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Передмова

lIJлях у Маriбутнс неможливий без застосування нових i в;ке iсную-
чих мережних i т9лекомунiкацiйних технологiЙ. Глибокi змiни в технiцi зв'язку
та в обчислювальнiй технiцi пiдводять нас до l{oBoi епохи - iнфорплатизацiТ сус-
пiльства й створеttня глобальноi iнформаuiйноТ iнфраструкryри (ГlI). Щя irrфра-

струкryра дас змоry надатl{ корисryвачам набiр комунiкацii:lних послуг, якi за-

безпеч1,1оrь вiлкриry Nlножину допомiжних програмних продуктiв. шо охоплltl-
ють yci види iнформацii йi мохtливiсть iT одержання у буль+rкиЙ час, в будь-
яко\,lу мiсцi. ]а прийняttлtlю цiною iз високоtо якiсrю.

Створенню ГIl сприяють TaKi домiнуючi фактори:
ко}Iвергснцiя технологiЙ, використовуваних у га,Iузях r,е.гrекомунiкацiТ,

комп'ютеризацii i спожив.tоi елект,ронiки, ,I,a 
розtширсння застосування по-

стач.UIьниками цифрових технологiЙ,
HoBi МожJIИВостi для бiзнесу, що виникли як наслiдок

1,елекомунiкацiЙ.
!ля реалiзачii концепцiI ГIl потрiбнi створення Mepeжi дпя передавання iH-

rPopMauiТ, забезпечення iT розподiленоi обробкr.r й збереження, надання ,rради-

цiйних комуIliкацiйних послуг, пiдтримка послуг i допомiяtних програмнIlх
I lродуктiв, постачання терм i нал ьно го устаткува н liя.

Кiнцевою метою Г[I е гарантiя кои<гtому громадяIlllну достуtlу ло ilrфор-
мацiйного спiвтовариства. Основою ГIl с iн(lорплачiйна мережа, що
з'явилася внаслiдок iнтеграцii мереж зв'язку та Е,ОМ. На базi цiсi iнтеграчiТ

розроблено концепцilо iнтелектуа_пьноi мережi (lM).
lсторично мережi зв'язку та ЕОМ розвивiшися майже незалеiкно, запозичу-

lоLIи одна R одноi необхiднi компоненти. При rrboMy саме розвиток мерея< ЕОМ
с,гимулював створення llережi переда,li даних iз комуlацiсю пакеl iB.

Ifифровiзаuiя мереж зв'язку дозволила створити чифровi MepelKi iнтеграль-
llого обслуговування. Внаслiдок розвитку цього напрямку була розроблена
llIирокосмугова цифрова мережа iнтегрального обслуговування (ШI]МIО),
,lкa дас змогу надавати TaKi послуги, як передавання рухомих зображень,
Iсltебачення високоi чiткостi та iH. Вiдзначимо, що ШЦМIО, котра базу€ться
ltit гехнологiI асинхронltого режиму передачi (АРП). не ]найшла o.1iKyB{lHot о
llltIрокого розповсюдження. Технологiя АРП - наЙбiльш ефективгtа лJIя по-
бу,,lови ун iверсальноi транспортноi мережi.

У 90-Ti роки стало очевидним! що подальший розвиток мереж зв'язку та
l\4сl)сж ЕОМ може бути ефективним тiльки за умов ix iнтеграцii Й створення
r,ltlllttT irlформашiйноi мережi.

i (аrlий пiдручник вiдбивас разючi змiни у розвитку мереж зв'язку та мереж
l ( )М. I}ilI скJlадасться з окремих роrлiлiв. прllсвячсних рi]l|и\,t 1емам. Роз-riли

послуr,



Nro)illll lltllli,гl1 в буль-яrtiй послiловностi чи вибiрков.о 1h, зручностi на початку

Ko)lillol\) розлiLrу по/lаlIо cllt.tcoк скорочень, HaIjpиKlIItll дlя кращого засво€ння

пl iтгеlэ ial ty Kor liрол r,lr i зit I I иl,а tl Llя ri спtлсок ре.комендованоI л iтераryри.

f ,,ф,,,пму poз]ti,ri BIlзlltltle'o ocH.BHi завдання й прlrнцили побулови

глобаrrьrrоj,ilr(lrlрмаrtiiirrоi iнфраструктури, комгlоIIенти, структуру й пtrказ-

rtики еttlек.гL,i,,,r..,,i irrtР,ЭрмаrriйrниХ мереж, а TllKo,-h кOнцепцiю розв1,1тку
,зв'я,зt<у il Yr<paTlri. Y:tpy,:oMy вtтсвiтлено ocHoBHi способи комутаuiТ, rr(o за-

стосовуlоl,ься в суlIitсних транспортних мережах, та принцIrIlи комутацii ка-

ttiuliB, tlorliлtlп,r.,relrb i rraKeTib. У трЬтьому наведено харак1,ерI,1с,гику е,галонноi'

ллсlделi B,lac,Moltif вiлкрtt,гrtх систем, ocHoBHi термiI{и й вt,tзна,lегtня. У че,гвер-

lo11\ локJIll,,lIlо OIltlcllFIo проl tlколи Bcix семи piBlriB etlLпtlHtltl'f пrолелi B]a(\io-

дiI Biлr<prlтt,tx cl.IcтeM (ВВС).
У п;яr,омlу рсlздiлi розглянуго с,l]андар' Х.25, рекомендованиЙ Ila мlжllаро/l}Iо-

;vу piBHi для-побудовй поaр.iiз комутацiсю лакетiв. У шостопtу 
'lojlall() 

ltata-llbHi

вцомостi про сучаснi системt;I обробки повillошtлень, в яlttIх вt{корис,гов\,lоться

с.t.аIlдарт х.400, принuипrr побудови плерея<i та послугу "електронна пt,ltItтii'.

У .,ьоrоп,1 рЬзлiлi висвiтлено пгltнIlllп rlоб) дови мережноТ apxircKrvplr

сI]с.гем (SNдi. покладений в основ), Bcix нас'упних багаторiвневих п,lолелсй

побудови мережних архir"ек,гур. У BocbMtlMy Mo)itIla ознаt"lомитися з чифровtlк,l

,,"рЪrп.о iнтегральгtого обспу.овуваllня, У дев'ятому описано архiте,ктургlу,

концепцiЮ iнтелекr,у;tлЬно'i мережi 1а метод1,I рOзрахункУ затримки одсржан_

trя послуг IM.
У лесято*1, розлiлi розглянуто прtIнципи побудови п,tepeltti ItjTepHeT,, cltc-

.гему iнi|lорir,rаi-iiйно-довiдковtlТ служби WWW, гiпертекст,овч сис1ему, cLlcTe-

му пошуLч (lаr,:iлiв, практичне застосування cepBiciB IH.TepHeT, принцtiпи

IЁ-Te',le(lorliT.l.a tIроблеми llrTepHeT. В одинадцят,оN,Iу роздlлl вtlклалено асин-

*рппr,r,Й метод доставки повiдопtлень (АТМ),
У дваtlадцятому розлiлi висвiтлено принципи побудови MepeT на базi

сиrlхроннот uифровоi icpapxiT sDH та сучаснi ]чIетоди керування такllми ме-

p.n *,,.r. У тринадцятому - iнформацiйно-ентропiйний метол розрахунку

кiлькостi керуючоТ iнформаrriТ.
у чоти рнадцятому роздiл i описано тех гtоltогiт безпроволсlво го радlотеле-

фоllного зв'язкУ. 
говки бака-Автори використаJIl,t лосвiд викладанl,|я. liисциI tлlI l циклу lllдго,l

-lraBpiB, спецiалiсiiв, MaгicTpiB у Киiвському iнсти,ryтi зв'язку У/fАЗ iM, о, С, По-

пой ,u напрямком "'l'cncKoMyгriKirtlii " ,цrя спецiальностей "Iнформачiйнi ме-

Режi зв'язку", "Те_lrскомуrrirtацiйIri cllc,l,eмt| ,I,a Mepeжi".i "Пошlоllи'" 
"]1-1_-;

iliлруч""п допомо)I(е c.I.y,lctIl,aM розlllирити 'еоретичн1 
знання .при вивченнl

дисциплiн 
,,Мережi .u'oo.y", "'l-parrcпopTHi мережi", "lнтегральнi чифровi ме-

рея<i зв'язку'' i '.Сис,гемИ докумеll.гаJlЬuо.u aпaпrрОзв'язку", а також докладнi-

ше ознайомитись з ноtsимt,t метоДамr,, побудови мереж телекомунiкацiТ i су-

tIасними технологiями зв'язку.

OCHOBHI ТЕРМlНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Adatlпtep (англ. adapter пристосовую) - прис,грiй, за лопомогоlt1 якого буль-який сltеллегrг при-
с rосов) ( l ься ло veperl(l,

\р,rtпrcкпtурu - \ilpaкlcp бчlови пlсре;кi,
Баr7r?_(аIlгл. bytc) одипиця_кi"пькостi iнформачii, яltою ци(lрова оМ пto;tte опсрувати як олIIl.|м

rriлим. Байт дорiвнюс В бiт,
Бiп (англ, Ьiлаrу двi1_1ковий + digit знак. чиr|lра) одиниця вимiрюваtttlя t<iлькtlстi iнформаuii в

двiirковiй системi1 вiдповiдас iнфорпrачiТ, яку оilержуIоть прЙ здiйсненнi одrriеi з;lЬо,ч piBHo-
йvовiрltiсtrих пtl.tiй,

В_iрtпуальнчii ("laT, virtшalis сильIlий, здiбrrий) - мох(ливий, тойt, що мо}ке прOяви-l.!Iся,
)Itrcttepciя (лаr,disреrstrsрозсiкlваtlllя) viрарutсiюваllнявltпаlковоiвелtiчиниtIавl(олоiiсерсл-

нього зllачсння.
!оdаmок_* спеЦiалiзованС гlрограмнс забеЗпечення. opicHToBaHe IIа в1.1коtlаIIня буl'lь-якоi lttlс-rtуги.
Iiнmропiя (греltьк. еп в. всередIrlti + trоре змiна, перетворення) - в TeopiТ iнформачii йiра 

"сви-_ зIlаченостl ситуаL(I[i в матсlllаl,лtцl - Mipa llевизна.Iеtlоотi вttllадковоТ функцii,lqпlrylr1 у широкоvУ porlrrillHl роtlаш)ванIlЯ часгItн абО e,rcvclIliB цiлого в IlcBHUM\ пUрядк}
вlд виtцого до нrl)кqоl,о,

Iнплелекпlуальttа flepe,xul - плсрсх(а, що здатна llадавати i сРормувати буltь-якi послуги на базi
рlзномtlнlтних,граtlспортних мере}к,

IHпepaKпtttBHi слу,tlсбч - слуlIсбIr. якi виконlюгься ]а Jапи,го]\r,
IHпepr|leitc (анг"тL interfirce з'с]tнаltttя) - точI(а:j'слна[ItIя JtBox erteMcHTiB або загаtьtlа Mcltta пli;,tt

ЛВОNlа ВЗа(]мопов'язаllt,tмI,t сlrсl,емап,tи (чи рiвllями олнiсi системи). яказабезtlечtс сl,rtiсlliсгь
присlр()'fв нс];1лс;l(llо Bi: iч rltll1 ,rа виробнrtка.

Канал _ сукупlliс,гь ,гехtliчttrrх засобiв i середовища ltсрслllчi, зil допоNlUгою яких iн(lормачiя
_ пере7|&стьоя вiл дI(ерела (передавача) ло о-гримувача (lrрrll'iмача) або HaBttaKtt,

К.паспеlэ tpупа cyпtilttHttx чарунок, в яких набори каналiв не llовторюtоться,
h'u.ttyttt,ltliйHttit вузо.t.ltеlл'лгi сук1 lrнiсгь lсrlIi,tIlич засобiв. пlrtt,tlачеlrих лlя Ko,tl\ l:tttiT каll;tлiв
_ вlдповlлIl0 до oTp1.IMal,toT алрссноТ iH(lopMauii з MeToto llередltваllllя повiдом.rенi

KoHпtpoLlep (аrlг;r, сопtrоllеr) - погrrдлtувit-пьниil прllстрiй. який керус роботоlо паl{сlY. KztIIlilly
тоutо та контролIос ii,

Кон mейн е р, Itprrcтpiй л],]я зберiганнr, вмiщеltня iнформацiТ,
Мульtпtlп,lекс rlpиcTpiir, який виконус фуrrкчiю об'сдtlання.
Дllульпtuплексчвання процес об'сднаllIlя.
()кпtепt anl. (|cl() Biciv)- 8 diL
llaKeпl частина повi.rlомлення, яка використоsу€ться lla Mcpc;Ktrolt1 piBHt
Пidрiвень -- частина рiвня,
llорrп (вволу,вИВоДУ) - олиtl або бiлыlIе адресiв пам'я,гi, що викориотовуlо,гься лпя ttрпйманtlя i

перславаllltя iн(rоруд1111
l.IровайdерЧ lнtпернепl- органiзацiТ, якi н4цаюгЬ користувачаМ послуги з лостуПу в [trгернет,
llроtпокол - набiр правил i форматiв (станлартiв). якi реглziменrytо,гь процедуру взасмо;liТ одllо_

йменних piBtriB лвох рiзних рiвноправних об'сктiв rtа ocHoBi обмiну iнфоfЙацiсю i ло_rволя-
ють сt]ростити складний прtlцсс MilIt об'сктами рiзttих моделей i типiв.

l|.iBeHb - чс набiр угод (або протоксlлiв), яких вiдправник i олерlкувач с.грого лотримулOться.
l'оулtiнz (алл, rоаmiпg мандрувангя. блукання) - передача на обслlтrэвуваItrя корифвшi при псрсмi-
, ЩеннiIiоtовзонуфувкцiонуванняiншоiоднотипноiсистел4ирухомого(мобiлыlого)зв'язку.'

('елtuрiвнева _,vtode,,lb - етаt_лонна модель вза€модii вiдкритrtх систем (ВВС),
('арвер (англ. Server Ilодавzrти) пристрiй. за до|lомогою якого абrrненr, мо)ке оlримil[и послуги

будь-якоi Mepelti.
( 'cllBic (англ. servicc слчжити, обслуговувати) надання послуг.
( i,.я (або ceallc) перiод взагмолiТ абонснriв. який складагlься l tрьо\ (rаз, 1сrаllов.lення

з'сд[lання, передаванl]я iнформацiТ та завершення з'€днанrIя.
('tt.,ttа"пiзацiя - процес повiдомлення про Bci KcpoBalri прочеси, якi вiдбуваюr,ься в мереяti (нор-

ммьне функчiонування. llомилки або переривання),
('lll!-\,l,онlз,]цiя - привелеllня двох або кiлькох rlерiолично tlliHtlиx явиl]l Jtl ltlчtltri взагvноi Bi_t-

ltовiдностi перiолiв i'x lrеребil 1.
l'L,1lltittaл - пристрiй або робоче ]!tlсце операtора, користувача мережею.
l l,,rtt_luKtItя - набiр операltlй. я Ki викоll1 ю l ься одllоtlасн0 я к олlrа опсраuiя,
l'l,,trlliK - наваtfгaDкення (сушiльнiсть потоку даних) лiнii зв'язку чи каl{алу.
I hll||jIl|ia (рос. ячейка) мапа робоча зоtIа: част}lна iнформачiТ.



Роздiл 1. СУЧАСНl lНФОРМАЦlИНl МЕРЕЖ]

(' t t tt с tl к с к() р 0.r е I! ь

ISI)N Iпtсgгаtеd Seгves Digital Network . uифрова мережа iнтегрального

tlбслуговування
SNд Sl,stcIlt Nеtwоrk Аrсhitесturе - N4ережна apxiTeKTypa систем

ДIl , абоrrеlrтськi пункти
Al)l l lсttнхронний режиNr перелачi
l]I]C_ взасмодiя вiдкритих систем
t]З вузли зв'язку
Гlt - глобальна iнформачiйна iнфраструктура

ЩI - дяtерело iнtРормацiТ
IM - iнтелектуальна мережа
КЗ - канал зв'язку
КК комутаuiя каналiв
КП комутацiя пакетiв
КП-В - комутацiя пакетiв -вiртуальний режим
КП-Д - комутачiя пакетiв -дейтаграмний режим
Кп - комутhцiя повiдомлень
МСЕ Мiжнародна спiлка електрозв'язку
Ot - одержувач iнформаuiТ
l{MIO цифрова мережа iнтегрального обслуговування
II lI lM IO шlrрокосмугова цифрова мережа iнтегрального обслуговування

1.1. глоБАльнА lнФормАцlЙнА lнФрАструкryрА

']lttrtяtttI l}cJlltllc,]llo]\'ty Irплиl]у Mepelt I,iOM i MePcrK ']l]'ЯЗКУ На ЖИТТЯ

cycrrilll,c,t tra lIl](),I яl,()М кitrtlя 9()-х рр.ХХ cr,. tцсii tlсtlсltикий iсторичний перiод

прItii t lяr,о l la,rlIl]a,I,1 t " i r rtIltlllMal ti ii t I tlM с,lrllt i,t"гя м",

Вiл lltlt,lItvtl. 
''U' 

.y,,,,.i,,,*y |](),tttlIIKY tcxtlilclt зв'язку притамаtгнi двi особли-

восгi: rrиtРрtlВlr t|,,,1.v,r lt()/lilllllrl ltt,ix ctllltiulitt нсtаJIежно вiд того. яюй вид iH-

формацii пере/Iilс,I,ься llllMI.1 с,,ll,tIilJ]ами (мова, тскст, данi чи зображення); iHTe-

грiuiя обслуговуваtlllя, ,lkil мо)кс буr,l,r ltовttiстю реалiзована тiльки за }мови
,u.ro.yuu"", д,Iя зв'язку rцr(lpoBcli тсхнiки. Вiдбувасться iнтеграцiя систем пе-

релачi iнформацiт та кому,t,ацii, по-[lовому гrерерозподiляоться функцii кiнцевюt

пристротв i мереж зв'язку. З'являtоться багатофункuiональнi кiнцевi пристроi.

вiдмiннi вiд телефонного,i телеt,рафного апаратiв, кiнцевi пристроi вiзуального

вiдображеrrня даних, придатнi бiльше нiж для одного вилу iнформацii. l, нареш-

Ti, шrережа зв'язку дае змоry передавати мовну, текстову iнформацiю, данi i зоб-
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раження через одне й те саме з'сднання: користувач одерrкуе досryп до цiсi ме-

режi неза,чежно вiд виду служби через "ш,гепсельну розетку зв'язку".
Щi револючiliнi засоби значно збiльшили продуктивнiсть працi й економiчну

ефективнiсть роботи трьох гаr,Iузей промисловостi комп'ютерноi iндустрii (iH-

формацiйних технологiй), побутовоi радiоелектронiки (iндустрiТ розваг) i елект-

розв'язку. а об'сднання ix зусиль наблизrшо створення ГII [1].
Розвиток ГII грунryсться на восьми основних ,принципах: сприяннi вiд-

критiй KoHKypeHrrii; заохоченнi приватних iнвесrицiйl визна,lеннi гн}чких
регулююtIих структур; забезпеченнi вiдкритого доступу до мереж; гарантii
ЗаГ;ЦЬНОГО ЗабеЗпечення достуIIу до послуг; забезпе.tеннi рiвних можливос_
тей для користувачiв; сприяннi рiзноманiтностi змiсту ГII, в тому числi куль-
т}рного i мовного багатовиду; визнаннi необхiдностi мiжлlародного спiвробiт-
ництва, особливо з найменш розвиненими краiнами.

I]i принципи мають застосовуватися в ГII на ocHoBi: пiдтримкtt здатностi
до взасмодiI i взасмозв'язку: розвитк) глобальних риlrкiв для мерея(. ttослуг i

допомilкних програмних пролуктiв; гарантiТ конфiдеlrцiГrностi i зztхисту да-
них; захисту прав iнтелектуальноi' власностi; спiвробiIницlва в на)ково-
дослiднiй дiяльнос гi та розробui нtlвих застос) вань: моlriгорингу соцiально-
го i суспiльного значення iнформацiйного спiвтоварltства.

Кiнцевою метою Г[I с гаран,гiя для кожного громадrlн1.1на досryпу до iH-
формацiйного спiвтовариства. Воно мiстить у собi сочiiiльгtо-економitlну та
iнлустрiальну склаловi. ФункuiТ першоТ складовоi' усlановлення зразкiв
поводження й етикету (наприклад, при покупцi ToBapiB удомаl вiртуальному
спiлкуваннi) та створення культурних цiнностей i rrредметiв мистецтва (на-
приклад! медичне право для телемедицини).

Iндустрiальна складова забезпечус: створення допомilкних програмних
продуктiв i послуг (наприклад, ,гелекомунiкацiйних i супутникових мереж,
мереж кабельного телебаченrrя) та виробництво технiчних засобiв (.гермiна-
лiв, систем передачi керування базами даtlих i т.д.).

Щеякi фундаментальнi характеристики, якi повиннi мати ГtI, щоб вiдповi-
дати вимогам користувачiв, вiдомi. Вони називаються атрибутами. Пропоно-
ваний список атрибутiв варто розглядати як набiр MiHiMa:lbниx вимог при
cTBopeHHi ГII (рис. 1.1):

прчйняm н iсmь - економiчна ефективнiсть використанrrя pecypciB пiлприсм-
ствами, органiзацiями i споживачами у визначений перiод часу,

dоспупнiсmь -cT),TiHb досryгrностi до визначеного рес}рсу чи групи pecypciB:
елeменm кульmурu спецiальнi характеристики мов i загальноприйнятих

llравил ix вживанця (особливо писемною формою), що властивi визначеним
суспiльствам i географiчним регiонам;

взасмоdiя,- здатнiсть двох чи бiльше систем i допомiжних програмних
rrродуктiв обмiнюватися iнформацiею i спiльно використовувати iнформа-
rliltl, що cTaJra предметом обмiну;



Прчйняmнiсmь

гll

Ефекmчвнiсmь

Досmупнiсmь Порmаmчвнiсmь

Елеменm кульmурч Якiсmь

наdiйнiсmь

Г r"r-лr*" CyMicHicmb

Г ''-"-*
захчсm dанчх

Г ,-^"*" Пракmччнiсmь

НомаOuзм

lчlережа dосmупу lvlережа dосmупу

lнфюрмаtцйнчй
mермiнал абоненmа

Транспарmна
мережа зв'язку

IнфюрмаL4йна
сюаdова

Телекомунi кащ йна склаdова,
сценаpiй послуе

lнформаulйнчй
гrермiнал абоненmа

lнQюрмаtllйна
склаdова

Prrc. Мiнiмальний rtабiр вимог при c,l,BopeнlII

KepclBaHiclпb - можливiстЬ Д/'IЯ КОЖНого пiдприемства, органiзацii i визначе-

нOго споживача контролювати розмiщення Й використання своТх pecypclB;

.ytitti-1,1a.ltiз.M - методологiя або пiдхiд, який забезпечус при€днання

NIальною кiлькiстю вимог;
ltoбi,tbttit,tпb можливiсl ь дос1 уп} до послуг з рiзних мiсць i

пiд ,1дс руху, здатнiсть мережi визначити i локалiзувати джерело

дженнrl запиту;
нrl-rtаittз.л,t можлt.tвiсть перемiщатися з одIlого мiсt_tя в iHrrre, зберiгаючи при

цьому дос-гуII до пOсJIуI'незаJIе}t(llО вiд лос,|упtlос,l,i ,rи ttелос'ryпlIостi цих послуг

у MicltcBoMy ccpctKltlиttti. roбttl бc,rllcprcpBltictr, ]I()сtуПу R llpocTopi та в часi:

(,(f)L,Kl1lllBtli1,1)ll, c,lytliltl, l}ltlt()IlilIlllrl cIlc,l с\,l()I(),lи IIiцсистемою своТх функ-
шiЙ, характерtt3усться tlac()M /(oc,I,yIly. IIр11llускною спроможнiстю, кiлькiс-

тю операцi Й ]а ceKyl l/ly. l tt lзll/lKic,t,t<l Bilteo i l rtlltrpMaцil;

пrэpmamuBttictttb с,гуIIilIl, ,llct,t<tlcтi, з якоtо програмне забезпечення i

можуть бути перелаlri ,l олlriсl'сllс,геми в itrtuy;

якiсmь - надання рiвrrя обслугоtsування, вiдповiдного сподiванням спожива-

ча послуги;
Ilаоiйнiспlь - iMoBipHicTb того, що продукт або система булуть функцiо-

нувати нzшежним чином протягом визначеного промiжку часу;

сумiснiсlпь - здатнiсть працювати з рiзними за швидкiстю, €мнiстю i

ною прикладними платформами i середовищами;
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HaBlтb
надхо-

Рис. 1.2. OclloBHi склаtоrзi ГlI

з(мIlсtп dанuх - захист pecypciB (комп'ютерiв, програмного забезпечення i
даних) вiд можливосr,i випадкового чи навмисного достулу, використаI]tIя.
змiни. знищення чи виявлення;

пракmччнiсtllь - ступiнь легкостi використання продук,гу чи системи.
Таким llиtlом. Гll (рис. 1.2) можlrа BBa)Italrl сукчпнiсгю tермiнальlttlго

обладнання, за допомогою якого користувач l\tac доступ до рiзних послуг
(I,2, ,,N), i мереж доступу транспортних та iнших засобiв, що викону-
ють рiзнi сценарiТ послуг.

Основою Гll с сучасна iнформачiйr.tа мережа) яка моr(е реалiзовувати зав-
дання, поставленi перед загалыrою iнформатизацi€ю.

,1.2. lнФормдцlЙнА мЕрЕжА

Iнформацiйна мережа! яка з'явилася в результатi iнтеграцii засо-
бiв зв'язку й ЕОМ, с однiею з найскладнiших кiбернетичних систем, с,l,tsоре-
Illlx людиною. Вона посдну( colHi мiльйонiв рiзних джерел iспоживачiв iH-
r|lopMauii. Ними можуть бути як найпростiше термiнальне обладнання, пер-
сtlltальнi Еом. окреviлюди. так iвеликi обчислювальнi uентри чи пiлприсм-
c,t,tla. об'скти, розосередх(енi на великiй територiТ Землi i HaBiTb у Kocмoci.

('tcli:toB



f(ля кllirIrtогtl po,1vпtiltllя,l,cpN4ilI\/ "illr|lo1,1пlartiiil{a N,Iepe)Ka

Cп,l() t)Cl l()BIIi l]I I,]IliltIcl Il lя.

Пtltlя,I"t,я "cJtcliI,1)(),lI}'rI,}()li'^ i "illtIltlllпtlt гtt,lllltiя" пlatt)r,l, велIlк}, кiлькiсть Btt-
JllilIlcltl,, llillrc,,,Icп,ttl ti. lIttl ttltii,lltctittlt-l lt;t;ltltlttt1,1 l,crl l} счlIасIliй лiтературi [4].

У l)clitlпtclt,,tirrtiяx M('ll (J.9 i M('Ii l.| |l jlittttl llltti lttttlla.letttJя.
l.'tr,l,tttl,,,:l; ,| :l)l\ cIl(, lc]\lil tilt'l)llilt. llt() |ill ,]\l(,l\ li()I]сс|l()l1-1сн'гов' J()clilR-

Jtrl lrt ilttlltlпt (tlrLlttlпt} ,tlt ,цсtti,ltьlttlп,t) ticlllccItotl7tcttt,ltbt ilrtIltl1-1пtatlito б,r,дь-якогtl
тlIг1\, в б1,,,rr,-якiii (lopпli (пrrсьшlоtзltii tll] друкt)l}ilIltlii ,tlllt\ мсllг. IIерчхоме tIll

l]_\,\t)]\lc 
,зtlб1llutrсtlItя. l\,l0Rll. N4узllка. вItлlll,t i ilбо ,I\,-I lli clIl llil.]IIl, сI,IгFIалtl керч-

lзltltttя i ,г. Jl.) iJ застосуванняý{ буль-якоТ cлeKтpOi\laI,ili,t tttll' ctttl,t,cMlI (l]ровод()-
ва Ilерсдаtllt, ралiOпередirLIа, ог]тtltiна передаtlа,гоttlq r1l1 l1()(,,l(lliIIlI|я |tl1\ рiзlIllх
с i.lc,l сN{ ).

Пtlcl_|,,,tt ttLtOcttttt>i зв'язJ\), - вI.Iд обслуговування. Lцо пoBtticTt,l Ilc:lJli,Jy(,t\4o;Ii"ци-
всrс,гi :зв'я,зкч (v ToMry чl,rслi r[rуIrкцiТ термitlаr,пьного устаткуваttttя) п,ti;tt lio|llIc,I,vl]il-
,laпltt вiдпtlвiдLIо ло пpo,IoKOJIiB, \,cTillloвлelIll\ дпя вiлповiлltого вl{,ц},:]l]'я,]I(у.

lttr|ltl7l.ttt.ttlttl,зcitlist. органi:зачiйг|иi.i coltii]-пbHo-eKottoMi.tltl,tt"t iнаl,кtlrзо-,гех-
tti,tllItt'i пl]0ltес створенl{я 0п,г1.1N,Iальних чN,{сlв лля задоволеittlя iнфорпrашiйlrих
tltl,греб грOмilдяtl, органiв пliсцсвого саi\,lоврядування. сlргагliзацiй, гроN,tацсь-

ltltx tlб't:дrrаtlь на octlot]i (lорму,ваtrrlя iBttKoptrcTarItlrя ilr(loprr,lartil"trtиx 1-1ec_i,l.ciB.
В ос,гаllгli poKLl поiIяття "електрозв'язtlк" i"iн(lорr,rатизацiя" все чllстi-

rrre сlliвiсttуtо,гь ttOpyIl. оt.кiлькtt i\laK]Tb взilс]\iопl]онtlкtltlй вплtlв. Елсктро-
,JIJ'я,]о|t. так ca]\lo як iкопtгr'юl,сризацiя. с HaiiBar(лt{BituIiN,l кOмпонсн1,0i\.r
irrtiro;lпla,r,r.rзartiT. Ilронllкltеtltlя коплп'ютерни.\ технологiГr у,т,ехнологiТ
iH я tli) i зво;_lоl llrtй прrэltес пголов)к) кrl ься i ]tосягли пliкрорiвrlя н ittlc-
1,1lilJIьIlих cxeN{ах EON4.

У проrtесах iн(lорп,lатизацiТ i зв'язку базовип,l поtlяттям с irl(rорплаlliя
lзtllI[l €j Tltr,l робочttм "тiлопл", шо функцiональlIо 

,]в'язу€ коl\4поIIеtI,гII

ýlацit:iноj'слухiбtj i бе:з якого IIеN{оя{лtlва псрсJlача Гr обробка irl(lo1-1bllrltii'

леNl0 вI.1зIIа(IеннrI цього llоняття. наЙбiлыlr зв}ltlнэ jх]я {l)ахiвцiв ,ltj'я iKv,

lttrIlttp-lttttliя вiдоплостi про лIодсii. пl]с.цl\,lс,1,1l, (laK,l,1r. lttl/tij'. яllttIttа

Llecll llcзajlcilitIo вiд (lорми l'x по/lаlttlя.
l)о:]гляttсмtl ,гi в_rIаст,t.llзс,lс,гi ilrrIxlllп,raltii'. rtцl lliltltt1.1lя,t,t,,lc.,tcitttIKl1-1пtaцit:rHi c-lty;,K-

бrl,'l'ут )ке BiilзIlatIIlMo. ltцl ,r,c1-1п,titl",t,,.1,1tcitlr|Kr;lb,ttrItiiilli сlrу;rtбrr" ('ГIСл) вiдповirlас
РекомендацiТ MCI] l]. |]. яrtlr l]tl,]IIilllil(, ,t,ellcirrrIlrl1-1Ma,I,1IKy як "сукупttiсть засо-
бiв електрозв'язliу ii обlrtlбttlllillIll\ /(Jlя ,lltс,гаtrцiirноТ обробки iн(lорплацii".
В 1.1ходяч и,] l tьOго, l Ill()I IoI ly("|,Lcrl,I,ilKc I]ll,]l liltrcr l r rя 

-I'lСл 
[ l ].

lliл tttr,ttitttfl(,l1.1ltllllilltlt_ltlt ,,-tt,,,п,il,t.ttlt l)()t\\4iI()tься Bci iснvrочi cIlclc\lll Itc-

pcra.ri ii обробкrr irrr|ltllэMartii': 1,cJle{)olIiя, l,еjlеI,рафiя. передача даних. r,еrrеба-
tIеlIня,,гелематtr.ttti слу;tбtt. il ,I,itl(o)lt сJlу)I(бI.|, що можчть з'яtsI{1,14ся в маiiбу,г-
liboMy. TcлeirrtPopMatIiйtlrrMt,t с:tу;ttбап,ltl TllKoж (, телеNlе,грiя. телекеруваlIItIя,
lt,_lеIli,lRелення. lсJlсконгl]оль. телсосUitа. Iсле\,lаlаtин. гсJlсбiряtа. lcltclryKшi-
0н. 1,елсрекламал дllстаI lцi йна аварiйrrа сигнал i]ацiя тоtцо.
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нlIжtIе

. Сап,tе

irr(lop-
I laBe-

l нфорл,,l ацi йн i послуеч
й dопомiжнi проерамнi

проdукmч

Мережа
елекmрозв'язку

Рцс. l.J. Cxcbra irI(lорллацiйноi плережi:
КiнП KiHlteBt.tii п},ltк,t; КЗ каllilл зв'я:]l(у, ВЗ - вузсlл зв'язкr,: /lI ,lriсl]ело ill4lopblartii'; Ol
олсржувач irrdlclprrarliT

Iнr!ормаIliю, як iречовttну та енергirо. N{ожна збrt1-1атt.r iзберiгати, оброб-
.tяtlt iзмiнювltlи [2l. Але. KpiM гого. iнq)ормацiя \4о;,кс с|ts()рк)ваltrся iзника-
ти1 тиражува,гися, бути правдивою i помилковою. С в rreТ також шlе одlла особ-
лIlвiсть вона не витраtlасться прIr вl.rкористаннi.

Iнформацiя як вiдображення деякого об'скта чtl суб'€кта ма,герiальIlоТ ctlc-
le\,lll може icllyBarи незаJlс)I\но вiд rого. булс вона колllсь вiдновлена. ,ltr tti.
I{irlHiclb ilrtPopMauii lа j[ спожив,lп BapTicTb t&пе)каIь вiд спо>ltttва,Iu i rворuя
iнформашiТ, людиl]Lr LIи процесу обробки в ЕОМ. Людина (чl.r процес оброб-
ки в ЕОМ), Itlo створю€ iнформачiю, вlIкористовус iT дуже обмежеrlо. lнфор-
мацiя )( мас] високу цiннiсть тодi, ко.llи iТтворсць стас д}iерелом iн(lормацiТ i

передас iT за лопомогою засобiв зв'язку, тобто спо)кив.rа BapTicTb ir,rформачiТ
створю€ться в процесi зв'язку. Щоб олержати економittний або буль-якr.rГr
iнший ci[ieKT (полiтичний, соцiальний), rlеобхiлно передатr.r irr(lормачiю
бу.чь-кому чrr будь-чому за допомогою засобiв зв'язку.

Отже, роль зв'язку в процесi iнформатизацii ду;1. BeJlLIKa, оскiльки вона
пронизу€ iнформацiЙниIi процес вiд об'скта спостереженrlя i формування
початковоТ iнформацiТ (сприЙняття) через rT обробку (квантування, кодуван-
ня, модуляцirо), передачу й обробку в приймачi доставкti iH(lopMauiT до ollep-
жувача в обробленому виглялi.

Iнформацiйну мережу можна уявити як велику систему, до якоi входять
Kopиcl)Ba,ti. засоби рiзних видiв зв'язк}. обладнаll1,1я для надання посл)г i

системи керування (рис. l.З).
Корuсtпувачl (абоненти) € джерелами i споживачами iнформацir, корис-

туються послугами iнформацiriноТ MeperKi та створюють потоки повiдомлень
рiзних видiв i при]на(lення. Саме корlIстувачi висувають до Mepe}l{i ви]\Iоги

]+ 
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cToc1lt]tlo доставкll ii обробки iriформацii з дотриманням визначених якlсних
кiлькiснttх покilзгlt.lкiв (за обсягом. часом, надiйнiстlо i т. iH.).

На ланий tlac понят-гя "iнформашiйна мережа" i "мережа електрозв язку"
с,галtI практl]tI I l() l,от,ожtlимl{.

||iл. _,ttellaэtc,cп) е_|tекtlll1оз(l язк;, розумiють сукупнiсть комутаuiйrrих мереж

i слу;<б, що ,]абсзIlечуIоть транспортування iH(lopMarrii. Враховус,гься, що
надаIJIlя 1li,зrlIlx iIrtРсlрплацiйних послуг е вже функцiсю itlтегральноТ мережi
зв'яtзку й l]OM irlформацiйноТплережi.

Мережа с-]lсктрозв'язку складаеться [2] з пунктiв iлiнiй (каналiв)

зв'язку. I'IyrrrtTlr MeperKi подiляються на кiнцевi (КiнП), у ToN,ty числi або-

HeHTcbKi (АП), з апаратурою введення i виведення iнформаuii, вузли

iIJ я]ку (IJЗ). шо забезпе,tуtоть ро]подiл ilrlIlopпllrшiT. i pi,lrli об,rrlслкrва.ttьнi

коN{IlлексII (шеrlтри), якi здiйlснюють обробку i збереження iнформацiТ.
Bl l.rtt lB'll tK_V. в свою черlу. полi,.tяюгься на комутituiйнi (комуlаrtiя ка-

}JaJIiB. повiлоNJлень, пакетiв) для розподiлу iнформашiТ i п,lереrкгli (з кросу_

вангiяl\{) дJ]я розподiлу пучкiв каlrалiв. Канали зв'язку (КЗ), об'елнаtri в

rr irrii' 1рсбllа мережi,) Mi;+i oKpeпtttMlt п) HKlilMlt Mepex<i. слу)каl ь лля tlерелit,li

(переrrосу) irIформаrlii в прос.горi, Як пункr,и, так iлilliТ (канали) у бiльп-rос-
,гi випадкiв с стацiонарними. але iснують i нестацiонаргri (пересувнi).

системи керування рiзних piBHiB мiстять набiр вiдповiдttrtх засобiв екс-

IlлуатацiТ та вiдновлеtlня (в тому числi й колективI,r людеЙ) i аллгоритми лля

зilбе:]печення:
норN,rаJIьноi роботи окреl\,Iих пристроl'в i каналiв;

доставки повiдоп,lлень за адресою;
IIормального фуIIкцiоtlування мережi. Тi надiйностi i ;кивучос,гi (ор-

lllttillrriя pe]\loHTy i Biлl,toB_lettIlя. персрозподiл i обмежсння пOгокiв пtrвi-

допrлен ь);

р1l]lIолiлу з[lвдань iзапиtiв на послуги за рiзIlи\4и базами1аних. що вхо_

дять в ir,lформаuiйну мере)ку, i оптимального використання IlотужностеL"l

,"lб,l Ilc.l ltlBa.lt |,l I и\ ком плексi в.

/Jo сlлстеми керування нале}кать рiзнi законодавчi iюридиttнi акти, що ре-
гулюють функuiонування мережi в державi i взасмостосунки з користувача-

ми (у тому чrlслi й тарифи, системи розрахунку i т.д.).

особливостями iн(lормашiйноТ Mepe;Ki як великоТ системи €:

вел1.1ка кiлькiсr.ь кiнцевI]х пунктiв i вузлiв зв'язку, Тх неоднорiдr,liсть;

]\,rала зв'rlзнiстt , 1обто наявнiсть безпосереднього зв'язку кожного пункту

JIl{ше з невелttкою кiлькiстlо сусiднiх пунктiв]
тр1.Iвалiсть iснування з поступовим нарощуванням обсягу iнфоршrацii i

розширенням послуг, u-(о надаtо,гься;

вслика рiзноманiтнiсlь вимог до доставки рiзних повiдомлень i надання

посJIуг;
неоднорiднiсть пропускноi спроможностi лiнiй (каналiв);

1з

територiальна неоднорiдtлiсть i неоднорiдl"Iiс-гь тяжiння мiж окремими KiH-

цевиI\,lи пунктами.
OKpeMi мережi електрозв'язку (телефонна, телеграфilа, ISDN i т. д.) i

обчислювальнi мережi можуть iснувати або паралельно, або одна мережа

N,rоже бути пiдмереiкею велLIкот мережi i мати як спiльнi вузли та лiнiт, так i

самостiйнi.
вiдзначr.rмо, що надбудовою над мережею електрозв'язку с обчислюваль-

Hi комплекси i бази даних, що забезпечують iнформацiйнi послуги i одер-

)кання допом iжних програм 1,1их продуктiв.
Вимоги до €диноi мережi зв'язку, сформульованi академiком О. О. Хар-

кевичем [2], можна висунути i до сучасноi iнформашiйноТ мережi. Спожива-

чевi ма€ бути гарантовано, що:
повiдомленllя буде доставлене за призначенням:

доставка повiдоtчллегtгlя не буде тривалi шою зазд;Lпегiдь обумовле ноТ;

перекручування повiдомлення Ile перевершить допустимого;
буде забезпечена tlереда.lа з необхiдною для даного повiдомленнrl lпвид-

кiстю.
,Ц,о rцього слiд додати, tllo BapTicTb доставкt4 повiдомленtrя i витрати часу

користувачiв не повиItнi перевишуватlI дсякот величиllи. обупtовленот peHla-

бельнiстю системи.

1.3. покАзники ЕФЕктивностl lнФормАцlиних мЕрЕж

У лiтераryрi описано рiзн,i показники ed)eKTиBIlocTi iнфорNlацiйних

Mepc}i [j |. Розглянсмо найва)юrивiшi з них д"rя cy,tacHoT iнформашiйноТ Mepelr<i.

Ctпyttittb вaлкорuсmаrttlя Kal!шliB п10 itltuo?o !спlutllкувOння за,rежиlь як вiд

побулови Mcpellti та iT справноТ роботи. raK i вiд заванlа)l(сIlня KllHil. IiB пере,rrа-

ваними повiдомленнями. IcHye кiлька пiдходiв до оцiнки корисного в}lкорис-

тання каналу, пiд яким розумiють час, протягом якого: l) канал надано ко-

ристувачевi (зайнятий абонентом чи здаFIий в оренду) незале}кно вiд тогt,l,

завантажений BiH чи Hi, - r1;2) канал надано користувачевi як i в першо-

му випадку, але опJlачусться користувачем, - /:] З) канал "активниЙ", тоб-

то по ньому передаються ловiдомлення, l1; 4) передасться корисна для

користувача iнформацiя (за винятком адресно[ i слуя<бовоТ iHrPopMauiT,

надлишковоТ iнформацiТ для пiдвищення правильностi. переопиту то-

що) /а. При цьому tl 1tз < tz 1 tl 1lc, де lc час, протягом якого канал

знаходиться у справному cTaHi.
пiд коеф,iцi€tlпlом вuкорuсmання каlшлу розумlють вlдношення

q=lrlt" чи т| = lrlT, де Г_ повний alac експлуатацii каналу. lнодi сryпiнь

використання каналу вltзначають вiдношенням максимаJIьliоI швилкостi Д.

з якою передасться iнформацiя, до пропускноТ спроможностi каналу С:



Ц = R/С,

LIuc itlcпtttBKtt ttoBiio;ltлettttя Bil dlrcepeitu ittфlор,vацii io cltoHcuBttчtt i

йrэt tl склitftlва rlilc проходil(ення повiдоrlлення в мережi вiл MoMeHry надхо-
лiксння ltовiдом.ltення в кit.tцевl.tй пункт введення iнформаuii' в MepelKy до
]\,lоN,lенгу вl..lведення його з мережi. I{ей показнлtк особлttво ваlкливий. тому
що все частiше викорlrстовусl,ься метод комутацiТ паке,гiв.

Cttpo,1ttlltctticпlb ilepelrci dоспtttвляпtц пoBido.,tt-ltettt я характсризу€ться по-
KaJHItK()i\l. якtlй називаIотl, поllжнiстю Mepel+li за пропускlIою спрtlмtlжttiстю:

D - 
'с, 

a,.
l l ||

(l

де C',r гrомiнальна пропускна спроможнiс,гь ребра (лiнiТ, пучкаr rtаналiв),
бiтl'с (чи Ерл), iз заданою якiстю; l,, - довжина ребра, км. Якщо IlpollycKHa

cltllovtrrttHicTb ребра Bll,]HalleHa його с vHicr ю у// . то потужнiсть мережi в

каtlitло-кiлоtчtетрах дорiвнюс загшьнiй довлtинi KaHaJriB: l\ : |v,1 L 
1,

i,I

Peuit bt t а по mулс tt ictttb

р1.IстаrIня каналiв ребра.

Dr,:|\11C,lL,, , Де ц,1 коефiчiснт вико-

П р о iy Ktttu в tt ic пt ь .vер e,ttc i
|,., L

/1 -F "т (1.2)

де Illl - обсяг переданих за час I повiдомлень (бiт чи годино-занять) Mix<

пчtlктitми.
Вiдношення П/D показус, наскiльки добре використовусться потужltiсть

п,tереяii -- lT каналr,r.

Якiспlь ttереiачi (ttaяBttictltb перекручувчttь, po,1бipLtttBictttb, чiпlкiсtпь)
вlIJна(l{1(, lься BIp{tlaMlt BttK.ltltKiB i piзlrrrMIr зlll,рl,\4камll у,l't,лнаннi та доставlti.
можна охарактеризувати коеtРiшiсtlтом корtlсного використання часу корис-
тувачiв (абонентiв)

, а" (l"t l /": )

Т, +Т, +Т.
(1 з)

дс r-lе коефiцiснт, що врахову€ втрати часу на паузи, контроль правильностl,
переопI4т iT. iH.; l"1 i/"2 - ефективний час (при телефоннiй розмовi
/"t - lе: . r.), який вllтрачаеться користувачами на передачу i прийом корисноi
iнiРормаuiТ; Т| i Т2 - повний час, який витрачасться передавальним та прий-
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j\4альнt,lМ КОРИСТУВаЧаМИ; Г1 tlac, tцО витрачае,гься тре],ьою особою, яка бере

участь у встановлеtlнi зв'язку (наприклад, тим, хто вiдповiв. i тим, хто Btt-

KJII,1KaB алресата).
однiсЮ з ва)ItливиХ характерисТик мережi с dоспtупнiСпl.л, ЗпсOбiВ .tB'rl7KJ)

корuспlувччевi.

