботи DHCP iнтерфейс
може отримати рiзнi IР-адреси в рiзнi моменти часу?

а) ручний;
б) випадковий;
в) автоматичний;
г) динамiчний.

36. Яка мiнiмальна кiлькiсть повiдомлень повинна пройти
по мережi при використаннi протоколу DHCP для того, щоб
iнтерфейс отримав IР-адресу?
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