принципи розвитку зв,язку в yKPAlHl

.Що побl,довlr сдltноТ ]\,Iережl в1,Iсувасться IIизка вI,iN,Iог, серед них
с.rIiд видiлитlr двi. якi обов'язцово N,lають бутlл задоволенi. Вони повиннi бyтtr

осIIовою для об'сднання NlepL-;K: еконоьtiчtliсть побудови I\{ереж i налil"rнiс,гь

доставки iнфорплацiI.
EKolto"vtirtttic,D?Ir оз}liltlil€, tцо каrtiтальнi та експлуатацiЙнi ВиТРаТИ N,IаЮТЬ

бути мirIiп,rз;iьнi{]\,Iи за умови виконання мережеtо функцiТ гtереда,ti i розпо:ri-
лу iir(lopMaUiйгIrlx поr,окiв, якi надхоЛя,гь вiД споясива.tiв. I--Iагадасмо, що функ-
tдiсю сучасноТ iн(lоргr,lашiйноi MeperKi с такотt надаtIня рiзних iнформашiiiгlих

посJlуг.
HuDiittticпtb мереж;i означас. що irrфорп,rацiйнi потоки. якi надходяl,ь вiл

спо;кl.tвачiв. N,lо?ку,гь проход[tтL] через N,Iepeжi з визна,tеrлою Ймовiрнiстtо ло-
CT[lBKll Jo N4iсця Ilptl'tlli](IcHHя прtt бчль-яких пошкоJ)I{еltнях Mepe,Ki,

1-Iри поб1 ловi t,:иноi мерся<i видiляли с1 купнiсr ь мережнlIх вузлiв-
мереж}ll1х с,гаtrцiЙ iлiнiЙ передачi, шlо утворIовали N,rерея{у,гиповt]х каIIа-

лiв гtеllедаЧi iтr,rповиХ лiнiriнr,rх TpaKT,iB, назваIIу пepcltltItOlo мареэtсею.Ifя
мереriа, що мiстить вiдповiднi прrrстроТ керуванIIя r"r експлуатацiТ, с

"скелетом" загальнот плережi, канали якоl' викорIIс,говуються для
стt]орення рiзних вторинних мерех(.

виходя.tлл з особлtlвостей органiзацii ексгrлуатацiйного процесу, а ,гако,к

ri crPopMoBaHoT сгрукт1 ри алмiнiсrратltвно-гехtti,rноtо керуванllя. ltcpsltHHa

Mepc}l(a за TcprrropialIblllIM при}Iципом подi.lt;t( гься. як вiдоvо, на vагiстра.tь-
ну. вrIутрiшньозоновi i мiсцевi первлrннi п,rережi. Мiсцевi первиннi Mepeilti

сiльського району являють собою сукупнiсть каналiв, що з'еднують в1 з-ltи i

сrанцiт сiльського району один з одним i з абоненrами. днitлогiчttо MictteBi

первиннi мерея<i MicT забезпечують моlкливiсть органiзацiТ каналiв мiж yciMa

типами станцiй i вузлiв цих мереж. а також мiж абонентами i станцiями.
I\4ережа зв'язку, побудована на базi каналiв гlервl,tнноi мережi, назtIваеть-

Qя впlорuнною MepeJlc,eto. Таких вториннлlх мереж може бути велика кiль-

KicTb. Кожна з них визнаttа€ться сукупнiстю:
кiнцевиХ пристроТв. шо перетворюють iнформачiю в електри,tнi сиl-

нали, якi передаються по iндивiдуальних абонентських чи спо,луtIних ка-

налах (лiнiях), що з'сднують кожний кiнцеврrй пристрiй з найближчим
вузловим пунктом MeperKi;

lE



ко]\4),та цl Il I l lIx пI)l lc,|,I)oI в,
KaHaJliI], l}I],IliJIctllix i,l ,заt,iutьlttli' rtellBt.lHгtoT Mellc-;Ki в лану вторинну мережу.
BTclpt tl tt t i пtcllcltti розlliзr rяrtl,гь [4 ] :

за1 1,1.1пON,l tl<llli/lclivt.ltcttttя ,геltе(lонlлi. телеграt|lrri, lrередачi даних, цифровi
пIcpe;r<i ittтct,1,1all1,1ttll,tl tlбсllуговування. обчислlоваJlьtti тсltло;

за Kaтcrrl1-1 it,lcl абоttcl lTi в - заI,а-п ьного користуванlIя, вiдомчi;
tlI ulBlUttticlltl пcllc.tll,ti повiдоvлень ниlько-. сеl)елнь()- la висOкошвилкiснi,
за розr,lillоir,t п,rсрси<i * глобальпi, локальнi;
зii TtI пttl\,l с1,1)уl(1,ури - iсрархiч н i, гrе icpapx i ч rr i ;

за сllt'сt'бtlп| Nсl))ваннЯ З централiзовани\,l га Jсцентрluliзtrвilllим кер)tsанIIям:
за сltос<lбом коп,rуташii - з довгостроI(овоI() та ol,lepilTllI]Llottl ttомутацiсю,
У cI1,1l,, Ilcl)ly. ]\lepe;,I\i l оlrсраlивllою KtlvlTauit,Kl полiJlяl()lt,ся tta мсрел<i

з t,iбрилrrсllо комутацiсю (ГК). MepetKi з комутачiс:tо пакетiв (I{II), KaHa;riB
(KI{) i повiдомлень (Кп). Mepelti з КП подiляються на дейтаI.рамrli (КП-Щ) i

вiртуальlli (КП-В).
Розвrtток мереж електрозв'язку сприяв iх iнтенсивнiй ци(lровiзацiТ та

illтеграцii, а процес цифровiзаtliТ пложливостi об'сднання BToptlHI,1иx ме-
реж у чифрову 1\4ережу iнтегральноt,о обслуговування (I{MIO), де в сдинiй
rtlrtPpoBiй формi перелаю,Iься мова. данi. зображення. Бiльше To1.o. процес
uифровiзачir спрtJяl] iнт,еграцii ctlcl,eN,l псредачi i KoMyTartii, тобто iнтеграцiТ
гIepBt.tttlloi ,га вторинноi' пtt-реж; ) c,,llll]v транспортну мережу. Саме .гому

cytliicIJv iнформачii'iгIу мерех{у булепло розl,JlядатI| не за iсllую.tою класr.rфi-
кацiсlкl (первинна iBTopt.lHHa мережi). а tlолi.llякlчи tt на Mepexty лOсl.упу,
1,раtlспортlJу мсрежу i rrалбулову, за допомоt()tо якоi' надаються рiзнi iнфор-
мацiilнi послугil.

Оr,же, прочес iн,геграrlii реалiзус,гься luляхом проектуванIlя MepetKi е.пек-
,1,I)озв'язку 

разоN,r з мережами ЕОМ. вr,rхо:tя.l1.1 iз загальноl'коltцепцiТ побуло-
Bt.r сДиноТ iнформаrrirlноi Mepe;Ki, tцо cTallloBlt,I,b складову LIастиlIу глобальноТ
i нформаuiйноТ i нtРраструктури.

.Щослiдлtення iнформачiйноi Mepelti ск.]lilласться насаN,lперед з опису
структури MepelKi, способiв комутаuii i гtравllll взасмодi[ слементiв п,lережi,
щ() визнаttаються використовуваними пpoToI(ojIaM1.1,

мЕрЕжI

I'lри вивченнi проrlесiв функцiонування iнфорп,rацiйlrих мереж ува-
l а KoIlIleHTp) сl ься lla l Il\ BJlac l llBOc lях. особливос,l ях пово_lжсння i харак-
терtJстиках складноТ сис,rеми. що змitltоються з часо]чI. Дналiзуючи структуру
il rr|lорvаuiйних мереrt(. наса\,lперед ttiкавляться власl ивостями i характерисr и-
ками цих скJIадних систем, що не заJIежать вiд часу i зберiгаються посr,iйними,
гtезплiнними на всьому промiжку функuiонування tlи значноТ його частини.

lt)

Проr,е cTpyKTypHi та функцiонаr-пыti власт,ивостi Ticrro пов'язанt Mlili со-

бою. I-IaBiтb добре вивчивши законti функцiонування окремих елеменr,iв, але

не знаlочt{ структури системи1 не Mo)iнa уявитrl lТ як сдине цiле, oT;lte, зрозу-
MiTlr. як Botla функцiон},€. Так само, не дiзнавшись хоча б про загальнi зако-
Hrr фуrrкчiонування системlI, неможливо Bl{зl]allIIlrr ri' структуру. Такипt чи-
Hol\l. аналiз (l1 HKrriorl1 вання iвивчення clpvKl)I)ll в{l(мозалеlt<tti" лопtrвню-
ють один одIlого.

Наведемо визначеIlIIя поняття структури буль-яlttti'склltлноi'систеN,II,I.
Структура системl] че фiксоваllа cyKyпlricr ь c.]Icl\lL,Hl iB i зв'язкiв Mi;K

Htrп,rtl. f{alle вllзнаtIенIlя досить лобре вiдобра)(it(, I,оJlоI]ttиit зп.tiс'r бу1-1ь-якоi

стр)lктури: елемеltтнlrй склад, наявнiсть зв'язкiв. ilIlзltllilttt,t гtiсть за розг.пяну-
тиlYt ittтервал часу. BpaxoByBaT1.1 тiльки iHBapiatrTrricгL clll\l\lvllll Il(e llедОс,гtтI,ньо.

Оскiльки структура це характеристика систеNtttл tlct,бxi/tlto .l iTKсl вказа-гI],

якi властивостi Гt озttаки с структур[Iипли, а якi lri.

Однiсю з наl"lважлltвilltих категорili, що BLII]tlaltlaIo,I ь сгруктуру, с lТ топtl-
логiя сукупltiсть елемеttтiв iзв'язкiв cTpyKтypll"'tl,tIlItlctlllx" вiд ycix влас-
тивосr,ей, KpiM в;tастивостеli iснуванltя i зв'яtзност,i. Зtl'я,зttlt iviяt елеш,lеtIтапtl.t

сlрукгури. як правllло. iлюсlруlоться lопоJlоI i,tlltrrt llrittlrrrrt i rIloprlirлir1 юlь-
ся ttlляхоl\I вttкористання добре розвиненого l\4zIгсi\'tit,|,lltllltlго апара'гу 'георi'i

графiв. Розгля1tаю,tt1 tlо}Iяття, tцо стосуються iHt|lclllMaltirilro[ пrере;кi [4|, пiл
структурою будемо розумiти сук1 ltHicTb п),нкт,iв (в\,,з.lt'tl. сr,анцiйt i ,r,.iir.) ме-

режi та лiнiйt чr,l каналiв. якi з'сднують iх, з BptrxyвilIIlIя]\I взilсмного розташу-
вання Bcix елсl\lснliв ii'x xapal<,IcpIlclIlK,]a llepe,,Iil,1cltl i1l1ljllодi"tоrt пt,вilом-
лень. Структура вiдображас здатttiсть Mepeilti лtl ,lабсзttсчеlrня /ltlст,авки itt-

формашii в рiзнi ii'п1 llкrи. MorKlta ро]lля_]атIl clI])Kl\py rtepe;l;i в цi.rоrt_r i

структуру oKpe1\{llx пiдмере>к, видiлснttх за в}{доN{ llсрелаtIоi iнформашiI. тс-

риторiсю, вiдом.tоlо Ilалежнiстю чlr за будь-якtttttlt itlttlttпttI озItаками.
Вив,lаю,tи загальнi сгр1 Kllprri BJli-lcl,иBocll пlсllсллi зi cTar,tioHapHlIl\lIl пунк-

TaMll, звtr*rайно користуються подаl]ням i[ у виглядi грасра [4]

с = {.а.в},

,ч : \ al,.. , ", } _ сукупнiсть вуз,rriв гра(lа пунктiв (вузлiв) Mc,pelKii

{ь,, } MHo)t(t4Ha ребер графа MirK верu-tин?N'rЛI Дi ii rr,. Iцо вiдповillають

лiнiям чи пучкам каналiв мiж вiдповiднLtми вузлами.
У залеrкностi вiд властивостей KaHaJIiB ребра можуть бутп cnpя,tt,lButttt.lttt i

llecпpя-Moтalttt,llu. Щtlя рiзних кiлькiсних оцiнок KortilloMy ребру MoiKe бу,ги

приписана деяка вага число (чи сукупнiсть чисел). u{о характеризус буль-
яку властивiсть даного ребра як елемента шляху rlередачi iнформачii. Такою
вагою найчастiше с довжина ребра, пропускна спромоrl<нiсть. налiйнiсть,
BarpTicTb i т.д. Вузлам графа також можуть бутt.t припIrсанi вага (наприклал,

lIропускна спрошложнiсть) чи функцii, ш9_,..9\,."}ч:rj,]uпоuпlul, ПереТВО-

-.чл-,.l .:) "i 17
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на \4ере}ка, як правtlло, мiстить дiлянки з рiзнишtrt cl,p1ll;,гuoou,u.
Вrrбiр сгрукгvри мережi tsи }llаlIаг,гься llacil\4llcl)crI скоllопti,lниьtlt rlillK1 -

ванняl\4I,1 i вttмогап,trt iT до надiйностi i життезда,гttос гi.

запитання

l, C(lopbr1,1rlrlirгe Iiрl]llципII i мсry с,гвореtttlя I-Il.
2, l lcpc.,r i ч iTb ос tltlB tt i харllк,гер[lс rи ки (aтp иб1, r,rr) I'l l,
З, l{ar:iTc вtIзllаtlеtltlя ltt'lttяr,ь iн(lормаtliя- ittdtорlttаrlltзаtliя. irrrIxrplrltlLiiltta lttcpc;lta. tloc.]I}I,a. Iс-

ltei l t(lclprtaIli l:iHa с.rlу;кбrr,

4. l Iазвi r ь особлrtвсrстi ittl|орпrацiйноi rlcpc;tii,
5. ЯIкi ltокirзtlt.lки характср1.1зу}о,t,ь е(lскr,ивгliс-гь ltttPtlprlaLliiilrtli пrcpc;r<i'l

6, [[{о розумiють I li2ц eKot tопl iч н ic l ю i l ra;li йI l ic г!Ф i\lcpcrli']
7 l{ailTc вllз начеl Il lя I Iоняття струк,гурlt сис,гсм Ii.

8, JlKi oclloBHi сr,рукI}ри rtсреж наtiчас,гilле вико1-1tIстtlвlltrlься'.)

лlтераryри

l, В ic,tt ttK iH(loplrirrtir.ilro-altaшliTll.rHoгtl tlell tp1 itl(xlprlatцii:lHa ilrфрас гр1;lt,цра / l-с-
пtа,гичнttй B1.1llvcк, - l997, - Nll.

2, Якубаiitltuс Э.,z1, Открытые trll(lopMaIцt.ttlHHыc ccItl, IИ,, Ралиtl tl связь. l99l 208 с,
З. l11lчпов 11., ЗLlхаров l'., MaпttttoBcKttй (|., Яновс,кчit /-, Просt<тtrроваtllJе l] l,ехIlllчсскаrl ,)l(c-

IulyaTzltlllя сс,rсй lIередачи дl|нныч лl|скре,гtlых ctttltitl(cllItii, - М,, I)it/ltto tt связь. l9l]ll, - _j(l0 с.
4. [JIваllц-vtан В. О, Псрс,,tача лаIl}Iых п к(]нIlсптуа"lь}lая ]\,одеjIь te;tetrll(ltlpirtatttltllrtlыx

сltу;tб//Электросвязь, l995, -NqI0. С, lб 20,
5- Берпtсекас /t.,I'сч.паlер Р. Се,ги персла.lи ланных, М l989. - 5:l4 с

l.-l.

рсtIIlя по,гOкlt]. щ0 прохОдяl,ь (Iepe,] вузол [З]. Llr.rсло ребер. itlцI.t,teH,rгtltx в},з-
л\,(вхiдIIll.\,llr вtrхiдних з llього). назl4вають ра'гом вузла r(.l/). Вузо;r ран-гy i с,r,упt.rковиN,I. через Hbot,o не lvloжyTb гlроходиllI нiякi шIляхtl. Вузли.
l l lHillll l1еб|lоrl. lla,tIIltilK)Tb crпti,lcHttrItl.

ljчпltнtlrtося на octloBHl.].\ структурах мереж.
fIовttо,lв'язна ,vepeltcп (pr.rc. 1.4, а) з'{:днltгtliя вузлiв за Ilpl{HL{tIпo},r

"KOrliH1.1t"] ] кilяtнl.tм"_ У такiйr мережi з N вчзлапtlI tItIсло ребер лорiвrlюс
,\'(,\' l l' )

/tepeBolttlt)iблc (prlc. 1 .4, б) - MilK KoiltttoKl парOlо ву,з,,tiв ш,ttl;t<c бути тiльки
()л,Iн tхлrх. Чl,rсло рсбер у r,aKiii MelleiIti ,'1opiBlttt,lt,,\r |. ()крсплlI\,Iи t]tiпадкам11
lеревоподiбноi' N{epe}Ki (, B_vJ.,lo|!ll N,lcpL-}ill 1plrc, I .4" в).з iсрархiчною побудо-
BoKl iсупiдрядtriс,l,tсl вуз,,lilз. ,tipKtltttldiбttu (prrc. 1.4,..) з одним вузлом iлittiй-
tIu (рllс, 1.4. 

').Сimкп - ciпtKotttliiбtttt :ltcpe,ltc,tt (prrc. 1.4, rl .7). v якit-.l кожний вузол с су-
пti;кltиlvt тiльки з невслIIкlt\l t|ltcJlOM iHtultx вуз-пiв, звичайно найблияtчих або
TilKI,I\. tllo ]Vlають велике t,яяtirtttя. II:tuttaptt.1l (плоску) ciTKv MorKHa зобразити
l{a пJlоIцинi без перетинання ребер (на prrc. 1.4, е ребр а З 5 i 6 4
lIере,г1.1нак)ться. &те Nro}ItyTb бутr.r зобранtеrri r.i без перетину).

Неп,,tапсtрttу ciTKy лtе l\!o)KHa зобразити без перетинання ребер (prlc. 1.4, яс,).
Окреп,rим вIlпадком сiтки € lIaпLlbOBa (шлейфна, кiлiчева) мережа

(рис. 1.4, .,rT), число ребер якоТ дорiвнюе 1У.

1в

Серед сiткоподiбних структур Nlожна вrlдiлити ряд "регулярних" струк-
тур з рiвномiрним розподiлом пунктiв (вузлiв) за територiсю йt одIIотиIIниN,I
з'€днанням rчriж сусiднiмtI вузлами. flo Hl.tx насаN{Ilеред [Iале}ка,гь cTpyKTypLl.

у кожному пунктi яких (KpiM розташованrlх по краiях мережi) схоляться l-p[I

ребра ("стiльникова" структура, рис. 1.4, з). ,lотtlри ребра ("грати". рис. l..tr. i).
шiсть (рис. 1.4, к) i BiciM ребер ("подвiГrнi гратIl", рис, 1.4, _rl), тобr,о TltKi, раltг
якllх r-3;1;б,8. При великiй кiлькос,гi вузлiв N у таких ]\{ережах.tttсло рсбер
прt4близно дорiвню€ r]V12. lfa мережi з вузла]\lIl 1liзнr,lго рагrгу, чlrс-по ребер



Роздiл 2. спосоБи комутАцlI в lнФормАцIЙнИх плlервждх

Ctlttc,tlK скорOцаttь

дl,м ДsуrlсIlгсlпоtts Тгапsfег Mode асиIlхронtIелоставлення повiдом-
J lcI l|,

АП абоllеltтськi пункти
ДLlli acllllxl]oIlHe tlacoBe ]\4ультLIплексування
в цм I О вуз ькосмYгова циtРрова ]\,Iepe,Ka i tlTe грал ьгtогtl обслуговування
ГК l iб1lll.r rta комуl аtliя
ГНН - l,одлlIlа найбiльшого FIавантаженНя
МЗl{ - ]\,lel]eiia загального Kopl.IcTyBaHHrI
МСЕ - Мiяtнародна спiлка елекr,розв'язку
КК коплутацiя каналiв
КП комутаttiя паке"гiв
кгr комtчтаtliя повiдом.lIень
ГIДП - lIcpcлlllla JllcKl]e tних повiд,.lмлень
'ГБВLl 

- тслеба.lенtlя вltсокоi ч iTKocTi
IJK - шентр KobryTattil'
II,КП Ilel]lp коN,{уl,ацiI' пакеr,iв
ЦКп - шсн гр копrl r nltii' повi_ltlvлень
llIKIi шRилt\il комllаlliя KitttltлiB
lll|iI l llIBll/IKa копrlтпшiя пlкеriв
tllIlMIO lIJrIрокос]\,Iугова шl.rфрова ]\,le}]erl(a ill,гсr,раrtii обслуговуваrння

ПОЛОЖЕННЯ

f iля перела.ti дl.tскретllttх повiдомлсrIь (ПlJП) tlерез мережу мо-
;l;r гl, бr lIl встановлеlli з'слнанllя двох BItлilr l)!)|1,,()|,tl||)o^-(J(li ii I)пL,IrLll1lllBHi.
вiдпогзiлно до цього розрiзняють два видll пrереж ПlJII з dовlсlспlроковою й
l )l l|,f ]|l l1 l lIl ;l l l )t{/ КО\,|) ТilUiСЮ.

/|овzоспtрокrlвопl або кllосовою KoMyTatlicKl називасться такий спосiб ко-
rury,r,auiT, при яко]\,rу п,tiж двома точкаNrи MeperKi встановлюсться пряме постiй-
не з'сдIlання цiлодобово чи з великим iн,гервалом часу. Канали, шо беруть
ytlalcTb в оргаtl iзацi I TaKtlx з' сдгlань. назI1 BaIoT ься вud iл е t t чм tt.

Iliс.ltя закiн.lення чергового сеансу зв'язку з'сдl{ання гrе руйнусться i
Ilеред початкоN,t сеансу не встановJlюсться заново. Iншими словами. Mix<

лвtl]\,Iа корllстувачами обмiн пiдтримусться постiйно по тому самому кана-
.r_r. KpocoBi ., ( дlIаннrI реалlзуtоl ься за допомоtою спецiальних розподiль-
ttttx пристроТв.
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Застосуваllня кросовоi коплутачiТ доцiльне ,гiлькtt в Tllx випадкаlх, KoJI!.l

вl|\4оги KopllcT) вачiв винятково BtlctlKi. i BoHlt не можуть б1 ttt ,залово.tснi

застосуванням оперативI{оi комутацiТ. При цьому варто враховуваги, Lr1o iз
зростаllням кiлькостi абонеrlтських пунктiв кiлькiсть гtеобхiдних лiнiГr i

octtaщerricTb вузлiв збiльшуються дуlке швидко. тON.lу мере,.ка з кросовоRэ
копtуrашir Kl с caмolo неекономi,tною.

В основноп,tу в N,lережах ПffП застсlсову€ться, опараmпвll{t комуr,аrliя. tlpiI
якiл] мiж двома точкаllrl мережi органiзов1 сться TI,IN,ItltlcoBe з'сднання. Розрiз-
няють чотири види опера,гttвноi комут,ацii; K;lttalliB (КК), повiдошrлень (Кп),
паке,гiв (КП) i гiбрплну (ГК).

Ваrклrtвим ЗаВДанням apxiTeKTyprr вiдкритих i\,lepe)li {: t;tl_ttllцxlq!1 itttllop-
,,rraцli, тоб,го прокладення в N4ереr{ах TpattTiB, lteoбxirlttttx для лос,гавJIеlI}Iя
послiдовнос:тей блсlкiв даних абонентськ}Iм cl,IcTeMa\,l-altpecaTa]\,l.

У деяких мережах вiд лlкерела до одержувача псрс/lzlI(),гься блоки даttих
п{IKe]l1tl, [_{еri гrporiec називасl,ься копtутаtliсю ltаке,гiв. /(rrtcllerIaM1.1 й олс-рittу-
Balla\4lt \iO,ь)ll, бчlrr TepMiHlt-пll KopиcllBn,riB. KoNlIl I()It,I]lI. llpIllllcl)ll ,ttt б1 ,tb-
якi iнlлi пристрсli переда.ti й обробки дан1.1х.

У McpeiKax iншого тtlпу застосовусться llte.tttit;tt t;tltr.l,ttttttlii' Katta:tiB (у шrll-

роко розllовсюлженl.tх i звичttltх нашl тe:re(lotlIIIix Nlcllcilirrx). У т,аких мере-
;ках. якtlN{}I зви.tайttо llсрсдаl.ться пltlBa i данi, пri;It будь-якою пароtо tll.t

групо}о KclplrcTyBa,tiB. lцо наN,lаt,аrоться зв'язат,Ilся ();l1IltI з олIIrtN4. BcTiltIoB-
JNKl( Iься окрепlttй ш.lях пepeJa,ri. BiH ),грlIl\l\( ll,c,t сliлl,кlt ,lac_r. cKi.rt,Ktt
виN,{агас перед2}ча.

OcTaHlriпl llacoM пotItllIatoTb розгортатися iнтегра.;Iьtti плсреNii, якi ttосдri;,-
ють як TexHiKy комутацiТ пакетiв. так i тexHiKv tttlпty,t,atliT каналiв.

llаl"lтиповiшi вили наваlнтая{ення cTBopIoIoTb: llсрсдlltlа даних в iHTepaKTllB-
ilo\l\ ре}l(имi. колlr rti>tt термiналами (Iи virtt lt,llrlittалаvи i ко\lп юlерil\lll
псредаюlься KOpolKi па,rки повiдомllснь. шr.l пtiсгяtr, -lUU l000 зrrакiв: пере-
лача файлiв, у цьому випадку MirK комп'ютерами або мiж lIагромадiку|Jачами
масивiв да[Iих передастьсrl до мiльйоrtа зilакiв (.1ц байтiв), iBce зрtlстttlоча
ци(lрова передача мови,

Передача MoBlr i сьогоднi зzшllша€ться tlайрозповсюдженiшипл видом
зв'язку в усьому cBiTi. Вона характеризу€ться невелItкими капiталовкладен-
шIми на устаткування. Телефогrнi Meperrti, cTBopeHi для передачi пtови. охоп-
люють yci регiони земноТ кулi. ГIрогнози показують, що мова буде залиша-
тися i надалi джерелом tлайбiльшого навантаження засобiв зв'язку в усьому
cBiTi.

Тслефоннrrй ]в язок ) реальному часi зав>t<ди здiйснюrrься з KoMl гацitю
каналiв. \o(la велика увага прилiлясгься i можливостям перела,ti Nlови в ре-
.шьному часi у формi пакетiв. Дослiдження цього виду N,{овного зв'язку три-
вають. У рiзних частLlнах cBiTy були створенi також мережi передачi даних з

комутацiсю каналiв.

2.1.
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У Iеякt,tх BllIll1.1lKax. IlilIlрllliла,ц у ttc1-1ytзalrrti вltробнrtчrtми процссаN,lи, по-'r'РiбrrО. LttОб'Заl'Рtlr,tкil Д()сIlll]IilI lt111-1ссагtlвi liоiliнOго блока, що пЬрar1uarься, t{e
гIcl)el]tlilivlJajlll BIi,]IlatIclIoI.o N4aIicll\.{y]\ly. Д-rrе ttai'i.lircr.ilлe ця tsriмога вiлсlrтtlя, i
б..lокlt ,,laltttx N'O)Kvl,b у ll0зуi\,IlIllх ]\lc)Kiix Ilpo\O/llIT1.1 з tsипадковим запiзнен-
ltяrl. II1ltlllo,,tlIO. шlо |] ItbO]\,tv BI,|Ilil/lK\/ усl,tl,гl()вllillIя i ttlltlграпtне забезле.tегtня
KortvTat tii' i r r(lcipr.lar цii' зI latl I Io rlpocTi ru i I l ].

комутАцlя

У rtcpe;Kltx з BeJllIKll\t tIIlc.]ol\t канliлiв lilcloc()ll)r tься i.х Kol\l)Ta-
rtiя. l(:rя,]'сдI]анIiя в коплlrнiкацiГtллiй пiлмере;дi встановл,о1ru.о олин кому-,гаr,сlр або поr,рiбна iх кiлькiсr,ь. I{i KoMyTaToprl IIазивать By,].lIa]\,ltJ комутацii.
KltHa.ltiB. Iiсl;кttий з Ht.rx з'слнус гrотрiбнi парtt каналiв переда,ti llaIIl.tx. Завдя-
|iIl llJ,Ox{\/ створtоtоться TpaKTlt послiдовltосгi каналiв. .rерез якi забе,зltечусть-
ся в зас:r,tсlлiя tlalэ абонеttтських crIcTei\I.

Як показус досвiд" tliл.lзg сеансч llослiдовнiсть KatHa,lliB вt]кOристову-
t"гься вiдносно IJедовго" бi_rrьшiу частllну ttacy каtIали простоюIо,r,ь, осrlб-
.JI}.IBo при лiа';lilзi користувача з прикладнl]i\4i.i прOцесами, колlI Bilr обпtiр-
кову€ оl риманi результати i повiльно (за допtlпtоl.оtо клавiатl,ри) перелаt
(IергоtsLlL'l запt.lт.

Itttлим нсдо:riком коп,rутацii каналiв с знlt,lна трttвалiсть с.гворенIlя,гракту, бо д,тя цього гtеобхiдно до.tекатttся i\JOI\4etlTy, колll в KoпlyrtiKa-
цiйнiй пiлмереясi буле вiльгrа вся необхiд|lа посJliловнiсть каllалiв. Прtl
KopoтKllx сеансах час ствоl]ення тракту часто Ilерсвищус т,рива.;tiсть пе-
реда,Ii блокiв данttх. Усе це прltзвод1.1тL до.l.ог(). Illo коN.Iутаttiя Kalta:IiB
вIlявля€ться caNlI1e4 tlсеtРекr,ltвним сttособопt ксlпtу,l.аIцii iн(lорпrаuii'.'[-опrу
КК Hal"lчtrcTittle викорttстовусться ллrI персдil,1 i Bc,t ttttttx MlctrBiB iHtPop-
мацil або в TI.Iх tsипадках, колlI потрiбна псl]е/]а(lа б.lrокiв даL{rIх iз,lада-
Hrlп,t т,ерп,tiгtом l'х доставки, наприклаtд, для пcpe.l(alli пltlBt.t або в.гехно:lсl-
гi,iгtltх процесах.

Комут,аuiя, при якili у кожному lteHTlli lсtlпtу,гlltlii' ([(К) rrрсlвадrlть-
ся llpttiioпt tloBi ttlпlлсttt,. i'r наt,ропtа_]/кеlIНя i lrltcl1Illlil llcl)clla,Iil i1_lPecal а\|.
наз1,1ва€,гься кtlпlу,гацiсtо tIовiдопlлень (I{rr). Крiпл ilrr|lrlllпrart,iйrtoT частинtt по-
вiдол,lлення MicTlrTb адресу пункту llр[lзIJаче}Iнrr i рiзlri c::ry,lr<бoBi ознакl,t. Про-
tlec lIереприriому реаrriзу€ться в ycix IlКп. щсl:]llахо,Il,,1,I,ься tla шJIяху tIроход-
iliенtlя повiлом.lIенtrя.

IIa parlHiii стадii розвитку N,tереяt iз Кп lloBi,,Lt)i\IJlcIlIIrl коl\l},1уIJа_пtIся в
l{K з викорr.iстaitlняМ с1,1стеми ручного пepettpttiioirly. Поява в.10-х рр.рс-
персРораторiв дала змогу злiйснити гrапiвав гомi.l,гIltIнllй перепрr.rr,'rоl,t. I-[a
даниii час TaKi систеl\,1l{ застосовуIо,гься v теJlсграtРн1.1х ]\,Iережах загilльн()-
го корllстуваtttlя. Наприкiнцi 50-х i rlo,ta,l'lry 60-х рр. поttалося вгlров.1-
джеIIнЯ повнiстlО автоматLtзоваIII]х cLlc,l,L]]\,l Krl I Ila перших eTalillx аl].го_
матизацii операцiТ переприl."IоМу Bt.IKoHyBaJIIlcb елек.l.ромехаtIiчнI.tм1.1 пр1.1-
строями, пот,iм сталtr використовуватIl eJlcKT,poHlti присr.роТ. Пo.I I.tHato.t tt
iз серелини 60-х рlэ., L{Кп ствtэрюють I] t,cIlol]Hoмy lla базi cl.tc,l еN4 з про-
граi\,rним керуванням. основtlим елеl\,еltтоi\,t ЦКп у цеil перiод стас об.lltс-
лювальна машtlна.

LI]вилке l,exHi,lHe переозбро€ння IlКп з поrlвоIо ЕоМ визна.ll.tjlOся TI,IN,I.

що обчислКlвацьна машилIа зi швlrдкодiСкl в декiлькаl coI тllсяll операцiil у
секунду MorKe бутrt використана як керуюча система в IJI{п, до ltKoi' при€,1-
ttано ,декiтrька сот i HaBiTr, тисяч KaHa,TiB Гl/]П.

Зас госувпння принципу перепрltйому Jозволя(. pealti,ivBa l lt jtIlHl\l itl-
HtllYt метод розполiлу pecvpciB. у ToMv.r ислi iзв'язаtIllх. MilK п,rнолtиноtr-l

Абоненmська
счсmел,rа

Абоненmська
счсmема

Абоненmська
счсmема

Абоненmська
счсmеh4а

l'lrc.2.1. ( rсrlи KrlrIr t;ttlii.
rl - KitttlLпiB. б,- tlaKcTiB. а - зlvitltаtrа. 1 7 piBllr ceпtt;lliB-
ttcBtl] bttl,lclti IJ[J('

Сгrрощену схе]\4ч KoM}TarliT каналiв пока-
зано IIа рис. 2. l. а. За цiсю схе]\1ою блоки да-
Hl.lx проходять tIерез ком)татор без обробки.

При роботi в режимi комутацiТ каналiв
перед по(iатком вза€модii потрiбно вико-
нати ряд поllереднlх процедур, гtов'язаних

зi ство1-1енняN,l трактY. тобт,о необхiдноТ послiДовностi nunuri'u. Для r(ьогtl
абонеtlr,ська систе]\{а -. iнirriа,гор взасмодiТ - повllнна сформувати i надiсла-
llt tlltйблllllt,lо\t), KoM)'IaTopoBi -tапиI lIa проклалку крiзь KoMvlliKartiйH1
tIi,,t:r,rcpeжv несlбхiдllого тракту. Пiс,rя утвореljня тракту двi абонентськi
сllс,геN!lI (Ti"lIbKtl лвi) викорlrс,говують l,iого пiд t|ac чсього сеансу взасмодiI
_it"qя IIередаЧi одl.tн clдHtrMy послiдовносr.ей блокiв данllх.
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l(opIic-гyLratIiB. ТеIIср tlбс:lt,ус,гатк\/l]tаIlllя, tta вiдпliну вiд Mepe)I( iз КК, не
Il()BIllleIl l]Il,]lIiltIil,I,Ilc,I ,] 

l)() tрil\уIlкl, обслчговyt]ilння максимального на-
i]аllтil7Iiс|lllя. Iltlвiлоп,tllсIlllя, tItO trаrлiйшtлt.l в голl.{lII,1 ttаl"rбiльшого наван-
Iit;liclIllя (I IllIl i llc tlt.llcLltlti KtlpllclyBrI,1eBi. i)Otмiшаюlься в HalpOMa-
лriYвllllах I{Iirl i псрсдаIL)]-Ься в llе'рitlл часу. колIl нiltsаIIтаженItя спада€.
I)азсlм з,|,IIN,l. ]vlepcr+ia з Кп ма€].цуже iсr,отний tlедо;Iiк. обумовлений саме
пI)IlltцIIпо]\r llс1,1егtрийоплу: tIac затримкtI в мсрежах iз I{п с велиLIиною
зпtiнttсlltl i HocItTb виltалковиilt характер. На r,ривалiс,гь затримки вплLI-
tiаtO,i ь T,al;i ocltoBHi факторlt: проrI),скlIа спропlол.tliсr ь каttалiв, швидко-
rriя i(I{rr (характсристI.Iкll детерN,lirrсlваrli) i iHTettcиBHicTr, потоку повi_
jI()Nl,пеtlь. що lIадходитI] у мережу (велtlч1.Iна випаlдкова). /Jругиr:r недолiк
пrepc;rti з IiII нешtо;клllвiсть оргаItiзаItii лiа;rогу мiж кtэрr.rЪтувачами че*

1lе l Bi;tcl,Trric,гb пря]\{ого з'слнання Mi;K абонентсt,кtI]\tи пуilк.гаN41.1.
]азнз'lr.,tli lleJo.1liKlt lIрllIIцllп) rrсрслl1,1i з промilttttим lIalpo]\|llJ;+teIttlяM вiд-

Cl ttti в \ICpc;Kil\ i,l коrt_rlпцir l() пilксliв.

()соблrrвiстrо методу Kclr,tl,Tatlil' traKeTiB (КП) с одночасI.1е колек-
TLt}He ВLlкOр1,IстаIIllя каналiв l]Ilatll]oю tiiltbKic,l,to абонегtтських cl.tcTeM. Tyт
rIlirrl'rrli IpaKltl lIc сIlJOрltlltlться i ,t;r, lcll li;lllil. l llc Bi:Jat гl,ся в ]\I()I|опоJIь|lе
llо.lttlдittня парi абонеrlтськ1.Iх систеь,t. [io;,ttllltпI з KltttaltiB v il ip1 надходжен-
ня перелаIOться б"покtr данI..lх. шlо посltлilк),t,ься 1li,lttttlttt абоttенtськими сис-
гс N,l al\I1.1.

Оскi;rьки Bci каItалl.t ко;r,rутаrцiйltоТ triдпrерс;rli (lyrtKllioHyKrTb автономно, то
коrкен з Hl.lx оп}lсусться лвоNl[l рiвнямlI пlrоlоltо.;riв (рис.2.I, б). Фiзичнrrй
piBertb (l) хараr<,гер1.Iзу€ канчLп. а канальгtttl'i рitзсllь (2) забсзпе.rу€ керування
передачсю блокiв дilлiих гlо цьо]\,Iу каIlilлу.

для послiловнот переда.li блокiв вiд одrriсr'абонентськоi сис,геми до iншоl'
ltotlr|б1,19 б-rл,_l ввесги в асоцiаIивнIl\ cIlcle\lil\ piBclrb (j) lol.ToMy в пiдvе-
peiIti замriсть оltнорiвrtевих KoM),lal,opiB сталlл викорtlс,говувати трирiвневi
Nlаршрутизатори (рис. 2.1 , б), Завданням мереiкних процесiв € виконання
операuiГl комутаuii iнформачii i прокладки маршру,riв 1lyxv послiдовностей
блокiв ланих. Завдякl.r цим процесам по Ko)t(HoMy каналу передаються будь-
якi комбiнirцiт iпослiдовгrостi блокiв данLIх. що нfulежать рiзним парам одно-
tIacHo вза€модiкl.t1.11 абонен,гських систем. Завантажrенrtя каналiв рiзко пiд-
ts lI tltиJIOся.

Про,ге комутаttiя пакетiв (рис. 2.1, б) rrе забезпечус доставки послiдовнос-
,гсЙ б:rокiв ланl1х у точн0 визначений час. Тому використання цього способу
v вLlпадках. коли цеl"л час потрiбrrо гараIIтувати. виявилося немоrкливим або
дуже сI(JIадниi\l.

Мiж iншим. при використаllнi ко\4утацiТ пакстiв у режrrмi лiалогу забез-

пеtlу€ться передавання не тiльки даних, але й мови, хоча з деякими трудно-

цайи. Труднощi пов'язанi з тим, що мова "упаковусться" у послiдовностi

блокiв даних. iнгервали часу мiж якими через затримки в пiдмережi при

прийомi не повиннi перевищувати визначених меж. .щ,пя пере.чачi мови без-

пьрервний сигнал перетворюсгься в послiдовнiсть бiтiв (приблизно зi швиц-

кiстю не меншою за 8000 бiт/с). Iз потоку бiтiв збирасться послiдовнiсть

блокiв даних. яка передасться черсз пiлмережу. дбоненI. одержавши послi-

довнiсть блокiв, виконуе перетворення у зворотному порядку, вlдновлюючи

природну форrу розмови.
Зауважимо, що, передаючи мову, можна викорt|сговувати jf надмiрFIiсть в

iнформативному вiдношеннi. Завдяки цьому частина заltiзгtiлих блокiв даних

nnо*Ё Оуr, викинута без iстотних перекручувань мови. 'Гак, дослiдх<ення фiр-

ми Bell показаJIи, що при BTpaTi до l0 %о блокiв розl\1оI]аусе tr{e мас прийнят-

ну якiсть.

Табл и ця 2.1. Харакmерuсmuка MepeJrc з рiзttttлtu cttoctlбo"tttt Ktl,Ttyttltttlii'

i спосiб комутацiJ,
Хараfrеристика

Наявнiсть електричного тимчасове
з'еднання

Накопичення повtдомлень

Можливiсть дiалоry

Органiзацiя тракту

Прцес виникнення затримки

Режим роботи мережi

Режим перевантаження

Вiдслн€

Можливий

На irгервал тривалосri
одного з'сднання

Основна затримка
при встановленнi
3'еднань

З вiдмовленнями

з вiдмовленнями

Вiдс}тне

У зовнiшньому за-
пам'ятовуючому
п ри строТ

НеможJ]ивий

,Щля кожного повi-

домлення лише LtКп

Основна затримка
при передаваннi

З очiкуванням

Зростають затримки
на доставлення

Вiдсутне

невеликi частини повi-

домлень у запам'ято-
вуючому пристроi

неможливий

Для кожного пакету чи на
час сеансу

Др{е малi затримки при
встановлевнi з'еднань
i передаваннi

З очiкуванням i

вiдмовленнями

Затримки на досrавлення
значно меншi, нiж у мере,
жах Кп. Ймовiрнiсгь
вiдмовлень на порядок
менша за ймовiрнiсть
у випадку КК

OcHoBHi функцii реа-
лiзуються у мережi

Можливi

Режим захисту повiдом-
лень

Мох(ливiсть перетворень
швидкостей, кодiв i фор-
MaTiB

Обсяг навантажень, при
яких досягаеться еконо-
мiчнiсть мережi

Виконубться корис-
тувачем

неможливi

Малий

ocHoBHi функцii реа-
лiзуються у мережi

Можливi



ВипаДковtlй час доставки блокiв даних с недолiком метолу комутацii па_
keTiB. однак економiчнi переваги розгляltутого методу змушуюl.ь шукати
шляхи розtUирення областi його використання. I_(boMy.np"r. постiйне збiль-
ulенIlя швидкостеli обробки блокiв даних у маршрутизаторах i створення
(liзичпих засобiв з'сднання, завантажуваних в середньому не бiльше нiж на
2/3 i'x теорет ич ноТ пропускноl' спроможностi.

Досвiд i розрахунки показують, пlо eKoHoMi.rHo вигiдно одними i тими
ж каналами передавати будь-яку iнформацiю - i .у, яка вимага€ визначе-
Il()го (lacy доставки. i ту. яка лопускас появу випадкових величин запiз-
,|юваIlIlя. Саме через це винltклil нсобхiднiсть сl ворення змiшаноТ кому-
TaLti[. шо забезпе,tус, на баli олнit,l' ii ricT ж множини каналiв комуташiю як
каналiв. так i пакетiв. Комутацiя пакет.iв вносить у Процес передачi за-гримкv. Комуrаuiя каналiв зви,lltiilttl Наддг 6ý9лугов) вання з можливiстю
бllоt<1 вань. tобtо вi:lмовлень кOрllсlувачам у лоступi до мережi: якшtl
MepelkHi ресурси llелос гупlti. kolrltc |увач i олерж1 Ьrо , мережi сигнал
зайнятостi [3].

У табл. 2.1 наведсно лля порiвняlltlя ocHoBHi характеристики мереж з рiз-ltими способами комутацiТ.

?.6. lIЕ_||АI|чц4 ц9мYI4цL| ._.*__

Як i змiшана, iнтегральна комутацiя призначена дtя забезпе.lення
передачi iнформаrrii з заданим i випадковим часом доставки блокiв даних. Проте
iнrегральна комутаuiя вiлрiзнясться вiд змiшаноl'тим. шо ryт комlrаuiя каналiв i

комутацiя пакетiв здiйснюються одночасно в ко}кному фiзичному каналi.

Дя забезпечення iнтегра_ltьноi комlтацii в кожному такому каналi прокла-
да€ться група вiрryальних каналiв, Буль-який з них працю€ так, що створю€ться
вражiення нiби пара взасмодiючих абонентських систем, яка використовуе Bipry-
альний канал, передас блоки даних за призначеним дIя них фiзичrrим каналом.

Iнтегральна комутацiя iнформацiТ здiйснюсться рiз1,1ими способами. Одигl
з них назива€ться acllHxpoHHu,I,t часовuм мульmчпltексl,.всltlня.]лl (АЧМ). Суть
цього способу iлюструсться рис. 2.2, вiдповiдно до якого для кохtного фiзич-
ного KaHaL,Iy мережi час подiлясться на повторюванi цикли. По каналу пере-
даються розмежники) кожен з яких повiдомляе про поt|аток чергового циклу.
Пiсля цього в кожном) циклi видiляюlься л iнгервалiв,rасу. необхiдних для
створення л вiртуальних каналiв.

На базi lимчасових iнтервалiв створюtоlься вiрrупльнi канали. Так. iH-
тервали "канал 1" у послiдовностi циклiв утворюк)ть вiртуальний канал l,
наданий парi абонентських систем. Аналогiчно з itll,срвалiв i, де i:2,..., п,

утвориться вiртуальний канал i.

Розглянемо приклад, показаний на рис.2,З i втабл.2.2. У мережi с tlоlи-

ри магiстральних канали a,b,c,d, що зв'язують чотIlрl] вузли (маршрутизато-
ра). У цих каналах час розподiлений на цикли, кtlя<tttrй з яких мiсr,ить до чо-
гирьох часових iнтсрвалiв.

Нехай потрiбно органiзувати одночасно взасмолiю чотирьох пар або-
нентських систем, показаних у табл. 2.2. I\я взасмодiя мас забезпечити робо-
ту в режимi комутацif каналiв (у прозорому режимi).

З цiсю метою в порядкry надходження замовлень дIlя системи l Д у фiзич-
ному каналi 17 у кожному цикrti до закiнчення ссансу взасмодiТ видiлясrься
перший вiртуальний канал (перший часовий iнтервал), позначений 4i. Таким
способом система l 1одержус через кожнi /,, (див. рис.2.2) часовий iнтервал
для передачi блокiв даних. У результатi вiдбувасться передача iнформацii зi
швидкiстю p/u блокiв за сскунду, де р ч исло блокiв.

Часовчй iнmервал

,fliiф[l.,"lliii
i'lllillfr,t{Ifiiilii

Канал 1 Канал 2 Канал п ::iiiailili]:ii!liil,i!iil]L:

iiiiiii{Ё*i!raij]]I
Канал 1 Канал 2

tц

2.5. змlшАнА комутАцlя

При змiшанiй комутацii' (рнс. 2.1" с) використовуються piBHi i
проllеси, застосовуванi як у кому-гацii'каltltllili (prrc.2.1, а), так iB комутацiТ
пакетiв (рис. 2.1. ф, Iсную,лi канаци вiллаtоть у Ilершу чергу для створення,t,lэaKTiB, що з'сднують абонентськi системи. I]1,1rblri nu"-n й простоюють i
використовуються для комутаuii пакетiв, Г[рrrрсц1llо, llto в даному випадку в
гliдмережi встановлIоються комбiнованi вузrIи. Воtlи виконуtоть як роль ко-
MtyTaTopiB каналiв, так i KoMyTaTclpiB пакетiв.

Змiшrана комутацiя починае широко вик()ристовуватися для одночасноТ
передачi по одних i тих самих групах каналiв i даних, i мови.

на цей час одним з найважливiшrих науково-технi.tних наrlрямкiв у галузi
електрозв'яЗ ку с створен ня i нте грал ьн их uифров их мереж,r' оЪ*у. Iнтеграль-
на мережа мае об'сднати iснуючi мережi передачi iнформацiт, у першу чергу
телефоннi' телеграфнi i мережi передаваннЯ даних, а потiМ включити у свiй
склад i мережi передавання зображень.

Ilеобхiднiсть побулови iнrегральноТ vережi визначасlься потребою пiлви-
щення ефекТивностi використанНя мережl{иХ ресурсЬ' забезпечЁrтнЯ ДОСryщ/
корисryвачiв до широкого набору послуг у рамках однiст мережi, Щосвiд .n"-y-
атацii oKpeMl,ж мереж передачi iнформацii, дослiдженr" 

"r*о. 
користуъачiв долослуг електрозв'язку лок€lзують, що засоби зв'язку як скJIадова частина iнфра-

структури дJtя суспiльства можуть стати ефективними тiльки за умови iнтеграчiТ
Bcix засобiв електрозв'язку у виглядi aд*оi a".rar".
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Рис,2,2. Структура llиклу асинхронного мультиплексування (lu тривалiсть циклу)



Аналогiчно для систем В.К у тому ж ка-

1Шi ДаСться другий вiртуальний K.HELT d2.
!..llя сl,rстеми [-М видiляст.ься лослiдовнiсть.
шцо склада€ться з каналiв с1, cl1. Сис.гема 1-Z
одержу€ послiдовнiсть каналiв d, 61.

. Мiж системами, розташованиNrи в мере-
жi (рис. 2.3), можливi й iншi тракти 

"ru.Йо-дii. Так, системи l-l можуть взасмодiяти не
тiльки через фiзичний канал сz. але також
через послiдовнiсть фiзичних каналiв с, ct, Ь.системtt 1\*м можуть бути зв'язанi через фiзичrлi каналlr а i Ь.

по срiзичних каналах, що з'€днують абонентськi системи з вузлами кому-тацii такояt можуть передаватися повторюванi цикли, nonuru"i на рис. 2.3.'Iолi кiлька пр1.кладних процесiв однiеi сЙстеми можуть одночасно взаемодiя-
T,I.t з групою процесiв iнших абонентськI4х систем.

IIiс-Tя того. як часtlвi iнrервали розполiленi за запlIтами на коvу-lаuiю ка-
rrалiв, здiйснюсться друга частина керування комутацiсю iнформацii. Часовi
Iriтервали. що залишилися, викорI{стовуються для передачi в послiдовностi
черги блокiв даних. що направляються будь-якими абонентськими система-
rutll. Iнакше кажучи. у цi часовi iнтервали здiйснюсться комутацiя пакетiв.
Так, у cTaHi. показаному в табл. 2.2, для комутацiТ пакетiв 

"n*bp".,ruuyrr".oвiльнi 
.лiлянки. Ilриролно- шо каргина ]аIIи IiB на коьtуташiю каrrалiв увесь,llc lrliHюct ься. Вiлlrrэвiдно ло цього змiItюсться i список llасових iH гервалiв,

tцо зaшиtllаються для комутацiТ пакетiв,
Отже. tlри iнтегральнiй кому,гацiI уя<е (lакти.tно нема€ в класичному ро-зумirrнi Hi комутацii KaHa;liB, Hi комутацii пакетiв. Тут обrrлва види комугацii

зJltJJlися в один спосiб передавання iнформачii з гарантiею або без гарантii
часу доставки блокiв даних.

Plrc. 2.J. Схспrа оргаl ri lal 1ii' Bipl 1 алы rих каналiв

2в

Ваrкливо вiдзна.lити, що попереднi способи KoMyTauii iнформацiТ оперу-
вали зi знаtIним (не менruе трьох) числом каналiв у комунiкацiйнiй пiдмере-
жi. Ll_|o ж стосу€ться iнтегральноI коплутаuil. то Botla мояtе здitiснюватися i

при наяtsностi в пiдмережi ,тiлькtл одного фiзичного кана_гlу, наприклад моно-
канапу. На базi iнтегральноТ комутачiТ даеться можлttвiсть передавати будь-
якi види iнформацii: данi, графiку, факсимiле, мов1, i HaBiTb телебач9ння.

2.7. БАгАтошвидкlснА комутАцlя кАнАлlв

Щоб усунути властивий недо.ltiк зви.lайtlоl' кошlутацii каналiв -
вiдсутнiсть гнучкостi, розроблено BapiaHT iз бiльrrl IIlI,IpoK1.IM дiапазоном
tцвидкостей. що дiстав назву багатошвидкiсноi KoMyтarliT кагlалiв (MRCS
Multirate Сiгсuit Switching).

У системах передавання з багатоrшвидкiсною Koblytlttцitttl ttагtlLпiB вL.lкорис-

тOву€ться ,гой же метод часового подiлу ('ГDN4-Tirlle t)ivision Multiplexing),
tцо iB системах зi звичайною комутацiсю кана_пiв. Ilро,гс I] одIлому з'сднаннi
може використовуватися п (п > l) ос[lовних цифрових Katta.ltiB. 'I'аким чином]
кожне з'сднання може бути кратним швllдкостi осll()Illlог() KltHitJIy. IJe рiшен-
ня прийня,ге до використання в ВЦМlО для Biдcoтc:rct|loHiT. Вiдеокодеки,
розробленi для BIlMlO згiдно з Рекомtендацiею Н.26 l, MorKyTb працювати зi

швидкiстю и х 64 кбiт/с при и < З0. Системи комуr,аrцii. rцо забезпечують
бага гtlшвttдкiсн1, комутацiю каitалiв. склаjItiшi tttllliIrltltlttl ] сис геr,tами зi
звичайною комутацiею каналiв, тому tIIo Bci Katlallll oкpeMllx ланок1 що утво-
рюю,гь з'сдгtання, пoBl.tttlli бути синхроttнtlN,rи. IIасllравдi, якщо кояtен канал
кOмутусться iндлlвiлуально, то канали можуть бу-r,rl обранi не корLIгованим1.I
:за синхроtliзацiсю. а iнформаuiя з одного KaHaлy мо)ке IIадходити в термiналь-
ний прис,грiй з меншими часовимti затриi\lками, rri;K iнформацiя з iншого
каналу. що абсо.llютно неприпустимо1 тому шlо кiнцевий пристрiй розгляда€
цi канали як сдиlле цiле,

lншою скJlадною проблемою для систем iз багатошвидкiсною комутацiсю
канzuriв е вибiр базовоТ (ocHoBHoi) швидкостi. Так, для деяких служб (напри-
клад1 для телеметрiТ) потрiбна дух(е низька швидкiсть передачi (близько
l кбiт/с), Дпя iнших служб, наприкJIад дrя ТБВЧ, MorKe знадобитися швидкiсть
близько I40 Мбiт/с. Якщо за основну швидкiсть вибра,ги мiнiмальну швид-
KicTb (l кбiт/с), то д,lя формування каналу ТБВЧ буле потрiбно l40 тисяч циф-

рових каналiв зi швидкiстю l кбiт/с. Керування i забезпечення синфазностi дrrя
Bcix цtж каналiв з метою встановлення одного з'еднання стае практично зав-

данням, яке неможливо виконати. Якщо для зменшення складностi за основ-
ний цифровий канал вибирасться канал зi значно бiльшою швидкiстю, то ши-

рина смуги, що залишасться невикористаною, стас дуже великою. Так, у разi
вибору за основний цифровий канал зi швидкiстю 2 Мбiт/с (у чьому випадку

Та бл и ця 2.2. Орtаttiзоцiя
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для формування з)сднання в мережах ТБВЧ потрiбно тiльки 70 основних циф-
рових каналiв), спроба передачi мови (64 кбiт/с) i тим бiльше даних телеметрiI
прt{зводить до дуя(е низькоТ ефективностi використання лропускноТ слромож-
HocTi. Щtrна TexHi.tHa проблема мох<е вирiшуват.ися й iнакше - використапням
у KoMyTaTopi каналiв кiлькох основних шtвидкостей шляхом подiлу осtIовного
часу кадру на кiлька часових iнтервалiв рiзноiдовжини.

сl.стеми кому,гацil', розробленi для багатошвилкiсноi комутацiт каналiв.
м.iст,ять набiр окремих KoMyTaTopiB, кожний з яких здiйснюс комутацiю кана-
лIв з визначеною швидкiстю. На рис. 2.4 наведено моя<ливий BapiaHT струк-
Typl,,l TaKoI,o комутатора. Iнформаuiя. що надходtlть з лiнiI абонентського
Доступу, демультиплексуеться i йде на рiзнi KoпryTaToprI (//а, t]|, ВЦМIО).
l навпаки, iнформацiя, що надходить з KoMyTaTopiB, мультиплЬксусться i йде
в лiнiкl абонентського доступу.

Кожен комутатор (Нц, Hl, вцм|о) може бути розроблеrlий i виготовлений
окремо, а система контролю. керуваIlня i технiчного обслуговування - спiльною.

проте така apxiTekTypa не забезпечуе ефективного використання мереж-
нltч pecl,pciB. НаприклаЛ, колИ Bci каналИ Н1 зайнятi. lо нiякi лодатковi
з'сднання 11, не можуть бути органiзованi HaBiTb у тому випадку, якщо кому-
та,гор 11а вiльний.

Ефективнiсть виkористання мережних pecypciB при багатошвидкiснiй
комутацiТ каналiВ може HaBiTb зtlизитися за рахунок появи нових с-пужб i
прогресу в галузi вiдеокодування. Так, якщо припустити, що пiд час вибо-
р) швидкостей для багаrошвlrдкiсного ком)та ropa каналiв основними слу)(-
бами бу;rи телебачення (швидкiсть 140 Мбiт/с), високошвидкiсна передача
ланих (2 Мбiт/с) i вцмlО (64 кбiт/с). а через кiлька poKiB завдяки iIрогресу
в стисненнi iнформацiт кан€Lлу телебачення знадобиться швидкiсть 25 Мбiт/с.
вимоги до швидкостi при високошвидкiснiй передачi даних зростуть доl0 Мбiт/с iвиникне новаслужбазi швидкiстю перелачi l Мбiт/с, rо ц. np"r".-
де до ToI о. шо ефективнiсть використання мережних pecypciB знаtlно знизиться.

слiд також зазначити, що телебачення i високошвидкlсна передача даних

не можуть здiйснюватися одночасно при багатошвидкiснiй koMyTauii каналiв

HaBiTb у кана,qах зi швидкiстю 140 Мбiт/с, незважаючи на те, що сумарна

швидкiсть цих двох слуя<б складае всього 35 мбiт/с. KpiM того, лри багато_

швидкiснiй комутачii оу*. 
"rrrr*u 

ефективнiсть викорI,1стання каналiв у разi

обслуговування джерел зi швидкiстю передачi, що змiнюеться,

OOpu"u швидкiсiь каналу повинна бути рiвною або перевищувати пiкову

-uuonl"r, передачi джерела tliд час усього сеансу зв'язку (cccii), хоча серед-

ня швидкiсть передачi може бути дуже низькою,

низькi гнучкiсть i ефективнiсть обслуговування джерел з високими кое-

фirriснтами пачповостi стzuIи причиною того, що концепtliя баr,атоtuвидкiсrtоi

KoMyTauii не була рекомендована МСЕ для ШЦМIО,

2.8. швидкА комутАцlя кАнАлlв

Абоненmська Опmоелекmроннuй
лiнiя переmворювач

Рис. 2.4. Структура багаl-ошвидкiсlIого комутатора KaHartiB
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cypciB лля служб зi швидкiстю переда,ti. шо змiнюtться. iRllсOкою па,tковiс-

тБ трафiка була запропонована концепцiя швидкоf KoMyTattii *аналiв (FCS -
past ciicuir switching). Ресурси в мережi зi швидкою комуrаuiсю каналiв ви-

користовуються тiльки тодi, коли передаеться iнформаrцiя,

I-IiдвЙеннЯ ефективностi використання uифрових трактiв_зв'язку мож-

ливе за paxyЕloK статистичного ущiльнення [6], якlltо при обслуговуваннi

телефонного навантая(ення на пучок цифрових каtrалiв 64 кбiт/с надходить

потiк заявок tla встановлення з"сднання не на вссь гсрмitt сеансу зв'язку, а

тiльки на TepMiH передачi фрагмента мови, У разi iлеальнот роботи системи

сигналiзацii з однiею i тiею ж iмовiрrriстю вiдмовленttя обслуговувати ефек-

тивнiсть використання цифрового тракту може бути пiдвищена в 1,8-2

рази.
об,сднання iдей швидкоi i багатошвидкiснот комутацii каналiв приводить

до концепцiт багатошвидкiснот швидкоI комутачiт каналiв (MRFCS

Multirate Fast circuit switching). За цим принципом можна сконструювати

пристрiй, який забезпечить можливiсть вилiлення каналiв з рiзними швидко-

.rr*"'переда.li iнформашiТ. Це дало б змогу збiльшити гнучкiсть мережi та

пiдвищиiи ефективнiсть використання мережних pecypciB, Основним недо-

лiком такого режиму переносу iнформачiт е с.кладнiсть реалi.зашii системи

керування, що дозволяла б встановлювати i роз'сднувати наскрiзнi з'сдллання

абонент-абонент за дуже короткий iнтервал часу, У лабораторiях США роз-

роблено комутатори [+1, ,u."o"u"i на технологiТ багатошrвидкiс.ноi комутацii

каналiв (Бкк). Проте ,.р.. u".o*i вимоги до системи сигналiзацii БКК не

була обрана дп, ,рur.портування iнформачii в майбутнiй широкосмуговiй

мережi.



2,9. рЕтрАнсляцlя кАдрlв

Ретрансляr(iя кадрiв (Frаlте Relay) визначаеться як служба пакетно-
го режиму (paket mode sегчiсе) [5]. Вона передбачае, що данi Ьрганiзованi в
ttдресованi iндивiдуальним чином блоки, а не мiстяться у фiксованих тимчасо-
BIlx слотах. однак на вiдмiну вiд технологiТ комутацiТ пiкетiв, ретрансляцiяKa:tpiB цiлко]\.t виклIочас буль-яку обробку на мере}кному piBHi моделi ВВС.
Бi-,rьrше того. BolIa BlIKopIlcToByг тiльки частину функrriй-лругого рiвня - так
званi "ocHoBHi аспекти", якi мiстять вимоry повторноi'перЬдачi у випадку ix
виявJlення. Iншirми словами, TaKi протокольнi функцij., як-послiдовна нумера-
riiя паке,гiв, контроль перевантаження за рахунок використання BiKHa передачi,
r|lrнкuii'пiлгверлжелtня i передача керуючих калрiв. 1, мережi F'rаrпе Relay не
ви корлIстову[оться.

однiсю з особлlrвостей MepelKi Frаmе Relay € використання змiнноТ дов-lttини кадрiв вiд декiлькох до rисячi i бiльше символiв. l{я властивiсть при-
laMaHHa також i мережам з комчrацiсю пакетiв. шо ва}кливо для спiльного
tЬункцiонуgпння мережi ретрансляuii кадрiв iз джерелами, якi лотребують
калрiв змiнноi довlttини. однак використання таких кадрiв ускладню€ пере-
дачу даних, якi с чутливими до затримок, особливо до змiнних. З цiст причи-
ни мережi Fгаmе Relay не забезпечують якiсноi передачi голосу i стиснутого
вiдеозобраlкення. Структуру кадру Frаmе Relay наведено на рис. 2.5.

заlоловок кадру мережi ретрансляuiт кадрiв мiстить дьсятибiтовий но-
мер - iдентифiкатор з'еднання кан€L'.ьного рiвня (DLCI), який с номером Bip-
туального з'сднання в цiй MeperKi, вiдповiдним конкретному приймачевi.
У випадку Mi;KMepelKHoT взаемодiТ типу LAN (Local Агеа Netwbгk'- корпора-
тивна локальна мерех<а) - WAN (Wide Аrеа NеГwоrk - глобальна мережа пере-

LAN

Рис. 2.6. С,грук,гура передачi в мерсжi ретрансляцii каlцрiв

дачi дагrих) iдентифiкатор DLcl позначас порт. до якого при€днана локальна

мережа - приймач (рис. 2.6). Iденr,ифiкатор DLCI дозволяе вузлу усього за

,рй *ро*, вiдправити данi по мережi (рис, 2,6),

крок l. За допомогою перевiряючоi послiдовностi кадру (Frаmе check

sequense - Fсs) перевiряеться його цiлiснiсть. Якщо виявлена помилка, то

кадр скидасться.
kpoK Z, Виконусться пошук iдентифiкатора DLCI у таблиui, Якцо для

даного KaH;LIy iдентифiкатор DLCI не визначений, кадр скида€ться,

Крок 3. Кадр трансЛюстьсЯ в напрямкУ до приймача за адресою, обумов-

леною таблицею маршрутизацii-
зазначимо, що вузол мережi ретрансляцii кадрiв не виконус великого оо-

сягУобробки'якцемаемiсцеtIриЗастосуВаннiбагатофункцiона,чьнихПро-
токолiв, наприклад протоколiв комутацii пакетiв,

Вiртуальнi nu"urr" в мережi ретрансляцii кадрiв - це постiйнi BipTy-

альнi-канали (Permanent Virtual Сirспit _ PvC). Вони встановлюються ад_

мiнiстративним чином оператором мережi через систему мережного керу-

вання, а не за командами користувача мережi, переланими у поточi зви-

чайних даних, Канал Рvс мережi ретрансляцiт калрiв, як правило, визна-

tT. 15 .;рйй;йr;;;; iliill,lй;;;,';;;;;;;;;;;;йБ;;;й;fi;'
F'(Т (Frапlе Chcck Sequcnse) - rlсревiрtlчttа пос-lliдовнiсть nu-npy; БlСz'(поt" LinK Connection
ldentilier) - iлен,гиt}iкагор з'сднання канапьного рiвня; С/R (iommand/Response) - бiт коман-
аiilВiДПбgiД6; Д7 (Extended Аdtirсsф - бiг розширеt{а цдреса; лДС1l (Fоrwаrtt Explicit CongestionNitificstion) бiт оповirленttя про явrlе перевантiDке|Iня; ВДiiN 1Backwarj Explicit Corige.stion Notif'ica-
tion) - бiТ ЛОВiДОмлеltня пр() перевантiDкеI]Ilя в зворо,tному напрямку; дд (Discard Eligibiti) _ бiт
вибiркове сl<идання,

] В.К, Сrсклов
аа



основ'ою iдесю швидкоi комутацiт пакетiв (шкп) е паке'Itа ко-
мутаuiя з MiHiMyMoM функrдiй, виконуваних вузламIl комlzllцli на piBHi ланки
з метою лiдвищення часовоi прозоростi мережi.

Найменування асинхронного режиму перенос}, iнформаuiT АТМ (Asyn-
сhrопоus Transfer Mode) рекомендоване МСЕ. KpiM абрЪвiац,ри А'ГМ у нау-
ковiй i технiчнiй лiтературi викOрtlстовукlться т,ермiн"..u"r""ро"нийt режимt
досl,авки" й "асинхронний режим переносу'' [8],

Iнолi зустрiчаються й iншi термiни: ATD (Asynchronolls Тrапsfеr Division-
асинхронний режим часового ущiльнення), FPS (F'ast Packet Switching -швидка
копrутацiя пакетiв).

,Iac з'€днання MirK двома мережами LAN. Новий вiртуальний Kaнa.]-l стае
необхiдним тiльки тодi, коли в мережу дода€ться нова LAN. Отже, д-ля
мережi ретрансляцii калрiв вiртуальнi канали рVс - саме той BapiaHT, rr1o
зрl,чний для багатьох допомiжних програмних пролуктiв.

прlл протоколi Fгаmе Relay повторна передача кадрiв з метою усунення
помилок здiйснюсться тiльки по наскрiзному каналу, тобто мiж кiнцевими
пристроями користувачiв (функцiя керування ломилок винесена на мех(у
мережi). Щоб не завантажувати кана]rIи передачею калрiв, )/ яких с llомилки,
на piBHi ланки тiльки виявляються помилки i стираються кадри, в яких по-
милк}l виявленi.

зараз протокол Frаmе Relay використову€ться в багатьох пакетних мере-
,,t(ax дJIя забезгrечення високошвидкiсноi передачi ланих.

?":19;р__в__11дкА комутАцlя пАкЕтlв l АсинхронниЙ рЕжим пЕрЕноGу

Експерти МСЕ зробили висновок про лоцiльr"riсть використаI-1ня пакетlв

фiксованоi довжини. Щоб пiлкреслити, що йдеться саме про прийняту фiк-
совану довжину, TepMiH "пакет" змiнили на "чарунка" (cell) [а,7].

Пiсля прийняття рiшення про використання пакеr iB гrосl iйноТ дов;fiинIt
необхiдно було вибрати iх розмiр. На вибiр довжини чарунки вплигtули TaKi

ocHoBHi фактори: ефективн icTb ви користання пропускноi' спроможностi ши(l-

рових TpaKTiB; затримки при заповненнi пакета, iнформачiсю корист)/ваtIа

(пiл час пакетування). в черзi, на депакетуваннi. а тако),( коливанlIя цих за-
тримок (джиттер); умови реалiзачii.

Свропейськi вченi висryпzLIlи за розмiр чарунки 3? октеr,и (32 х 8 двiйко-
вих розрялiв) з метою ус)нення ехопрltгнiчувачiв при пе;rсда,ti MrlBtI. а B,Ielti

США i ЯпонiТ запропонув;lJIи чарунку розмiром 64 сlкте,гlr лля лосягlJеItFlя
ефективнiшого використання шифрових TpaKTiB. Був досягlrу,r,rrii компромiс, i

довжина чарунки прийнята 5З октети.

2.,!,l. вlрryАльнl з,сднАння l дЕитАгрАми

I нформачi йна взаемодiя м iж абонентам 1.1 м el)c)K l ttt ке,гноi передач i

може вiлбуватися за допомогою встановлення пос,гiiiltrtх (I)егrrlапеrrt Virtuаl
Circnit - РVС) або тимчасових (Switched Virlrla| Сiгсr-rit SVC) вiртуzulьних
з'сднань, а також у режимi передача дейтаграм.

Перший тил е посmiйнtt,u лоziчltu.u з'еlнчнttя.ll MirK двома визначеними
термiнальними пристроями, яке дозволя€ буль-якiii rtapi aбottetlTiB обмiню-
ватися даними в будь-який момент без необхiдr.rtlс,t,i псrIlереднього встанов-
лення з'сднання (при готовностi двох нижнiх piBHiB (iiзичного i канального).
У деякому розумiннi такий канал подiбний до вtlдiленого (закрiпленого) ка-

нfu1у зв'язку двOпунктовоТ схеми взасмодiТ мiж абоненr.ами.

Щругий 
,гип - п7tl"uчасове вiрпtуultьпе з'сdttаttt я - встановлюсться на 1,ер-

MiH iнформацiйного контакту мiж двома,lермiнальttими пристрояпли i по за-

вершеннi його лiквiдусться. В iснуючих мере}ках обмiну даними (мережi
комуташiТ пакетiв) тимчасове вiртуальне з'€днання с найпоширенiшип,t типом
логiчного з'€днання мiж абонентами, бо забезпечус найбiльш ефективне ви-
користання номiнальноТ пропускноТ здатностi мережi.

Механiзм вiрryальних з'сднань дас змогу передавати пакети. якi вiдповi-
дають певному логiчному з'сднанню. за фiксованим маршрутом. I\4аршрут

для кожного вiртуа,rьного з'еднання визнача€ться на етапi встановлеI]ня
з'сднання i не змiнюсться в процесi сеансу зв'язку. З одного боку - tle пере-
вага, тому що немас необхiдностi вибирати маршрут передачi для кояtного
пакета. З iншого - недолiк, оскiльки вiдсуT,ня алаtt,гацiя встановлеI{ого
з'сднання до змiни сиryачiТ в мережi. I_{ей нелолiк виявJlя(ться тим cyTTt,Bi-
шим. чим довший сеанс перелачi.

]

]i

оскiльки TepMiH Дтм рекомендований МсЕ, то в науковiй i технiчнiй
TepaTypi BiH зустрiчасться найчастiше.

прr.r виборi фiксованот чи змiнноi довжини пакета для Атм враховують-
ся TaKi ocHoBtli фактори:

е(lективнiсть використання
зв'язку;

спроможностi цифрових TpaKTiB

досягнення високоl продуктивностi комутацiйного 1zстаткування, тсrч нiше
досягнення компромiсу мiж швидкiстю комутацiТ i складнiстю реапiзаrrii
кому гаuiй них пристроТв:

тривалiсть затримки пакета.
У загальному випадку ефективнiсть використання пропускноi спромож-

HocTi цифрОвих TpaKTiB зв'язку iз застосуванням пакетiв змiнноi довжини
дещо вища' нiж iз застосуванням пакетiв постiйноi'довжини. Однак ця пере-
вага не е визначапьною. BapiaHT iз пакетами постiйноi довжини кращий як за
швидкiстю роботи комутацiйного устаткуваннJL так i за обсягом буферного
простору [7].

з*



/lейmоzро.wна переdача заснована на повнiй незаJIежностi (aBToHoMHocTi)
кожного пакета (HaBiTb якщо вонИ € частинами одного повiдомлення) i до-
:]i:a]""i ri до одержувача в заг;Lпьному випадку за рiзними маршрутами,якl визначаються сформованою динамi.Iною ситуацiею в мережi (станом за-вантаження iT елементiв).

концелцiя вiртуальних з'еднань лередбачас попередн€ встановJlення мар-tUPYT) ПеРеДаЧi Всього повiдомлення вiд вiдпраu"п*u до ooap*,,uru .ru 
оо_поi\,lогою спецiального службового пакета - запиту ,ru a'.дruп"". f{ля цьогопакета вибираеться маршрут, який у випадку згоди одержувача на з'еднаннязакрiплюсться на весь наступний графiк й одержус номер вiдповiдного Bip-туального кан;lлу (з'сднання), щоб використовувати його iншими пакетамитого ж повiдомлення, переданими за тiсюж адресою.

пакети, що передаються по одному вiртуальному з'еднанню, не е неза-лежними i тому мають скорочений заголо.о*, що мiстить порядковий номерпакета в складi одного повiдомлення 1лiалогу).
Перевага режиму вiртуальних з"сднань пЁр.л р.*"*ом дейтаграмно[ пере-да,ti полягас в забезпеченнi визначеноi.послiдовностi проходжai,", nonarlr,якi надходять на адресу одержувача, а також у порiвнянiй простотi керуван-tIя потоком даних уздовж маршруту з метою обмеження 

"u"Ъ'ruл"пrя в ме-режi та забезпе.tення r_о*п"uо.ii попереднього резервуваrrня pecypciBпам'ятi на вузлах комутацii на даному маршрутi.

Контрольнi запитання

Роздiл 3. ЕТАЛОННА МОДЕЛЬ ВЗАеМОДll ВlДКРИТИХ СИСТЕМ

Спцсок скорочень

SNA - System Network Architecture - мережна apxiTeKTypa систем
АКД - апараryра канчшу даних
ВВС - взаемодiя вiдкритих систем
МОС - мiжнародна органiзацiя стандартизацii
КУД - кiнцеве устаткування даних
П протокол
СБП стик блока присднання
СЗС - стик. шо залежить вiд середовища
ТДС - точка доступу до cepBicy (англ. SAP)

3.1. хАрАктЕристикА рIвнЕвих протоколlв

Щоб зрозумiти взасмодiю елементiв MepelKi, розглянемо характер
зв'язку мiж двома людьми. Ми легко можемо розрi,lrrити Tplr piBHi взасмодii':

1) пiзнавапьний (знання i порозумiння);
2) мовний (синтаксис i семантика мови);
З) сигнальний, що характеризуеться механiзмом передавання - усна або

письмова мова.
l_{i piBHi знаtlною мiрою незалежнi один вiд олного: сttiлкуючись рiзними

мовами, можна використовувати один i той самий механiзм передавання, а

спiлкуючись однiсю мовою - рiзнi механiзми передавання.
Зауважимо, що вiдправник i одержувач (той, що говорить, i той, що слу-

хас. при усному спiлкуваннi) всryпають у лiалог на кожному з трьох piBHiB.

Фактично icHyc набiр угол (або протоколiв), котрих вiдправник i одержувач
суворо додержуються на кожному з трьох piBHiB. Нижчi piBHi використову-
ються вишими. причому дiалог мiж вiлправником i одержувачем ведеlься на
кожному з трьох piBHiB.

.Щвое люлей, що знаходяться в однiй KiMHaTi, спiлкуються за допомогою
не лише мови, i}ле й сигналiв. MiMiKy, рух очей i тiла доповнюють слова, що
можуть вимовлятися з рiзними iнтонацiями. У такому разi ми масмо справу з

двостороннiм потоком iнформацii, у тому числi i з негайним пiдтвердженням
iT прийому, що вказус на наявнiсть або вiдсутнiсть порозумiння. При цьому
використовуеться достатньо широка смуга каналу зв'язку, обмiн вiдбувасть-
ся за вiдсутностi шумiв на порiвняно великiй швидкостi.

У разi дистанцiйного зв'язку мiж людьми ширина цiсi смуги вужча, шуми
в каналi зв'язку збiльшуються, тому збiльшусться ймовiрнiсть появи поми-

l lJайте визначс1.1ня KpcrooBo.t й оперативноТ комрацiй.
2, Охарактеризуйте види оперативнот комутацiт - комутацiю каналiв, повiдомrrснь, пакетiв.З, НазвiтЬ найвiломiшi види Mepe)It, у яких викориСтовуються комутачiя каналiв, повiдом-,llellb_ п:tксtiв
4 У чому по]Iягас принilип швидкоi комутацii'пакетiв?

,,оr;1'_]r"' 
вiЛРiзнякlться багатошвидкiсна i швидка комутацiя каналiв вiдтрадицiйноi'комутацii

1, Мu,зuн И. Д.. Боzаmырев В. д., Кулеtuов д- П. Сети коммутации пакетов.- М,: Радио исвязь, l 986. - 408 с,
2, Барнu 1{ Создание групп.ы дпя у_скорения выработки стандартов на протокоJtы открытыхссrей // Электроника. - 1986. - N, l - с. l 5. lб
З, Проекгирование и техническau .,ксплуатаllия сflей персдачи дискретных сообшений / Подpe,,t, Г.[l,Захарова - М.: Радио и связь, 1988, - З60 с.
4 Белман Б АТМ: Борьба продолlкается // Сети. - l996. - л! 6, - с.з2-35.
5, Кузнеtlов с,Б" Каtъ,lан Bj; !9*Rоaп"е сети перелачи данных на основе протокола FrаmеRclay // Сети. - l 996, - Л9 6, - С.46 50.
6- Берпtсекас r\., Гuллаzер Р. Сети передачи данных. - М.: Мир, l989, - 544 с.
7, Алексанdер с, АТМ: Обещание пока пе вьiполнено //Сети, - l996. -л! 6. - с,з0-3l.
8. На.заров А- Н., CttotoHoB М, В.АТМ: Технология высокоскоростных сgrей М.. Эко-Тредз, I!D8,-234 с,



лок ч передаваннi iнформацiТ. Методи видачi пiдтвердженFlя про прийом
lчIilють бiльш обмежений характ,ер i затримка в каналi ."'"any ýnо*Ё бу." 

"u*-лltв1,1ь,t фактором якостi передачi. За цих умов дiалог стас бiльш сt<утим i не-
сlбхiдна вел14ка чiткiсть гtiдтвердження прийому. Слiд також стежити, щоб
швидкiсть передавання iнформачiт не була занадто високою.

Ila одному або на обох кiнцях лiнiТ зв'язку можуть бути використанi прог-
рама ЕОМ, запам'ятовуючий пристрiй або оIIератор, tцо працю€ з дисплеем
або друкуваЛьним пристРосм, У цих випадках додатковi протоколи мiж вiд-
правнIJком i одержувачем повиннi бути визначенi до найменших деталей.

Обслуговування користувача - че реалiзацiя визначеного набору функ-цiй, Lцо нaLцежать ло перелачi даних iзвiязанi зтакими елементами:
MoBoto (включаються i функцiт перетворення форматiв' трансляшiтi р.дu-гyBaHl tя);

.lttrсциплiлtою дiалогу для керуванLIя потоком даних (наприклад, послiдов-
HicTto роботtл, чеканням вiдповiдi);

керуваllням передачею даних, у тому числi керуванням
давання даних з урахуванням наявностi засобiв обробки
trбонеttта на обох кiнцях лiнii i керуванням послiдовнiстю
забезпе.tеt,tня вiрогiдностi даних, що передаюl.ься;

траIJспорryванIJям даних (вкллочасться проходх(ення сигналiв ло бiльш-менш
cK,,lriцHil:i мережi мiя< пристроями, кожен з яких ма€ дсяhry адресу в мережi).

Грчповi лiалоги або cecii можуть здiйснюватися паралельно мiж буль-
якl,t\,1 оjlним елементом та iншlими елементам1-1. fля забезпечення керованого
використаlItня плережi необхiдне введенлIя посJIуг для користувача з боку ме-
po;Ki. tJ]об обс.ltуговувати мережу i керувати нею, потрiбнi и iншli служби
Mepeitti. зв ичай но недост.упгti i нев iдом i корист) вачев i.

MepelkHa архiтек.гура сис.гем регламентус набiр функцiй перелачi даних,
Lцо розllсlдiленi по всiй мережi, вона також визначае формати i tlротоколи,
якi зв'язуlо,гь цi рrlзподiленi функцii MirK собою. Мета .i"op."ro мережноi
архiT,ектури поJIяга€ в досягненнi надiйноi передачi дu""* пдi* програмами,
операторами, операторами й запам'ятовуючими пристроями, розташованимив буль-якому пунктi мережi, Проте з цього не витiкiс, що Bci функцii, якi
вrIконуютьсЯ мерея(ею. повн iстЮ регламентуЮться iT архiтектурою. Доцiль-Hirue. щоб леякi функцiТ i (або) адаптери створюваJIися розробниками апара-
Typrt або замовниками. У рамках архiтектури в першу чергу унiфiкуоri""клю.lовi формати i протоколи, якi потрiбнi для забезпеч"r"".rЬрЬлuчi даних.
.. ApxiTelcTypa зв'язку в розподiлених системах створювалася в два етапи.
Iia перulому були розробленi однорiднi мережнi архiтектури, прrtзначенi для
]астос}ваllня одно|ипного устаткування. Наприклад. мережна apxiTeKTypa
SNA (System Network Architecture), створена фiрмою IBM, була поппuд"ru ,

швидкlстю пере-
потокiв даних в
передавання для

основУ однiсТ З першиХ глобальниХ обчислловаЛьних мереЖ США. На друго-
му етапi за основу прийнято базову еталонну модель ВВС (взасмодii вiдкри-

тих систеги), що була першиjчI стандартом, розробленим Мiжнародною орга-

нiзацiсю стандартизацiТ.

признАчЕння рlвнЕвих протоколlв

концепцii мережних протоколitl розвивалися протягам ocTaHHix

двадцяти pokiB i були спрямованi на забезпечення:

логiчноi декомпозицii складноТ мережi на меншi, зрозумiлiшi tlастини ipiBHi);
стаrIдар,гнLlх iнтерфейсiв мiж мережними функuiями. наприклад стандар,г-

них iнтерфейсiв мiж модулями програмного забезпе,tеttttя;

симетрii стосовно функrriй. реа_пiзованих у кожному ву r-rli мерсжi,

Кожний piBeHb у деякому вузлi мережi виконус Ti rK caMi (lyrrKuiT, що й
аналогiчний piBeHb в iншому вузлi:

забезпечус засоби передбачення змiн i керування змiltltмtl. якi rчrожуть бу-

Tlr BHeceHi в мережну логiку (програмне забезпечення або мiкрогrрограми);

реа"riзус простУ сl.андартну мову KoMyHiKaLriT розробникiв мереж. адпriнiс-

TpaiopiB' фiрм-пirс.гаЧальникiВ i користуваЧiв, викорис,ГовуванУ пiд .tac обго_

ворення мережних функцiй.
можна зрrrбити висновок, що загальЕа проблемir зв'rlзку, яка полягае в

забезпеченнi свосчаснот, правиltьно[ та розпiзнаваttот дос,гавки ланих кiнце-

вому користувачевi, зайнятому в ceaHci зв'язку в Meperki або в декiлькох ме-

режа.к, подiлясться на двi частини. Перша стосу€ться *.р:*1,._:.*ку: данi.

що передаються кlнцевому користувачевi З Mepelki, повиннi надiйти за при-

значенням в правильному виглядi та сво€Ilасно lIругу частину проблеми -

Кiнцевчй
корчсmувач Д

Кiнцевча
корчсmувач в

Проmокопч
BucoKoeo

рiвня

Мережнi
послуеч

Вузол Промi>кнчй Вузол
переОачi вузол переOачi переdачi

Llac го вrtкорttстовусться теpMiH "apxiTeKrypa MepelItHoT .гелеобробкrл 
даних Рис. 3. 1. ApxiTeKTypa багаторiвневого зв' язку
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данi,.шо надiйшли зрештою за призначенt-tям кiнцевому користувачсвi, по-виннi розпiзнаватись i мати tlалежну форму лля ix правипr"Ь.о ,"nop".ru"-ня. можна вирitпити введенням протоколiв високого рiвня, ГIовна apxiTeK-тура. opicrrTo'aHa на кiнцевого користувача. мiстиrь у Ёобi ; ,.i.*", прото-коли i протоколи високого рiвня. Як-приклад, на рис.3.1 локазано схемузв'язкУ мiж користувачами ,4.i В через'промiжний'"у.оп ,"p.*i До цьоговузла можуть бути приеднанi. кiнцевi користувачi, u . ,"r" можуть бутизв'язанi протоколи високого рiвня, але фУrпц;Ъ, промiжного,r.;u . тiлькинадання вiдповiдних мережних послуг.

, __I 
..О' ЧеРГУ, ДВi гРупи лротокЬлiв - Ti, tlto надають мережнi послуги,lпроlоколи вltсокого рiвня звичайно подiляються далi на oKpeMipiBHi.Коlсний piBeHb вибирасться для надання визначеноТ послуги за змiстомназваних основних завдань: правильнiстю i свосчаснiсть досrавленняданих у формi, за якою'iх можна розпiзнати. Шляхом ро.роб*" еталонноiмоделi взасмодii вiдкритих систем була побуло"u"u *о*ц.пчir, np" 

"*iиколtний piBeHb надас послуги виIцестоящому рiвню

Модель рiвневих протоколiв взасмодii вiлкритих систем с ceMlIpiB-невим стандартом. piBHi в мережнiй моделi, запропонованiй Мос, наведенона рис. З.2.
мiжнародною органiзацiею стандартизацii розроблено базову етаlrоннумодель ВВС для визна'ення рiвневих мереж i рiвневих пр*ойi". Щя мо-дель привернула велику увагу в усьому cBiTi i була реалiзована багатьма фiр-ма]чlи - виробниками засобiв зв'язку.
Метою моделi ВВС .с: стандартизаuiя обмiну даними мiж системами,

усунення будь-яких технjчних перешкод лr, .r'"iny систем; усунення труд-ltotЦiB "ВНУТРiШнього" опису функцiонування окремот системи; tsизначенняToiIoJ( взасмосполучення лля обмiну iнформацiсю мiж системами; звуженнядlапазону можливостей послуг для того, щоб пiдвищити здатнiсть обмiнуданими мiж користувачами без зайвих накладних витрат на переговори i пе-
РеКЛаД; Забезпечення розумноi вiдправноi точки вiдходу вiд стандартiв, якшlовони }Ie задовольняють }cix вимог.

Зулинимося д"r-"пЬ на характеристицi цих стандартiв.
Найнижчий piBeHb назива€ться фiзачнам. Функцi} цього рiвня забезпе-

ЧУЮТЬ аКТИВiзацiю, пiдтримку i дезактивiзачiю фiзично.о ruЙ..u мiж KiH_цевим устаткуванням ланих (КУЩ) i апаратурою каналу ланих (ДК[).Дляr|liзtlчного рiвня опублiковано велику пiпrкЁ, станларr iB. Найбiльш вiдо-мими с RS-2З2С i рекомендацii МСЕ.
40

Канальнuй piBeHb (piBeHb ланки даних)
вiдповiдае за передачу даних по каналу. BiH
забезпечус: сигжронiзаuiю даних для розме-
жування потоку бiтiв фiзичного рiвня; вид
rlодання бiтiв; визначенi гарантii прибутгя
даних в приймальне КУЩ; керування пото-
ком даних, щоб КУЩ не переваЕтажувil,чися
в будь-який момент часу занадто великою
кiлькiстю дан}й.

Одна з найважливiших функцiй цього piB-
ня полягас у виявленнi Ilомилок передачi i

забезпеченнi механiзму вiдновлення даних у
випадку ix втрати, дублювання за наявностi
помилок у даних.

Мереаrcнuй piBeHb визнача€ iнтерфейс
КУ[ користувача з мережею пакетноТ кому-
тацii, iнтерфейс двох пристроiв КУ,Щ один з

одним у мережi пакетноТ KoMyTauiT, а також
маршрутизацiю в мережi i зв'язок мiж ме-

режами (iнтермережний протокол). I_{ей pi-
вень детально визначений i мас велику кiль-
KicTb функцiй. Протокол Х25 реалiзуе чей
piBeHb.

Транспорmпuй piBeHb забезпечуе iHTep-

фейс мiж мережею передачi даних i верхнiми
трьома рiвнями. Саме цей piBeHb надас корис-

ryвачевi факультативнi можливостi одер-
жання cepBicy визначеноТ якостi (i BapTocTi) вiд самоТ мережi (тобто мережного

рiвня). BiH проекryсться такиN4 чином, шоб вiлокремити корисryвача вiд де-

яких фiзичних i функцiон;tльних аспектiв пакетноi мережi, а також забезпечуе
наскрiзну звiтнiсть у мережi.

Сешнсовuй piBeHb служить iнтерфейсом користувача з piBHeM транспорт-
них послуг. L{ей piBeHb забезпечус засоби органiзачii обмiну даними мiж ко-

ристувачами. Корисryвачi можуть вибрати тип синхронiзацii i керування, що
вимагаються вiл рiвня. TaKi як:

l) почергово або одночасно двоспрямований дiалог;
2) точки синхронiзацii для промiжного контролю i вiдновлення при пере-

З) аварiйне закiнчення i рестарryвання;
4) нормальна i прискорена передача даних.
Сеансовий piBeHb мае спецiа,rьнi послуги, примiтивнi i протокольнi блоки

даних, що визначенi в документах МОС i МСЕ.

Рис. 3.2. I'iBtti в мережнiй моделi,
заlIроIlоlIовllнiй МОС:
СБI l - стик блока присднагlня; СЗС -
сll{к. lllo зlt.пежиl,ь вiд середовища

4 В,К. Стскllов 41
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Преdсmавпацькuй piBeltb dанuх визнач
не пов'язаний зi значенням або ."ru,r,*о#Ж;:trfiНЪ*ъН"##:
i.:лi,l:yу. шоб приймати -гипи даних (знак, ltiле число) з ;р;;;;о"о.о рiвняl потIМ узгоджуватИ з piBHeM того ж рангу синтаксичне подання (таке, яктелетекс, вiдеотекс i т. д"). PiBeHb подu""" .uб"rп.чу. 

"Й"Ор"*.r"я даних наВiРТУаЛЬНОМу термiналi, а також "";;;; 
".uпл 

по.,"уг. як дозвiл прийомуелектронного повiдомлення вiд рiвня додаткових програмних продуктiв iузгодження з одноранговим piBHeM Виду поданн" сrорiнки 1нап|rк,rад, длядрукарського набору), для прикладного рiвня Iншого вузла користувача.Прu ю,tа0 нuй р iBeHb призначений ДЛя пiдтримки прикладного процесу KiH-цевого користувача. На вiдмiну вiд рiвня подання ланих цей piBeHb мае спра-ву iз семантикою даних. PiBeHb ,l"r"r, cepBicHi anaranr". on" пiдтримкиприкладних процесiв, таких як керування рiзноманiтни;; ;;;;;"rи, обмiнфiнансовими даними, дiловими i';";;;;;;rи даними (наприклад, системаобробки повiдомлень). Лрикладн"И pi"""" ,uкож пiдтриму. *опцЁпцlТ 
"ipry-ального термiналу i вiртуа,.rьного фаЯла.

"}*;" 9]:уjпfj_I_9flд.9jил Е н ня

Багаторiвнева оргаrriзацiя керування Процесами в мережi породжУе
::_"U::{:l:]: 

модифiкувати на кожному piBHi повiдомленн" .io.ouro бу"*-цIи, реалlзованих яа Ilboмy piBHi. Модифiкачiя викону€ться .u .i"roo 
".u-смодii процесiв, поданоЮ на рис. 3.3. Щаним, що передаються у формi по-

Сuсmема А Счсmема В

п5

lнmерфейсч

ПрuклаOнuй

ПреOсmавнuцькuй

сеансовuй

Транспорmнuй

Мережнчd

канальнчй

Фiзччнчй

1*

вiдомлення, надаються заеоловок i закiнчення, в яких мiститься iнформачiя,
необхiдна для оrlрацювання повiдомлення на вiдповiдному piBHi; покажчики
типу повiломлення. адреси вiлправника. одержувача. каналу. порту i т. л.
Заголовок i закiнчення називаються обрамленням повiдомлення (даних).
Повiдомлення, сформоване на piBHi л+1, при обробцi на piBHi l? супрово-
джуеться додатковою iнформацiсю у виглядi заголовка Зи i закiнчення Кп.
Це ж повiдомлення, надходячи на нижчий piBeHb, у ,lерговий раз забезпе-
чуеться додатковою iнформачiсю - заголовком 'Jtl-| i закiн,tенням Кп-].
У разi передавання вiд нижчих piBHiB ло виших повiломлсttня звiльняс lься
вiд вiдповiдного обрамлення. Таким чином, KorKHtrii piBeHb оперуе власнl4-
ми заголовком i закiнченням, а послiдовнiсть символiв. щ(} tllitходиl ься мiж
ними, розглядасться як данi бiльш високого рiвгrя. За рахунок llього забез-
печуеться незалея<нiсть даних, що стосуються piзlttlx piBrriB ке-рування пе-

редачею повiдомлень.
Пояснимо цей прочес. Супроводження повiдом,lIеltt, обрамлеIlням про-

цедура, аналогiчна вкладанню листа в конверт, якиii вltкорлIстовусться у
поштовому зв'язку. Bci данi, необхiднi для пept,](irtr i rlовiдомлення, вка-
зуються на KoHBepTi. При передачi цього повiломllеlll|я 1-1a t|ижчий piBeHb
воно вкладаеться в новий конверт, забезпеченrrl"r вiДповiдними даними.
Повiдоvлення. шо 1,1адходить у систему. прохо/Ill t l, tliл нижнiх piBHiB ло
верхнього (лив. рис.З.3). Засiб керування ни)Itнь()t,о рiвня оперуе даними,
зазначеними в обрамленнi. як iз даними на коlttrсlrгi. Ilри перелаваннi на
вищий piBeHb повiдомлення звiльнясться вiд "конвс},)та", внаслiдок чого на
наступному piBHi обробляеться черговий "KolrBepl''. Тtrким чином, кожний
piBeHb керування оперу€ не з самими повiдомлеtItIями, а з "конвертамлr", в

якi "упакованi" повiдомлення. Тому склад повillомJIеItь, що формуються на
BepxHix рiвнях, нiяк не впливае на функuiонуваIlня нижrriх piBHiB керуван-
ня передачею. Проuес передавання повiдомлеtlня вiлб1 васться послiдовно
з 7-го рiвня на 1-й, а процес прийому - з I-го чаJ-й.

.1,t_л|_9]9]19IJ__9.д9_9Jузg_lrI_ц_} мЕрЕжАх

Гнучкiсть органiзаrriТ i простота реалiзачiT мереж досягаеться,
зокрема, за рахунок того, що обмiн повiдомленнями (даними) допускаеться
тiльки мiж процесами одного рiвня. I{e означа€, що прикладний процес
може взаемодiяти тiльки з прикладним процесом, а процеси керування
передавання повiдомлень на рiвнях |,2,... - тiльки з процесами одно-
йменних piBHiB. I_{я схема взаемодii гrроцесiв (рис. 3.З), як i процедура
обрамлення повiдомлень, - необхiдна умова логiчноi незалежностi piBHiB
iнформацiйних мереж.



Прикладний процес у системi l (piBeHb 7) формуе повiдомлення при-клаДноГо процесу в системi Д, пристоЬовуючись тiльки до логiки взаемодiiц.u* д,о* прикладних процесiв, ;lJle не до органiзацiТ мережi. Фактично по-Вl.]ОМЛеННЯ. СфОРМОВаНi ПРоЦесоМ у системi ,4. проходrl, noanioor"o u"pa.,piBHi 6, 5,",, I, зазнаючи лроцедури послiдо-вно." 
"б;;*;;;;r, n"p.ourr"-ся Ло каналу зв'язку, i потiм череЪ piBHi 1,2,.,.,6, ;;;;;';повiдомленьпослiдовно знiмасться обрамлення, 

"uo"oo"ao до процесу в системi В пов-нiстю розконвертованими. Аналогiчно процес керування транспортуван-НЯМ ПОВiДОмлень у ба:о:у мережу (piBeHb i|Йр;;;"r*"ir""' в обрам-лелtнi-повiдОмлення. Bci данi, *; ;;";;;rься поза обрамленням, не маютьнiякого значення для. цього процесу. Таким чином, ПРоцеси одного рiвня врIз}lих системах обмiнюютьсr дuпur' в основному за доломогOю заголов-kiB i закiнчень повiдомлень. Системний процес може послати власне повi-домлення iншому 
т?1:.у такого ж рiвня у встановленому порядку. ПрицЬому весь текст повiломлення буле належати однойменному процесовi вiншiй сисrемi. TaKi повiдомлення ;;;;;;-

ся в основному на рiвнях 2_5. 
ГЬСЯ КеРУЮЧuЛ4И i Використов},}оть-

процедура взасмодii Процесiв однойменних piBHiB двох рiзних систем наocHoBi обмiну повiдомленнями (даними) називастьс 
" про*Бпопоr. {ля про-цесlв кожного рiвня вик.ори.стовуються протоколи П] , П2,...,П7.

4r"I|o-.u'o'Pa 
ВЗаеМОДii РiЗНИХ piBHiB в однiи системi називаеться iнmер_

Описуючи протокол, прийнято видiляти його логiчну i процедурнухарактеристики. Л о: iч н а х аракmерu сm llкауроmоколу * структура (фор-мат) i змiст (семантика) повiдоrп.п". Л.
перел iKoM,,n i" no"joo млень та'*,n, l".o n] il]Ш";ххТ;::Жtr"^i#:ffi ::понованих протоколом взаемодii., hазивакl11uк()lопроmоко]lу.L{яхарактер"..й;;iТ:::{::;:!::::"";r,:ir":"::-
матичнil"t формi; операторними схемами алгоритмiв, u"rоrurпrrи моде-лями, мережами Петрi та iH.

логiка органiзацii iнформацiйноi мережi найбiльшою мiрою визначаетьсяпрогоколами, tцо вста
дури ix обробки - o.;HiJT}fiIHJ,il'J##, #iЖ,r?;}Н*Нiдомлень. Число piBHiB керування i типи викс

' u:YY 
'"r"uu*r" apxiTeKTypy мережi. 

)РИСТОВУВаНИХ ПРОТОКОЛiВ багато

]уJожна зроOити висновок, що piBHeBi протоколи спрямованi на виконаннятаких завдань:

мерqжl на меншi, бiльш зрозумiлi час-

мiж мережними функцiями, на-
модулями програмного забез-

забезпечення симетрiТ функцiй, реалiзованих у кожному вузлi MeperKi.
Кожний piBeHb у деякому вузлi мережi виконуе Ti ж функцiТ, якi викон1lоть-
ся аналогiчним piBHeM в iншому вузлi:

реа,,riзацiю засобiв передбачення змiн i керування змiнами. що можуть
бути BHeceHi в мережну логiку (програмне забезпечення),

застосування простоi стандартноi мови комунiкацii розробникiв мереж.
адмiнiстраторiв i корисryвачiв. використовуваноi.за час обговорення мереж-
них функuiй.

3.6. зв,язок мlж рlвнями

Як було вiдзначено вище, кожний piBeHb с постаtIальником
cepBicy i може складатися з декiлькох сервiсних фуrrкчiй. Нагtрttк.гrад,
один iз piBHiB може забезпечувати cepBicHi функцiТ за коловимtl rlepeтBo-

реннями.
Функtliя - це деяка пiдсистема рiвня (леяка реальIIа rliлlt1-1tlграма в якiйсь

програмi). Кожна пiдсистема може, складатися з itcl,-i,tttttx rlб'скпtkз - деякLtх
спецiалiзованих молул iB.

Основна iлея обмiну мiж вузлами поляга€ в,rому. шо на кожному piBrri

додаються послуги rLього рiвня до послуг. якi забсзпе,lуlоться нижнiми
рiвнями. Отже, верхнiй piBeHb, що взасмодiс безпосередlIьо з дод'атковим
програмним продуктом кiнцевого користува(lа. ма( повний набiр послуг
ycix нижнiх piBHiB. BepxHi piBHi ликтують нижнiм. якi послуги мають бу-
ти викликанi,

На рис. З.4, а показано стандартний обмiн даних з piBHeM або постачаль-
ником cepBicy. За допомогою точок доступу до cepBicy (ТЩС або SAP) здiйс-
нюсться виклик ло рiвня або з рiвня чотирьох транзакцiй, якi називаються
прtлмimuваrчtи (деякi сеанси не вимагають ycix транзакцiй). Користувачем
cepBicy застосовуються TaKi примiтиви: запum - призначений для виклику
деякоТ функшiТ: iнОuкацiя - застосовусться д,lя виrulику функuiТ або д,lя повi-

домлення про те, цо функцiя була викликана деякою точкою доступу до сер-
Bicy SAP; вidповidь - використовусться дпя завершення функцii, ранiше ви-
кликаноТ iндикацiсю в SAP.

Примiтиви звичайно мають додатковi параметри для iнформачii
до рiвня або з рiвня.

Як показано на рис. З.4, а, додатковий програмний продукт користувача
або термiнал викликають функцiю постачальника cepBicy посиланням
запиту в сумiжний нижнiй piBeHb. I(ей запит на послугу пiдтверджуеться
постачальником cepBicy шляхом надсилання пiдтвердження. Якщо послу-
га ма€ надати iншому користувачевi функцiю (у ланому випадку користу-

логIчну декомпозицiю скдадноТ
тини (piBHi);

реалiзацiю стандартних iнтерфейсiв
приклад стандартних iнтерфейсiв мiж
печення,
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. Посmачальнuк cepBicy
(може вчконуваmu оdну або dекiлька

вачевi Д), постачальник послуг повинен направити Д iндикацiю, пiслячого вiД 
_В очiкуеться вiдповiдь. Якщо постачальникоМ cepBicy с деякийpiBeHb, BiH здiйсrrю€ зв'язок корисr.увачiв А i В за допомЬгоЙ рiвневихточок достУпу до cepBicy SAP. А й В повиннi знати вiдповiдry точку SдР.

tUОб QДержаlи деяку послуI) вiд постачальника cepBicy. SДЁ мiстить ад-
ресу конкретноi cepBicHoi функцiТ.

На рис. з.4, б наведено iнший BapiaHT проходження цього лроцесу.запит направля(ться постачальнику cepBicy. що надас iндикацiю *opna-
тувачевi Д. Користувач В Дас вiдповiдь, яка переда€ться через lIостачаль-
ника cepBicy користувачевi l як пiдтверджЬння. У цьому йоц""i поданометод, що да€ можливiсть рiвням "розмовляти'' один a од*rr, HaBiTb
якщо piBHi реалiзованi з використанням систем рiзних фiрм. Нагадаемо,
шlо постачальником cepBicy може бути piBeHb, функцiя або логiчнийоб'гкr усерелинi рiвня. а процес - uе органiзацiя обмiну ланих мiж
рlвнями.

3.7.розподlл компонЕнтlв lнФормАцlЙних мЕрЕж

;АJ*.гН!rЕ.,t,одэ.э-Аж!!:вуу,!т!I.уS:н,..-.,-.

lнформацiйr{у мережу за характером взаемодii вiдкритих систем

можна подати у u".подiтрььх типiв систем: абонентськi, адмiнiстративнi й

асоцiативн i,

Абоненmськi сuсmе"wu призначенi для обробки прикладних процесlв

користувачiв, тому в областiвзасмодii вони цiби розсiкаються на ciM piB-

HiB i ца базi комунiкацiйноТ пiдмережi мають структуру, показану на

рис.3.5. ПаралельнО в системi p"uni,y",o," iсрархiЯ протоколiв, що пiд-

тримуе прикладн1 процеси керування мережею, l-\i протоколи мох<уть бу-

ти такими ж, як l в rcpapxii, що пiдтримуе прикладнi процеси користува-

чiв, але можуть i вiдрiзнятися вiд них. Yci piBHi в ct.cTeMi зв'язанi проце-

сом керування системою.
Якщо с така можливiсть, то слiд звiльнити користуваJIыlицьку ЕоМ або-

нентськоi системи вiд виконання функшiй областi взасмолiт, rцоб надати тй

можллшiсть ефективно виконувати прикладнi процеси. З цiсrо меl,ок) абонент-

ську систему подiляють на двi частини (рис. 3.6): r,ермiна.гlьне обладнання i

станцiю. Термiнальне обладнаннЯ е основною частиноIо системи, що вико-

нуе прикладнi процеси i, якщо с потреба, то i протоколи BepxHix piBHiB, Стан-

цiя - допомiжна частина системи, вона реалiзу€ протоколи нижнiх або Bcix

piBHiB. За кiлькiстю протоколiв, що реалiзуються, станцiю називають KaHaJlb-

ною, трансlrортною або абонентською,
Канальна станцiя виконуе протоколи 1 i 2, трагtспортна - протоколи

1-4. дбонеНтська станЦiя рЬалiiуе Bci ciM piBHiB областi вза€модii вiдкри-

тих систем.

Рис. 3.4. Варiаr;ти обмirlу ланих з l]икористанням рiвнсвих протоколiв

Приблизно таким же способом на
куються один з одним:

заг;L,Iьного пIдходу люди спiл-

а) встановлюють зв'язок за допомогою вiтання, наприклад, .'вiтаю'';
б) дотримуються прийнятих умовностей у розмовi (i вислуховуваннi);
в) завершують розмову прощальною фразою, "uпр"ппuд, 

''до поба-
чення".
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рис. 3.5. Структура абонентськоi й адмiнiстративноi систем
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Рис. 3.6. Подiл абонентськоi системи tra термiнальне обладнаtttIя ,гil с,гаIlцlю
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Рис. 3.7. Типи асоцiативних систем

набори: l, -,7, i l''-7'', зв'язанi спецiальними прикладними прочесами. Щi

процеси перетворюють один семирiвневий набiр протоколiв в iнший, забез-

печу.ючи необхiлну взасмодiю.
слiд зазначити, що шлюзи найчастiше використов},ються в тих випадках,

коли потрiбно об'сднати iнформацiйнi мережi, cTBopeHi за рiзними фiрмови-

lpuN IdUп
процесч
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6

5
q||
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_п

Ж]Ж,ННi I?.::l "qОектусться група мереж вiдповiдно до стандартiв
н i в 4 -' .,' * оъ -il"lfr ;r:,Ё;i ýfi ;:ii.lX;"Hy;T: нж lдвикористовувати не шлюзи] а бiльшr асо
та мости, 

v щJrrчJrl] 4 UlJlbfll асоцlативнl системи 
- маршrрутизатори

, -, -9' "no', ! арtuруmчз аm ор а - забезпечення взаемодii комунiкацiЙнихIIlдмереж, ocTaHHi характеризуються лише трьома рiвнями протоколiв.

ff::i ;";;Ъ,,#'П"Ра Маршрутизатора мае вигляд, показаний на
п р о з о р и м о, " " " " '}: 

H:"'#;XH"J 
": ;.Tff ,: : :; ъ"#: -lfi ' iri 

"; 
j j:

Hix piBHiB. lнодi в iнформачiйнu*п,l.i
LI а с т и н и к о м у н i к а ч i й ; ;i ; ;; ;;; ;, ;'"'Ji- 

": 
Н ffJ#I;",: :"' : ;?ffi:протоколи piBHiB l-З. TaKi маршру'изатори мають назву вузлiв комуmацiiпакеtпjв, Перетворенп" npo.onuni" у n"* не викону€ться: мережнi проце-си здiйснюють лише комутацiю i ,uрr|уrr.uu;ю i"форruчii.'i ,'.ooy"u""*ВУЗЛаМ и п iдм ережах мас здi йс ню.uruЁi r".;;:;;';J#')ii,'" : "^.

сис.геп4. 
/r ]YrqL JлlиLл}Utlаlись загальна адресацiя абонентських

Моспlu (рис, 3,7) призначенi для з'€днання частин мереж, рiзноманiтнихтrrпiв каналiв передачi даних. Булr rй канал визначаеться протоколами
l]:r:* ' 

i 2. тому логi,lна .rpyn.,ypu плolru rr,lu. лворiвневу струкryру. Каналь-tJI процеси в даному ви.ладку перетворюють протоколи обох piBHiB. У разiвикористання MocTiB у з'сднуваних пiдмережах мають бути погЬдженi струк-гура адреси i розмiр калрiв.
БiльLu складнi, або lнтелектуальнi мости. KpiM зазначених функuiЙ, вико-нують також роль фiльтрiв, п{о не пропускають пакети, не адресованi iншriйчастинi мережi,
у кожном1 iнтелектуальному MocTi мiститься невеличка база даних,до якоi'вносяться адреси систем обох пi

зн ач е на лля пере в iрки кадру-) *о r" noo #ffi*""1'.";H1;'#'"l:;;моста, але й на йоло виходi. Це дозволя. .uooOi.ur7""""' 
""r)rlo* усере-динi моста. Завдяки простотi виконуваних функцiй ;;.;;;;;;;ться мос-ти з вiдносно нескла;;;,Ё;;;;,т"йн::;тЁilнiТ;ii:1;:ii?,Tж"ffi 

,""'^,,ili*
мости не мають механiзмiв керування потоками. Тому, якщо вхiдний по-TiK кадрiв бiльший нiж вихiдний, Ъrф;;;-rереповнюються i '.надлишковi''кадри викидаються. 

Т:|11т"_:"tри,, 
rlto протягом встановленого iнтервалучасу,не могли бути переданi, також лiквiдуйrr.r,

мости можуть з'сднувати значну кiлькiсть мереж, Проте слiд уникати та-кого з'сднання, при якому ,'"rn"rr"a" пете"цьнi тракти 1рис. З.8.1, У даномувипалкУ iнформацiя, проходячи послiдовно через фiзичнi засоби з'сднання iмости М1, Mz , Мз, може нескiнченно циркулювати по утвореному кOлу.
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Рис. 3.8. l'рупа мереж, з'сдt{аних моста]uи

Разом з тим схеми з'сднання мереж, подiбнi ло зобрал<сtrоi на рис, 3,8,

можуть застосовуватися для забезпечення Bt,tcokoT ttaлiilrIocTi взасмодii ме_

р"*. Tun, од", i. MocTiB пiд час нормальноТ роботи моя(е в}tмикат,,lся, а

вмикатися тiльки в тому випадкУ, якщо один iз двох iнluих Moc:TiB вийшов

iз ладу.
оiже, асоцiаr ивнi системи реалiзують viя<MepelKrti, McPc)Ktll, канzulьнl та

фiзичнi npou""r, Вони виконують функrliТ, у тому ,tис.lti й перетворення, по-

iрiбнi лля з'еднання частин мереж або цiлих мерсж,

об'еднання мереж здiйснюсться установленням з'сдlIання або без гlього,

об.сднаннязУстаНоВленняМз.сДНаННяДа('tМОГ)tаЗлаJlегiльрозполiляlи
буферИ та iншi ресурси системи, У цьому виllалку забезпечусться просте i

надiйне керування потоками iнформачii, що прохолять з однiеТ мережi в iH-

'у.u,u*о*злiйснюютьсяповiДомлеННяПроtslратублокiвданихiуПоряД-ny"u"r" послiдовносте['I цих блокiв. Проте оргаrriзацiя i пiдтримка мiжмереж-

HlTx з'сднань потребус виконання складних протоколlв,

об'еднання мереж без установлення мiж ними з'сднань характер1,1зуеться

npo.-ro, .,роrоколiв i йсокою швидкiстю роботи асоцiативноi системи.

проr" цей спъсiб не мае тих переваг] якi притаманнi об'сднанням з установ-

пЁ"п"lul з'еднання. Тому для .uЪ".п,ч,п,я якiсного ""р*i:llil.iнформаrrii
абонентськi системи обох мереж повиннi мати потужtli Bepcti транспортних

протоколiв.
вiдповiдно до наведеного вище при об'еднанrri мереж використовуються

двi моделi. llерша з них, проmокольна, характеризусться тим, що у верхнiй

частинi мережного рiвrrя розташовуеться мiжмережний протокол, Завдяки

його наявностi обидвi об;еднуючi мережi можуть працювати практично

як одна загальна мережа, У цьому випаДку асоцiативна система забезпечус

Е4



::l'_li_"i' irrформаuil,, що проходить чео б, сд н а н н я м е р е ж е 
." 
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iii 11Н;#ý,l;Ж ;"J"#;пракlично вiлсутнiй i_передава.нн, *.pyruo, lнформацii. чеDез al
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Роздiл 4. PIBHEBI ПРОТОКОЛИ СЕМИРlВН
взАемодlТ вlдкритих систЕм

модЕлl
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Ot МОДелi В В С ?

t, я.п i cl,yH кцl i: р ;;;"# t#ffi;lill irrГеР(Юйсу в rнdюрrочЙr"* r.роп*.
7, Назвiть ocHoBHi комсистем. поненти iнс}ормацiйних м,

8..!ля чого призначенi 
"о""""".._, 

.,_:.,.,."'"""^ 

МеРеЖ З ТОЧКИ ЗОРУ ВЗаСМОдii вiдкритих

9, пояснiть функцii,;Р1::лi:'-', 
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Спuсок скороцень

АВМ - асиrгхронний збалансований режим
дск - команда, що означа€ пiдтвердження правильного прийому

ACSE - сервiсний елемент керування асоцiацiсю

ARM - режим асинхронноi вiдповiдi
ВСС-керУючиttзнакВSС'якийозначасконтрольнийлiчильникблока
BSC - протокол двiйкового синхронного керування

CCR - служба, що контролю€ надання корисryвачу послуги

DLE _ керуючий знак BSC, що використовуеться дJlя досягнеIlгIя кодовоl

прозоростi
EDl - електронний обмiн даними
ENQ - керуючиЙ знак BSC, що використовуеться з вiдповiдними режимами

Еот - керlточий знак BSC, що означа€ "кiнець перелачi"

Етв - *еруючrИ знак BSC, що означае "кiнець блока ttереда,ri"

Етх - керуючий знак BSC, що означас "кiнець TeKcтy"

FТАМ - керуванш, доступ i передача файлiв
HDLC - протокол високорiвневого керування каналом

IS - стан iнiцiювання
IТВ-керУючийзнакВSс,ЩооЗнаЧас..кiнецьпромiжногоблоку''
ITM - rrередача завдання i манiпуляцiя ним

ITS - стан передачi iнформацii
LAP - процедура досryгry до ланки даних
LдРВ -збалансоваrшй протокол доступу до ланки (використовусться в Х.25)

LAPD - протокол достугry до D-каналу
LдрХ - протокол використовусться в термlнаJIьних системах ( зокрема, у

стандартi Tebetex)
LDS - стан логiчного роз'еднання
MNS (х.400) - система KepyBaHHя повiдомленнями

Motis - обмiн TeKcTiB, орiентованих на повiдомленн,l

NAK - команда, яка означае, що прийом вiдбувся з помилкою

NRM - режим нормальноi вiдповiдi
ODA - ipxiTeKrypa установчих локументiв
PAD - керуючиЙ знак BSC, що означае тимчасове заповнення

домленнrtми
RQ - запит

К_9н_трол ь н i за пита ння

] 3::l],:Ч' ВИкОнуг Mepe)l(Ha apxireKrypa систем?z, J lояснlть призtlачення пiг
J, Rизltач ге ;;;' ;;;;id;ЁеВИХ 

llPo'l ОКолiв,

4. )lKl посл) l и нала{ ко)I(ниl-
), .llайте визняqп. _ 

,I plBeнb ceMt.tpiBHeBoi моделi ВВС?

lii]i;i

]]iii

ii]ii

повl-



RSP - вiдповiдь
SдВМ - команда вс,
SARM - команда 

"..'u"ОuП'П"Я 
Режиму Авм

SDLC - протокол сиГаНОВЛеННЯ 
Режиму ARM

l]M - d;;;;; ;ilШ:,:Н;J::fiЖJанкою даних
SNA мережна apxireKTypa систем
:IIМ - команда встановлення режиму NRMSoH * Керуючий знаквSс, *;;;;;J,]no'"uron заголовка,,iIХ - керуючий знак BSC, *" ;r;;;'.;;SYN - керуючий знак ВSС. 

"i" 
;i;;;;y;iil:ЖlT;;-,VТР - протокол вiртуzr_пьного термiнала

154 - апаратура канаlлу данихВ,tsС взасмолiя вiлкритих систем
Ivl\rL - мlх(народна опганiзацiя стандартизацiiКУД кiнцеве ус tаl niru"", ,r"",х

nfi l' ;;;:;Tll"ff::J":::i]:o'"o'Ti калру

Т П .р.,;;;Ъ;ffi *J;:BH|cTb 
КаДРУ

кк - керування каналом (ланкою даних)

ПрчклаOнчй iнmерфейс

lнmерфейс cepBicy

Счсmема

Корчсmувач

Комунiкацi йн а пidме реж а

Счсmема А Счсmема Е

Рис. 4.1. Структура cepBicy;
а - мiсцевого, б - мережного

Сиryацiя змiнюсться, коли система trрацюс через телекомунiкачiйну пiдме-

режу (рис. 4.1. Ф.Корисryвач ]начно вiддалясться вiд прик_гtалних програм. То-
му в роботi користувача з щ{ми програмами вже беруть участь клiснти, розта-
шованi в ycix взасмодiючих система,\ мережi. Клiснти працюють один з одним

через областi взаемодii систем i комунiкацiйну пiдмережу вiдповiдно до прото-

коль, прийнятих для мережi. В даному випадку протокол € документом, що
визначас доступ до cepBicy, наданому клiентам црикJIадними програмами.

Свропейська асоцiаrця виробтпакiв електронних маuIин розглядае в першу чер-

ry змачi. пов'язанi з наданrшм такl.ж влцiв розподiленого cepBicy: елекrрошtоТ

пошти, роботи з файлами, пошryIý/ i видачi iнформафi, Пiзнiше цi задаri докJIадно

бу"гrи сфоргчryьованi в рекоменлаrriях. що вt4значають систему обробки повLцомлегъ

Х.400. Модеlь розподiленого cepBicy, як i базова ет€rлонна модеJь ВВС, базусться

f*lg_тJшll9.!лх9!

Мережнi служби е найважливiптих с истем. я кий безпосередньо ."U., 
". ;:iЬ;:ЖiН"#""]":Нfl :tri#;::fib:Jý"}:lT"' nP"-uo"* nPouJ:i:. 

:l*",icTb i ефекйвнiсть будь_
lllироке й;;;;""*"Li,i;Н"##i*фl1:''О"r"uч,п" ц"" .ny*o

;:,;#m;.#:JJ::",'"у'"ор"Ъ--"i"ilУ#"fir;:'riffilli:У"}il:::.
в иробник в .;.;йiЁЁ;ЖЖф#щ**;:жж 

:::;:#
;'#;J,J'#: 

"iЪф""#1"l 
1 "" -;;; ;; ;;;: 

j 

iЗ; ). 
. 

у 
. 
м одел i роз гл ядаються три

, _ ] 
n*o .,;";;;;;1Ц: 

Щ"#fl HiHi ff Ж,?хН:fl*НН'#:;-,'"_каЗано на рис, 4,1, а" 
1|рис:УваЧ.вiдповiдно до наданого йому прикладногоlнтерфейсу взаемодiс зi cBo'iM nni.nror, lпий,мае безпосереднiй зв'язок iзприкладними програмами, ПрикладниИ' ;"r.р6.Л. розроблЪсться найбiльшзр)чним для користуi".].i. 

1"тiоф,И,..р"i.у 1"бирасться станлартним i вра-

:Ц; ЁЖffi" Ъ iXJ# : 

-,,t:: 
r" *# 

",Ь 
; u 

" р u i,y n р 
" 

*, u, 
" 

u х п р о гр а м
терфейсу в iнrrrий. зu"по*" ;;;;;.;",:::]_,',j:u'"9.|o ПеретворенЕя одного iH_
з прикладниr, noo.ou#i;;.u"o" 

КОРИСТУВаЧ ЗДiйСНЮе .ф";;;; взаемодiю
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Счсmема д Прuклаdнi процесч

Счсmема В

Сuсmема Д

на семирiвневому розподiлi областi взасмодii.вiдкритих систем. Модель розподi-леного cepBicy використовуе модульнiсть струкг)ри приIатадних процесiв. Це до-з8оляс розробляти на lj'ocHoBi методологiю t стандартнi iнтерфейси, що забезпе-чують ефектив ну взаемодiю. багатьох груп пррlкладних процесiв.На вiлмiну вiд базовоr' 
",,-onnui"roo.r, роrпооiленого cepBicy визначасзасiб, за допомогою якого користувачевi надаються наявнi в мережi iнфор-мацiйнi pecypclI. Тому характерними рисами цiсi.моделi с:

розгляд iнформаrriйних pecypciB r* чд""оr,
iuo., n. 

". " 
й, fr u 

"o.rl р оботи noo 
".r, i flloJ}J.Yffi;:" 

iЗ Сl'П'rИ ii' ЧаСТИН ;

надання засобiв для навчанн" *op"ary.uua мережноi технологil;зручне схематичне зображення наявних iнформацiйнr" оЪ.rо.'.,вiдображення рiзноманiiних функцiональних комплексъ .йuдЙ pecypciB;аналiз ефективностi .rpynryp- ;"6ормацйних pecypciB.
С"lужба BepxHix tэlв,tiв (урупu 

"Ьр""Гр,r"i"; ;i;;";e три piBHi областiвзасмодiТ вiдкритих систем 1piBHi S-7), ,оЪ.rпо".редньо обсrгуговують при-кладнi процеси, Цю гругry завершуе транспортний piBeHb, який забезпечуспередачУ iнформацii тракry, що i'.дrу.'прикладнi процеси.BepxHiM (сьомим) серед розглянутих piBHiB € прикладний. Згiдно iз стан-дартами Ввс на прикладному рiвнi-розташову€ться сервiсний елемент керу-вання асоцiацiсю прикладЕих процесiв. Загальним завданЕям цього функцiо-н;lльного блока с забезпеченгlя надiйноi асоцiацii. значноi кiлькостi числаприкладних процесiв, розташованих у системах iнформацiйноi r.р"rоi. прr-клад такот асоцiацii показаниЙ ,ru рaa. 4.2: ryт для виконання загаJrьного зав-дання утворено асоцiацiю дев'яти прикладних. лроцесiв, розташованих уп'ятьох абонентських системах. областi взасмодii r"* .".r", i комунiкацiИ-на пiдмережа забезпечуtоть прокладку з'еднань, пов'язуючих взаемодiючiприкладнi rlроцеси.

эь

ffiNNщffiW
Проmокол преdсmавнчцькоео рiвня

вос 8в2з

Прчклаdнчй

Проmокол сеансовоео рiвня
вос 8327 сеансовчй

Рис. 4.3. Мережнi служби [SO

завдяки роботi розглянутого функшiонального блока користувачам нада-

сться можливiсть вибору необхiдних мережних техно;tогii'r обробки iнфор_

мацiТ i надiйних засобiв Iх виконання. Блок викорIlсгов),t, cepBic, наданий

шiстьма рiвнями областi взасмодiТ. Проте найтiснi1uе цсй блок пов'язаний iз

представницьким (6) i сеансовим (5) рiвнями.
Мережною службою нttзивають один або групу функLцiогtальних блокiв, цо

забезпечують взаtмодiю приtс.Iадних проuесЬ. яка не залежить вiд типу мережi.

як правило, мережна служба охоплюе прикладний, прелставницький i сеансо-

вий pbHi. наприклад, мережнi служби ввс, показанi на рис. 4.10, складаються з

ряry блокiВ i вюrючаютЬ протоколИ представницЬкого i сеансового piBHiB, cepBic-

ний елемент керування асоцiацiсю ACSE i ядра мерея(них слркб (FТАМ, VTP,
JTM i т.д.). Iнодi мережна служба булуеться на ocHoBi скJIадного функrriональ-
ного блока, що охоплю€ декiлька piBHiB. Приrоrадом такоi служби € система ке-

рування повiдомленнями (рис. 4.З.).

кожна взаемоз;lJIежна мережна слух<ба i прикладний процес назtlваються

11 ер еJt{ нu,м р е сур с о.м.

4.2. ФlзичниЙ P|BEHb

Iнтерфейси фiзичного рiвня призначенi для при€днання пристроiв
користувача до лiнiй зв'язку. Щоб виконати цю важливу функчiю, опис бiль-

шостi iнтерфейсiв фiзичного рiвня мае мiстити характеристики чотирьох

видiв [3].
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Вчбiр
_------.--->

<-
Данi.---..----------

Пidmверdження
1aHux (АСК)

Р tlc. 1.4. Сl.rстсми опиr,увirr tняlвибiр :

а -пtlслiдовнiсr,, oun..y"orrr,"; б послiдовнiс.гь вибrlр},. а -tlttc,ltiдoBIlicтb опитУванilя/вибору; z

IleI aTtlB}]a реакttiя на оlIи,tуваtlня

Послiдовнiсть виконання команди вчбiр показана на РИС, 4,4, б, I]Я

команда означас; "вторинний вузол, я вибираю вас, тому що в мене € для

вас данi. Ви можете прийняти?'; Пiдтвердження АСК у вiдповiдь на вибiр
означа€: "Так, я вiльний i готовий приЙt{яти Balli данi". Щанi перелають-
ся, перевiрЯютьсЯ на наявнiсть помилок, i Ix прийом пiдтверджу€ться,
ПроцеС може повторюватися, поки не надiйде керуюче повiдомлення
ЕОТ, що означас: "У мене немае бiльше трафiка для переДаВаННЯ".

На рис. 4.4, в метод опитування/вибору поданиЙ в ускладненому виглядi,

команда вuбiр переда€ться у вторинний вузол, alле цей вузол да€ негативну

ВiДповiдь NAk. Змiст цього дiал;ry такий: "Вторинний вузол, у мене € ДаНi

для вас, ви можете прийняти?" Вiдповiдь: "Hi, не можу". IcHyc багато причин,

через якi вузол не може вести прийом: BiH може бути зайнятий виконанням

iнших завдань, не мати потрiбного обсяry пам'ятi для прийому даних, в ньому
мох(уть знаходитися данi для передачi в первинний вузол тощо. Система опи-

тування/вибiр вирiшус проблему iнiцiювання опиryвання первинним вузлом,

що да€ змоry вторинному вузJry надiслати данi й очистити своТ буфери,
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На рис. 4.4, а зображено, що вiдбувасться в MepeiKi опитування/вибiр,

коли на опитуваЕнЯ Ъторинний вуюл вiдпОвiдас негативно, У цьому ви-

;;;;у ; системi uппор""оuусться NAK для повiдомлення про негативну

пеакцiю nu оп"rуru";;-ц" означас.: 
..вторинний вуJол. у вас с данi для

lr'.1;::u1;*"l^i хлк ornu,,u., ..Hi, немас". У нових системах повiдом-

лення про бажання ";;; 
приИом або передачу назива€ться Гопlовuit Do

прuйо-llу (receive rеаdу), небажання називасться Не zoпclBttit dtl пpttticl,uy

(receive поt rеаdу), -.- l*..Ё,i^ _ ,,o.o-icTr кiпькзпа'tt
Недолi ком систем и опитуван няlвиб ip е_наявнiсlь к]л 

1кl,р11:" "* 
в lдIlо-

вiдних реакчiй на опитування, що чот_"- 
бу'" пов'язане зl спо}киванням

значних pecypciB *u"uny, Ефективнiший пiдхiд поляга€ у викорt,lстаннl

динамiчних таблиць опЙтува"н"/вибiр, Якщо продовжусться опtl1ування

термiнала i BiH не вiдповiдае пiсля визначеноi кiлькостi спроб, йогсt прiо-

ритет у таблицi onniru""" знижуеться. 
_Отже, 

BiH обслуговус,гься й._t,tпtt-

ту€ться. Прiоритет сiанцiТ, яка не реагуе, знижуеться, а Tl пристроl, що

позитивно реагували на опитування, просуваються нагору в таблиIti прiо-

ритетiв.

4. 3. 2. f в iйкове сu нхро llte керу вuн

ПротоколдвiйковогосИнхронноГокерУВаНI.Iя(ВSС)набувширо-
кого розповсюдження, BiH с напiвдуплексним протоколом, Перелача злiйс-

нюсться по черзl , o,io.-*'"unprrnu*, [-\ей протокол пilrримус двоточковi i

багатото,Iковi з'сднання, а також як KoMyToBaHi, так i HeKoMyToBaHi канали,

BiH с кодозалежним протоколом,_i кожен знак, переданий за BSC, мас бути

декодований для одер;увача, щоб визначити, ,rи с BiH керуючим знаком, чи

Еалежить до даних користуваЧа

кодозалежнi протоколи називаються бiт-заirежними, а знакозалежнl -
байт_залежними про.l,околами; далl вонИ РОЗРiЗНЯЮТЬСЯ За ОЗНаКОЮ фiКСО-

вацостi розташування керуючих полlв у кадрl,
"';;;;;;-*uopy вsсi,перуючi коди показанi на рис. 4.5. керуючt ко_

ди можуть мати декlлька функuiй, що визначаються конкретним режи-

мом роботи каналу в даний момент часу На рисунку показанi не Bci

;;;Йt 
-модифiкачii 

формату калру BSC, а деякi приклади основних

реалiзаuiй формату, KpiM наведених на рис, 4,5, застосовуються також

команди ENQ - ,un" 1utlпористовусться при опитуваннi з вибором i

;;;;;;r".Hii каналу;; Еот _ кiнець передачi (переводить канал у ре_

жим керування), _л о _ппбпеми
оскiльки BSC с знак-орiентованим протоколом, то с проблеми вlддlлення

полiв даних користувача uiд *,рl.Iо",х полiв, lcHyc ймовiрнiсть того, що да-

rri, розпiзнанi як керуючi данi ЁSС, cTBopeHi прикладним процесом корисry-
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Plrc.4.5. Формlrи BSC iксруtочi коли
I)AD - запtlвнеlIня кадру (тимчасове заповtlеl{l,я п,tilк пtlвiломllеннями); SYN - синхронiзацiяKallaJly l] с,гitнi сtttlкtlю (пiлтримус llKгttBllic гь Kallall} ). S'ГХ - почагок Tana1y iдapa"uu,',ro *u,r' i
1lc;ltt,tM reKcTy). ЕТХ - кiнець.гекс,гу. SOH - поrlаl1)l{.]агllп.lRкя. rTlt _ .;-.,',"__i_l]CC коl трольнlrй ,i.,,,;,;,;;;;,-;,,;ib - ;;;;:,lJJil,il"iJ,1;,i].i,ъШ']:##i*i'? ElTj-рl,iс-гову(]-гься Для дооягнення коловоi прозорос,гi)

вача. Так, можна припустити, що програма користувача створю€ послiдов-
HicTb бiтiв, яка збiгаеться з керуючим кодом ЕТХ 1кiнець текс;у). Приймаль-
на станцiя' зустрiвшI4 ЕТХ У даних користувача, зробитЬ висновок, що цекiнець передачi, позначений кодом ЕТХ, створеним користувачем. ПротоколBSC сприйме ЕТХ як протокольний керуючий знак i спробус виконати конт-
роль помилок над неповним кадром BSC, що призведе до помлIлки.

Очевидно, керуючi кодовi комбiнацiТ слiд виключити з полiв тексту iзаголовка. I-{я проблема вирiшусться в протоколi BSC за допомогою ке-
руючого коду DLE. IIей код розмiщуеться перед керуючими кодами STX,Етх, Етв, ITB i SoH лля iдентифiкацiТ даних символiв як дiйсно керую-

:,"1л**oniB каналу. Найпростiший спосiб досягнення кодовоi llрозорос-
Tl поляга€ у використаннi DLE, STX або DLE, SoH для позначення кана-лу не керуючих (тобто користув€tJ.Iьницьких) даних, а DLE i ЕТХ, абоDLE i ЕТВ, або DLE i ITB - для позначення кiнця даних користувача.DLE не помiщають перел даними, сформованими користувачем. Отже,
якщо комбiнацii бiтiв, я.кi збiгаються з будь-яким з цих керуючих знакiв,
булуть cTBopeHi в TeKcTi користувача i нiдiйдуть ло приИмЬьноi станцiТ,
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то ця станцiя буле сприймати TxHi звичайнi данi користувача, оскiльки
перед нимI.r не буде стояти DLE. I-{ей код tlереводить канал у режим про-

зорого тексту, який дас можливiсть передавати буль_яку комбiнацiю бi-
TiB, Така властивiсть € дуже важливою, коли BSC використовуеться в рiз-
них видах додаткових програмних продуктiв. особлива проблема вико-

ристання DLE, виника€, якщо цеЙ символ створюеться прикладним про-

цесом кiнцевого користувача, тому шо BiH може бути прийнятий за керу-

ючиЙ код. BSC розв'язуе шю проблему розмiщенням DLE за перш1.1м сим-
волом DLE, який належить до даних користувача. Приймач вiдкидас пер-

ший DLE iз двоХ послiдовнО розташоваНих символiВ i приймаС другий
DLE як данi користувача.

Наявнiсть заголовкiв, tlаведених на рис. 4.5, не € обов'язковою. Якщо за-

tоJIовок вхолtlть у пtlвiдом.пення. перед ним розмiшусться код SOH.

4.3.-]. Реакамu канOлу

Канал або .панка BSC працюють в одI-tому з двох рех(имiв. Режим

KepyBall ня використOвуеться головною станцi€ю для керуванllя операцiями,

виконуваними в каналi, - передачею кадрiв опитування i вибору. Режим

повidолtлення, або т,екстовий режим, використову€ться для передачi блока

або блокiв iнформачiт до станцiт або зi станцii. ОдержавLtlи запрошення по-
,,1l!: пересиЛання ланиХ (опитування) залежна станцiя tIередас ланi користу-

вача, причому l]еред даними або заголовком помiша€ться STX або SOH. l-{i

керуючi символи переводять KaH€IJI у режим повiдомлення (або текстовий

режим). Слiдом за цим у текстовому режимi провадиться обмiн даними, по-

ки не зустрiнеться ЕоТ, який повертас канаJI у рехrим керування. В той час,

коли кан€lл знахоли-гься в режимi повiдомлення, BiH використовусться тiльки

для обNliну даними мiж двома станцiями. Bci iншi станцii мають заJIишатися

пасивними, ТекстовиЙ режим iз двома станцiями назива€ться також реж[I-
мом вuбору або уmрuл,tаtlня.

ОперацiТ опtIтуванiUI i виборУ iнiцiюються кадром, що мiстить Аdресу

ENQ (Длреса ,- це адреса станцii). Керуюча (головна) станцiя вiдповiдас за

посилку примiтивiв. Операцiя вибору виконуе одну з двох функuiй: I) пере-

водить вибрану станцiю в режим пiдпорядкування;2) переводить Bci iншi

станцii (у багатоточковому каналi) у пасивний режим. Знаки STX i SOH iHi-

цiюють стан пасивностi. Вибрана станцiя пiдтримус стан режt|му пiлпорял-

куtsання, поки н9 одержить Еот, ЕтВ i Етх. Пасивнi станцii пiдтримують

стан режиму пасивностi, поки не одержать ЕОТ.
Протокол BSC, KpiM тоt,о, дозволяе виконувати операцiю захоплення ка-

налу в двоточковiй мережi, У цiй ситуаrrii одна iз станцiй може стати голов-

ною шляхом "вимоги". поставленот до iншот станцii. Станцiя, що прийняла
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вимогу, стас залежною. Двоточковi канали переходять у режим сулерництва
пiсля закiнчення передачi або прийому ЕОТ.
_.._ 

Ко| ENQ вiдiграе важливу роль у режlrмах
иого функцii можна звести до таких:

СтанцiiцихтрЬохтипiвУпроЦесiвзаемоДiiоДнаЗоДноЮМожУТьзнахо-
дитися у трьох логiчних 

",unu*, 
У cTaHi лоеiчноzо роз'еdнання (LDS) 

:]i:_u::
не може вести передачу або приймати iнформачiю, Я,-*: 

_:]"jjнHa 
станцlя

знаходиться u noprr,"oMy режr,rмi роз'сднання, вона може прийняти кадр

тiлькИ пiсля одерЖання явного дозволу на це вiд первинноi станцii, У разi

асиrпронного режиму роз'еднання вторинна станцiя може iнiцiювати пере-

дачу без одержання на це явного.дозволу) проте кадр мае бути сдиним кад-

ром, яклtй вказуе стаryс вторинноl станцll,

Сmан illiцiюссrrня (IS) визначаеться кожним розробником i виходить за

рамки стандартiв HDLC,
У cTaHi переdачi i",Рор,оцii (tTS) вториннiй, первиttнiii i комбiнованим

станцiямДоЗВоляетЬсяВесТипереДачУiприйматиiнформаЦiюкористУвача.
Коли станцii знаходятьС, " "uni 

передачi iнформачiТ, воFlи можуть взасмод1-

яти мiж собою в одному з трьох режимlв роботи, Пiд час сеансу ui режими

можуть вста}{овлюватеriя i i*u"о"у"u,"ся в будь-який момент, тим самим

забезпечусться значна гнучкiсть у взаемодiт-станцiй' :- -
fuя реалiзаuiТ протополу HOI-C передбачено ряд режимiв роботи, BiH

пiдтримуе напiвдуплексну i багатодуплекс.ну передачу, :j11]::::l"'Y 
i баГа-

'о'о.'поuУконфiгурацii'атакожкомутованiiнекомутованlкан;tJlи'Ремсulll nopr-unoi BidпoBidi (NPM) потребус, ш9б рl"iу::лн,iж розпоча-

ти передачу, вторинна станцiя одержала явний дозвiл вiд первинноi, Пiсля

цього вторинна станцiя починае лередачу вiдповiдi, яка може мiстити данi,

Поки канаЛ викорис,говуеться вторинною станцiею, може IIередаватися один

uбо бiпоIл. *uлрi". перъдавши оiтаннiй кадр, вторинна станцiя мас tIекати

явного дозволу, щоб знову розпочати передачу,

У ренсuлti acurxporш'oi BidпoBidi (tKM)- вторинна ста.l1iя iнiцiюс пере-

дачу без одержання явного дозволу вiд первинноТ станцii (звичайно, коли

канал вiльнИИ, ,оОrо, у .ruri' спокоЬ;. МожутЬ передаватися. один або декi-

n"*u nuop* данrо< або *.py'оuu iнформацiя, яка вiдобраЖаС"'::.r."::1У:Jлj::;

ринноi станцiт. Режtдл дкм зоiлошус ефективнiсть взаемодii елемеrrтtв мережl,

оскiлькИ вторинна станцiЯ гtри передаЧt даних не потребус послiдовностi

опцтуванtul.
Асuнхр оннuй збсь,l,ltсованuй р елкuлt (АВМ) (гiбридний метод) викорис-

,ouyaru"f пОмбiнованимИ станцiями. Комбiнована станцiя (може виконувати

;;;;-;;"""ноi i вторинноi станцii) iнiцiюс передачу без одержання попе_

реднього дозвоJry вlд iншоi комбiнованоi станцii,
"-^Про-попо* ъоLС передбачено три способи конфiгурування кана",'у при

його використанн1 первинною, вторlн_l9ю або комбiнованою станцiсю,

Незбалансо"опо-'*Б"фi,урuuiя' (UN) забезпечуе робоry однiсi головноi

станцii та однiсi uOo оiп"trlоi'кiлькостi пiдпорядкованих станцiй у ковфiгура-

* 
Цей р.*", передбачас HMBHicTb статусу первинна,/вторинна станцlя

5 В.К, С]тсклов

керування протоколу BSC

l) опr.tтування - керуюча станцiя робить передачi З адресним префiксом;
2) вибiр - керуюча станцiя робить передачу З адресним префiксом;
З) захоплення - станцiТ у двоточковiй систеплi робrrrо пaр.дuчу iIIJlя супер-

н1.Iцтва за статус керуючоi станцiТ.
У лротоколi BSC передбачено досить незвичний слосiб iндикацii видукеруючих кадрiв. чи с вони каДРами вибору, чи кадрами опитування. llри

розглялi BSC було вiдзначено декiлька n.oorini, цього про,tокtlлу. Застосу-вання напiвдуплекснIlх, кодоз;Lпежних, багатоформатних i багатоканальних
режип,riв BSC пов'язане з серйозними проблемами. Тому протокол BSC витi-снясться iншимrt протоколами, такими як протокол BucoKopiBtleBOi.() Kepy*al'-
l ! rl к cl 11 a_|t o_\l (HDLC).

4. 3. 4. В tt с о кор i в н ев е керу в а н ttя ко l l ал о,ч (пр о m о кол о,u)

Протокол HDLC € стандартопл, опублiкованим МоС (мiжнарод-
ною органiзацiею стандартизацii), який набув широкого застосування в
ycbo^,ty cBiTi. Стаrrдарт забезпечус багато функчiй i Ьироко застосовуеться.
BiH розглядаеться як базова множина для декiлькох iнших протоколiв i задо-
вольня€ визначенню протоколу'.безперервного BiKHa'' [5].

Стандарт HDLC мас декiлька необов'язкових моя(ливос,гей (опцiй), щонадають деяки]\,| частинам протоколу характер гiбрида рiвнорангового ме-rолу i метолу первинноi'/вrорttнноi станцil.в i.x чttстому uпrпrдi. тому що rriмоrкливостi зменшують необхiднiсть використання команд опитvвання i
роблять непотрiбними команди вибору.

. Розглянемо функцiт базовот множини (superset) HDLc i найбiльш важливi
пlдN'ножини цього протоколу: SDLC, LAP, LAPB, LAPD, LAPX i LLC. lcHye
три типи станцiй.

Перванно керу€ ланкою передачi даних (каналом). I]я станцiя передас
кадри K()MaHd вторинним станцiям, присднаним ДО кана_ц/. У свою чергу,
вона одержус кадри BidпoBidi вiд цих станцiй. Якщо канал е багатоточковим,
первинна станцiя вiдповiдае за пiдтримку сеансу зв'язку з кожною станцiсю,
приеднаною до канitлу окремого сеансу зв'язку.

Bmopu'Ha станцiя 
''рацюе 

як заJIежна вiд первиннот i не вiдповiдае за ке-
рування канаJIом. Вона реагуе на команди первинноi станцii у виглядi Вiдпо-
вiдей i пiдтримуе тiльки один сеанс, саме з первинною станцiею.

Ко"uбittованс станцiя як переда€, так i одержу€ команди та вiдповiдi вiд
iншоi комбiнованоТ станцii, з якою пiдтримус сеанс.
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цil': двоточковоi або багатоточковот, напiвдуплекснот або дуллексноi, iз ко-мутованим або HeKoMyToBaHtlM каналом. Коrrфiгурацi" ruarйar"aя незбалан-
coBaI{oK) топ,lу, ш]о первtlнна станцiя вiдповiдас за керування кожною вто-
рин}Iою станцiсю i за вrtконання команд усl.ановлення режиму.Сtt,иеmрuчttс конфiгураuiя (UA) була у вихiднiй вфсiТ прЬтоколу HDLC iв''користовувzuIася в первинних мережах. I_{я конфiгурацiя забезпечуе функ-l{iонування двох незалежних двоточковLlх незбалансованих конфiгурацiй
сrанцiй. KorKlla стаtlцiя ма€ статус первltнноТ i вторинноI. отже кожна стаllцiялогiчно розlлядасться як двi станцii: первинна i вторинна. Головна станцiя
переда€ команди вторинноi станцii на другому кiнцi каналу i навпаки. Не-]вil)каючll на lс. Utо стаtlцiя може працювати як первинна. так iвторинна, якitl самостiйними логi.tлими об'сктами. реальнi команди i вiдповiдi мульти-
п.]Iексyються в один фiзltчний канал.

Збuлансовсtна конфiгурачiя (Br\) складасться з двох комбiнованих qTaH-
цiй тiлькrл в лвоточковому з'сднаннi. Метод передачi напiвдуплекснr,iй або
,лl,гl_пекснrrй, комутований або некоtчtутований. Комбiнованi станцiт маютьоrllаковий сгатус у rсаналi i можуть несанкцiоновано надсилати одна однiй
TparPiK. Кожна станцiя несе однаковУ вiдловiдальнiсть за *"py"u""" KaHaJIoM.
О,гiltе, логi,tнi станцiТ HDLC можуть складатися з лервинних або комбiнова-
ltих станttiй. Функuiонування станl.tiй зале)tiить вiд одного з трьох cTaHiB:
стану логiчного роз'еднання, стану iнiцiювання i стану передачi iнформацii.
Вrlни працюють в одному з трьох режимiв вiдповiдi: 

"opr-inoT, асинхрон-
Hoi'i збалансованоТ_ Можливi три типи конфiгурацiй nu"-y HDLC: незбалан-
cOBarla. симетрична i збалансована.

4.3,5. Формаmу KaDpi HDLC
У протоколi HDLC використовусться TepMiH каdр лля позначення

Ilе]алежного об'скта даних, переданого каналом вiд однiсf станцiт до iншоi
(рис. 4.6, rz). Розрiзняють три .гипи кадрiв.

katp iпrlлорлtацiйп.оzо (lopMamy використовусться д.ш передачi даних kiH-
цевих Kopllc,tyBa,liB мiж двома пристроямIl.

Kttip су п ер в iз ор поzо ф ор"uаmу викону€ керуrочi функцii: пiдтвердження
калрiв, запит на повторну li передачу i запит на тимчасову затримку переда-,ri кадрiв. Фактичне використання супервiзорного кадру зtlJIежить Вiд режи-ltу роботи ланки (режим нормальноi вiдповiдi, асинхрьнний збалансований
реяtим, реr{им асиrrхронноТ вiдповiдi).

Kutp пelly*epoBuпozo фор"uаmу також використову€ться для керування
iнiцiюванl-tя або роз'сднання ланки, а також виконання iншлrх функцiй керу-
вання лаItкоIо. Кадр мiстить п'ять двiйкових розрялiв, що дае r*Ь.у 

""a"uuu-ти до З2 команд i З2 вiдповiдей. Конкретний тип команди вiдповiдi з.LIIежить
вiд класу процедури HDLC.
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Прапор Аdреса Керування lнформацiя кпк Прапор

2,,..!ъ----.-
0

блок N(Пос)
р/F

запчm/
закiнчення

N(пр) lнформацiйнчй
формаm

10
блок

Супервiзорнi
коdч

P/F N(пр)
Супервiзорнчй

формаm

Ненумерованчй
формаm

КоманOа (ДOреса В)

комбiнована
А

комбiнована
в

Вldповldь (АOреса В)

Команdа (дdреса А)

Ъrdловidь (Дdреса Д)

Рис. 4.б. Форлtат Ka"rpy tlDLC (а) i гrравила алресацiТ (6)

Кадр складасться з п'яти або шести полiв. Bci кадри MaIoTb починатися l
закiн.tуватriся полями прапора. Станцiт. прrtсднанi до ланки даних, постiйно
контролIоють двiйкову послiдовнiсть прапора, яка мае вигляд: 0l l1l ll0.
Прапори можуть постiйно передаватися каналом мiж кадрами HDI-C. /{ля
iндикацii винятковоТ (надзвичайноТ) ситуацii в каналi можуть бути посланi
ciM послiдовних одиниць. П'ятнадцять або бiльше число одиниць свiдчать
про те, що канаJI у craHi спокою. Приймальна станцiя. виявивши послiдов-
HicTb бiтiв, якi не с прапором, повiдомляс про початок кадру, виняткову (з

аварiйним завершенняNI) ситуацiю або сumуацiю спокою канаJIу. Виявленrrя
наступноi прапорноi послiдовностi станцiсю означас, що надiйшов повний
кадр. Прапор виконуе функцii, аналогiчнi знаку SYN у протоколi BSC.

AdpecHe поле визначас первинну та вторинну станцii, що беруть участь у
передачi конкретного кадру. Кожнiй станцii присвоюеться окрема адреса.
У незбаrrансованiй конфiгурацii алреснi поля в командж i вiдповiдях мiстять адресу

11
блок

HeHyMepoBaHi
KoOu

P/F HeHyMepoBaHi
Kodu

ВidповiOь (АOреса В)
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вlоринноi' станцil'. У збалансованих конфiryрацiях командний калр мiстить ад-
ресу одержувача, а dадр вiдповiдi * адресу передавшIьноi станцii (рис. 4,6, ф.керупlче rro,,le мiстить команди i вiдповiдi. а також порялковi нOмери. ви-
користовуванi для звiтностi про проходження данI,D( у каншi мiж первинною
i вторинною станцiями. Формат i змiст керуючого поля можуть варiюватися
в залея<ностi вiд використання кадру HDLC.

ItttllормацiйIlе llojle с тiльки в калрi iнформаuiйного форма,гу. воно Mic-
тить дiйснi данi користувача.

Поiiе коttmро.цьttоi ttoc.liioBttocmi Kalpy (пкп) використов},сться дпя вияв-
ленtlя помилок передачi Mi;K двома станцiями ланки даних, lIого фуш<uiТ aHa;lo-
гiчнi фуr;кцiям знаку Всс у Bsc. Передавальна станцiя l]изначае кOнтрольну
лослiловгliсть кадру i результат обчислення даних потоку в[0.1ючасться до калру
як поле пкI-1. У свою черry, приймальна станцiя виконус анilлогiчнi обчисленняi порiвнюс отриманий рез)льтат iз полем контрольнt-li tlослiдовностi кадр},(кпк). Якщо Даlli збiгаtоться, то велика ймовiрнiст,i тогсl, що гlередача вiдбулаъя
без попtllлок. У вt.падку розбiжностi, мож"ILIво, мала мiсце пoMi4jIKa передачi. i
приймальна станцiя надсила€ NAK, який означас, rцо с.пiд поtsтори,ги передачу
каДРУ. обчислення КПК називаеть,с^я tltпаliчнu,|4 коllпlроjlелt за нud,lliрнiспlю-i
використовус твiрний полiном ..t:I6+Jrl2+Jr5+ I вiдповiдно до PeKopreHдaItiI. V. 41.

Обчислення i використання коду CRC виконуються за правилами, якi
вiдповiдаtоть вiдомим процедурам кодування i декодування для лiнiйного
СисТематлltlного циклiltного код,ч:

ло Bпlicr,1 кадрч додасться набiр нулiв. кiлькiсть яких лорiвнtос ловжинi
поля КПК;

створене,гаким чином чttсло дiлиться на твiрний полiном, що мiсти.гь на один
розряд бiльше, нiж KllK, i як старший i мо:iодший розряди мiстить одпницi;

залиlхок вiд дiлення ломiцасться в полi КПК i передаеться до приймача;
приймач BilKoHyc дiлення BMicTy кадру i поля КПК на полiном:
якщо результат дорiвнюе деякому визначеному числу (нулевi або iншому

числу), вважа€ться, що 11ередача виконана без помилок.
вiдзначимо, що за значенням зiulишку вiд дiлення вiдповiдно ло синдро-

му помилок помилки можуть бути виправленi в приймачевi.

4. 3. 6. К о d о н ез ал е эtt н ic m ь i сu пхр cl t t iз а ц iя Н D L С
HDLC е кодопрозорим протоколом. BiH не залежить вiл конкрет-

ного кодУ при виконаннi функцiЙ керування каналом. KpiM того, двiйковi
комбillацii' керуюllих полiв помилково займають у калрi фiксованi розряди.восьмrlбiтова комбiнаrtiя прапора.розмiшусться на початку iB кiнцi кадру.
щоб дати можливiсть приймачевi розпiзнати початок i кiнець кадру. KpiM
унiка-гrьноi прапоровоi послiдовностi 011l l l10 протоколом HDLC викорис-
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Прчйняmч бim 0
i п'яmь неперервнчх

бimiв 1

Переdаmч п'яmь
бimiв 1 як daHi

Прuйняmч
0aHi

корчсmyвача

завершення
(неперервнчх
бiльше 7, але

менше 15 бimiв 1)

Спокiй каналу
(15 або бiльtuе
неперервнчх

бiпliв 1)

Рис. 4.7, Блок-схсма алгоритму аrа,riзу вставки бiтiв i контролю комаttли lrparrop/aBapiйHe

заверulеlIня

товуються два iнших сигнали. Сигнал аварiйноео заверLченt|я (АЗ) склада-
еться з послiдовностi одиниць, число яких не меlJше вiд семи i не бiльше за
чотирнадцять. Сигнал аварiйного завершення (аЬоrt) розмiщасться в кiнцi
кадру. Передавальна станцiя помiщае цей сигнал, коли влtника€ виняткова
ситуацiя, котра потребуе вiдновлення. Слiдом за повiдом.гlенням про ава-

рiйне завершення можуть надсилатися прапори для того, щоб пiдтримати
KaHiuI в активному cTaHi i продовжити передачу. Сигнал спокою означас,
що канал знаходиться в cTaHi спокою. Стан спокою надаеться послiдовнiс-
тю п'ятнадцяти або бiльшого числа одиниць.

Одне iз застосувань стану спокою використову€ться у напiвдуплексному
ceaHci. коли при виявленнi сигнilлу спокою провадиться змiна напрямку пере-

дачi на протилежний.
Фактlтчний час мiж передачами калрiв каналом називасться MilH,KaDpoBtt-tt

часовllлl заповненням. IJ,e заповнення супроводжуеться передачею мiж кад-

рами безперервноi послiдовностi прапорiв. ГIрапори мOжуть бути або вось-

мибiтовими комбiнацiями, або останнiй 0 попереднього прапора сумiщусть-
ся з першим 0 наступного прапора. Можливi випадки. коли прикладний про-

цес розмiщуе в потоцi даЕих користувача послiдовнiсть 01 1 1 l 1 10, що збiга-
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€ться з прапором. Щоб не допустити вставки в по.гiк користувача прапоровоТ
комбiнацiт, передаваJIьна станцiя помiщас 0 пiсля п'яти послiдовних оди-ниць. ttlo зустрiлr,rся в будь-якому мiсцi мiж почаl.ковим i кiнцевим прапора-
l\{и кадру. Зрозумiло,_така вставка 0 проводиться в адресне, керуюче, iнфор-
пtацil'iне поля i поле КПК. iJей метод назива€ться вставкою бiтiв (bit stuffing),
таку ж функцiю виконус знак DLE у протоколi BSC. Пiсля.оu.рr.""" вставкибiтiв у Karp i розмiшtення на кiнцях кадру прапорiв калр переласться прий-мачевi по каt{алу.

Прuiulач постiйно контролюе потiк бiтiв (.рис. 4.7). Пiсля того, як BiHодержить нуль iз п'ятьма послiдовними одиницями, аналiзуеться наступнийбiт. Якщо це нуль, то приймач вилуча€ цей бiт. Проте, 
"**о 

.ооr"й бiт содиницею, гtрlлймач аналiзус восьмий бiт. Якщо це нуль, BiH вважае, щоотримано пра''орову послiдовнiсть 0l l l l l 10. Якшо це одиниця. BiH сприй-мас iT як сигнал спокою або аварiйного завершення i виконус вiдповiднi дii..Ог;ке. у протоколi lJDLC забезпеч_чсться кодова прозорiсть даних, оскiлькибайдуже, якi кодовi комбiнацii ,"u.*од"rо." в потоцi даних. На рис. 4.7 зо-бражено блок-схему описаного алгоритму аналiзу вставки бiтiв.

4.3.7. Кер_уtоче поле HDLC
Розглянемо докладнiше керуюче поле HD[,C. Воно (лив. рис. 4.6)

вI,1зlJаtIас (lункчilо кадру i тому потребус реалiзачiТ 
"".u"оuпa"ого 

€Ulгоритму
керуtsi]llня рухом ,t,рафiка Mixt прийма-пьною i trередавzulьною станцiями. На-
I,адасi\,Iо, tцо поле може ]\rати один з трьох тиtliв формату (ненумерова'ий,
сугtервiзорний або iн(lормачiйний). Керуюче поле визначас команди i вiдпо-вiдi для керування потоком трафiка у каналi. Цi команди i вiдповiдi, показанi
на pLlc, ,{,6. використовуються у разi як збалансованоТ. так i незбалансованоТ
KtlHrPi гурliu i й канitл) .

вiдзначlrмо,'що в кожному верхньому лрямокутнику мiститься три ко-манди: SNRM, SARM i SABM, що € командами усmановкч реэrсшvtу. HDLCпотребус, щоб в одному з трьох режимiв буrrа встановлена збалансована абоt.tезбалансована конфiгурацiя. На рис.4,6 показанi також деякi функцiональнi
розtUирення ocHoBHoi структури. В даному випадку подано повний набiркомаtiд i вiдповiдей. Щеякi пiдмноrкини протоколу HDLC використовують
тiльки частину цього набору команд i вiдповiдей, ДiИсниИ фopMu, керуюч0-го поля (iнформацiйний, сулервiзорний або ненумерований) визначас! як цеполе кодустьсi або викориотовуеться. Самим простим форматом с iнформа-
цiйний. BMicT керуючого поля для цього формату показано на рис.4.6.
'- Керуюче поле iнформацiйного кадру мiстить два nop"ono""* номери.
|Iорялковий 

номер. посилки N(Пос) пЬв'язаний з порядковим номером
переданого кадру.ПорядковиЙ номер прийому N(Пр) означае порядковий
номеР настулногО кадру' який очiкуС приймаюча станцiя, ],t(Пр) - че пiд-
7о

твердження прийому попереднiх кадрiв. Ilаприклад, якщо N(Пр): 4, то
це означае, що станцiя одержала 4 кадри, тобто передача кадрiв 0, l, 2 i 3
завершилася успiшно i станцiя, з якою проводився обмiн дацrtшли, o.1 iKl,c.

що наступнИй кадР буде матИ порядковий номер посилкtl N(Пос) + l-
Команда вuбiрковuй llепрuйом (SREJ) використовуеться станцiсю д-пя

запиту повторноi передачi одного кадРУ, який вltзна,Iенr,rй у полt N(Пр). Як
i у випадку пiдтвердження включення, пiдтвердж9ння поширlо€ться tle на

Bci iнформацiйнi кадри з номерами до N(Пр) - l вклttl.tно. Вибiрковий rre-

прийом дас змогу реалiзувати режим вибiркового повторення. Як тiльки
передано кадр sREJ, наступнi калри приймаються i зберiгаються для пов-

торного передавання
Непрuйо,пt (REJ) використову€ться для запиту передачl кадрtв. почl{tlаючи

з кадру, зазначеногО в лолi N(Пр). Пiдтверд}куються Bci кадри з HoMepaM1,1 до
lV(Пр) - 1. Кадр REJ може використовуватися для реалiзацii.ltепlоdу lloBep,
не|!llя - на номер ,V (Go Back ф.

третiй тип формату в протоколi HDLС призначенrrй для реалiзачii гIену_

I\{ерованих команд i вiдповiдей. HeHyMepoBaHi кtlманди розбивають tla групи

вiдповiдно до виконуванrх функцiй:
установлення режиму - SNRM, SARM, SABM. SNRI\4E, SARME,

SABME, SIM, DISC (SNRME, SARME, SABME для розширеноТ адресашii),

передача iнформацii - UI, UP;
вiдновлення кадру - RESET;
iншi команди XID, TEST"
Розглянемо команди i вiдповiдi для ненумерованого формату (табл. 4. l):

UI (UппumЬеrеd Information) - ненумерована iнформаrriя. I{я команда дас
змогу проводити передачу даних користувача в ненумерованому кадрi (,гоб-

то без пt-lрялкового номера);
RIM (Request Initialization Mode) режим iнiцiювання запиту. Кадр RIJ\'I с

запитом на команду SIM вiд вторинноi до первинноi станцiТ;

SIM (Set Initialization Mode) _ установити режим iнiцiювання. I]я команда

використовусться для iнiцiювання сеансу мiж первинною i вторинною стан-

цiями, Очiкувана вiдповiдь - UA,
SNRM (Set Nоrmаl Response Mode) установити режим нормальноi вiд-

повiдi. Комацда переводить вторинну станцiю в режим NRM (режим нормаJIь-

ноТ вiдповiдi). Режим NRM запобiгае посилцi вториннiй станцiТ несанкцiсtно-

ваних (unsolicited) кадрiв. I{e означас. що первинна станцiя Kepvc BciM пото-

ком повiдомлень у каналi:
DM (Disconnect Mode) - режим роз'сднанtrя. Кадр передаеться вторинною стан-

цiсю для iлцшiацii того, що вона знаходиться в режимi логiчного роз'еднання;
DISC (Disconnect) _ роз,еднати. команда передаеться первинною станцiсю,

переводить вторинну станцiю в режим роз'еднання аналогiчно натисканню

важеля телефонного апарата;
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Тrrб;lиця 1.1. Ко.uапiu i BilпoBiii HDLC

Незбалансований (UN)

I

RR
RNR
UA
DM

(FRMR)

Збалансований (ВД)

UA (UппumЬеrеd Acknowledgment) - ненумероване пiдтверджецня. Це пiд-
твердження ДСК для встановлення режиму команД SIM, DISC, RESET. Uд та-
кож викорис I овусться для повiдомлення про закiнчення cr ану зайнятостi станцiIl

FRMR (Frаmе Re.ject) - неприйlом кадру. Вторинна станцiя проводить шо
команду, коли зустрiчас недiйсний кадр не у випадку виявлення помилки, яка
мiститься в полi контро.пьноТ послiдовностi, а в бiльш незвичних сиryацiях.
Причина неприйомУ кадру вк.Iзусться В iнформацiйному полi. Кадр вiдповiдi
PRMR використовусться за таких умов прийому: керуюче поле команди або
вiдповiдь недiйснi; iнформацiйне поле занадто довге; поле N (Пр) с недiйсне;
довжина супервiзорного/ненумерованого кадру - неправильна або недопусти-
ме iнформацiйне поле. За допомого9 кадру протокол HDLC забезпечуе знач-
ний обсяг iH(lopMauii стану (status). Його iнформацiйне поле мiсти,гь: керуюче
поле кадру, забракованого з будь-яких причин; I1оточне значення змiнних ста-
ну приймаючоi станцii - посилки N (Пслс) i прийому N (Пр); вiдомостi про те,
що забракований кадр бр командою або вiдповiдшо, керуrоче поле € недiйсним,
кадр був переданий з недiйсним iнформацiйним полем, iнформацiйне цоле е
занадто довгим] порядковi номери с недiйснi;

RD (Regrets Disconnect) - залит роз'еднання вiд вторинноi станцiТ на ло-
гiчне роз'еднання i встановлення стаrrу логiчного роз'еднання;

XID (Exchange State ldentification) - iдентифiкацiя станцii при комутацii. I]я
команда вимагас iдентифiкацii вторинноi станцii, У системах iз комутацiсю
команда використовуеться дпя iдентифiкачii станцii, Iцо викликас,

UP (UппumЬеrеd Polls) - HeHyMepoBaHi опитування. Кадр використову-
сться при встановленнi рiзних шлейфових конфiгурацiй;

TEST (Test) - перевiрка. Кадр використовусться для санкцiонуваннJI тес-
тових вiдповiдей вiл вторинноi станцiТ:

7,

I

RR
RNR
UA
DM

(FRMR)

]]

I

RR
RNR

SARM
DlBc

SARM (Set Аsупсhrопоus Response Mode) - встановити режим асинхронних

вiдповiдей, I]ей режим дозволяс вторлпшiй станцiТ провадити передачу без опи-

ryваннЯ з бокУ первинноТ станцii, а також переводити вторинну станцiю в стан

rlередачi iнформацiТ (IS) режиму дRМ. оскiльки команда SдRМ устаноtsлю€ двi

незбалансованi стаrпtiТ, SдRМ пови}Iна видаватися в обох }{апрямках передачi:

а) КУЩ А посилае: В, DISC,
КУД В посилае: В. UA, А, DISC;
б) КУД А посилае: А, UA,
КУД В посилас: А, SARM;
в) КУД А посилае: А, UAB, SARM,
КУД В посилае: В, UA;

(ксlманди DISC посилаються, щоб гаранryвати повну реалiзачiю каналу);

SдвМ (Set Дsупсhrопоus Baleen - Seed Mode) - встановити асинхрогrний

збалансований режим. Встановлюе режим у ДRМ, в якому станцiТ е повно-

правними. .д,ля перелачi не потрiбне опиryвання, оскiльки кожна станцiя с

станцiею комбiнованоготипу;
SNRME (Set Nогmаl Response Mode Extended) - установити розширениr"л

режиМ нормальноi вiдповiдi. Встановлюе SNRM з двома додатковими бай*

тами в керуючому полi:
SABME (Set Аsупсhrопоus Balanced Mode Extended) установити рOзши-

рениЙ асинхронний збалансований режим. Встановлюе SABM з двома додат-
ковими байгами в керуючому полi.

UP (UппumЬеrеd Poll) ненумероване опитування. Команда опитус стан-

цiю, не звертаючи уваги на нумерацiю кадрiв i пiдтвердrкення. Якщо бiт
опитування встановлений на 0, вiдповiдь е необов'язковою можливiстю, на-

даI{ою тiльки для однiсi вiдповiдi;
RESET (Reset) - скидання змiнних. Передавальна стаtтцiя скидае свiй

N(Пос), а приймальна станцiя свiй N(Пр). Ilя команда використовуеться

для вiдновлення кадру. Кадри, якi ранiше не були кви,гированi, такими й
зiшишаються.

Т1 - тайм-аут (таймер Т1), що почина€ться з моменту передачi кожного
калру, Таймер Tt викорИстовусться д-пя iнiцiювання повторноТ перелачi. коли

таймер переповнюсться. МаксимаJIьне число повторних передач, що будуть

виконанi до того, як переповниться таймер Т1, визначасться лjчильником.

4. 3. 8. ПidMHoJKuH u Н D LC
Базова множина (superset) протоколу HDLC с основою для реалi-

зацii лiдмножин протоко,гry HDLC. ,Щеякi if пiдмножини досить часто вико-

ристовуються в сучаснLD( iнформачiйних системах.
Структура базовоi множини HDLC дае змогу бiт-орiентованим прото-

колам розпiзнавати i використовувати в рiзних додаткових програмних
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продуктах Ti caMi процедури. ,Щля виконання додатковими програмними
ПРОл}'кТаМll своiх ф,rrнкцiй необхiдне застосування рiзних режимiв роботи
i рiзних пiдп,tножин команд i вiдповiдей. Наприклад, вимоги. висунутi
багатоточ ковlтми iнтерактивI]ими додатковими програмними продуктами,
вiд;1iзняються вiд вимог двоточкових iнтеракти вних cIlcTeM.

Бl,депло вважати. rчо КУ/{ вiдповiдас деякiй пiдмножинi HDLC, якtllо це
)сlilгкуваllня реалiзчс Bci команди iвiдповiдi. визначенi .rля цiсl'пiдмно>ьи-
ни. Трьопrа основнl1ми режимамLI HDLC е:

UN незбалансований нормальноiвiлповiдi;
UA - незбалансований асинхронноТ вiдповiдi;
ВА - збалансований асинхроннийt.
HDLC передбачае множину факуль,гаr,ивних розширень ocнoBH1,1x класiв

в рiзних iнформачiйних системах для забезпечення бiльшот рiзноманiтностi
структур базовоТ пiдмножини.

L.AP (прошедура доступу ло лаrrки) с однiсю з налiбiльш paHHix пiд-
N,lIlo)i1.1II t{DLC. LAP грунту€ться на командi SARM (установити режим
acrlllxpoII1,1oT вiдповiдi) у незбалансованiй конфiгурацii. Реалiзаrliя ланки
LAP не с ефективгlою. оскiльки перед тим, як встановити ланк},1 обидвi
ст,анцir'маtоть лослати SARM i UA. Вона вiдрiз1.1ясться вiд реа;riзацiТ ши-
роко використовуваноi процедури LAPB (збалансована лроцедура досту-
Ity до JIанки). LAPB - /Iеяка пiдмноя<ttна команд/вiдповiдей HDLC, яка
вItкористовусться дJlя пiлтримки мереж ] ilaKe гнOю комутаuiс ю. KpiM Blr-
кOристання асинхронного збалансованого режиму LAPB використовус
також лва функчiональних розшlирення. що лас змогу одночасного не-
прlийому кадрiв у режимi двонагIравленоТ передачi. Один iз варiан,гiв (так
:звана опцiя-8) не допускас корисноi iнформацii в кадрах вiдповiдi, що HL,

с проблемою. оскiльки в acl4нxpoнHoMy збалансованому режимi iнформа-
цiя може передаватися в командних кадрах, i обидвi фiзичнi станцii с ло-
гiчнишtи первинн1,Iми станцiями, тому обом мо}куть передаватися команди.

LLC (керlzвання логiчною ланкою) € стандартом для локаJIьних мереж,
I{ей сr,андарт догryскае взасмодiто локальноТ мережi з глобальною. I-LC ви-
користовус лiдrсчас базовоТ множtlни HDLC, у збапансованому режипti з фуrж-
цiональним розширенняl\4.

LAPD ('прошедура достулу до D-каналу) с ще однiсlо пiдмножино}о струк-
тури HDLC, хоча li розширення виходить за рамки HDLC. LAPD призначена
для керування ланкою даних у цифрових мережах з iнтеграrriсю служби
ISDN, rло усе бiльше рOзвиваються.

LAPX (розширений LAPB) - ще одна пiдмножина }IDLC. I{ей протокол
(процедура) використовусться в термiнальнrlх системах. зокрема. у станлартi
Tcl сt.,r. у напiвлуплексному режим i.

4.3,9, Проmокол SDLC

Синхронне керування ланкою данlлх (SDLC) с версiсю базовоi

множини HDLC, розробленоЮ компанiсю IBM, SDLC використовуе Itезба-

лансований режим нормаJlьноi вiдповiлi i мас декiltька команд. яких нема€ в

системах1 створених на ocHoBi HDLC. IJi комаrrди i вiдповiдi забезпеч1 ють

можливiсть установлення кiльцевоТ топологiТ i виконання кiльцевrtх операцiй

опитування. SDLC призначена для пiдтримки двЬточкових, багатоточкових

або кiльцевих конфiгурацiii.
Розглянемо KoHKpeTHi розбiжностi мiж SDLC i HDLC:
протокол HDI-С забезпечуе опцiю лля розtпирення 8-бiтсlвого адресного

поля за допомогоЮ байтiВ розширеннЯ. Метою розшl4рення с алресацiя

бiльшот кiлькостi термiналiв або груп термiнапiв i прис,гроiв Еом. Реа;riзацiя

SDLC не передбачас тiльки однобайтове адресне поле;

протокол HDLC догryскас також збiльшення керуючоrо поля. Riдповiдно до

опцiТ розширеного фор]\{аry в систе]иах HDLC керуюttе поле мояtе бри збLrьшеtiе

до 16 бiтiв. це дозволяс розширювати поле порядковлж HoMepiB |v (пр) i N (гIос),

що ста€ важлив}lм фактором 11ри використаннi супутнлlкових каналiв;

на вiлмiну вiд HDLC ре;Lлiзаuiя SDLC обмежус iнформаrliгtне поле цiлим
парнIIм числом байтiв:

як зазначалося вище, у протсrколi sDLc передбаченi деякi додатксrвi ко-

манди i вiдповiдi для операцiЙ, що виконуються у циклi.

4.3. I 0. Переmворен Htt проmокоttiв

Ситуаuiя, при якiй у рiзних iнформачir:iних систеI\tах реалiзуються
однаковi протоколи, е досr,lть ttезвичною. Очевидно, якUlо два пристроТ. на-

приклад, взасмодiють з[iвдякtl HDLC, проблеми реалiзаuii не будуть заналто

складними. Частiше застосовуються рiзнi пристроТ КУ/{, шо використовуIоть

зовсiм рiзнi протоколи. Так, синхроннi й асинхроннi пристроI КУ.Щ, повнiстю

вiлрiзняються формаT ами повiдомлень. керуванням каналу. обробкокl поми-

лок i керуванням буферним потоком [8].
розв'язати цю проблему дають змоry перетворювачi протоколiв. якi с мос-

тами мiж двома прOтокOлам}t.
Множина HDl.C протоколiв керування каналом продовжус розrurtрюватися i

розвиватися. Досвiд Тх застосчваrrня в мережах перелачi даних iз KoMy,arriclo

пакетiв i цифровltх мережах iнтегрального обслуговуваrrня (IsDN) переконус,

що протоколи HDLC булуть перспективними iB майбрньоNry.

Вiдзначенi переваги в порiвняннi з протоколами BSC (побiтовими син-

хронними -bisync) с певною гарантiсю того, що ix використання буде розши-

рюватись в Mipy того, як вони будуть витiсlrяти застарiлi. менш ефективнi

системи з зупинкою i очiкуванням.
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4.4. мЕрЕжний ptBBHb

МережниЙ piBeHb' як зазнач;LrIОся вище, забезпечуе ПРокладк), Bip-
lуаJlьних каналiв мiж взасмодiючими системами через комутаuiйну пiдме-
режу. Вiрпtуальttый кdtlал - це таке функuiонування компонентiв мережi. цо
створю€ взас.п,tодilочим об'сктам iлюзiю прокладки мiж ними (тi-liьки мiж
нrrми) потрiбного тракту. На цьому piBHi Takork забезпечусться керуванця
потоками передаваних блокiв даними, названих пакетами [2{].

Пiл алгоригмом маршрутизачii ми розумiсмо протокол мережного piB-
ня, що керус пакетами пiд час iхнього руху в пiдмережi до необхiдногсl
мiсця призначення. Моменти ttacy, коли приймаються рiшення про вибiр
маршруту, залежать вiд того. чи використовус мережа дейтаграмну пере-
дачу] tILi вiртуальнi з'сднання.

у дейтаграмнiй мережi два послiдовнi пакети однiст i Tiei rk пари користра-
.tiB можlчтб проходити рiзнi маршрути, i вибирати маршрут слiд окремо д,,Iя кож-
ного пакета (рис. 4.8).

у мережi з вiрт,уальними з'еднаннями маршрут вибираеться ltри вста-
llовленнi кожного вiртуальцого з'сднання. Алгоритм маршрутизацiТ за-
стосовуеться для вибору мережi для даного вiртуального з'слнаtIня. Bci
пакети вiртуального з'еднання послiдовно використовують цей шлях ая(
до моменту] коли лане вiртуальне з'сднання закiнчус свое iсrrування або
коли для даного з'сднання з будь-яких причин вибираеться iнший мар-
шрут (рис. 4,9).

Yci пакети ltожного вiртуального каналч використовують одL{н шлях. .Щля
вибору маршруту рiшення приймасться при встановленнi з'сднанrrя, звичай-
но використовуеться досить скlrадний набiр алгоритмiв, якi працюють бiльш-
менш lrёзалежно, хоча й обмiнюються iнформацiсю. Складнiсть маршру-
тизацiт обумовлена рядом приtIин. По-перше, вона потребус координацii ptl-

Рис. 4.8. Маршрутизаrl.iя в дейтаграмнili мережi
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Рис. 4.9. Маршрутизаuiя в ланцюзi з вiртуальними каналами

боти ycix вузлiв пiдмережi, а не тiльки однiст пари модулiв. як. наприклад, у

протоколах канального i транспортного piBHiB, По-лруге, система N{аршIрути-

зацii маС бути нечутЛr"оо 1irl"uрiантною) до виходiв iз ла,лу лiнiй або вузлiв

шляху перенаIтравJIення трафiка i вiдновлення бази даних, що використовують-

сясистеМоЮ.По-трете,ДЛяДосяГненнянайкраЩиххаракТерИсТикzuIГоритМ-
маршрутизацii може змil{ити маршрути, коли деяка область мережi переван-

*Ъý;?'о"u 
о.rо""* аспекти задачi маршрутизацiт. перший стосуеться

"ибору 
маршрутiв дIя досягнення найкращих характеристик, На.практицi ши-

роко застосовуються алгоритми наЙкоротшого шляху або, у разi потреби, ви-

користовуються сюrалнiшi алгоритми, що дозволя€ досягти характеристик,

близьких до оптимальних. Щругий аспект задачi маршрутизаuiТ полягае в по-

ширеннi мiж yciMa вузлами Йережi iнформачiт, необхiдноi дT я вибору марш-

Йri" t"-r*,rЙчи iнфорМацiю прО вr,гхiд iЗ ладу i вiдновлення лiнii та вузлiв),

.Ц,вома головItими фу"кчiя*и, що виконуе zL,Iгоритм маршрутизацiТ, с ви-

бiрiаршруriв лля рiзнlтх пар вiлправник-адресат i забезпечення правильнот

доставкИ повiдомлень uдр.iu,u* пiсля вибору маршрутiв, Щруга функчiя

здiЙснюсться використанням рiзних протоколiв i структур даних (маршрут-

них таблиць).
АлгоритмМаршруТиЗацiiiстотноВПЛиВаснаДвiосновнlхаракТерИсТики-

пропускну спролlоэtснiсlиь (кiлькiсть обслуговувань) i сереOню заmрuл4ку па-

*u*i 1"ii"r" обслуговування). Маршрутизацiя взаемозв'язана з керуванням

ПоТокаМиприВиЗначеннiхарактеристикЗаДопоМогоюМеханlЗМУЗвороТного
зв'язку, показаного на рис.4.10. Вiдносно ма,пий трафiк, цо над)(одить у

.,iд*.р.*УвiДзовнiшнiхДжерел'повнiстюприймастьсяМережею'УДаноМУ
випадку [ропускна спроможнiсть - навантаженlш, що надходить,
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наванппаження

яltlк Mixt \IaplUp) tиlацiсю i керчнltttняпt nnroo,,n,

Я.кщо навантаження надмiрно велике, частина його буле вiдхилятися ал-гор'тмом керування потоками, тобто пропускна cпpo,','(),ycrticttlb - L|e наван-lпа)lL,енlш, ulа Hadxodu.mb, за вlLтl.уltення.ц вidхuленrrrr, 
"orro"a.o*u,rno.трафiк, прийнятий мережею, матиме середню затримку пакетiв, яка за-JIежиl,ь вiд шrаршрутiв,.вибраних €lлгоритмом маршрутLIзачii. Проте на про-пускну спроможнiсть iстотний вплив мае також алгорrtтм марш]рутизацiт,тоNlу шtо алгоритМ керування потоками звичайно дiс на oa"o"i пiдrр"**пбаrансу пtiж пропускною спроможнiстю i середньою затрllмкою. Наприклад,нilвантаження, п{о надходить, не приймасться, як тi.ltьки aurpnrnu стас занад-то ве,гlико}о. Тому, якщо iцгоритму маршрутизацii вдасться бiльш успiшнопlдтрl4мувати маlу затриN,lку, то алгоритм керуваIIlrя потокамLI дозволяе при-Ёiпtати в tvlepeжy бiльше трафiка. Xo.,u ,о"""й баrанс мiж затримкою iIlропускноло спроможнiс'гю встановлюсться irлгоритмом керування потока-ми. еtРективна марtlJрутllзацiя в умовах великого запропонованого трафiкада€ кращу зzulенснiсть заmрцмка - пропl|скна зс)аmнiсmь, за якою дiс алго-

риl,Nl керу8ання IIотоками.

, r.nr. декiль,ка способiв класифiкацiT алгоритмiв маршrрутизачii. Il]. Олинtз них глоляI,а€ в розподiлi Bcix алгсlритмiв на централiзойнi i розподiленi.У ценmра,tiзовсtнLж tLTгopIITl\,tax вибiр ycix маршрутiв здiйснюстьс" о uanrp-o-ному вузлi, а в розпоd.iленllх - у uy.ni* мережi.'При u"o*y *у.,.r" обмiнюtоть-ся iнформацiею у разi потребi. ЗЬу"ажrмЬ, UJo tlacTo така класпфiкацiя сто-сyсться реалiзаrдiт, а не математичного опису itлгоритму. Щiлком можливо,що на деякому piBHi математичного опису розподiлЬнi i цеr.,iра,"iю"анi алго-
ритми стають еквiвzuiентними.

[ншi ,види алIоригмtiв маршр)тизацiТ заснованi на тому, чи змiнюютьсямаршрути в зzuIежностi вiд iнтенсивностj вхiдних потокiв.'у спrаmuсmччнах;}Jлгор}tтмах маршрутизацii шля"х, що використову€ться кожною парою вiд-правник - адресат, фiксований i не залежит" вiд коливань трафiка. BiH можезмiнtоват1lся тiльки у випадку виходу з ладу якогось вlrзла або лiнii. При ви-кориотаннi алгоритмiв цього типу не м-ожна досягти великоТ пропускноi-слроможftостi при значнiй варiацii'вхiдного трафiка. Т.акий спосiб маршру-тизаt_цii рекоменду€ться застосовувати або для мереж iз досить простOюСтруктурою, або коли ефективнiсть роботи MepelKi 
".Ъr.опu.
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щля бiльшостi основних ь4ереж iз комутацiею пакетiв викор!lстовуют,ься

рiзновилИ аdапmuвноi' маршругизаЦiТ. У чьому випадку шлях вiд вiлправни-

niu uo uop.aaTiB для нового трафiка змirrюються в залежностi вiд наявносri

",ъ,-н,}ъХ:]поru'i змiни статистllкIl вхiдного трафiка на окремих дiлян-

ках Mepexti b""n*u,oro переваI]таження, то аJIгоритм марш]рутизацiТ мас змi-

нити маршрути i направиl,и потоки обхiднимl,r шляхами,

На сьогоднi застосовусться багато алгоритмiв маршру,гизацii, що рi,злlя-гь-

ся ступенеNl складнос.t.i й ефективностi залежно вiд лризначення мереж.

Приклади команд i рiзнi режими мережного протоколу Iiаведено в розлi-

лi 5, присвяченоN,Iу опису iнтерrfiейсу Х,25,

4.5:трАнс*[Lq)_lт_ниЙ PlBEHb _ _

fIротоколТрансIrорl'ногорiвняВВСставмiжнароДнимстанДар-
том МоС у 1984 р. пiсля багатьох poKiB iнтенсивних розробок. Як зазнаtIало-

сяВиЩе,ЗаВданняМТранспортногорiвня€НаДанняпроЗороГо'наДiЙногоме-
ханiзму передачi даних мiж абоrтентами для сеансового та iншrтх вищестоя-

rцих piBHiB (корисryвачiв). IJей piBeHb корис1усться послугами нижчестоя-

шого мережного рiвня, тому вишестояшi piBHi захишенi Bi_r прошелур Mepc)l{-

них з'сднаrrь i рiзноманiтностi застосовуваLIих мереж [6],

Щоб реалiзрати рiзнi типи передач даних, якi пtожуть знадобитися як на

тpo".nopr"oMy piBHi,'TaK iB роботi рiзних мереж, транспортнийлротокол ВВС

пЪр.лбu'uч п'яri *r,aci" з'еднань. Вони позначаються Ho*epa*t{ 0, 1, 2, з i 4.

Клас 0 за рекомендацiсю МСЕ прийнятний для транспортних послуг в

термiналах телетекс. l{e найпростiше транспортне з'еднання, для якого ви-

a"u.raro MiHiMyM функцiй. Вважасться, що його мережне з'сднання забезпе-

.lyc ймовiрнia.о nor"no* не вишу вiл задано'[. а також частотv вiдьtов, яка не

перевиш{у€ доrrус,гиму. .Щля цього класу траijспортного протоколу слiд,гiлькl,t

встановити просте транспортне з'еднання мiж користувачами, а у фазi пере-

дачi данrтх при потребi забезпечити можливiсть сегментуtsання повiдомлень,

Ёiп ," п"р.дбuчо.-"iдновлення при збоях i не дае змоiи об'сднати кiлька

транспортних з'еднань в одному мережному з'сднаннi, У разi виникнення

збоiв мережний piBeHb сигналiзуе про це, i сигнали передаються ца вищесто_

ящi piBHi для вжиття вiдповiдних заходiв,
kлас 1 теж простий, €rле мае можливостi вiдвовлення при збоях. Збот мо-

)ItyTb статися через роз'еднання або пошкодження в мережi, через прийом

блоку даних невпiзнаного транспортного з'еднанrrя i т,д,

Knoro 2, з, i 4 складнiшi, ,о"й oauro"n бiльшi функцiонатrьцi можливостi

щодо задовОлення конкРетних вимог до посJryг, подоланю1 труднощiв або

збоiв, якi можутЬ виIIикнути, якщо знизиться надiйнiсть мережних з'сднань.
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I-Iрикладами таких можЛивостей мох(утЬ служити об'еднання декiлькохтранспортних з'сднань в одному мережному з'сднаннi, ройдiп одноготранспортного з'сднання, кiлькома мережнимИ a'aд"uппrru i u?uno"n"nr"прll збоях. про якi сигналiзус мережа.
влrбiр класу визначасться ,ni"r, обслуговування, що запитус користувач"rlrч lJ uФ1

]l'.:i'*"::::] i,Y|"III:л" _l1:О).К 
НИЖЧеСТОЯЩйМ мережни[4 з'сднанням (або

L.*: i+ж), :i:" : з:: _::"бх 
i д н i п о слуги i; ;;;; ;р;;. ;"'##ff ;р :1"":

тися в сполученнi з рiзними класами.

клас Тип мережного з'€днання вишоrи

0

1

2

4

А

в

д

в

Встановлення зв'язку

Усунення збоТв

Об'еднання

Усунення збоiв i об'еднання

Виявлення збоiв та ix усунення

Щоб реалiзувати головну функuiю транспортного протоколу - надання
надiйного з'€днання типу -В вiд початку до кiнця для передачi даних мiж ко-

ристувачап4и - необхiдно мати у своему розпорядженнi вiдповiднi послуги з

керування. Тому послуги транспорl,ного рiвня можна подати у виглялi лвох
основних груп: керування транспортним з'сднанням, вiдпсrвiдальниl\{ за
вста[Iовлення з'сднання, а потiм роз'еднання; передача данlлх (зазначимо, що
у фазi передачi даних KpiM нормальноi передбачаеться mepltittoda передача

даних випlого прiоритету).
Таким чином, на транспортному piBHi зв'язку виконуються з'сднання, пе-

редача iнформачiТ i роз'еднання. Транспортнi послуги подiлялоться на двi
групL{ - послуги для керування з'еднанням i для лередачi даних. У свою чер-
гу, послуги з керування з'еднанням складаються з послуг, необхiднrrх для
надання з'сднання вiд початку до кiнця. i лля завершення зв'язку або

роз'сднання. Перелача даних може бутrr як нормаJIьною, так i термiновою.
Перелбачено також вибiр передачi без з'еднання, що дозволяс передавати
одлtночнi блоки даних.

4.6. сЕАнсовиЙ PlBEHb

Пiд час процедури взаемодii абонентiв в iнформацiйнiй мережi
необхiдно мати можливiсть стежлtти за послiдовнiстю передаваннrI даних i rx
достовiрrriстю. Через рiзнi фактори буль-який кiнцевий абонецт може не

встигати обробляти повiдомлення. Ilевiдповiднiсгь продуктивностi проuесо-
piB. змiни завантаження спiльно використовуваних процесорiв. затримки в

канILIIах передачi даних, затримки при звертаннi до запам'ятовуючих прис-
троiв - yci цi фактори призводять до втрати синхронiзацii. KpiM того, конк-
peTHi реалiзацii рiзних протоколiв розрахованi на одержання вiдповiдей у
неоднакових умовах. На транспортному i сеансовому рiвнях пiд час сеансу
зв'язку виконуються усiлякi види обробки, пов'язаноТ з забезпеченням пра-

, _'I-ап,,{ - це м€р.ежне з'сднання з прийнятною ймовiрнiстю помилок itllтенсивнiстю збоiв, про якi надходять сигнали в транспортний прото-кол, тобто основне з'сднання передбачасться високоякiсним: пакети негубляться i не порушу€ться iх послiдовнiсть, отже немас--потреби пе-редбачати на транспортному piBHi послуги вiдновлення пiсля зботв, iH-формУвання про втрату даних, вiдновлення послiдовностi тощо. L{e - типмережного з'сднання, за яким Irрацюе клас 0л Прикладом застосування
},ол*9 

.rх*"ти мережа з послугами вiртуальних каналiв на мережномуplBHl.
особливiстю мережних з'еднань mапу В с прийнятна ймовiрнiсть по-милок, але неприйнятна iнтенсивнiсть надходження сигналiв про пошко-дження. За таких умов трансrIортниri протокол мас передбачати вiднов-лсгtня з'€днання пiсля збоl.в. Як aur"uuunoa" вище, до цiеi категорii нале-iкtl,гь клас l ,

Мережним з'сднанням muпу С характерна частота збоТв, неприйнят-H,r для користувача транспортноi послуги. Транспортний прuтокол дляLlього типу мае передба.lати можливiсl
в i д tt о в ;r е н н я з' ед н а н н я, в и я в л е н ня' . 

" ;;""rНil' #;, ЖllТfi ;:"" ; ]cTi, дублrовання, посилу даних ,u 
".прu"ппьною адресою тощо. За цихумов мережна послуга може бути вiдносно низькоi якостi, але протоколмас вiдокремити користувача транспортних послуг вiд труднощiв,гlов'яза1,1их з цим. Прикладами таких мереж с деякi види локальних ме-реж, Деriтаграмнi мер.ежi з пакетами, що можуть надходити з порушен-ням послiдовностi, Micbki мережi з мобiльними вузлами, пакетнi радiо-Mtepexti з завмираннями.

Протокол класу 4 розрахований на роботу зi з'еднаннями тиtIу С, про-токол класу 2 - на роботу з мережними з'сднаннями типу l. Протоколкласу 2, який передбачас надiйне мережне ,'.o"u"r", n.^.rorp"Ou. n"p"-лачi У фазi з'сднання блоку даних для пiдтвердження на вiдмiну вiд про-токола класу 4, Клас 2 дае можливiсть об'сднання, чого;;;0 не перед-бачас, Протокол класу З розрахований на роботу зi з'еднаннями типу Д,на об'еднання класу 2 та процедури вiдновлення пiсля збоiв. Вимоги доосновних функцiИ класiв транспортноло гIротоколу ВВС TaKi:
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вL.lльноТ послiдовностi перелачi даних. Елепденти транспортного рiвня при
цьому керують реiLтьною iнтенсивнiстю потокiв Mirk абонентами за допомо-
гою механiзму керування темпом передачi.

Елепленти транспор'ного протоколу, як правило, забезпечуються не в
загальнiй Mepexti перелачi даt{и\, а послiловно оброблюютьa, :]о npuu"nofol"першим прrtйшов Перtпиlt{ обслуговусшся", тому i не втрачаються зап}l-
1,и, що надходять у нормальному поточi даних. Iнша частрtна ск:rадноi ро-боти з пiдтримки достовiрностi i правильноi послiдовностi потоttiв даних
вtIкоtlусться на сеансовому piBHi.

як зазначалося виlllе, сеансовий piBeHb розташованцй мiж piBHeM подання i
транспортним. У кожному ceaHci зв'язку € елемен1-."ur.оrоaо рiвня, органiзо-
ваний вiдповiлно до особливостей даного сеансу. Ilей елемент р*о,, , еJIемен-
том 1ранспортного рiвня керус потоками даших, пов'язалtих iз даним сеансом
tB яJк\. сгежить la то,lIIим виконанням угод сеансового рiвня. вилас кiнцевом1
абоtlенry iнформаuirо прtl Ti поми.ltки. якi lle мож),ть буги виправлеlri на транс-
портному piBHi, i сприя€ вiдновле1,1ню працездатностi при збоях. !ля цього сеан-
coBt'l"t piBeHb, наприкJIад, у першiих реапiзацiях обчислювальних'мереж (Systems
Netr.vork Аrсhitесturе), викону€ MoHiTopHi функцii i генерlrс TaKi комап,ди:

l) б;lокування (якщо це необхiдно) видачi даних одним кiнцевим абонел+-
том на iнтервал часу видачi данrж iншлrм:

2) об'.днаlrня груп з кiлькох запитiв, tцо посилаються в одгtому напрям-
ку, в одну послiдовнiсть_заtlttтiв з метою формування вiдповiдi r.ra Hei у цiло-
bty або вiдновлення ttослiдовностi при збоях;

з) кiлька наборiв 1rмов (наприклад, певна вiдповiдь), лри яких видаються
вiлповiдi на деякi послiдовностi запитiв або на okpeMi запити;

4) очiкуванлIя вiдповiдей i керування jx послiдовнiстю;
5) Об'СДНання в робочi груrlи двонаправлених обмiнiв за доломогою об_

л,tехtувачiв (у SNA вони називаються дужками);
6) призупинеrлня i (або) повне припинеl{ня

даних в одному напрямку сеансу зв'язку.
сеансовий piBeHb орiентований на кiнцевого абонента.
зазна.tимо, Що деякi повiдомлення передаються окремим

мiнlэвч.ll. При передачi термiнового tlотоку це обов'язково
черговостl по вlдношенню до нормаJlьного потоку.

Сеансовим piBHeM в apxiTeKTypi SNA визначено
приL"lому:

l) tпрuеернuй напiвDуплекс. У цьому режимi два кiнцевi абоненти (куд)
полеремiнно виступають як джерела запитiв. Той Кущ, що у даний момент с
лжерелом запит). може дозволити iншом1 Кущ стати джерелом запитiв
ви_]атИ йому iнликатор змiнИ напрямкУ в заголовкУ залиry вiдповiлi. Грrr-
герний напiвдуплексний режим - це природний розмовн"й р.*r, для опера-
тора за клавiатурою. Наприклад, пiд час друкування виданих Еом даних

бl

Первuнна
пlвсесlя

RSP

RQ

^Q,
RSP

RQ

Вmорч.нна
пlвсесIя

RQ

RSP

а

RQ RQ

Первuннапiвсесiя RSp RSP
Вmорч_нна
пlвсесlя

б

П.ервчнна
пlвсесlя

нормального rIотоку

потоком - mер-
дотримуватися

три режими видачi ,-

Ршс. al.1t. РежипtИ видачi - прийоп,rу лJIя сеансу зв'язку двох абонснтiв (KYfl):
а -,григерttиЙ нагriвдуп-ltексниl''i; б - луплексниЙ; RQ - заrtлrг, RSР , вiдповiль

клавiатуру заблоковано, Сигна,r змiни напрямку знiмае це блокування, пiсля

чог,о наста€ черга оператора для введення даних. Протоко.п тригерного tIа-

пiвдуплексу застосовусться тiльки при запитах нормального потоку. Вiдпо-

вiдi i TepMiHoBi повiдомлення фактично передаються в дуплексному потоцi.

Tepп,riHoBi повiдомлення можуть використовуватися будь-якимlа КУЩ, rцоб

запросити видачу iншим Кущ iндикатора змiни напрямку;
2) tппiвdуttпекснuй p)lcllll iз з.уlаеання.tt. У цьому режимi буль-який КУ,Щ

може розпочати видачу запиry. Якшrо лругий куД I{e вtlдае запит одночасно

з першим. то iх вiдношення до ролi лх<ерела й олержува,lа запитiв усlанов-
люються до закiнчення послiдовностi запитiв. Пiсля цього обидва КУЩ зно-

ву знаходяться в cTaHi змагання. ,Щiалог мае бути дозволеним] якщо запит

прийнято Кущ, який у даний момент видае запит або послiдовнiсть запитiв,

Щозвiл дiалогу надаеться вiдповiдно до угоди, встаI{овленоi при iнiцiюваннi

сеансу зв'язку, У будь-якому випадку один з Ку,щ вихолить переможцем.

Саме цей режим дiалогу надалi реалiзований у стiльниковiй apxiTeKTypi;

з) dуrutекснuй реэюuм, У цьому режимi запити передаються одночасно в

обох напрямках. Потоки в цих напрямках не зtL,Iежать один вiд одного. Ко-

реляцiЯ потокiВ вiдбуваетьсЯ на прикладНому piBHi. Прикладом дуплексного

потоку може бути сеанс зв язку. шо обслуговус множину аналогiчних запи-

TiB. якi надходять вiд великоi кiлькостi однакових термiналiв,
на рис. 4. l l показано два режими видачi - прийоrrту. Спостереженtя за ста-

ном кожногО потокУ викоu},ються на сеансовому pbHi. На lъогvту ж pbHi перевiря-

егься виконашfl пpaBLlJI обмrну i фiксусrься буль-яке вiдхrдення вiд rих правшl.

8з



i

l

l

1]

Рис. 4. l 2. ( 'гандарl и ceal,coBol о рiвrlя;
.l -:] _установленням з'еднаtIня: б - бе.з устаlIоRлсtlня з'сднаlIня

режими видачi * прийому керують так званими нормальними потока-ми в обох напрямках. KpiM того, € режим термiнових потокiв, призначе-
лtий для керування, а не для переносу власних даних.

мiжнародними органiзацiями Мос i мсЕ випущенi Taki документи дпя се-ансового рiвня еталонноi моделi Ввс: Визначення сеансовоi с,чакби Ввс iз
устаIlовленням з'сднання - ввС 8З26 iРекомендацй МСЕ Х.215; Ъпецифiкацiя
сеансового протоколу. що пiдтриму€ сеансову службу Ввс iз установленнямз'сднання - ВВС 8З27 i Рекомендацiя МСЕ X.i25, Ъ ,u*o* Спейфiкацiя прото-колу ltля пiдтрlrмки сеансовоl'служби Ввс без установлення з'сднання. Взасмо-зв'язок цих стандартiв мiж собою та iншlими стандартами rrоказано нарис.4.12.

Сеансова utу:лtсбо з ycma^o*e'HlLu з'еdнання забезпечуе засоби органiзацiТ iсинхронiзацii обмiну ланими мiж iT корисryвачами, зокрема для таких процесiв:
встановлення сеансового з'еднання з iншим користувачем i обмiну дани-ми по цьому з'еднанню та його звiльнення;
узгодження правил використання ознак лля обмiну даними, сиггхронiзацii

i звiльнення з'еднання, а також органiзацii обмiну дuп"r"" пuпi"дупrraпarо-
му i дуплексному режимах;

встановлення точок синхронiзацii дiалогу' а у випадку помилок - вiднов-лення дiалогу з узгодженоi точки синхронiзацii;
переривання лiалогу i його наступного вiдновлення iз заздалегiдь узго-дженоi точки.
Нижче наведено ocHoBHi поняття стосовно сеансового рiвня.()знака - атрибут сеансового з'еднання, який динамiчно призначаеться кож-ного моменту часу тiльки одному корисryвачевi сеансовот служби, що надаейому викlпочне право ви*jIикати певнi слуrкби. РозрiзняютьЁ" 

"оrrр, 
,".r"

ознаки: daHltx, звiLtьнення, dопомiэtсноi сuнхроttiзацir i zoioBHot сuнхронiзацii.

в4

@-,*,

С)знака завжди знаходиться в одному з двох cTaHiB:

досryпностi, за якою завжди один користувач може використовувати вiд-

повiдну сlryжбу, iнший користувач може надалi набути цього права;

недосryпностi жодному користувачевi. причому в такому разi вони не

мають права використовувати сеансову службу,

щля iтруктуризаuii обмiну даними користувачi сеансовот служби можуть

вводити головнi точки синхронiзацiТ, що розбивають процес обмiну даниN,{и

на одиницi дiалогу, При цьому процес передачi в ме),ках деякоi одиниl{i дiа-

лоry не зiLчежить вiд передачi у рамках iнших одиниrlь дiалогу. а кожна го-

ловна точка синхронiзацii пiдтверджуеться явно,

С'еонсова служба ВВС без усmановленttя з'(Онttttня tiада(, i[ користува-

чам мо}кливiсть розмежуванt{я блокiв даних сеансовот слуя<бtr обмеженот

довжини i ii прозороi передачi вiд одцiеi точки доступу /to iгrшоi за один ак,г

доступу до ".irao"oT 
служби без попереднього встановлеtIlIя i rtаступного

звi,ltьнення сеансового з'сднання. З кожгIою передачек) без усr,аttсlвлеllня

з'еднання пов'язана певна якiсть обслуговуваltня, уз1,(rд){tсlllt Mixt пOcT,atIaJlb-

HlrKoM сеансовоi служби i корисryвачем-вiдгtравником прr,I iнir(iйоваrriй сеан-

совiй службi без уст,ановлення з'сднання.
сеанъова служба без установлення з'еднання MicTltTb один функшiональ-

ний блок, що пiдтримус службу передачi. Властивостi цiсi служби та ме-

режноi i т,ранспортноi слуrкб без установлення з'сднання аналогiчнi,

Служба плiстить два примiтиви,, запuп1 i iHduKatliKl, параметри якliх, а та-

*о* оопу"rимi послiдовностi ix TaKi ж, як парамеr,ри i послiдовностi у

мережнiй i транспортнiй службах без установленl,tя з'еднання,

сеансовий протокол, анатtогiчний yciM проl,око.rrам семирiвневот моделi

вtsс, реалiзус три фази: встановлення сеансового з'сднання, передачу даних

i роз'сднання.
з перrlrою фазою зв'язана тiльки одна служба встанOвJIення сеаЕсового

з'сднання, - використовувана дJIя встановлення сеансу зв'язку й узгодхtення
ознак i параметрiв з'еднання,

у фазi передачi даних здiйснюеться обмiн даними мiж двома користува-

uu*" 
".uп.овЪТ 

сrryжби. З передачею даних зв'язанi чотири служби - переда-

чi нормальних, термiновлгlt i службових даних, а також служба обмiну дани-

ми про можливостi.
остантrя з названих служб забезпечус обмiн невеликих обсягiв даних.

вона може бути iнiцiйована тiльки за наявностi с"тужби керування, причому

обмiн даними про можливостi провадиться до початку сеансу зв'язку,

З керранням ознаками зв'язiнi три слryжби; передачi ознак, запиту ознак i

n.paou"i- KepyBaнHrl. Вони дають можливiсть корисryвачевi сеансовоТ служби

вiдповiдно вiддати олну або декiлька сеансових ознак iншоп.ту корисryвачевi.

запросити iншого.користрача сеансу,,щоб передати йому одну або декiлька

конкретних ознак l вIддати Bci досryпнi ознаки iншоl,лу корисryвачевi,

. Сеансова служба
lз всmановленням з'еOнання

85



Синхронiзацiю i повторну синхронiзацiю здitjснюють три служби:
dсlпо,л,tiэtсttuх пlочок сuнхронiзацii. Дас змогу користувачевi ceaHcoBotсJ'lужби вiдокремлюватlt потiк нормальних i службових дuirr*, переданих лозапиту rrici слрr<би i пiсля нього;
: O,|l ов н L^ пl оч о к с lt н х р сl н i з а,ц ii. .Щозволяс

обмежувати лотiк норма.llьних, службових
усерединi одного дiалогу;

користувачевi сеансовоТ служби
i TepMiHoBttx даних. переданllх

роз'еdнання з iнiцiаmuвu буdь-якоi з слуэlсб сеансово?о рiвttя, cltyryc для
iндикацiТ i роз'еднання з внутрiшнiх причин, Може спричинити втраry зви-
чайнl.tх, с,ryжбових i термiнових даних; при цьому аllулю€ться буль-який
невиконаний запит служби,

Можна зробити висновок. що протокол сеансового рiвня мас багато рiз-
них версiй, названшх профiлями. Yci вони певною мiрою забезпечуtоть дiа-
лог мiж користувачами.

4.7. прЕдстАвницькиЙ P|BEHb

Служба представницького рiвня визначасться Рекомендацtями
МСЕ X.2l6. Х.226, Х.409 та iнrлими докумеIrтами.

Призна.lення представницького рiвня - подання еталонноТ моделi ВВС.
тобто забезпечення засобiв лодання iнформаrдii, що пiдlIягае передачi мiж
взасмодiю.rими прикладними об'ектами (корисryвачами представнlIцькоТ
служби). I (я iнформачiя вllдiляс гься написом ''!,aHi користувача примiтивiв
представницькоi служби. Одиниця такоТ iнформачiТ специфiку€ться на piBHi
абстрактного синтаксису i називасться знаttенням представницьких даних.

Абсmракmнuй ctlHrпaKcuc dartшx - це аспектtI правил, викорl4стовуваI{их

для формzurьноТ специфiкацiТ даних, що передаються Mix< вiдкритими систе-
MaMt,t, якi не зчtr,Iежать вiд методiв iх кодування."

Множина значень представницьких даних називаеться абстрактнип,t син-
таксисом, а однозначне iдентифiкування цiсТ N,tножинt{ - iм'ям абс,грактного
сtlнтаксису.

Користувачi представницькоi служби погоджують мiж собою допусти-
му мноя(ину абстрактних синтаксисiв i повiдомляють rT представниLlьким
об'сктам. У проuесi перелачi вони можуть змiнити узгоджену множину
абстрактних синтаксисiв. ,Щля заданоТ множини цих синтаксисiв представ-
ницькi об'екти вибирають взаемоприлiнятнi синтаксиси передачi.

Сuнmаксuс переdачi визначас Ti аспекти правил. якi регламентують конк-

ретне подання даIlих. що передаються мiж вiлкритими систеl\Iами. Однозна,t-
не поданш{ з множиItи значень представницькI{х даних як потоку бiтiв нази-
васться iм'яv синтаксису lrерелачi.

Вiдповiднiсть мiж iм'ям абстрактного синтаксису й iм'ям синтаксису пере-

дач i називас ться пр ed с m ав нuц ь KlLut ко н m ек сm о-м.

f{BoMa основними функцiями рiвня подання €: узгодження синтаксtIсу пе-

релачi, що виконуеться представниlьким протоколом. i перетворегrня кодiв мiж
абстрактншr,Iи синтаксисами передачi в рамках представницького об'скта.

Якщо узгоджена пц-iж користувачами i представницькою сrryжбою мно-
жина представницькIfх пакетiв (названа мноэrсuною вuзначенuх конпlексtпiв)
пуста. то використовуеться контекст, що задасться за умовчанням.
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_ пoBlltclpHoi' сuttхронiзацli. Використовусться для встановленIuI сеансовогоз'сдtlання до попередньот або HoBoi точки синхронiзацii i для повторноговизначення доступних ознак. Застосування цiеi служби може призвес'и довтрати iнформацii.
для повiдомлень flро помилки i непередбаченi ситуацii використову€ться

слч;кба UL,об_Iuвчх cпoBittlettb, Botla дас змогу повiломляти корисryвачiв l-tpoособливi стани або протокольнi ломилки сеансовоi служби, а також про на-стаtIня особливих cTaHiB у випадках, коли ознака Даних доступна, iu]e не ви-значена, Застосуванrrя цiсТ служби може спричинити втрату iнформацii.
Iз керуванням сеансу зв'я]к),зв.язанi л'ять служб:
iнitliнlваннЯ сеансу_зв'яЗку) викорисТовуеться дJIя iндикацii TсrI.o, ш{о роз-IloLIaTo новиti сеанс зв'язку;
l1олlовленлrя diяitьносmi, iндикацiя i вiдновлення ранiше перерваного сеан-су зв'язку;
перерuвання сеансу зв'язку, призначена для аварiйrrого завершення сеансузв'язку таким чином. tцо сеанс моя<е бути Продовжений, Застосування цiстсл_уяtблt може спричинити втрату даних, ",оrу числi i службових;
сlrlуjlювання diяльttосlпi, да€ змогу здiйснювати аварiйне завершення сеан-су зв'язку; при цьому сеанс зв'язку не може бути прБдовr*.r"й, о у разi по-треби мас вiдновлятися;

. закiнчеttня ce(l'cy зв'язку, використову€ться для завершення визначених
лiй i встановлення головноТ точк1.1 синхрЪнiзацiТ. Керуванн" ,_,iuIо службокlздiйснюстьСя за ознакоЮ головноi синхронiзацiТ сеансу зв'язку.

Застосуваtrня служб керування a.u"iоnn зв'язку nn*. прriu.сти до такогостану, коли на сеансовому piBHi не в.iдбуваються нiякi дiТ. Япщо в цей час.вLIкористовуються служби керування, то користувачам сеансу зв'язку мо-жуть бути iнiцiйованi тiльки Taki служби: початок сеансу, керування ознака-
ми. обмiн даними лро можливостi, передача службових ou*r*, передача зви-
чай_них данлц, передача термiнових даних, закiцчення з'сднанЙ. '

У фазi роз'сднання сеансового з'сднання здiйснюсться звiлыtення ранiшевстановленого з'еднанця. .Щля цього призначенi три служби:
зсsuчай н оео роз'еdнанлп;

.роз'сdttання з iнiцiаmuвu корu,сmувача, використовуеться дlrя iнiцiювання
звlльнення сеансового з'еднання, може спричинити втрату звичайних, служ-
бових i термiнових данихi
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Прикладний. piBeHb безпосередньо зв'язаний з приклалними про-
цесами: BiH приймас вiд них запити i забезпечуе i* необхЙним обслугову-
ванням, наданим всiсю областю взаемодii вiдкритих систем. Вiдповiдно доцого прикладний piBeHb виконуе складний набiр рiзноманiтних (вiдповiдно
до запитiв процесiв) функцiй [1,2].

Стандарти прикладного рiвня визначають:
концепту.шЬну схемУ рiвня, що мiстить моделЬ cepBicy' наданого пРоце-

сам, i операцiТ, якi при цьому слiд виконуваl,и;
предметну область, тобто засоби для забезпеченIIя взаемодii прикладних

процесiв,

функцii та мови для задоволення запитiв прикладних процесiв.
З|iоrо з цим на прикладному piBHi виконуються TaKi операцiТ:
вiдкриття портiв для прикладних процесiв i встановлення асоцiацii з iH-шими процесами;
закриття портiв i лiквiдацiя асоцiацiТ;
запит Еа передачу блокiв даних;
надання кожному з процесiв черги на передачу, здiйснеrшя передачi блокiв

даних;
синхронiзацiя передачi iнформацiТ;
керування надзвичайними сиryацiями.
програма стандартiв прикJrадного рьня передбачае розробку основних при-

кпадних протоколiв, необхiднl.оt для взаемодiТ абонентьких 
""Ъr"r. 

Проте ме-
режi часто використов}тоться дIIя виконаннrI конкретних технолоaiч""х завдань.у цих випадках Ввс надае свободу розробки спецiа,rьrrих лрикпадних протоко-
лiв з ik специфiчrrими вимог.lми до обмiну даних i систем п"фu"r".
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Струкryра BepxHix piBHiB областi взасмодiТ вiдкрl.tтих cltcTeМ показана на

рис. 4.З, ,де видн() розбiжностi в пiдходi ввс i моделi МСЕ до формуванrrя
мережни,\ слу;кб. У сrруктурi Ввс мережнi слуiкби опираються на загапьний

представницькrtй piBeHb i використовують сервiсrtий елеvент керlвання асоui-

аr_riгю (ACSE). Що iK до мо,делi МСЕ. то ryт сисlема керуваllIlя пtlвiдомлення-

ми Х.400 з'сднусl.ься безлосередньо iз сеагtсовим piBHеM ISO. використовуючи

усеlэединi протоколу МН S свiй спецiал ьниt"л прелставниl Iьки й р i вс н ь,

На рис. 4.3 показано тiльки шiсть мережн}Iх сJIу}кб. Проте ltt-,pe.iriK ix зна-

чно бiльший. Так, у Рап/rках Ввс визначеrrо Taki мережнi служби:

DTP (ВВС 10026) - розпсlлiлена обробка транзакцiй;

FTAM (Rвс s571) - керування, дост)п i переда,Iа файлiв;
J-l,M (ввС 88З2zj ) , ttерелача i rtrнiпчляцiя завданнямlt:

MMS (ввС 9506) - спечифiкацiя виробничих повi,цом,пень;

NM (ВВС 9595196) - керування мережею;

oDA (ввС 96 1з) - обробка устаI]овчих документiв;
RDAP (вtsс 9576) - вiддалений доступ до базt,l данtlх;
Motis (ВВС 1002 l) _ обмilt TeKcTiB, opicl{ToBatlllx на гtовiдоьlJIеlilIя;

VТР (ВВС q040) - протоl(ол Bip гуального термiнала,

Кiлькiсть цих служб Luвt,{дко зростас.
Як показаt"Iо на рис.4.3, для виконання зпвда[lь корlrстувачiв у iнфор-

мацiйнiй MepelKi створюються асоr\iацiТ взаеьlолiючих прикJlадlIl,t.ч проLtе-

ciB. !,лЯ цього Mepex{Hi службИ ВВС у своiй роботi використкэвують

ДСSЕ" OcTaHHil-t нада€ стандартниi'r, незалеяttлtrй вiд тrrпiв ]vlepe}KHt]x

служб спосiб керуваннЯ будь-якокl асtlцiаL{iсtо (рис. ,{.2).

При cTBoper]{нi acotliatlii' .\lepeJlcItux c:ty.xc(l вI,1конусться всT,аItовленl4Й ря,ц

процедур початку взасмодii. Пiд час роботи acoiliarlir cepBicHr,rti елеп{ент ви-

nbrrya фупочii, riю дають змогу прикл?lдltl]]\,r пi)оцесаьr не вiдччватtt "розполi-

лу'' обробклr iнформацiТ. KpiM того, анал;зований елемент забезпечуе улорял-
кьваниl'л вхiд-вихiд мережних служб з асоцiацii. Розtтянемо деякi з мереж-

них слукб, зображених на рис. 4.З.

FтАм -- переdа,tа, dоспtl,р i керуrлання фаil:tш,rч, С"пужба призначена для

органiзачiТ взаЪмодii прикладних пpoLleciB, одиLt з них керус сховищем фай-

лiв. а iнrлий працюс з цимrI файлами. Першrий процес вiдповiдtrс на запити

другого. Щругий е iнiцiатором взаешrодii, пiд час якоi BiH одержус доступ до

qЪИлiв i здiйснюс визначенi дiТ над IIими, Використовl,ванi файли с стаI{дарт-

ними, Тх називають в iрmу cutbHuMtt "

,Щля зручностi роботи з файлами вводиться понятгq Biptttvttlbttt,l.,o фаiiлосхо-
Bllula, яке вiдображае властrtвостi реальнlк фаriлосховиtц електрOннttх N4ашI,1н

рiзноманiтних Tr4пiB. У вiрryа,чьному файпосховищi с,гворrоються, молифiку-

ються, сrб'сднуються, роз'сдну}оться i знищl,rот,ься найрiзноманiтнirrri фай:lи.

У службi FтдМ поряд iз створенням вiртуа.ltьгlого фаtiлосховища реалi-

зуютьсЯ керування i передача файлiв, рiзноманiтнi виши cepBicy. I\e забезпе-

конtп ексmом. за ум овчан ня-м назива€ться представницький контекст, зав-жди вiдомий службi подання i двом користувачам, Контекст за умовчаннямвикористову€ться завжди при передачi термiнових даних. BiH може бутивизначений iз використанням послуги tsстановлення представницького
з'сднання (але не може бути змiнений у разi використаннJI iнших послуг) абовсl ановлений за попереднiм узголженням.

представницький протокол забезпечус Представницьку службу, прицьому використовусться сеансова служба з установленням з'сднання. У про-
]_:_1"ii 

визначенi: процедури передавання даних i керуючоi iнформацii
N,llж представницькимИ об'ектами, засобИ виборУ процедур, що викори-стовуються представFtицькими об'сктами; структура i правило коду-вання блокiв даних, якi застосовуються для передачi даних i керуючоi.iнформацii.
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Рис.4.13. Спрrlщена моделr, ГТАМ

Файлосховчч-4е

|--------| t-------_'1 l--------| Змiсm i lАmрuбуmч | i Аmрuбуmч ii__:::__i i__!y:"__ j i!:y:y:::l

}авдання на]ивllють вiрlпуа,lьttч,vи Вlли:.1jо"уо,ься lIаралельно або пос,пi-

довно В ycix призна",п"* дп' цього абоне"",*п* системах мережi, У цьому

ceHci служба) що розглядасться, стосовно мережного завдання вистуI1ас як

;;;;;i;""."",,*i обробки iнформачiТ, 
.__л

При роботi з завданнями *о,*у,:,"1::кати рiзноманiтнi збоi: припинення

tsза€модiТ, перевантаження1 тупиковi ситуачii":Пiдслужба мережноТ службrt

JТМ,якунаЗиВаЮтЬССR(чiлiснiсть,оДночаснiстьiвiдновлення),стеrкитьза
uun""yuu"oo роботоlо i лiквiлус збоТ, 

__ : .'
Пiдслужба CCR застосовуеться ,uryT.-i в iнших слуrкбах, визнilченi,lх стан-

дартами ВВС. Основ;;;;;;о"""ям CCR е забезпечення повного виконання

дiй, потрiбН"* *ор"",ruu-,"i--пй*улб1_1оч"пu€ 1lикл дiй, коttтролюс хlд

його виконання, завершус його або ло".рrЙься у випаДкУ :бО'" {1:.,'1-]i::]

точки. завдання, *о ьrпопуarься, дiлиться на пiдзавдання, одеря<анl в одн0_

му пiдзавдан"i речуло,u,иЪ вихiдними даними для наступного пiдзавдання,

Завдяки цьому завдання може розгалужуватися i поrпирюва-гtIся в iнформа-

цiйнiй мережi, r'оьlу службu JY може виконувати практично будь-якi прtt-

кладнi процеси корисфачiв" При наданнi зайан", для JTM мас бути с,тан-

дартно описано -.;"е';;';;"ч'""*U"::,виконати, 
L[ей опr,rс скJIадаетьс,t з

двох части1-1, *aруо.rЬ.о блока i перелiку документiв. У Kepyto,tout1, (l]lоцi на-

ВоДитЬсяаJIГорИтМ'якийнеобхiд"о"ппопu'",уперелiкудокуплеr.r'гiв-iмегrа
прикладних npo,pu* i файл.iв, рекомеFцованих для викор}lстання в цьому

а-пгоритмi, а також вiдоЙостi про пристроi, через якi здiйсtrrоtо,гься введенttя

i виведення Даних, .. 
абонегtтськот системи в irrшу. Тому

Завдання можуть передаватися з однl€1

програми i файли, ;йu;i лля Rобот1,_розташовуються 
в будь-якt,lх абонент-

ських системu* "p,o,i, 
Iнформашiя, одержана за результатами виконанпя зав-

дання, направлястьс, u,*"u""{y корисryвачем ubo*,""ooy,"::]'*, Завлякrt

цьому мережна слуrкба визначае характеристики, структуру i rrроuелури орга-

н iзацii виконання ;;;;;; ;роОку iпборм ацii, пов' язаноi з використанням

декiлькох абонентських систем i перемiщенням док}ментiв у мережt,

Motis - обмiн mексmамч, opiertпouaпLt,Mu на п,овidомлепня, служба забез-

печус прийом, збереження i передачу адресатам документiв будь-якого виду,

тобто це електронна пошта мiж користу,й*'iнформаuiйноi мережi,

oDA _ архimекпура засновнuцькч.Оокуменmi,, np",nuu,"a для обробки

документiв, що мiсЙь текст, табли,ri i I.рJфiоп"й Maiepiarr. Служба забезпе-

чуе обчисле"," nooo"orp оЬБоЬ*" iпборп'luuli, що дозволяе наявнi данi пере-

творити " ""оо*,uifrlопу*Ъп,, 
Проче+ури o*onnto"o uj,l""" i вивеДен-

ня iнформаrrii, p"i'i*Ёi"'" Ti" потрiбнiii'формi, перегляддокументlв, lхню

правкУ й о",u,оч#'й"р*"""rr", о,же, огjл с зручним засобом опису ком-

-'i,";;Т1,}НО"::":|;;#""ноеоmе'viltg,.1,:,":"j:?:*""?,довсiхпРИ-

кЛаДнЮ(проЦесiвiнформачiЙнот*.р.*l..vцiи",,У*оiВикорИсТоВустьсяаб.
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[Iу€,гься структурою i взасмодiсю функцiональгtих блокiв мережноi служби
FТАМ, показаних на рис. 4. lЗ.

сDсtйл складасться з однiсj'або декiлькох груп наборiв даних, якi знахо-
дяться в сховищi. Апрчбуmал,tч фlайlа с вiдомостi, що видiляють файл iзмножини i1,1mrrx файлiв. |{о атрибутiв (lайла, у першу чергу, належать його
irt'я. тип BMicTy. дата i час створення. прiзвише оператора. розмiр. дозвiл на
вtlкористаIlня.

Аmрu(l1lпlч функtliонуванllя визначають режими роботи з файлами, напри-
клал. пароль доступу, метод обробки, форму керування суперницl.tsом кори-
стувачiв,

Корисr,увачевi (iнiцiаторовi) пропонуються чотири види cepBicy: ство-
реIrня асоuiаuii'приклалНих процесiв: пошуК i вибiР файла; доступ ло BMicTy
t|lаГл,llа. пересилання файла.

Для налання cepBicy FтАМ викону€ великий набiр операцiй: вмикання,
вибiр. створення7 видzulення файла, читання атрибута або маiиву даних i r.. п.

Служба FтАМ функчiонуг в чотирьох рсжимах. В основному режимi
здiйснюсться керування загальним операцiйним середовищем. Три iншi ре-
я<lrми забезпечують рiзнi функчii за вимогою користувачiв. Так, у peжrrMi
r;ttбiр фlап*tа здiйснюсться керування файлосховищем, tlопIук файла i його
формування для передачi. Режим вidкрummя файла забезпечуе функцii його
створення i лiквiдацiТ. !ля передачi файла використовусться режим переdача
daHtLt, У якому здiйсНюютьсЯ зчитування, передача i запис файла.

Служба FтАМ запобiгаС несанкцiонОваномУ доступУ до файлiв. Стандарт
визначас декiлька piBHiB безпеки, наприклад iдентифiкацirо iнiцiатора робоiи
з файлами. паролi файлосховиurа, паролi окремих файлiв.,]тМ переdача i л,tанiпуляцii'завdання.цu. Сrryжба забезпечуе виконаннrI в
п,tережi завдань, пiдготовлених вiдповiдно до вимог стандартiв Ввс. Taki
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страктний вiртуальний термiнап. Тому реальнi термiнали, що працюють в
абоlrептських системах, макrть бутrr вiдображенi у вiртуальнi. Звичайно,
буль-який ,гермiнал мас pea-TbHi характеристикLr - екран, клавiатуру, набiр i
послiдовнiсть колdанд. Тому в абонентськiй системi 

-мас 
бути функцiональ-

Hltii б-tllк. шо перетворtос ui xapaK-l,epllcTllKи в TaKi. якi ,uarЬaоuуrrься у Bip-
TvzuIbHoMy термiналi.

Сr,андартll VТР визначають три класи вiртуальних термiналiв: основний,
б.пагtкiв i rрафiчний, В clcttoBtto,u1, Kэraci використовусться набiр символiв,
t_лрганiзований в одно-, дво- i трирозмiрний (багатосторiнковий),Ъ."" дu""*.
Кожгtому сLtмволу вiдповiдас атрибут, що вказуе на яскравiсть, колiр i iншi
хi]рактеристriки символу. У класi бланкiв термiнал працю€ з набором таб-
л1lць, Грчrfli,t.нчй клас викорl.Iстовусться для керування графiчними зобра-
7ItенЁlями на eKpaHi термirrала.

протокол Bip rуального,l ерпti ttала надас корIlстувачам широкi можли-
BocTi дiа.погу з прикладними процесами за допомогс'ю стандартного на-
бор1, комаrrд, наприклад: очистити вiд зображення екран термiнала, уста-}lrrBtlTll курсор (MiTK1,) v зазнаtIеному мiсцi. записати на екран заданУ
iлrrРормаriiю.

У су,lасних мережах такоя( використовуються допоtчtirкнi мережнi служ-
би. flo них, у першу чергу, нzlле}tать EDI та Dirесtоrу.

EDI Елекtпроннuй обмiн dанцмu. Слух<ба мiс,гить набiр мiжнародних
стандартiв, що визнаLIаЮть сиI]таксиС, елементи даних i структуру будь-яких
(tt,.lплерuiйних i дi.llовltх) повiдомлень. I{ей набiр не залежIiть-"iд о."о"r"*
N,Iережнt x служб, наприклад FТАМ.

Directory,ГJoBidttttK. I{я мережна служба описусться Рексlмендацiсю
х.500. ffозволяе визначаги пtiсцезнаходженllя необхiдноi основноi мережноi
слчяrбrt за lT iм'ям завдяки вiдобрах<енню логiчних iMeH i адрес у фiзичнi.
/{ля виltонання цього завдання мережнi служби, що надають i".yp.u широ-
кому колу користувачiв) мають бути заресстрованi в аналiзованому електрон-
ноп,tу довiднику.

Рекомендацiя Х.500 визначаеться групою стандартiв, що описують пра-
вила взасп4одii систем для пiдтримки довiдкового cepBicy. Аналiзований до-
вiдник ма€ свою спецiальну, iнформацiйну базу даних.

8, Як вiдбуваtться сtlнхронiзацiя в HDLC?
9. назвiть комаItдlt встанOвлення режиму. передачi iнфrrрлrачiт i вiдлtовлсння в I,IDLC,

l0, Якi команди нснумерованого формаry протоколу HDL(] Brr знаt:те?

1 l. Охарактеризуйте протоколи пiдплнояtини HDLC,
l2. Чим вiдрiзrrяються протоколи SDL,C вiд HDLC'?
1З. LI-Io таке вiрryа;lьний канал?
l4. Як вiдбувасiься маршруtl4зацiя в лейтаграпtнiй i вiрryапьнiй пtepc:lrax'l

l5. flайте характеристику п'яти класiв транспортного протокоjtу,

l6, Як здiйснюсться вибiр кпасу i типу з'сд}lання в трiiнсгкlр,гнолry прсl,гоl<олi'l

1 7. Охарактеризуiiте модель розtlодiленого ссрв icy,

18. Назвiгь ocHoBHi мерея<нi слу;,кби та iх функчiТ,
l9, Охарактеризуй,ге реясllми сеаtlсового рiвня в архiтеrсгурi SNA,
20. Якr засоби органiзачii t сrrнхронiзацii зпбезпсчус ceaНcoBtl служба l }с,|,аllовJtенням ]'c]l-

нання i без устаl{овлснIlя з'с.lнання?
21. Якi слl,жби сеансового рiвttя зв'язанi з керуванlIяN{ cealtcy зtз'язку'i

22, IЛо сlзначаю"гь поняlтЯ абстрактний синтакс}.С даних. cиllТaltcttc rtc;lcjta'li i ltllс.lсl;ttз-
ниttькиii контекст'l

23. Якi ocHoBHl огrераrцii викоitуються }ta приклiцltомl,рlвнi'?
24. IЦо означаЮть поняттЯ BMicT файла, атрибу"Г t|lаr:rла й аr,Dшбl,т (lvlti<l1ioll1,BitlIlIя')

25, Охарактеризуйте слуlкбу - tlpoToкoJl в iр,ryагльлtо г о тср пt i tt :l п а,

|.lt4чзuн И, А., Боzаtпьtрев ts, А-, Iý,leut,oB 
"1, 

1/, Сети коl\Iмугt,lцIlлl llitкc],oB,-- М[,: I)алt,ttl и

связь. l986. 408 с,

2, Проектирование и техllическая эксllлуатацlJя ce]gi1 перелачrl /ц1.1скрегlIых

рсл. l-. П. Захарова. - М,. Радио и связь, 1988, - 360 с,

З.IЦварtlйС.rпсвязи: протоколы,молелированиеианализ,Ч,l,- М,: HayKa, l992. З]6с,

4 Шварц М. Сетисвязи: протокоJrы, модеJll4роваtlие tl аlIаltlз. Lt, 2. -М,: IIayKa, l992, 272 с_

5. tsычислительlIыс сети и сетевые протоколы / Гlср, с аrrгл, /], t{эвис, .Щ, Барбср, У, ГIрайо,

С, Солtrмонидес. ,М.: Мир. i982, 562 с.

6. Пlrотоколы и методы управлелtия в сетях Itередllчt.l дrtltllых / Пер. о анl,л. Il0д ред,

Ф. Ф, Куо, - М.: Радио и связь, 1985. - 480 с.

7, iлэк Ю, Сети ЭtsМ: протоколы, с.гандарты, интерфейсы. - М.: }чlир, l990. - 506 с.

8. Берmсекас !., Гаплаеер Р. Се,ги передачи данных. М,: Мир, l989, - 54;l с,

9. РЬ,лаtвuн И- д,, И.qьюшttна С. lt1., Бульtzuна Л, В, 1'ехническfuq реzlпизаtцtя зарубеlкных иtпсl-

рированных сетей связи с коммутацией паке],ов // Техrrика средств связи, сер. ТП(i l990, -
Вып, 4. - С.70-84.

|0. Раз;жuвuн И l. Коммугационнrш техника ШI{СИО // Техника средств связи, сер, ТГ[С. -
1992. Вып. l. - С, 2з-38, 80-85,

1|. Разжuвuлt И. д.Технуlка коммутации в сетях BISDN (обзор) // Средства овязи, -l99l. -
Вып. З, - С. 36 47.

сообщеtrлtй/ Под

ý::-ip"_ч*_li запитання

l, I [азвiть чотир[l види характеристик фiзичного рiвня.
2. ОхарактериЗуйте алгоритм роботи системи опиryвання/вибiр.
3. Якi керуючi знаки протоколу BSC ви знасте?
:l. !айтс характеристику протоколу HDLC. У чому йою вiдмtннiсть вiдВSС?
5. Якi с реяtими протоколу HDLC?
6. Яlкi (lyHKuii виконуIоть первиI]на станцiя, вторинна i комбiнована?
7, Охараkтерrrзуйте формати кадрiв HDLC.
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I

Роздiл 5. МЕРE)l(A з комУтАцlею пАкЕтlв ЗА стАНДАРтоМ х.2Е

CttucoK скорочеllь

HDLC - Hi_,rh Level Data LinJt Control високорiвневе керування кан^ломHIC Fligh Incoming Chanel - вищий вхiдний канал
нос - High output chanel - вищий вихiдний канал
LAP - процедура доступу до ланки
LAPB _ Link Access Рrосеdurе Balanced - збалансована процедура досту-

пу до ланки
t-CN - Logical Chanel NumЬеr номер логiчного каналуLIC Lower lncoming Chanel - нлtж.tий вхiдний каналLoC l.ower Output Chanel - ниrlt.tий вихiдний канал

llOA - вибiр заресстрованих особистих операцiйних засобiв
SDLC - Sупсhгопоus Level Data Link СопtrоI - протокол синхронIJоI.., керу-

ваiiня ланкою даних
АКД - апаратура каналу данихВВ вiртуальний виклик
ГПР готовнiсть до пр1,1йому
НГГIР неготовнiсть ло прийому
НЛК номер логiчного каналу
}{П - ненумероване пiдтвердження
НПР неприйом пакету
НПРК - неприйом кадру
КУД - кiнцеве устаткування дан[Iх
ПВЛ постiйнийl вiртуальний ланцюг
РЗfl - роз'сднання
урАв - установленНя режиму асинхронноТ вiдповiдi
урАЗ установлення асинхронного збалансованого режимуФРЗД фаза роз'еднання

у \974 р, МСЕ (ранiше ця органiзацiя називалася МККТТ) видала
перший проект стандарту Х.25 (.'Cipa книга''). у 1984 р. стандарт було пере-
гляIлуто, пiсля чого вийшло видання у виглядi рекомендацiй, вiдомих-як
"Червона книга". у 1985 р. вихiдний документ мiстив, в основному, пропо-
зицiТ трьох нових для того часу мереж iз комутацiсю пакетiв Datapac (Кана-
ла), Tymnet i Tebnet (сшА). з 1974 р. стандарт Х.25 значно розширився, BiH
доповнений описом багатьох послуг i режимiв. I-Ia даний час стандарт Х.25
займае домiнуюче мiсце як стандарт користувальницького iнтерфеЙсу для
широкого класу мереж комутацii пакетiв,
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у мережi комутаuii пакетiв i iT станцiях мають бути механiзми керування

для взаемодiт мiж станцiями. Найбiльш важливим для керування мережею с

керуваннЯ поm()ком) тобто вплив на обсяги передачi вiд користуваJIьницькIlх

станцiй для запобiгання переповненню мережi. Апаратура передачi даних на

користувальницьких станцiях також потребус засобiв керуваIrня потоком для

регулювання обсягiв даних, що надходять з мережi, Як плсрежа, так i апара-

тура передачi даних на станцiях мають забезпечувати процедуру контроJIю

помилок при передаваннi даних.
Стандарт Х.25 забезпечус функчiТ керування потоком i коllтролtо поми-

лок, визнача€ процедури обмiну даними для пристроIв персдавltння даних
мiж користувачами i вузлом мережi комутацiI пакетiв. Ilat"rMeHyBartHя с1ан-

дарту Х.25 -'.Iнтерфейс мiж термiнальним устаткува}Iняl\,l лilних i KiHr(eBrrM

устаткуванням ланцюгiв даних для r,ермiналiв, що фуrlкuiоrlу}1l1,ь у пакетно-

му режимi в мережах передавання даних загального коl]t,Iстуваtlгlя",

Те устаткування, що в стандартi Х.25 назива€ться tсiItlцсl]llм ус,гаткуван-
ням ланцюгiв даних, фактично здiйснюс обмiн керуюtlllмt| ,lililIlMrr. С,гаrrдарт

Х.25 використовуеться для встановлення процедур взасмсчtiТ MilK двома тср-

мiнальними пристроями даних (куд), для чого передбаr,lсtltl взас:мозв'язок

цих пристроiв iз вiдповiдним кiнцевим устаткуваIlI|ям ланt{lогiв дани-\

(дкд). Отже. основна рекомендаuiя станларту полягil( в забсзпеченнi гдtr-

них процедур взасмодii мiж користув.Lпьницькими КУ/{ i Акд, пiдтвер-

дженнi або cKacyBaHHi пакетiв, а також у забезпе.lеtttti вl.rпраrвлення помилок

i керування IloToKoM. Станлартом перелбачено TaKorr< ittlui ]lу)hе KopllcHi Mortt-

,llивостi, наприклад передаванtш пакетiв вiд одного l(Y/{ :to другого.
стандарт Х.25 не мiстить алгоритмiв маршру,гизацiI. Схеми фiксованоi

або динамiЧноТ маршрlzТизацii пакеТiв у пlерея<i Bil(lreccHi до специфiки реа-

лiзацiТ конкретноТ системи.
хоча iнтерфейси ку.ш/дкщ на кожному кiгrrцi мережi не залежать один вiд

одного (оскiльки Х,25 визначас ix дiалоглr з вiдповiдними вузлами мережi),

проте цей стандарт забезпечуе наскрiзне (end to end) узголження, видiлений

трафiК пересилаетьСя мiж кiнцевими пунктами мережi. Зараз рекомендований
стандарт е асиметричним, тому що визначас тiльки одну сторону мережного

iнтерфЪИсу (тобто куддкд). На цiй важливiй обставинi ми зупинимося далi.

вiдсутнiсть алгоритмiв маршрутизацiт в стандартi Х.25 може викликати

подив. На рис, 5.1 показано принцип дii засобiв перемикання i маршрутиза-

цii в стандартi Х.25. Потiк передаеться з вузла користувача l куД у промiж-

ний вузол, що може бути вузлоМ (у TepMiHax х.25-дкд). У вузлi користу-

вач Д обслуговусться фiзичним piBHeM (/), piBHeM передавання даних
(2, LAPB) i мережним piBHeM (3, х-25), У цьому прикладi користувач l
iдентифiкус себе в мережi номером логiчного кана]чу (нлк) 11,

даrri данi надходять до програмних засобiв маршрутизацiт, що викон},ють

функцii комутачii. Щi функчii е частиною стандарту Х.25. Пiсля цього данi

95



Кiнцевчй
корuсmувач А

Прамiжнчй
вузол

Переdача i марtuруmчзацiя
LCN = 11 LCN = 16

Кiнцевчй
карчсmувач В

]

1

I'llc. 5.1. CTalt,lapr, Х.25: lrсрс;tаItалtltя,/ьtiiрltlрутизацiя 1стрiлкокl показано напрямок
\llll\Iuг_\ ltt tluii tlttlиx к()ги( l.\ llilllil{,

повертаIоться в Х,25 (на нилсчi piBHi) i I]иводяться з промiжного вузла (який
може бути мере}кним вузло]\l корlrстувача В) у КУД l}. Мережний вузол при-
значас номер логiчного канецу l б для cearHcy з КУЩ В.

9-,-i,,,|-1,9_|,1-9-IlIД3,|-1Y

Як показаttо на рис. 5.1 , piBeHb l(омутацii пакетiв за рекомендацi-
с}о стirtlдаrрту Х.2,5 охоплю€ не тiльки треr,iii.;rле Й ниrкчi 1эiвнi (1 i 2).

рекошtендованигr iнтерфейс tрiзичнсlго 1эiвня Mixt kyJl i Акд встановле-
ний Х.2 |. Оскi-цьки t} багатьо\ краТнах стандарl,Х,2l використовуеться MaJlo,
Tcl в Х.2_5 передбачено застосування сРiзltчtrого iнтерфейсу RS-2З2.С i V24.

lJa фiзичному piBHi Х.25 не викону}оться нiякi icтoTHi функuiТ контролю.
I{eri piBeHb взагалi нагаду€ "трубсrllровiд", а KoHTpoлb забезпечу€ться на piB-
l|ях передавання даlIих i мережному.

У стандартi Х.25 передбачае,гься piBeHb trереОччi duнuх - LAPB (збалан-
сована процедура досryпу до ланки). l_{ей лiнiйний протокол с пiдмножиною
над]uножини HDI-C. Виробники мереж використовують також й iншi засоби
KcIl) вання rla uьому piBHi.

Пакет Х.25 транспорту€ться в кадрi LAPB як iнформацiйне поле -1. За-
вданням LAPB с забезпечення безпомилковоi передачi пакетiв Х.25 каналом,
який потенцiйно допускае помилки мiж КУ.Щ i АКД. Вiдмiннiсть пакета вiд
кадру полягае в тому, що перший створюеться на мережному piBнi i вбуло-
вусlься в кадр. який формусться на piBHi перелачi даних.

У LAPB використовуеться особлива пiдмножина для пiдтримки Х.25, яка
складасться з lЗ команд i вiдповiдних вiдгукiв, ocHoBHi команди i вiдгуки
наведено нижче:
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як видно з наведеного вище, данi в полi 1 не можуть бути вiдправлен1 як

вiдгук. Вiдповiдно до правил HDLC це означае, що 1-кадри завжди мiстять

адресу призначення, яка усувае буль-яку неоднозначнiсть ш\одо встановлен-

n"^.rpu""noroT iнтерпретацii калру. Якщо, наприклад, станцiя l приймае кадр

НПР за адресою,4, то зрозумiло, що отримано команду, Якщо ж у кадрi НПР

мiститься Ъдр"au В, то станцiя визначае, що одержано вiдгук, Х,25 вимагас,

щоб LAPB використовУвав особливi адреси на piBHi передавання мних,
Абонентом КУ.Щ мае бути Д, абонеrrтом АКД - в, х,25 допускас викорис-

тання УРАВ й урАЗ для пiдтримки вiдповiдно LAP i LAPB, Проте перевага

надаетьсЯ урдз, оскiльки Lдр i урдВ тепер використовl,tоться рiдко.

ЯкХ.25,таК i LAPB за кiлькiстю передач (,$ i прийомiв (Л) ведуть облiк

проходження повiдомлень на вiдповiдних рiвнях,
використання Х,25 перелбачас наявнiiть lакоя( деяких iншr,rх станлартiв

як доповнеНня до тих, цо вiдносяться до фiзичного рiвня i рiвня ланки да-

них. як частина стандарту Х.25 використовуються TaKi стандарти: Х,1, Ко-

ристувальницькi класи обслуговуванrrя, Х.2, Моя<ливостl користувача,

k.t0. Kur..opiT достугry, Х.92. Зв'язок повiдомлень для пакетiв з передачею

даних, х. 121. Система мiжнародноТ нумерацii, Х,21З, Служби мережi,

Ста нларт Х.25 дiс, * п.рЬлу*ова-обслуговува н ня вiртуальних ланцюгiв.

Вiртуальним (який у TepMiHaK Х.25 називають також логiчним каналом) с

ланцюг, якого користувач вважа€ iснуючим i фiзично приеднаним до

комп'ютера, хоча в дiЙсностi "видiлений" фiзичний ланцюг розполiлений
мiж багатьма користувачами. Тому за допомогою методlв мультиплексу_

вання пакети рiзних користувачiв перекриваються в одному i тому ж логiч-

ному каналi. В iдеальному випадку пропускна спроможнiсть каналу вважа-

сться задовiльною, якшо c aupu"ri' того. шо буль-який iз користувачiв не

помiтить погiршення його обслуговуванI{я у разi проходження через канал

iнформачii iнших користувачiв. У Х.25 використовуються номери Jlогlчних

*u"uni" (нлк) для iдентифiкацiТ пiдключень КУЩ у мережу, Одному фiзич-

ному кана-Iry можна призначити до 4095 логiчних канаJIlв l корис-

тув€Lтьницьких мереж.
Розглянемо детально стандарт Х.25, у тому числi i режиь,tи встановленнrI се-

ансЬ зв'язкУ мiж КУЩ, що nnu*oio логiчнi можливостi Х.25. Стандарт забезпечуе

чотирИ мехЬнiзми для-створешш i пiдтримки комунiкацiй: постifoий вiрryаль-

7 I],K. С,гоклов 97



nii]

l]

l

ний ланцюг (пвл), BipryarrbHlпi виклик (ВВ), виклик iз швtцкrп,t вибором, ви-
клик iз IIIвидким вибором i негайrплм очшценням.

Посmiйпuй вiрmу шlьнuй ланцюz аналогiчний орендованiй лiнii телефон-
Hoi мережi; передав;цьному КУЩ гарантовано з'еднання з приймальнлrм КУЩ
у пакетнiй мережi (рис, 5.2, а). Стандарт Х.25 вимагас створення вiрryа,rьного
ланцюга до початку ceciT. отже, мае бути досягнута згода мiж двома корисry-
вачами й адмiнiстрацiею мережi вiдносно створення постiйного вiрryального
з'еднання.

пiсля цього при посиланнi передавального Ку,щ пакета в мережу в ньому
знаходитиметься iдентифiкуюча iнформацiя, яка вказу€ на те, що КУ{ запи-
ту ма€ постiйне вiртуальне з'еднання з приймальним КУЩ, тобто мiж мере-
жею i прлtймilпьним КУЩ встановлюеться з'€днання без будь-якого арбiтра-
жу й угол про сесiю. Постiйний вiртуальний ланцюг не потребус процедур
установки виклику або очищенлtя, а логiчнrrй канал постiйно знаходиться в
cTaHi передавання даних.

вiрпlуtьаьпuй вtlклuк (також назtIвають увiмкненим вiртуальним викли-
ком) нагадус деякi з процедур, пов'язанi з телефонними лiнiями, у яких здiй-
снюсться набiр номера. Проuес зобраrкено на рис. 5.2, б. Вихiдний КУ{ по-
силас пакет запиту на виклик мережi. маючи номер логiчного канarлу l l. Ме-
режа спрямовус лакет запиту на виклик як вхiдний пакет виклику з вузла
мережi з НЛК з номером 16.

логiчна нумераuiя кан;Lлу виконана на кожно'tу кiнцi мережi. Головною
вимогсЮ € те, що специфiчнi cecii мiж KYfl кожного р;}зу повиннi iдентифiку-
ватись нлкl l i нлкl6. Логiчнi кана!'lи спечифiчно iдентифiкують сеанси рiз-
них корис,гувачiв д,,lя кожного фiзичного ланцюга на кожному кiнцi ланцюга,
у самiй мережi промiжнi вузли комутацii пакетiв також можу,гь виконувати
власну нумерацiю логiчних каналiв. Коли прrrймальнi КУЩ розпiзна,rи i при-
йняли запит На ВИК]'lИК, вони посилають у мережу пакет прийому викJIику,
мережа переда€ цей пакет на вимоry куд у формi пакета з'сднання викJrику.
канал переходить у стан передавання данttх пiсля того, як зв'язок установлено.

щля завершення сеансу будь-який kyff посила€ запит на очищення, BiH
сприймасться як покажчик очишення i пiлтверджусться пакетом пiдтвер-
дження очищення. Узагальнення процедури встановленIш розглянутого ви-
ще стану показано на рис. 5.2.
засоби вибору Нлк для рiзних пакетiв наведено нижче:

аасi6,Ейборt{:НЛК

ПРupОМ Baй|rrчy ;.,,,:.;:l:;; : ;;;1:,

В u Й ц к : yc l.-liiH:: a B iu _:., :,, :,,:.,.. 
r,,,., r:,,

Данimа

куд I---г- l Акдt_-r_

Вuклuк запum на вчклчк

з'сlнаtю за вuклuкам
<-
*.-_--_*_-,
Данi

<-
Запum наочuщеiil

ПidmверФкення
оччщоlня

Мереха

Вidсуmнiсmь
почлкоdжень

Мерех<а

Рис. 5.2. Режими роботи мереж з комlтацiсю пакетlв:
а - постiйний вiрryальний ланцюг; б- вiрryальний виклик; с - дейтаграмний режим; а- виклик
iз швидким вибором у Х,25; d- швидкий виклик iз негайним очищенням у Х,25

Al Yд

Вхidнчй Buiaй)

l
-,

3чклuк прuйняmо

<_

'нduкацiя оччtценiln
ПiOmверOження
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Мережу Х.25 можна вiднести до класу мереж, орiснтованих на з'еднання.
Установлення з'сднання у таких мережах ма€ rrередувати обмiну даними. Як
тiльки приймальне (викликаюче) куд одержуе запит на виклик, встановлю-
сться обмiн даними вiдповiдно до стандарту Х.25.

Режuм deйmazpa,l,t е видом обслуговування без з'еднань. BiH регламен-
тований полереднiми виданнями стандарту, У цьому режимi послiдовнiсть
проходження пакетiв може бути порушена, тобто послiдовнiсть прийому
пакетiв не збiгаеться з послiдовнiстю ix передавання. Режим дейтаграм за-
Qтосовуеться рiдко через те, що не забезпечусться наскрiзна цiлiснiсть i з
MipKyBaHb безпеки даних. У стандартi х.25 1984 Р. цей режим виключено.
Проте служба dейmаzра"ч в iнших мережах зберiгаеться.

IЦвuOкuй BuKJIltK забезпечусться для двох функцiональних режимiв,
Перiutlй рФrсuм _ виклик iз швидким вибором (рис. 5,2, а). Кiнцеве устат-
кування даних може вимагати цей спосiб пiд час викликання вузла мережi
(АКД), вказуючи вiдповiдний запит у головнiй мiтцi пакета. Швидкий ви-
бiр лае змогу вмiщувати в пакетi запиту виклики до l28 байтiв (восьмибi-
тових) користувальницьких даних. КУЩ, що викликаеться, може у вiдпо-
вiдь надсилати пакет прийому виклику, який також може мiстити данi корис-
тувача. Пакет запиту виклику (вхiдного виклику) визначае, яким чином ма€
вiдповiдати вiддалене Кущ: запитом на очищення або прийомом виклику.
Якrцо передаеться пакет прийому викл14ку, сеанс Х25 продовя(уеться нор-
мальним передаванням дани,ч i процедурами очишення включеного вiрryаль-
лого виклику.

tруеuй рФ!счм - швидкий виклик, який забезпечуе посилення iнтерфей-
су Х.25 виклику з'сднання, або ulBudKuti вuклuк iз нееайнцм очuu|еllням
(рис. 5.2, d). Як i в iнших режимах швидкого вибору пакет запиту виклику
може мiстити данi користувача. I]ей пакет пересила€ться через мережу до
приймального КУ,Щ, який пiсля лрийому пакету надсилае заlrит на очищен-
ня, а також мiстить данi користувача. Запит на очищення приймаеться у
вихiдному вузлi як пакет iндикацiТ очищення. Названий пакет пiдтверджу€
очищення. Пакет пiдтвердження очищення не може мiстити даних корисry-
вача. Отже, прямий пакет установлюе з'сднання в мережi, а зворотний -
розривас його.

Iдея швидкого вибору (як i дейтаграм) поляга€ в забезпеченнi роботи дIи ко-
рисryв€ulьниlФких додаткових програмних продуктЬ, у яких виконуються одне-
два повiдомлешrl, наприкJIад, запит-вiдповiдь (запит про рiвенъ валютного кур-
су, перевiрка банкЬського док}4\,{енry та iH.). У таких випадках викориотоврати
перемикальний вiрryа"irьний викIIик неефективно через наlоtаднi витрати i за-
тримки, якi супроводжуrоть установлеrтня i знятгя сеансу. Не вирiшуе цю про-
блему i постiйrптй вiрryальrrий ланцюг, оскiльки його вrпrадкове використанюl
не гаранryе постiйного видiлеrшя peclpciB у робочих вузлах. ТIIвидкий вибiр
було введено у стандартХ.25 лslя того, щоб виконати вимоги до спецiалiзоваю{х
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видiв використання мережi, а також для забезпечення засобiв, бiльш opicHToBa-

них на з'еднання, Hiж це забезпечуеться деЙтаграмами.
обидва Ку.щ мають бути приеднанi до режиму швидкого вибору, iнакше

мережа заблокуе виклик.

5.3. кЕрувАння потоком зА стАндАртом

Стандарт Х.25 дае змоry пристрою корисryвача КУЩ або пакетно-

го обмiну (DsE) обмежувати сryпiнь прийняття пакетiв. Щя властивiсть дуже
корисна при надмiрному потоцi на входi буль-якоТ приймальноI станцiТ.

Керрання потоком можна органiзувати окремо для кожного напрямку, Bollo

засноване на санкцiях самих станцiй. Керування потоком реалiзуеться за допо-

могою спецiачьнtд< пакетiв Х.25, а також послiдовтlих HoMepiB рiвня пакетiв.

У табл. 5.1 наведено тиIIи пакетiв д.lя встановJIення основних режимiв Х.25.

Таблиця 5.|. Тuпu пакеmiв, uцо всmановлююmь ocHoBHi peltcu,uu Х,25

Усmановлення вчшчкання й оччщення

Вхiдний виклик | 
Зап", ""клику l "

Приеднаний виклик | 
Прийнятий виклик 

I 
ВВ

lндикацiя очищення | 
Запит очищення 

| 
ВВ

Пiдтвердження очищення А(щ | Пiдтвердження очищення КУ.щ l вв

данiАц ril:*:,";;;"'"""' |вв;пвл
Переривання Аt(Щ | 

Переривання КУ.Щ 
| 
ВВ: ПВЛ

Пiдтвердження про переривання АКЦ 
l lf,iiffo*""r, 

про перериван- 
| 

ВВ; ПВЛ

Керування поmоком i схчdанням

Неприйом Аl(Щ 
| 

Готовнiсть ло прийому КУД 
l ,r, nan

| неприиом Kvfl | вв; пвл

lндикацiя скидання | 
З"пr, с*"д"*"" 

| 
ВВ; ПВЛ

Пiдтвердження скидання | Пiдтвердження скидання | ВВ: ПВЛ

Вказiвка про рестарт I .""i,i"?*"o, | 
ВВ; ПВЛ

Пiдтвердження рестарry АКД 
| 
П,дr""рд*""", рестарry KYfl 

| ,r, п"л

Дiаzносmчка

дiагностика | Дi"rпосr"*ч | ВВ, ПВЛ

Реесmрацiя

пiдтвердження реестрацiт |Зап"т11 р9991_рlч!9 _ ,. LЧ9_1!9J.

il

* YMoBHi позначення: ВВ - вiрryа,rьНий виклик, ПВЛ - постiйний вiрryаlьний ланцюг
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. Процедура переривання да€ змогу Ку,щ послати один з пакетiв незалежно
вiд ix Ёослiдовностi до iншого КУЩ поза нормальною процедурою керування
потоком, яка встановлена в Х.25. Процедура переривання корисна, якщо
прикJIадне застосування вимагае передачi даних за незвичайних умов. На-
приклад, високопрiоритетне повiдомлення може бути передане як пакет пе-
рерLlвання для забезпечення прийому данлtх приймальним КУЩ. .Щанi корис-
тувача (З2 байта) допустимi в складi 

''акета 
перериваннrI. Застосування пе-pepll'a'b не вплива€ на регулярнi пакети даних у режимах вiрryального ви-

кликання або постiйного вiртуального ланцюга. Як показано на стор. 98,
оцлIн пакет переривання вимагае пiдтвердження переривання до того, як iH-
ший пакет переривання буде надiсланий логiчним KaHiL.IoM.

Гоmовнiспtь do tlрuйо"wу (гпр) i lrczomoBHicmb do прuйом.у (НГПР) , цi
пакети використовуються так само, як вiдповiднi команди в HDLC i пiдмно-
жинi LAPB. Вони виконують важливу функцiю керування потокоN,{ з боку
пристрою користувача, обидва цi папеrи забезпечуЙть послiдовний номер
приймальноi сторони у вiдповiдному полi пакета. Щоб вказати цей номер,
гtотрiбно зазначити послiдовний номер настуIIного пакета, очiкуваного вiд
передав.Lпьного КУЩ. Пакет ГПР, як правило, повiдомляс перелавiшьномукуд/дкд про початок посилання пакетiв даних. а також використовус гlо-
слiдовний номер приймальноi сторони для розпiзна"ання буль-яких ранiшеприйнятих пакетiв, якtцо немас пакетiв даних, якi потрiбно nbp""unpu"nr" до
передав€L.IьноТ сторони.

лакет ]-Iгпр запиryс передавальну станцiю про пршпинення посиланIfi па-
KeTlB l використову€ поле послiдовностi посиланця дrя розпiзнавання будь-
якого ранiше вiдiсланого пакета. Частина Нгпр викорпarо"уar"a", якщо стан-
цiя тимчасово не може приймати потiк. отже, пакети обох типiв забезпечують
керування потоком, Варто зауважити, що видавання НГПР для окремого КУ.Щ,
можливо, змусить видати Нгпр дпя iнших з'сдuаних Кущ, щоб запобiгги
надмiрних потокiв в мережi. Зазначимо, що д,lя мережi з комутацiсю пакетiв
характерне обмеження обсяry буферiв i черг, тому Нгпр доцiльцо використо-
вувати для, 

!'стрим}ъання" обох cTopiH у ceaHci кУлАКД. Щi два типи пакетiв
забезпечують Х.25 додатковим видом керування потоком даних LAPB, тобто
керування потоками i "BiKHa" забезпечlтоться як на piBHi LAPB, так i на мереж-
ному piBHi Х.25.

{укеm непрuйо.uу' (НПР) спецiальним способом вiдхиляс прийнятi паке-
ти, У випадку, якщо цей пакет використовуеться, станцiя вимаiае повторноi
передачi пакетiв, починаючи з номера, зазначеного в полi послiдовного но-
мера прийому.

плкеmu скudання повторно iнiцiюють коптутований вiртуальний вйклик
або постiйний вiрryальний ланцюг. Процедрою скидання вида,rяються Bci
пакети даних переривань, якi знаходилися в мережi мiж двома станцiями (дпя
сеацсу в одному логiчному каналi). L{я цроцед}ра потрiбна у разi виникнення
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Мережа

Вuклuк
прчйняmо

а

Вчклчк
не прчйняmо

Рис. 5.3. Пакети очищення виклику в Х.25:
а - непрIl}-lоN{ виклику цiльовим КУД; б_ вiдмовir мерея<l вiд прийому викJtику

таких проблем, як втрата пакетiв, дуб_пювання або порушення ix послiдовнос-
Ti, Скидання застосову€ться тiльки в cTaHi передавання даних. BiH може зада-

ватися КУЩ (запит про скиданюI) або мережею (iдентифiкацiя скиданrrя).

Процеdура ресmарmуl звичайно, iнiцiюс вперше або повторно iнтерфейс

кулдкД пакетного рiвня. Фiзичний порт може приеднати до 4095 логiчних
KaHa,riB, Прочелура знiмае yci вiрryальнi виклики i скидас Bci постiйнi BipTy-

альнi ланцюги на piBHi iнтерфейсу. Рестарт може статися внаслiдок ушко-
дження всiеI мережi (наприклад, вихiд iз ладу керуючого центру мережi). Yci
недозволенi пакети ryбляться i мають бути вiдновленi протоко.пом вищого

рiвня.
Iнолi мережа використовус рестарт дпя повторного lнlцlювання l загryску

системи з метою гарантуванtи HoBoi органiзацii Bcix ceaHciB. Коли КУ,Щ ви-

дас рестарт, мережа спрямовуе його BciM iншим КУ,Щ, якi мають сеанси Bip-

туtшьного ланцюга з першим КУЩ. Пакети рестарry можуть мiстити коди,

"*i 
uпuзуIor" на причину рестарry. Вiдзначимо, в мережах Х.25, як i в iнших

мережах iз комутацiею пакетiв, можJIива втрата iнформацii користувача.

Пакеm очuulення використовуеться при виконаннi багатьох функцiй Х.25,

але насамперед дJи ()чищеннrI сеансу куд - Кущ та iндикацii того, що запит

на викJIик не може бути виконаний, Яшцо вiддалене КУД вiд<lтlяе влпсilrж (на-

црикпад, через нестачу ресурсЬ), то видае заIIит ца очищеннrI до свого мереж-

"Ъaо "yanu. 
Пакет шересиласться мережею до вrо<iдного вузла мережi, а вrпсiдrrе
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КУЩ одержус вказiвку на очищення (рис. 5,З, а). Якщо мережа не може
здiйснити виклик (наприклад, вiддалений вузол Дк,щ мережi не мае вiль-
ного логiчного каналу або ж мережа rrереповнена), вона мае надiслати
вказiвку щодо очищення вихiдному КУ[ (рис. 5.З, б). Четвертпй баftт
пакета мiстить бiтовий код, який вказу€ причину очищення. Один iз цихкодiв використовуеться в морських комунiкацiях для iнформування rrро
те, що корабель зник (затонув) i не може прийняти виклик пЬ радiо аЬо
через супутник.

Стандарт Х.25 забезпечус
пакета очищення.

пакети очищеннrI, скидання i рестарry звiльняють (очищають) мережу
вiд недоставлених за призначенням пакетiв завдяки тому, що прибувають увузол призначенIUI ранiше, нiж пакети з даними корисryвачiв. Пакети керу-
вання не зазнають затримок, властивих процедурам KepyBaHIUI lIотоками,
застосовуваним до пакетiв даних корисryвача. Отже, потрiбнi протоколи
вищого рiвrrя, щоб врахрати втрату цих пакетiв. Зокрема, основною функ-
цlею транспортного рiвня с забезпе.tення цiлiсностi потоку пакетiв корисry-
вача вiд абонента до абонента.

!iаzносmuчнцй пакеm використову€ться мережею Х.25 для зазначен-
ня визначених умов, що не усуваються iншими методами, такими, як пов-
торна установка або рестарт. Стандарт Х.25 визначас 66 дiагностичних
кодiв, якi допомагають при виявленнi проблем 1z мережi або КУЩ. Ili ж
коди можуть бути використанi пакетами очишення. переустановки i рес-тарту. Прикладами дiагностичних кодiв Х.25 с: неiдентифiкований пакет;
пакет занадто великий або занадто короткий; пiдтвердження несанкцiо-
нованого переривання; вичерпаний лiмiт часу; неправильно задана ад-
реса; немае допустимого логiчriого каналу; засiб не забезпечений; HeBi-
дома мiжнародна адреса; збоi у вiддаленiй мережi; збоi в маршрутизацiТ
мережi.

I_{e лоповнення l984 р. дас змогу кiншевому користувачевi вимагати змiн
можливостей робочого режиму мережi без ручного втручання або ж вiдмови
вiл задоволеннrI запиту адмiнiстрацiею мережi. Пiлiверлженtля ресстрацiТ
повертаеться для забезпеченшI стаryсу запиту.

5._4.",qлуи л9llчн9го кАнцу l gqгryцJц |,4цЕтlр .* " ."

при використаннi рiзноманiтних типiв пакетiв логiчний канал
може перебувати у таких станах: piBe'b пакета готовий, очiкування КУЩ,
очiкування Акщ, суперечливi виклики, передаваннrI даних, запит очищенЕя
КУ,Щ, запит очищення АК.Щ, запит переустановки КУ.Щ, запит переустановки
АКЩ, запит рестарту КУ.Щ, запит рестарry АКЩ.
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коди дпя вказiвки причин застосуваннJI

i]

il

Для забезпе.Iення норма_гlьноТ взасмодii абонен,гiв бiльшiсть комунiкаutй-

них протоколiв оснащенi таймерами, не виняток i х.25. Таймери використо-

вуються для вс,гановлення обмежень на тривалiсть з'сднань, очищення кана-

ni", p..rupry мережi i т. д, Без нrж корисryвач може tIекати деякi подii HecKiH-

uarro, HaBiTb якщо Тх здiйснення взагалi неможливе. lнакше кажучи, тайtме-

ри збiльшуЮть мо)t(ливоСтi Х.25 у аварiйних слlтуацiях, ,гобто сприяють вiд-

новлеl-tню передавання при помилках. Х.25 забезпезус тимчасовi межi для

куд i час простоювання (timeouts) лrrя Дкщ, а також да€ змоry виявити ситу-

ацii, що виникають внаслiдок перевиtцення визначеного часу. Яlкщо пробле-

ма не вирiшус.гься. а таймери знову запускаються з нуля, то KaHaJl слiд розгля-

дати як rакий, шо вийшов iз лалу, а вiл мережi вимагати виконанllя заходiв

для усунення неполадок, якi з'явились.

!,овжина поля даI|иХ корIlс,гувача в пакеl i даниХ за умовчанням дорiвнtос

128 байтам, але стандарт Х.25 забезпечус й iншi довrкини поля: |6, з2,64,
256,512, |о24,2048 i 4096 байтiв. останнiми двома значеннями було допов-

нено стандарт 1984 р. Якшдо довжина поля користувальницьких.данllх у па-

KeTi перевищу€ максип,Iально допустиму довжину даних у мережi, приймаль-

не Кущ скине вiртуальний виклик i видасть пакетскидання,
Кожний пакет, подолавши iнтерфейс КУ/] / дкд, при входi в мережу ма€

мiстити щонайменше три байти з головноIо мiткою пакета. Iншi байти також

можуть бути викорисrанi для уточнення головнот мiтки. Головнi мirки для

пакетiв з даними i без них показанi на рис. 5.4. Першi чотири бiти першого

байта головноi мiтки мiстять номер логiчного kaнaJly.

.Щля обчислення за модулем 128 використовують 4 байти для розширеноТ
нумерацii послiдовностей.' 

оЪтаннi чотири бiти перtuоzо байmа заголовка пакета мiстять iдентифiка-

тор загального форма,гу. Бiти 5 i б iдентифiкатора (ss) використовуються

для зазначення послlдовностl проходження пакетiв у ceaHci. Х.25 допускас

два режими проходження пакетiв: перший - вiд 0 до 7, другий - вiд 0 до |2'7.

Бiт 7, або бiт D , iдентифiка,гора загального формату використову€ться

тiльки з деякими lтакетами (бiт D буде розглянуто далi), Бiт 8, або бiт Q, за-

стосову€тьсЯ тiльки для пакетiв даних кiнцевоfо користувача. BiH дае уточ-
нення рiвня (одного або двох) данlо( користувача в мережi,

flруzuй байm головноi мiтки мiстить номер логiчного каналу (нлк),

Це 8-бiтне поле разом з номером групи логiчнrтх каналiв забезпечуе повну

iдентифiкацiю логiчного каналу з 12 бiтiв, що надас можливiсть 4095 логiч-

"", *un-u* 1212 без канапу з номером 0). Логiчний KaHaJl з номером 0 зарезер-

вовано дJIя керуванrrя (пакети рестарry i дiагностики), Щi поля у мережах

використовуюr"." .ru-pir"oMy. Щеякi мережi сприймають iх спiльно, iншi

тракт},ють ix як oKpeMl поля.
Номери логiчних каналiв (рис.5.5) використов}тоться для

КУЩ пакету вiд вузла Акд i ЕавгIаки, Номери можуть бути

8 В,К. Сr,еклов

iдентифiкацii
визначенi по-
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Байm 3 Байm 1

Данi
корчсmувача

P(R) м Prs) 0 tcN QDSS LсGN

Байm 3 Байm 2

lHuli байmч Idенmчфiкаmор
muпу пакеmiв LcN QDsS tCGIV

Доdаmковi
функцiti

00 FFL TDA RDд TDAL RDAL
, Головна

Mimka пакеmа
0aHux

Рис. 5.4. Формати пакетiв Х.25:
d-гOловнаviгкапаксгаданих:б-lоловнамiткапаке,lа_шонемiститьданих; 6, пакет,щоне
мiстить даних, Р(R) - номер послiдовlлостi. що гlриймасгьсяi М - iндикатор категорti пакета;
Р(ý - номер переданоТ послiдовностi; lCly'- номср логiчного KaHa,ry, Q- бiт iдентифiкацii; ,S,S-
бiти обчислень ном9ра. .ýS:0l для обчислеttttя за модулем 8; SS-l0 - за модулем l28; ДСGN-
група логi.tних канапiв; ДЛl - довхtина спецiшlыlоt,о tlоля додаткових функцiй; TDA - адреса
перелаваJIьного КУД; RDl адреса приймального KYfl, TDA[,- довжцнаадреси передавального
КУД; RDlZ довжина адреси приймального КУЩ

стiйними вiртуальними ланцюгами, одностороннiм вхiдним викликом, дво-
cTopoHHiM викликом, одностороннiм вихiдним викликом.

Одностороннiм вважаеться напрямок, у якому виконусться виклик, можли-
ве застосування КУД i АКД одного Й того ж НМС на початку сеансу зв'язку.
Наприклад, КУД у запитi викJIику вIIкористовус той же НЛК, що й АКЩ у
з'елнаннi виклику. Щоб уникнути цього, мережа (АКД) починае нумерачiю з

менших HoMepiB, а КУД iз бiльших HoMepiB. Якщо ж вихiдниЙ викJIик (запит
виклик5l) вiл КУЩ мае той же НЛК, що i вхiдниЙ викJIик (з'сднання виклику)
вiд мережних АкД, то, вiдповiдно до Х.25, робиться висновок, що вхiдний
викJlик мае бути очищениЙ, а запит на викJlик - оброблениЙ.

Треmiй бай,m гоttовноТ мiтки пакета Х,25 с байтом iдентифiкацiТ типу па-
кета для пакетiв, якi не с даними, i баЙтом послiдовностi для пакетiв даних.
I{e поле iдентифiкус специфiчнi типи керуючих пакетiв (що не е ланими).

Рис. 5.6 iлюструе додатковi поля в пакетi Х.25. ,Щля пакетiв органiзацii
виклику включаються адреси Куд i довжина адрес. Угода про адресацiю
мас базуватися на стаI{дартi Х. l2l (Мiжнаролна система KyMepauiT для ме-

реж даних загального користування). Поля адрес можуть знаходиться в

будь-якому вiд четвертого до дев'ятнадцятого байта (найбiльша довжина)
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Рис. 5.5, J]огiчнi канали Х.25:
lСN- rroMep логiчлtогО каналу; i/C- нилtчий вхiдний канал; HIC - вищий вхiдllий каl:ал; lOC
tlи>tсчий вихiдний канал; FlОС - вищий вихiдний канал

IIакета запиту на викJIик. IJi поля адрес застосовуються в пакетах органiза-

цiт виклику для iдентифiкацiт станцiй, яка виклика€ i яку викликають" от-
же, I\4ережа використовус зв'язанi Hoyeplr логiчних KaHzUIiB для iдентифiка-

цii ceaHciB куд-куд. KpiM цього також можуть бути використанi поля

додаткових функчiй Х)5 у випадку, якщо доцiльно застосовувати додат-

KoBi можливостi, шо мiстяться в цьому стандартi.
I нарештi, данi за запитом користувача можуть знаходитися в пакетi. Як-

ЩоМаксиМ€шЬНаДоВжИнакOристува,'IЬницЬкихДаниХУпакетlЗаПиryВикЛи-
ку становить lб байтiв, то поле користrе для вхiдних даних, таких, як паролi.

облiкова iнформачiя для приймальних Куд. ,щля деяких режимiв, наприклад

швидкого вибору, допустимi до l28 байтiв даних користувача,

головна MiTka пакета модифiкуеться для забезпечення p}Dry даних через

мережу. Як видно з рис. 5,4, а, байт З мiтки, звичаЙно зарезервованиЙ для

iдентифiкатора тигry lтакета, роздiлений на чотири окремих поля:

Бitя опис



P(R) = 7

Рис. 5.7. Бiт D у Х.25:

Рис. 5.6. Рiзновил пакета Х.25

Щi поля мають TaKi функцii. Перuлuй бim - 0 - iдентифiкуе пакет як пакет
даних. Три наступнi баЙти наданi номеру llослiдовностi посилання пакета,
Один бiт вiдведений функцii М (олис цiсi функцiТ наведено нижче). Три бiти,
що залишилися, наданi номеру послiдовностi прийому пакета.

Розглянемо прсiцес викOристання цих полiв. Порядковi номери послiдов-
l{остей застосовуються i на мережному piBHi (пакетному), i на канальному
(HDLC/LAPB). Номери даних, що пQсилаються i передаються, використо-
вуються для координацiт i розпiзнавання передач мiж Кущ i Акд, В Mipy
лередачi пакета вiд вузла до вузла через Mepe)lty послiдовнi номери можуть
змiнюватися в моменти переходу через цi вузли. Проте, як показано на
рис.5.4, приймальнi КУЩ або АК! мають знати, який саме номер послiдов-
HocTi прийому пакета необхiдно ловернути передавальному пристрою для
правильного розпiзнавання конкретного пакета| IJi можливостi Х.25 з керу-
BaHHrI потоком даних подiбнi до функцiй канаJIьного рiвня. .Щля використан-
ня P(R) i P(S) на мережному piBHi потрiбно, Щоб P(R) була на одиницю бiль-
ша, нiж P(R) у пакетi даних. Потiм як HDLC/LAPB, так i Х,25 забезпечують
незалежнi нумерацiТ послiдовностi (R) i (S).

Бim D використовусться для однiеТз двох функцiй: 1) коли бiт D встанов-
лено ца 0,.то значення P(R) показу€, як саме розпiзнаеться прийом пакета
даних мережею;2) коли бiт D встановлено на 1, то rrоле Р(R) застосовуеться
для наскрiзного розпiзнавання rrакета, тобто вiд одного КУД до iншого,

З бiтом D, який лорiвнюе l, стандарт Х.25 допускас наявнiсть однiеi з

функцiй транспортного рiвня: наскрiзний облiк iнформацii.
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а - бiт D встановленttй на 0, б - бiт D вс,гановлениti I{a l

Бim М iдентифiкуе зв'язану послiдовнiсть пакетiв, Ilередаваних через ме-

режу. Щей бiт допомагае мережi i куД зберiгати правильну iдентифiкацiю

блокiв даних, якщо мережа роздiляе цi блоки на KopoTLui пакети. Наприклад,

у в1,Iпадку, коли блок даних iз бази даних необхiдно передати деякiй КУД.

1_{ей бiт також дуже важливий. коли мережi взасмодiють одна з одною.

Комбiнацii пакетiв Mi D забезпечують двi категорiТ пакетiв - Д i В -у
мережах Х.25. Вони дають змоry куд i Дк,щ наволити послiдовнiсть не бiль-

шу, нiж на одиН пакет (рис. 5.7), а також дозволяють Mepeжi комбiнувати

пакети. Х.25 визначас повну послiдовнiсть пакетiв як одиничний пакет кате-

горii В, а Bci попереднi або насryпнi пакети - як категорii,4,
'пакет 

категорi'r' В також завершус зв'язану послiдовнiсть пакетiв. l навпаки,

пакети категорii l tредставJIяють зtlову вхiднi пакети, вони повиннi буги запов-

HeHi вiд м -'t i D - 0. Тiльки пакети лВ мояqпь мати бiт D, рiвний 1, для роз-

пiзнаваtтня наскрiзного (end to end) зв'язку. Пакети категорiТ l i безпосередньо

наступн{дi за штми пакет В мож)"ть комбiнратися мережею в один tIакет.

iомбiнування пакетiв доцiльне, коли пакети рiзнi за розмiрами i проходять

за одним маршрутом. або ж при взасмодiт рiзнrо< мереж. коли пiдмережi вико-

рисТоВУЮтЬпакетирiзнихрозмiрiв.ТомУеможливiстьпересилатипакеТИяк
логiчне цiле. Саме в TakID( випадках бiт М може використовуватися для керу-

вання лрийМальниМ КУ,Щ, тобто потiк пакетiв е зв'язаною послiдовнiстю.
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Рис. 5,8. Паке.ги каr.егорiй А l В у Х.25:

]

, - пакети моlкрь об'сднуватися наприкiнt{i пtlслiдовностi; б- пакети MolKpb об'сднуватися вбудь-якиii час

як установлено ранiше, метою бiтiв М i D е комбiнування пакетiв. На-лриклад, якщо поле данlж приймаJIьного КУД довше, нiя< передавальне по-
ле? то пакети, що становлять повну послiдовнiсть, можна комбiнувати за до-помогою мережi. Щоб проiлюструвати цю концепцir, ро"r.пr".йо потiк па-
KeTiB на рис. 5.8. Пакети I, 2, 3 i 4 зв'язанi: установленн я бiта Dy пакетах /,2 i J вказуе, що вони с пакетаN{и l. Пакет 4 нЬе>тtить оо пu*орП В, BiH завер-
шус формування послiдовностi лакетiв i даЬ змогу сформувати кЬмОiнацiю зних, Пакети 5, б i 7 наJIежать до iншоТ послiдовносii,^ nu*., Z (категорii В)
ви.користовуе бiт М, встанов,цений на 0 лля iденr,ифiкацii повноТ послiдовно-
cTi пакетiв.

Бim Q може бути застосований для того, щоб розпiзнати вiдмiнностi да-них_користувача (Q: 0) i керуючоТ iнформаrrii (9 : l).
Стандарт Х.25 використову€ методи керування потоками i концепцiю Bi-

Kolt, якi подiбнi до методiв i концепцiй HDLC, LдРВ, SDLC, а також до лi-
нiйlниХ протоколiв. Як зображеНо на рис. 5,8, пакеТ дu*"* 

"уйiuду€ 
два номе-

ри послiдовностi (посилки i прийому) ппя коорлинацiI'оrопу'пuп.тiв мiжкул i А_кщ. Схема розширенот нумерачii дае можливiсть застосовувати вполi найбiльший номер послiдовностi'- |27, використовуючи обчислення за
МоДУЛем l28. В iнтерфейсi кудАкД пакети даних знаходяться пiд роздiль-ним керуваНням дIя кожного напрямку, вони баз}тоться на санкцiях корис-
тувача у формi HoMepiB послiдовностi прийому абь ж керуючих пакетiв'.го-
ToBHjcTb до прийому', (гпр) i ''Не готовнiсть до прийому; (нгпр).
л Yo,y потрiбне керування потоками на канrLпьному i мережному рiвнях?оскiльки стандарт Х.25 об'еднуе багатьох корисryвачiв в один фiзичнийKaH;uI, видавання пакетiв НГПР на piBHi ланки даних регулюс потоки дляBcix логiчних каналiв, З'сдцаних у riпrцa.. Керування norbour" в мережах
Х.25 допускас бiльш вибiркове регулювання. Бlльше того, введення нумера-

11i 11слlлоВностеЙ у мережниХ iгriерфейсаХ додае ще один piBeHb облiку i,l,ilcMIlIcтb користуваJIы-IlJцьких ла1-Iрtх. Ilумераrliя tlакс.гill rla .t.pc.гt,tlMy pirltli
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вiдбуваетьсЯ так само, як i в станДартах другого рiвня нDLс/LдрВ. Номер

послiдовностi пакета змiнюеться циклiчно в дiапазонi вiд 0 до 7. Якщо вико-

ристовусться схема за модулем l28, то номер змiнюеться циклiчно в дiапа-

ioHi вiд 0 до \21. Потiк даних на рис. 5.7, органiзований з урахуванням бi-

та D, показуе, як номери посилання i прийому пос:Iiдовностей координують-

ся мiЖ собою. Як i HDLC, Lдрв i SDLC, стандарт Х.25 використовус BiKHa.

cTBopeHi схемою обчислень за модулем, для запобiгання переповненню па-

KeTiB. Хоча в стандартi Х.25 рекомендовано розмiр BiKHa, рiвний 2 для кож-

ного З напрямкiв потоку, в мережах застосов}.ються й iншi розмiри BiKoH.

Значення 2 обмежуе рух пакетiв, якi були не виконанi paHilrle, що зобов'язус

приймальнi куддкД швидше розпiзнавати пакети. Регламентований роз-
Mip BinoH також обмежус кiлькiсть пакетiв, що не одержали дозволу в мережi

для будь-якого моменry часу.

э: :9!:,F: ж_ж _ч.,. _ _, * -, ".. " - 

- 

-" " * 

-
Стандартом Х.25, виданим у 1984 р,, перелбачено додатковий

cepBic, який дае змогу забезпечити кiнцевих користувачiв дуже важливими

поЪоу.ur' та пiдвищити ефективнiсть роботи мережi в цiлому. Для надання

цих посJryг застосовуються спецiальнi елементи y пакетi запиту виклику.

Вони подiляються на: мiжнароднi; засоби КУЩ, установлеф МСЕ; засоби,

якi надаютЬся раннiмИ мережами даних загального користувача; засоби цi-

льових мереж даних загаJIьного користування.
забезпьчуеться можливiсть Кущ у буль-який момент вимагати засiб або

одержати сприйнятi АКЩ параметри засобiв. ,Щiалог кулАкД викону€ться

за допомогою пакетiв ресстрацiТ, при цьому r1акети визначаIоть, чи можна

погодитися зi значеннями rrиx параrчrетрiв.

OcHoBHi способи одержання додаткових послуг наведено нижче,

ро-tшuрення нумерацii пакеmiв дас змоry нумерувати послiдовностi за

модулем 8 (тобто номери вiд 0 до 7).

i4оduфiкацiя D-бimа призначена для КУ,Щ, розроблена ранiше, нiж вве-

дена В tЯВО р. процедура з D-бiтом. Щае змоry КУД здiйсrповати наскрiзне

(end to епd) розпiзнаваlIня пакетiв.' 
Повmорiа переdача покеmiв дае змоry КУ,Щ вимагати повторIrоI передачi

одного або декiлькох пакетiв даних вiд Акд. куД при цьому визначас номер

логiчного канаJIу i номер в заIIереченому пакетi. Потiм ДК,Щ мають знову

послати Bci пакети, починаючи вiд P(R) до того пакета, що мае бути посла-

lrий у момент виявлення. Така передача подiбна до одного з методiв, що ви-

корисl.оllу(,.t.t,ся зtit,tiйниМи протоколами на другому piBHi моделi ВВС.
' 
llult.y,icltttл a.rir)llrr-T пакаmiв i вttлtучеttttл Bu-tidttux пакепliв запобiгають

ll(),|.[)1lll.]1,1lIlIl(l trxi/lllttx tlltlce,l,itt у l(Y/l i trrrxi,lt tlt,lxi/t,ltttx ttitKc,l,itз з Дl(/(.



об.ltелсеttttя t|tупкцiй Ltoziчtttl?o kutrrt),ly тiльки передаванllям вихiдних вик-ликiв або тiльки передаванням приймальних викликiв застосовусться лише
J,ля окремих каналiв.

Несmапi)uрmпiспlь роз"uiрiв ttaKeпtiB з{, !лlовчttнIlям да€ змогу вибирати
розмiри пакетiв за умовчанням. Можуть використовуватися пакети реестра-uil длд узгодження розмiрiв пакетiв.

несmонdарпtнiспtь розмiрiв BikoH за умовчQtlнял| дозволя€ розширювати
розмiри BiKoH поза умовчуваним розмiром 2 для Bcix викликiв.

Прuзttачення IdlOcy lчpollycKHoi зiаmноспti за у,иовчtlltням да€ змогу ви-
бирати одllн з таких piBHiB пропускноi здатностi (бiтlс): 75, I50, з00,600,l 200,2 400,4 800, 9 600, l9 200, 48 000. Iншi piBHi маютi yr.bo*y"ur".".

YzoOu про парамеmрu KepyButlHrl tлопlоком застосовуrоться для розмiрiвBiKHa (P(R), P(S)) на ocHoBi виклику. КУ{ часто передбачае розмiри BiKHa iпакета Пiд .1дa установленНя виклlJку. {еякi мережi'потребують, щоб цi па-
раметри були однаковi для обох КУД.

yzoiu ttpo k,,lac ttpotlycklto[ зdаmttосmi призначенi для узгодження про-
пускноi' здатностi на ocHoBi виклIlку.

З u кр аmmя ?ру п ll кор u сmу в ач i в дозволя€ користувачаN.{ створюва'и групу
КУЩ, взасмодiя з якою обмежена. Забезпечусться TaeMHicTb (безпека в мере-
}ках загiLльного призначення). Закрr,r,п,я групи мас режими досryпу тiльклr навхiд або тiльки на вихiд iз групи. Звичайо с,ганцiя, що викликас, визначае
необхiдну групу користувачiв у спецiально видiлених лолях пакета запиry на
виклик. Якщо така станцiя не с*абонентом групи, виклик вiдхиляеться мережею.

щвосmороltttя замкпенiсmь zрупа корuсmувачiв мае Taki ж осоdливостi,
ttlo i.тимчасовiсть груп абонентiв' проте дозволя€ вводити обмеження досту-пу мiж парами замкнених груп КУ{.

lЦвudкuГt Buld,Itt*, tlрuйом цtвulкоzо Bu'jlll'y (лив. виrrlе), обiz вumрапl,
пlluГло,м обizу вumрапl даю'ь змогу Bci вlJтрати пакетноi мережi зробити
обов'язком прийплального Кущ. Використовуються з uiрrуальними виклика-
ми i швидкою вибiркою. l{i способи подiбнi до оплати.u'pu*y"on абонента,
що викликасться телефонними засобами.

запобizанttя л,окальнu"ц ваmраmам дозволя€ Дкff запобiгти встановлен-
ню викликiв, за якi КУД, що при€днуеться, змушене сплачувати. Наприклад,КУ! може не сприймати поверI{ених витрат Bi! ycix КУД, йо 

"rn,r"nurorr.".. .IDенmuфtiкацiя корuсmувсьльttu.цькоi ,uерелrci np"."u"."u дrя надання КУЩ
iнформачiТ лпя АКЩ про витра'и Hu з"'"зок, таемну i органiзачiйну iнформа-
цiю за викликом. Якцо iдентифiкацiя HeпpaBllJtbнa, виlO1ик скасовусться.

Ittфорiлtацiлt tlpo вuлпраmи одержання такоТ iнформацiТ даЁ змогу АКЩ
надати КУ[ iнформацiю щодо пакетного сеансу.

в uб ф з орес.mрован чх прuв аmнuх о перацiйrtuх з uсо бiв (RроА), завдяки
якому Ку.щ, що виклика€. може визначити одне або бiльrле зареестрованих
приватних операцiйних агентств (Rрод) дтя роботи з пакетним aau"aor,
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ГруповевidсmелсуванняДаезМогуроЗПоДiлитивхiДнiвикликизанеоб-
хiднимИ угрупованнями iнтерфейсiв КУЩ/АКЩ, а користувачам вибирати

uбо *"о*""у портiв на фронтальному процесорi чи комп'ютерi, або рiзнi

фронтальнi lrроцесори чи комп'ютери на станцiт користувача, ,щуже зручно

лп" ор.uriauцiй a uaпr*rми обчислюваJIьними потужностями, якi потребу-

ють гнучкостi в KepyBaHHi ресурсами,
перенаправлення But luky, пакети перенаправляються в тих випадках,

*on" цiп"о"a Ку,Щ вийшло з ладу, зайняте або саме вимагас перенаправлення

виклику. З'явилася можливiсть перенаправити виклики дублюючому куд,
яке може забезпечити важливу функцiю вирiшення проблем i усуненгtя не-

поладок iзольовано вiд кiнцевого користувача,

МоduфiкацiявказiвокudреслiнiЙ,u4овutLluкшюmЬс'lсУПроВоДжУстЬся
iнформачiею про причини змiни адреси, У випадках, коли виклик перенап-

pu"n."o, КУЩ, що викJIикае, iнформусться про.причинч вlлмlнl,ос,гi адреси

b"*nr*y в пакетах з'еднання виклику або вказiвки очиlцеt{ня вlд адреси в

пакетi запиry на викJIик, llосланому КУЩ, що викликасться,

Вказiвка перен(rправлення вuILглuку, коли викJIик перенаправJIено, про цю

подiю iнформу€ться аJIьтернативний КУ[, а також йому повiломляеться при-

чина перенаrrравленнЯ й адреса першочергово викJLtканого КУ.Г{,

BXiOHe з'сdнання
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Рис.5.9.УстановленrrяЗ'СДнанняХ.25(АкД*-вiДмовавiДз'сднання,ЩонадхоДиТЬ'
на користь мiсцевого)
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вказiвка часу mранзцmноi заmрамкч i йоzо вuбiркu дозволяс Кущ виб-
рати час транзитноi затримки при передаваннi пакета через мережу. Спосiб
цiнний для кiнцевого користувача тим, що надас деякi можливостi *ъруuuпr"
часом реакцiТ мережi.

Bci розглянутi способи здiйснюються за допомогою спецiальних полiв v
керуючих пакетах мереж Х,25.

Встановлення з'сднання в Х.25 показано на рис. 5.9.
Стани пари куд-АкД наведено в овалах. Стрiлками показано HoBi стани,

в якi переходять устаткування i апараryра пiсля видачi пакета вiдповiдного
типу (пристрiй, що видас пакет, зазначено в кiнцi стрiлки). За нормаrrьних
умов система перебувас в cTaHi готовностi (стан 1). КУ,Щ, що вида€ запит на
з'сднання, переходить у стан 2, тобто стан очiкувано КVД. Пiсля одержан-
ня пакета пристрiй з'сднання по командi вiд дкд, Ку,щ переходить у стан 4(передавання даних). Аналогiчно АКЩ пiсля одержання запиту на вхiдне
з сднанtlя з буль-якоi'точки мережi видас пакет вхiдни* a'aд"uп, i перехо-
ДИТь у стан З (очiкування Акд). Система переходить у стан 4 (передавання
даних), коли АК.Щ видас у вiдповiдь пакет прийняrr" r'iдruп"".

{iаграми cTaHiB (i лроцедури, якi вони описують) повиннi бчти пов-ними i враховувати буль-якi можливостi, Тому передбачено оооurпоu"И
стан 5 (зiткнення з'еднань). Ileli стан враховуе можливiсть спiльноi появивхiдного з'еднання i мiсцевого запи'у nu a;aдrаппя, застосовуваних од-
ночасно АК.Щ, причсrму обидва цi з'сднання вимагають один i той же ло-гiчний канал. Процедура, прийнята для цього випадку, забезпечус вiдхи-
лення вхiдного з'еднання на користь мiсцевого.

Контрольнi запитання

l. Перерахувати ocHoBHi функцiт, якi забезпечус с.гандарт Х.25.
2. Назвати чотири механiзми лля створення i пiлтримки комунiкацiй Х.25.
З. Персрахувати типи пакегiв. що ualjno"narTb ocHoBHr режими Х.25,
4, [Iояснити, д]я чого використовуються ocHoBHi пOJIя заголовка пакета.
5. Якr функцii виконують засоби мерея< Х.25?
6, Якi piBHi оемирiвневоТ моделi ВВС реqлiзус Х.25?
7. Станларт Х 25 - це протокол чи iнтЬрфеИЬ?
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Роздiл 6. СИСТЕМА ОБРОБЛЕННЯ ПОВlДОМЛЕНЬ

Спuсок скорочень

АК - агент користувача
АПП - агент передавання повiдомлень
ВВС - взаемодiя вiдкритих систем
ЕОД - електронний обмiн даними
ЕП - електронна пошта
ЕПК. електронне передавання коштiв
пФп - переприймання факсимiльних повiдомлень
СКП - система керування повiдомленнями

6.,t. APX|TEKTyPA систЕми оБроБлЕння повlдомлЕнь

Мiжнародна спiлка електрозв'язку розробила мережну службу

система керування (оброблення) повiдомленнями, яка опису€ться групою

стандар,гiв, н;lзваних Р екоменd ацiею Х, 400.

завданнями системи Скп с пiдготовка, збереження, копiювання, переда-

вання та видача адресатам найрiзноманiтнiших повiдомлень. Корttстувач

системи може не тiльки сформувати повiдомлення, але й визнач[lти варiанти

його доставле!Iня? установити прiоритети та piBHi захисry iнформацiТ, Про

доставлення повiдомлень користувач одержу€ пiдтвердження,
найважливiшими особливостями служби Скп е мiжабонентський обмiн

данимИ та нез€lлежнiсть ir' вiд географiчного розташування користувачiв.

характерна особливiсть обмiну полягас в тому, що абонентами € не системи

i тЁрмiнали, а KoHKpeTHi корисryвачi, кожен з яких мас особистий iдентифi-

катор (пароЛь). Абонентами можуть бути Й прикладнi процеси,

6.2. структурА ЕлЕктронноi пошти

мiж вiдправниками й одержlъачами повlдомлень розташовуються
поштовi вiддiлення, якi мають електроннi поштовi скриньки - нагромаджу-

вачi обсягУ пам'ятi, видiленi користувачам. Тут збираються повiдомлентtя,

що вибираються користувачами в зрlчний для них час. Незатlежнiсть вiд

географiчного розтапIуванIUI дас змогу споживачам одержувати направле}rу

Тм *ЬрЁспоНденцiЮ в тих точках мережi. де вони перебувають. Корисryвачi

можуть використовувати як стацiонарнi, так i переноснi термiна,rи,

можливi ворiанmu заzаллrноi сmрукmурu елекmронно'i пошmu показанl

на рис. 6.1, де a"'"a*, мiж поштовими вiддiленrrями та користувачами зобра-
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Корчсmувач

Рис. 6.1. Елек,гроllна поIIIта:
а-бе:зltоulтовихвi;lдiлеllь; б-зо.lutимпоштовимвiлli;tснltям; а-здекiлысомапоштовими
вiдliлелtнями

женi штриховими лiнiями. За першим, досить простим BapiaHToM
(рис. 6.1, r.r), користувачi передають кореспонДенцiю бЁзпосередньо один
одному. Проте перший BapiaHT мас той недолiк, що електронпu unupurypu
двох чи бiльше користувачiв, мiж якими передаеться iнформацiя, мае бути
весь час BBiMKHeHa, тобто леребувати в робочому cTa'i. Н; практицi здiйсни-
ти це неможливо, тому що бiльшiсть абонентських систем, особливо побу-
лованих на базi персональних комп'ютерiв, активнi в мережi лише протягом
певного часу, Через це структура, зображена на рис. 6.1, а, в apxiTeKTypi сис-
теми оброблення повiдомлень не використовуеться.

Рекомендацiя Х.400 встановлюе взаемодiю користувачiв лише через &?ек-
mpoHtti пошmовi вilDLrення, функцii яких подiбнi дь роботи звичайних по-
tптових вiддiлень. У простих iнформацiйних мережах, об'еднаних невели-
кою кiлькiстю абонентських систем, створюеться одне поштове вiддiлення
(рис. 6.\, Ф, а у великих мережах функцiЬнуе декiлька поштових вiддiлень
(рис.6.1, с).
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Рис. 6.2. Структура elreKTpoHHoI ttошти

струкryра електронноI пошти в TepMiHax сисlемlI обрсlблснrlя повiдом-

n."o iЁ.*о*ендацiя х.400) зображена на рис. 6.2. Тут ttошl,говi вiддiлення

називаються агентами передавання повiдомлень, з якими користувачi взас-

модiють через агентiu *op""ry"uuiB. обидва агенти с (tуrrкцiонzuIьними бло-

ками, якi виконують певнi завдання.

лzенmа пiреOавання повidомлень реалiзуrоть мtlо)I(ину функчiй,

пов'язаних з обробленням повiдомлень, - адресаuit,rо. pccc,r рацiсю, копiю-

ванням, знищенtшм, пересиланням та iE. вони довiльllо з,сднуються один з

одним, забезпечуючи промiжне збереження та персдаванtlя повiдомлень. ,Що

агента передавання повiдомлень присднусться одl!ll ,rи лекiлька агентiв ко-

рисryвача або не присднусться жоден з них. В останньому випадку агент

пaр"дu"ur", повiдомлень € лише промiжним (переломним) поштовим вiллi-

ленням.
лzеttm корuсmувачо забезпечус для користувача мiсцевий cepBic, куди

входять введення, релагування, приймання та копiювання повiдомлень, Тут

же зберiгаються повiдомлення, доставленi користувачевi,

Функцiональниri блок "дгент корисryвача" може бути реалiзований

трьома способами:

розмiщуватися в тiй самiй електроннiй машинi, що й агент передаванIu|

повiдомлень
роЗМiЩУВатисячасТкоВовокремiймашинi,аЧасТкоВоВМашинl'ДероЗ-

ташовуеться агент передавання повiдомлень;
перебувати в окремiй електроннiй машинi,

МЁр"*ru служба СКП охоплюе прul{Jлаdнuй, преЛсmавнuцькuй i сеансо-

вай piBHi, структуру яких показано на рис,6,3, Вiдповiдно до цього, СКП

""nopr"ro"y. 
ЪuоТ-форrи подання iнформацii i мае cBoi методи органiзацii

".un"iu 
взаЪмодiт .,рr*uд"r,. процесiв. слираеться скп на стандартний

трансгIортний протокол ВВС.
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Счсmема А Счсmема Б

Рис. 6.4. Точки прикладення протоколiв та iнтерфейсу

Протокол Р2 ВСТOНОВЛюс взаемодiю агентiв користувачiв, якi передають по-
вiдом.rення один одному. Протокол Р1 описус передавztння повiдъмлень мiя<
агентами передавання повiдомлень (поштовими вiддiленнmrи). KpiM того, СКП
визнаLIа€ iнтерфейс Рз взаемодii агента користувача й агента передавання повi-
домлень. Ilей iнтерфейс виконус операцii (рис. 6.4) передавання llовiдомлень
поштовим вiддiленням, збереження ik там i одержання агенто[4 кориоryвача.

ЗагальнУ модель взасмодiТ функчiона,тьних блокiв Системи оброблення
повiдомлень Х.400 показано на рис. 6.5. Тут зображено три системи, в яких
працюють агенти передавання ловiдомлень. lBi системи зв'язанi з агентами
користувачiв. Взаемодiя цих блокiв обумовлrоеться двома протоколами Р1,
Р2 та iнтерфейсом Рз (див. рис. 6.3).

Модель перелбачас. шо повiдомлення створю€ться агентом корисryвача i

направляеться найближчому агентовi передавання повiдомлень. [IoTiM по-
вiдомлення передасться агентовi передавання повiдомлень алресата. Пiсля
цього воно вручасться адресату .агентовi користувача. Кожне повiдомлення

11в

PiBeHb 7

PiBHi 1-6

Апп1
Pt дпп2 Pl Аппз

Счсmема 1 Счсmема 2 Счсmема З

Фiзччнi засобч зеdнання

Рис. б.5. Структура системи оброблення повiдомлень

складаеться з тiла (файла) i заголовка. Тiло мiстить передану iнформачiю. а

заголовоК анатtогiчниЙ заголовку звиLIайного установчого документа,

Вudа cepBicy, якi виконуе система керування повiдомленнями на piBHi

Ilересилання повiдомлень:

редаryвання повlдомлень,
доставлен}ш адресату повiдомлення в заздzulегiдь зазначений вiлправни-

ком час;

ресстрачiя часу надання повiдомленrrя користувачевl й одержання иого

адресатом;
оповiщення про доставлення або

cTBopeHHrl копiй повiдомлень:
недоставлення пов lдомлення;

передавання повiдомлень за перелlком адрес;

забезпечення захисту i конфiденцiйностi змiсry повiдомлень;

iнформуванняпрозмiнУаДресабонеЕтiВтаПояВуновихабонентiв;
ведення довiдrпдкiв абонЬнтiв (1xHi поштовi вiддiлеrrня, iMeHa корисryвачiв).

повiдомленм. передане вiд одного корисryвача до iншого. зазвичай скJlада-

('l,ься З простогО тексту. Проте струКryра Х.400 забезпеlrус робоry з будь-яким

llабороМ двiйковиХ символiв. Ще лае змоry переДавати графiку, математичнi

llрограмИ та MoBHr повцомлеш{r{ (мовний монолог), KpiM чього, у системi керу-

вання повiдомленtlями використовуеться стандартний формат документiв елек-

,|,ронного обмiну даними. I-{e уможливлюс забезпечеIlнrI в межtlх Х.400 переда-

llання док}ментЬ мiЖ будь-якимИ прикJlадними цроцесами,

6.3. послуги, одЕржувАнl корисryвАчЕм

OcHoBHi гIосJIуги, одержуванi користувачем у Системi оброблення

ll()вiдомлень Х.400, TaKi:

слектронна пошта ЕП (E-Mail );

слектронний обмiн даними ЕОЩ (EDI);

сJIектронне передаванIUI коштiв ЕПК (ЕFТ);

,,"рефиймання факсимiльних повiдомлень ПФп (MS-FAX),
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Jl],

Електронна пошта, порiвняно з iншими послугами, користуеться найбiль-
шим попитом як в YKpaTHi, так i в усьому cBiTi.

Сучасноtо аrcкmропноло поtцm'ю ЕП (E-MaiQ, яка вiдповiдас рекомендацi-
ям Мiжнародноi спiлки електрозв'язку серiй F i х.400, вважають систему обмiну
повiдомленнями Й оброблення [х, яка являе собою сукупнiсть поштових
скриньок, програмних засобiв оброблення, збереження й передавання повiдом-
лень, а також термiналiв (наприклад, ПЕом) дrя пiдготовки та введення повi-
домлень, Користувачi ЕП мотtуть вести мiжперсональний обмiн повiдом-
леннями, розсилати повiдомлення за однiсю адресою або за перелiком адрес,
тобто за списками розсилання СР, запрошувати (затребувати) своi повiдомлентtя
з поштоtsих скриньок (якi пiдлягаrоть передаванню або прийчrанню), корисry-
ватися дошкою бюлетенiв, органiзовувати телеконференцiт та виконувати багато
iнших функцiй оброблення повiдомлень (електронних документiв).

СttуlкбО елекmропнОzо об"uiнУ dанu.цu Еод (ЕDD признача€ться для
мiя<комп'ютерного обмiну дiловими, комерцiйними та фiнансовими елект-
ронним и документами (замовленнями, платiжними iнструкцiями, контракт-
ними пролозицiями. накладними. квитанltiями тошо). Служба набула tширо-
кого розвитку за корлоном пiсля прийняття i впровадження в практику в
l988 р. по лiнii ооН Мiжнародного стандарту EDIFACT (електронний обмiн
даними для адмiнiстраrrii, торгiвлi й транспорту), Пiсля прийняття на почат-
ку l99 l р. Мiяtнародного стандарту Х.435 (iз cepiТ Рекомендацii Х.400), роз-
робленого з урахуванням бiлыlr paHHix стандартiв EDIFACT, LNTDI i
ANSIX, слуя<ба ЕОЩ почала органiзовуватися в основному за кордоном на
базi стандартних технiчних i програмних засобiв системи Х.400.

За значущiс,гю служба ЕОЩ с другою пiсля с,ryжби ЕП. Вона, як i ЕП, вiд-
значасться високою економiчною ефективнiстю порiвняно з методами оброб-
лення традиitiйнот паперовоi документацiт та пересилання lf звичайною пош-
тою. Наприlотад, застосування служби ЕО[ в автомобiльнiй промисловостi
США оцiнюсться бiльш як у 200 доларiв за один виготовлений автомобiль.

, В ykpaТHi така служба також може широко застосовуватись. iт корисryва-
чам.и можуть бути адмiнiстратори, торговi агенти, транспортнi сrryжбовцi,
банкiвськi спецiалiсти, економiсти, бухгалтери та iH.

Слуэtсба епекmронноzо переDавання кошmiв ЕПК (EFT) призначена для
передавання фiнансових (кредитних, платiжни:t та iH.) документiв мiж клiсн-
тами й банками, мiж банками й iншими фiнансовими та комерцiйними органi-
зацiями, За кордоном ця служба реалiзуеться в багатьох системах Х.400
(XMS-400 у США, AXESS-400 у Францii тощо). При цьому забезпечусться
взаемодiя ЕПК з Мiжнародною мережею обмiну фiнансовою iнформацiсю
SWIFT, Служба використовуе численнi стандарти, прийнятi в рамках
Мiжнародноi органiзацii зi стандартизацii. L{i стандарти регламентують
позначення ваJlют i фiнансових операчiй, форми та струкryри гlлатiжних
документiв, фiзичнi розмiри й електроннi параметри кредитних карток.
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Слryжба ЕПК широко використовусться в цивiлiзованих KpaiHax. Щоцiль-

** ,unb* створецFlя iT в YKpaiHi (на базi системи х,400), Корисryвачами сJtуж-

би можуть бути насамперел банки й численнi фiнансовi та комерцiйнi органi-

зацii. Вибираючи iмпортнi апаратно-програмнi комплекси для створення

нацiональноi системи х.+оо, слi! враховувати вимогу до можливостi органi-

зацii служби ЕПК на базi цiсi системи.

Слу.жбуперепрuйманняфаксuлtiльнuхповidо'цленьПФП(МS-Fлп
(накопичення з HacTytIHr* пЪр"дu"uнням) за свосю вагомiстю, ефектив-

nirr*o .гu масовiстю можна псlрiвняти з електронною поштою, беручи до

уваги надання користувачам майже тих самих послуг, Багато закордон-

них фiрм реалiзують if у виглялi окремот системи. яка вiлрiзнясться вiд

.""r"*Х.+ОО 1наприклад, системи Global Fах фiрми Sprint), Проте деякi

фiрми (наприклад, Incotel у США) реалiзують службу ПФП з максималь-

ним використанняМ можливостей системи х.400. I\e озгtачас, що на базi

апаратно-програмних комплексiв системи Х.400 можrrа зi значно менши-

ми витратаМII створитИ службУ ПФП. Щанi обставини с.ltiл враховувати,

""бираьчи 
iмпортнi технiчнi й програмнi засоби для створення нацiональ-

ноТ системи Х.400.

я.т:рg}glзl:зll*
l. Якi завданнЯ служби Система корування повiдомлеt-tнями'l

2.ЯкiфункчiТВиконуюТЬаГенТПереДаВанняповiДомлс+lьiаI.еrl'гкоlll,tс'гувача?
3. Якi piBHi семирiвневоi моделi ВВС ремiзус служба CKII'1

4. Якi види cepBicy виконус служба СКП?
5. Якi послуги нада€ корисryвачам система Х,400?

Список рекомендованоi лiтераryри

|, Берпсекас,Щ., Галлаzер Р. Сети передачи данных, - М,: Мир, 1989, - 544 с,

2, Ilроектирование и технлIческая эксплуатация сетейr передачи данных дискретных сооб-

щениЙ/М.Арипов,Г.Захаров,С.Ма,.lиновский,Г.Яrrовский._М.:Радиоисвязь,l988._360с.
З. Якубаiпu" Э, l. Or*po,r"tB информацrлонные сети, - М,: Радио и связь, 199l, - 208 с,



Роздiл 7. мЕРЕжНА APxlTEKryPA сЙсТЕМ

Спасок скорочепл)

Fl.FMD - Function Interpreters fог Function Management Data * протоколи
рiвня подання iнфовплацii

LU - Logical Unit - логiчний елемент, через який абонент ма€ доступ умер€х{у
NAU - NеМоrk Addresalrie Unit - адресований елемент мережips - presentation services - служба. подання даних, яка виконуе редаry-вання та перетворення даних з однiсi форми в iншу
PU - Physical Unit - фiзичний елемснт
SlD Session Identifieг - iдентrrфiкатор ceciT
SNA * System Network Architectr-rгe - J\4epe}Kнa apxiTeKTypa систем
sscp - service switching and Сопtrоl-роiпt - пункт керування системними

службами,tсs 
Transmission convergence sutэlауеr - протокол керрання передачею

всмТ - вiдкритi системи мереж}iого телео,броблення

7.1. зАгАльнl положЕ,ння

т.. _ Мережна apxiTeKrypa систем SNA розроблена фiрмою IBM.
Ii розробники керувалися концепцiсю загальноТ комунiкабел"ноЬтi, згiдно з
якою apxiTeKTypa мае передбачати можливiсть органiзаrriТ зв'язку мiж будь-
якIll\|It елемен гами обчислювальноi' мережi. SNA становиr, прuппuл apxiTeK-
тури зв'язку в розподiленiй системi * архiтектури, до якот входять не лише
ния<нi, але й BepxHi функцiонапьнi piBHi програмного забезпечення.

Зазначттьцо, що п4ережцу apxiTeKrypy сисТеI\d розроблено значно ранiше,нiж apxiTeKrypy взаемолiТ вiдкритих сиЪт., (BBCj, ,urpono"o"u"y Мiжнарод-
ною органiзацiсю зi стандартизацii. SNA вперше реалiзована пiд час ство-
рення глобальнот обчислювальноi п,rерея<i у Сшд. ii передбачалося викорис-
товуtsати для однорiдних обчислювальних мереж, у яких застосовуеться од-
нотипне устаткування (наприклад, ф,iрми lBM),

мережна apxiTekTypa систем регламенту€ набiр функчiй передавання да-них, розподiлених у всiй мережi, та визначас формаТи й протоколи, якi
зв'язуiоть цi розподiленi функцii мiж собою, MeTi сiворення SNA поляга€ в
досягненнi надiйного передавання даних мiж .,роrрuйur", операторами й
пристроями пам'ятi, розташованими в будь-якОмУ ггl,нктi мережi.

Мерех<а передавання даних у межrж SNA характеризу€ться прозорiстю до-
сить висOкого ступеюI. В нiй допускасться будь-яка послiдовнiсть бiтiв. KiH-
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цевi абоненти можуть не звертати уваги на топологiю мережi, вибiр маршруry

й використовуванIо( засобiв зв'язку. Характеристики кiнцевих абонентiв мо-

жуть бути рiзноп,rанiтними й змirтюваними. Проте мережа повинна маскувати

TaKi характеристики (наприклад, особливостi пристроТв i використовуване ни-

ми код}ъанНя даних), якi не cyTTcBi дця iншого абонента. Що складу мережi

мають входити засоби, шо забезпечують достовiрнiсть ланих. вiдновлення

працездатностi у разi перебоiъ i вiдмов, конфiденцiйнiсть даних, керування

потоком даних на всьому шлrtху вiд одного кiнцевого абоttента до iншого. ви-

користання форматiв даних, специфiчних для конкретного абонента.

,Щля опису мережнот архiтекryри систем використовуються TaKi шiсть по-

нять: адресованi елементи мережi; cecii; функчiональнi piBrli; tPopMaTlI даних
i протоколи; пiдмножини функuiй; областi керування.

7,2. AдPEcoBAHl ЕлЕмЕнти мЕрЕжl

розроблюванi системи повиннi мати велику рiзноманiтнiсть вуз-

лiв i розподiлених функцiй. Ще обупrовлюе потребу в cTBopeHtli архiтектури.

po,tpaxoBaHoT на загальну комунiкабельнiсть програм. ollepaTopiB i пристроiв

пам'ятi.
Зага,tьна комунiкабеЛьнiсть може бути сформУJlьоваIlа в TepMiHax обмiну

iнформачiсrо мiж деякими елементами з присвосними Тм рiзнимлt кодами. якi

безпосередньо адресованi в мережу. У межах SNA вони називаються aipeco-
ванuмu елеменmа,цu лtерелtсi It'4U. Кожен NдU можна пода1и як деякий
локальний елемент мережi SNД, що використовус один або бiльше портiв

для передавання даних через мережу. NДU - це.Llостатньою мiрою фiксована
складова мережi. В ньому використовуеться набiр функцiй, який забезпечус

присднання до одного або декiлькох портiв мережi SNA.
Зовнiшнiй piBeHb кожного NдU називаеться с.пуэюбою NАU, а зовнiшнiй

компонент служби Nдu на межi з кiнцевим абонентом - аdлtiнiсmраmором.

слупсб NдL/, який с межею мережi SNд. Кожен NдU мас аdресу rз мереэtсi.

Адреса використову€ться всерединi мережi для визначення маршруry пере-

дu"ur"" повiдомлень мiж Nдu. Вона може бути змiнена за рiшенням адмiнi-
стратора мережi без будь-якого впливу на роботу кiнцевого абонента,

КожеН NдU мае певне ,i'я в ,мереэlсi. У деякиХ BapiaHTax мережi перед-

бачено можливiсть змiни iMeH, що е зручним способом iдентифiкаuiт абонен-

TiB. Мережнi адреси можуть змiнюватися без змiни iп.reH, проте вiдповiднiсть
iMeHi й адреси мас бути вiдома мережним службам.

рiзнi мережнi абоненти, якi належать до одного Nдu, можуть викорис-

товуватИ рiзноманiтНi iMeHa. I_{i iMeHa не обов'язково повиннi бути вiдомi

даному Nдu, але вiдповiднiсть iх адресi мае бути вiдома мережним
службам. дбонент NДU, який видае запит на з'€днання в мережi, повинен
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знати (або йому мае бути повiдомлене) мережне iм'я (чи закодоване
альтернативне iм'я), що вiдповiда€ тому NAU, до якого здiйснюсться
доступ.

така трирiвнева структура, що складасться з ;tльтернативних iMeH, мереж-
них iMeH i мережних адрес, з успiхом забезпечус."оболу вибору. Координа-
цiя мiж дiлянками мережi проводиться за допомогою мережцих iMeH, а ме-
режнi iMeHa змiнюються нез.iлежно вiд змiни конфiгурацii.

У системi SNA визначено три типи NAU.
l, Пункm керування сuсmе,ина.иu сttуэtсбама,ý,SCP - це спецiалiзований

NAU, що використовусться для керування мережею. Мережа може мати
один або бiльше пунктiв керування; кожен SSCP керуе частиною (дiлянкою)
мережi, До функцiй sscp входять: керування зростанням кiлькостi абонентiв
системи, участЬ у встановленнi канонiчного з'еднання мiж iншими NAU, а в
разi потреби - у вiдновленнi працездатностi й технiчного обслуговування.
BiH також забезпечус встановлення iнтерфейсу зi службами on"puropu r.p"-
жi для даноi дiлянки.

2. Лоziчttuй елеменm LIJ - це NAU, цо створюс "BiKHa'', або порти,
,rерез якi абонент ма€ доступ до мережi sNд. Пункт керування sscp ] це
також порт, за допомогою якого кiнцевий абонент обслуговуеться при
встановленнi логiчного з'сднання Mix< LU, якi можуть пiдтримувати пе-
редавання даних мiж кiнцевими абонентами (або Lu) через редагування
або перетворення запитiв, об'еднання запитiв у групи, *op".y"unrr" aurrr-
TiB з вiдповiдями або встановлення iнших зв'язкiв iз с"редо"rщем кiнце-
вого абонента.

З, Фiзuчнuй елеJпепm PIJ - це NAU, що дiе разом iз SSCP при адмiнiст-
ративному KepyBaHHi конфiгурачiею мережi SNA, Кожен вузол, введений в
область керування будь-якого SSCP, мае принаймнi один PU.

Фiзичний елемент являе собою апаратуру, призначену для реаrriзацii в
ланому вузлi функцiй, пов'язаних iз керуванням конфiгурацiею. Пункт керу-
вання sscp i елемент pu разом керують конфiгурацiсю мережi та ресурсами
транспортування даних, а також наданими вузлами в областi керування, яка
обслуговуеться даним SSCP.

7.з. cEcli

Щва адмiнiстратори служб NAU (кожен у межах служб свого NAU)
взасмодiють один з одним за допомогою набору фtуttкцiй, lцо назuваеmься
сесiею. Функцii cecii визначають логiчне з'еднання мiж двома NAU. Одна
сесiя icHye для кожноI пари NAU, проте кожеЕ NAU може пiдтримувати
декiлька сесiй, кожна з якрж зв'язана з окремим, вiдповiдцим iй NAU. отже,
NAU забезпечуе декiлька портiв доступу до внутрiшнiх piBHiB мережi SNA.
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метою cecii с забезпеченrrя загальноi комунiкацii мiж кiнцевими абонен-

тами за допомогою служб NAU. Кожен NAU може обслуговувати одну чи

декiлька програм, одrо.о чи декiлькох операторiв за гryльтами або комбiна-

цiю прогрiм i операторiв, NдU (простий або складний) е об'сктом, адресо-

"urn"* 
будь-"*и* iншим NДU у межах SNд. Певний фiзичний пристрiй або

вузол може мiстити декiлька NAU.
мережа sNд обслуговуе кiнцевих абонентiв, якi,с зовнiшнiми стосовно

,"p.*i. ,Щля досягнення цього мережа виконус функrдiТ, якi с внутрiшнiми

.ro.o"no самоТ мережi. IJi функцiI пов'язанi з керуванням мережею i дrrя

iхньоi реалiзачiT потрiбна наявнiсть засобiв зв'язку. oTrkc, дrrя виконання

функчiii мережi та для функцiонування кiнцевих абонеllтiв гrотрiбнi адресо-

BaHi елементи мережi.
Сесiя - це muлrчасове лоziчне з'еDнання MiHt еле.uаtrпtuмLl NдU iля об-

лtiну повidо,лlленняl|tu вiдповiдно до основних правил, узl,олжених для тако-

.о обrirу. Щi ocHoBHi правила зазначенi в наборi функчiй мережi SNA, гtри-

значених дrIя використання в данiй ceciT. OcHoBHi правllJIа с,госуIоться таких

функuiй, як пiдтримання оптимаJIьного темгry передаванt,lя даних (щоб уник-

,,уr" n.p"nor"."*rя буферiв cecii), вiдrrовлення працезлатtlосгi на piBHi ceciT,

ouiny"u"n" вiдповiдеЙ,-групуванt{я запитiв i вiдповiдей ,га пере'ворення фор-

MaTib даних. Кожна сесiя служить для з'еднання слуiкб NAU, Виконання

сесiI аналогiчне лiалогу мiж двома суб'сктами. якi MolKylb розумiти один

одного. Один З уrасникiв дiалогу може припинити бесiду i розпочати розмо-

ву з кимось iншим.
Itрикладом мо)I€ бути також робота службовця баrrку, який iнiцiюе сесlю

з прикладною програмою для оброблення даних l]ового рахунку. Службо-

вечь обробляе послiдовнiсть транзакцiй для нового рахунку протягом досить

"p"u-ro.o 
промiжку часу. потiм BiH може закiн.tити цю сесiю й iнiцiювати

нову, пов'язuпу, пuпрrппад, з лозикою або вкладеttням капiталу, ,Щруга сесiя

*о",. 
"ппuдuтись 

iз cepii транзакцiй, З позицiТ архiтектури, сесiя - це набiр

функuiй SNД, викори.rоrуru""* лля пiптриманIlя вза€модiТ мiж двома адмi-

нiстраторами служб NAU.
Сесiя смаdцOпься з dBox напiвсесй i кожна напiвсесiя opicHToBaHa на ко-

рист}ъача набором функцiй, реалiзованшt у мiсцi перебуъання :д"ч:о , у",1,_-

никiв взасмодii. Це проirпостровано на рис,7,1, де trоказано двl сес11, кожна з

яких з'едну€ д"о* uдri"i.траiорiв сrryжб NДU i складаеться з двох напiвсесiй,

пара напiвсесiй забезпечуi сrryжби передаван}lя данlоt вiд одного кiнцевого

абонента до iншого, якi можуiь бути використанi кiнцевими абонентами або

адмiнiстраторами с.гryжб NДU. Отже, пара напiвсесiй - це пара з'еднаних пор-

TiB. Сесiя однозначно iдентифiкуеться парою адрес у мережi дтя елементiв

NAU, зайнятих у сесii. I_\я пара (наприклад, cecii 1 i 3 нарис,7,1) назlваеться

iлентифiкатором cecii sID, який може бути використаний також. дrя вк;tзуван-

ня на Bci рiзноманiтнi елементи, що с скJIадовими частинами cecll,
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Мережа SNД

Мережа SNA забезпечу€ l!аборч розttоDLлепах слу}rcб, якi обсttуzовуtоmь
Diu.,lozu "wi:ис парамu ttбоненmiв, Вiдзначимо розбiжностi мiж двома видами
служб - службою перелавання даних i слул<бою кiнцевих абонентiв.

Сlулсбu переdавання daHux забезпечують проходження повiдомлень за
маршрутом вiд джерела до одержувача i виконують Taki функчii', як керу-
вання канаJIами передавання даних мiж вузлами i вибiр маршруту для повi-
домлення в кожному вузлi. I_{e означа€, що кожне повiдомлення мас переда-
ватися правильно обраним kaHaJIoM передавання даних або налходити на
Ilравильно обрану напiвсесjю у вузлi одержувача повiдомленrrя. Служби пере-
давання даних розподiленi мiж сусiднiми вузJIами, а функцiональна взаемо-
дiя здiйснюеться мiж процесами в сусiднiх вузлах. I_{i слlжби застосов}тоться
для обслуговування Bcix абонентiв, якi можуть спiльно використовувати
певний канаJI передавання даних або маршрут.

слуэюбu кiнцевuх абоненmiв призначенi дlя обслутов}ъання потреб джерелай олержувача данr{Х iрозполiленi мiж вlзлом. ле розмiщен. *"pbno ланих. i
вузлом, де розмiщений i'хнiй одержувач.

С два типи служб кiнцевих абонентiв:
l) opicHToBaHi на користувача (проектуються з урахуванням лотреб двохкiнцевих абонентiв, .tиТлогiчнi .r,.*еr.л бЪруть участь в однiй ceciT);
2) системнi (iснують для виконання завдань yciei мережi, але функшiону-ють у виглядi пар лжерело одержувач).

lzo

7.4. ФункцlонАльнI PlBHl

служби sNд розполiленi за рiвнями lак. шо логiчно незалежнi

одна вiд одноi функцii розробляються й реалiзуються окреN,{о. Зверненtrя до

що< функцiй також незалежнi. Маючи на увазi, що служби кiнцевих абонен-

TiB можуть перебувати в адмiнiстраторi слryжб Nдu або в напiвсесii, можна

видiлити три пiдроздiли цих служб:

l) служби NAU (с,ryжби кiнцевих абонентiв);

2) iншi служби з'еднання кiнцевих абонентiв (у напiвсесiях);

3) с.тужби загальноi мережi tlередавання даних,

йаз"Ь"i пiлрозлiли iснують у виглядi п'яти piBHiB структури SNA
(рпс.1 .2) i можуть бути об'еднанi в три групи." 

1,. PiBeHb слуэкб NлU - це група зовнiшнiх компонеьtтiв мережi SNД, до

якоТ входять:
адмiнiстратори с,ryжб Nдu, якi забезпеч}тоть iнтерфейс з кiнцевими або_

неЕтамИ i спiльнi (для кожноГо NДU) служби кiнцевих абоtrентiв (прикладом

слуrкби, яка стосуеться кожного Nдu, е мережнi службlr, якi в Lu допома_

.ub." у"rurовити логiчне з'еднання мiж цими та деякtIми ittшимtt NЛU);

iнтерпретатори функцiй для даних FLFмD, ко)ксн ] якttх мiстить одну

або декiлiка сrryжб, що н.Lлежать однiй cecii i зайнятi або прямltм пiдтри-

манням адмiнiстратора служб NДU (частина мережних служб. що вилiля-

ються тiльки для однiеi ceciT), або iнтерпретацiсю обмiнrоваt,lих даних (сл1,1к_

ба подання даних PS).
2.IHuli utужбч кiнцевшr абоненmiв стосуються одгriсТ сесiI. Сюди входять:

piBeHb керування потоком даних, який регулюс потiк ttовiдомлень корис-

,yuuuu ru noiin запитiв i вiдповiдей i забезпечус цiлiснiсть потокiв (TepMiH
.'керування потоком даних" у межах SNд не стосуеться швлtдкостi переда-

вання даних);
piBeHb керування передаванням даних, який координуе передавання да-

ник кожноi cecii, у тому числi порядкову нумерачiю повiдомлень i керування

швидкiстю передавання даних мiж напiвсесiями (функчii керуtsанIul переда-

ванням даних TCS забезпечlтоться на кожному кiнцi cecii),

З. Заzальна Meputca переdавання lапах мiстить:
piBeHb керування вибором напрямку, який вибирае маршрути для переда-

вання повiдомлень каналами даних до напiвсесiт одержувача даних;

piBeHb керування каналом передавання даних, який керуе потоками даних

i лiнiями зв'язку.
PiBHi SNд c.tpyкTypoBaнi так, щоб можна було виконатиdвi ocHoBHi "цеmа,.

1) лосягти функцiональноi iзольованостi та незаJIежностi кожного рiвня
(змiни на одному piBHi не потребують змiн на iншtтх рiвнях);

2) домогтися прозоростi внутрiшнiх piBHiB (вiдносно служб NAU) лля ла-

них, що надходять iз зовнiшнього рiвтrя.



урахуванням спрощення меж мiж pi",1,y.T.,." що допускае широкиЙ дlапазон

функrriй усерединt prBHiB, Якщо межа мiж рiвнями обрана правильно, то

робота мережl розOивасться на частиr,", ,ni розробляються, змiнюються,

Ьп.ппуuryоrься i працкlють незалежно,

,Щуже важли""* фЙ;;* ,u"д""u"..багаторiвневоi структури с ТакОж РО-

зумiння розподiленоr';й;" функuiй, пов'язаних iз передаванням даних,

слчжби подання даних, керуванця потоками та пеРеДаВаН"" aiТ_lYi"i:лУ
;;';ffi;;;i;'Nou -';;;Й; дан}tх. i NAu - одержуваL'.* ]1 

БаГаТОРtВ-

нева cTpyкTypu з no.iunJ-n,Ъ-,*nn*rr функшiяпли на кожноNlу piBHi забезпе-

чче можливi"r, n,o,oo,1n"oiny буп*чiй'кiнцевих абонентiв mrirK двома NAU

б.з ,пп"uу на функuii в iнших рiвнях, параметри
Логiчна незалежнiсть piBHiB не може бути повIlою, o,n,,_,]]Il,

для будь-якого рiвня';;;йrrr""" або передаються з iгrujих piBHiB, Наприк-

лад, адреса одержувача *u, п,р,лu,uтися piBHIo керуванllя через вибiр шляху_

iншимирiвнями.ПротеЗаВжДиМожНаДосяГнУтикор14сlIоl.остуllеняlЗоЛяцll
та незалежностi piBHiB,

Мережа
S/vA

Рис. 7,2. Кiльцева структура piBHiB у мережi SNA

. Шляхом вибору функцiй, виконуваних на кожному piBHi, i визначення
мlж ними меж досяга€ться логiчна незалежнiсть у тому..що кожен piBeHb
може бути змiнений за функцiональним складом або може бути змiнена
методика реалiзацii його функцiй без суттевого влливу на iншi piBHi. Бiльше
того, набiр функцiй, що входять до кожного рiвня, повинен вибиратися з
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ll
пiд форматом даних i протоколом розумiсмо ttuбiр yloo Mi:ltc kiH-

tце в u Jll ч сtб о п е нmu,ц u, я Ki передба:ають т| и 
:1с 

пе к,г1,1 :

сutuпаксuс (формат) команд i заголовкtв, якi Ilо,грiбrtс,l перелати пlд час

обмiну iнформаuiсtо; lловкiв, вI,'ходяIII{ з того1 Utо,ма€
се,цаllmuку (значення) цих команд 1 заго

бути зроблено пiд час приймання кожного з них;
"' " 

* u.n u u roBy п осл i Oо i нiсlиь перел,авirн ня ком ll l lд i tа голов к l в,

мережа SNд i _";;; .rr piBeHb обумовлtоrоться тими послугами, якl на_

дають ТМ TxHi службИ, u ,u*b* форматами i гtро,гоколами, шlo використову-

ються цими .ny*Ou*n,T *,i"*,i здiйснюсться передаванi-:.,11":- мlж ком-

понентами одного рiвня, якi можуть розмiщуватися в рiзних вузлах, Щоб

досягти зв'язку мiж елементами одн9т рrвня, данi передаються ,Iерез вrryт-

рiшнi piBHi, якi забезпечують проюр',]:,_:]a час передавання даних для зов-

нiшнiх piBHiB. Разом з тим певний зовнiшнiй piBeHb передае внутрiшtньому

рiвню пЬраметри, необхiднi для liого 
11б;,тlл

Кожен внутрrшнlй piBeHb визнача€ Tl тlараметри, якi повинен передати

зовнiшнiй piBeHb, *оО'оо*о..ися обслуговування. Щанi, для яких мережа

прозора, та зазначенl параметри становлять межу мiж рiвняМИ,

отже, мережu SNд _; ;iупнiсть фуп*оiоп_rнюr Ёлементiв (лrтв, рис,7 ,2).,

куди входят" д"а або де*iлiпu NAU в одному або декiлькох вузлах мереж1,

якi виконуюrо nu no,ffotlry-pi""i функuiТ, пов'язанi наборами форматtв t

протоколiв.

9 В,К. Стоклов
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Фуttкцii оlлlоймеппuх piBttiB, хоч i в рiзних вузлах, е функцiями еле-
MeHTiB одного рiвня. Елементи од1{ого рiвня можуть бути оперативно неза-
лежнi олин вiд одного (налриклад, двi не пов'язанi одна з одною прикладнi
програми) або оперативно взасмозалежнi (наприклад, прикладна програма
групового контролера та пов'язана з нею прикладна програма хост-
машини).

ПpotltoKottu лtiэrc елеменплсt"utt odttozo рiвttя, якi можуть н€Lпежати рiзним
вузлам, визначають спосiб передавання даних на певному piBHi,

Закодованi команди та керуючi заголовки такого протоко,т/ сприймають-
ся на даному piBHi, i нема€ потреби в тому, щоб вони могли сприйматися на
внутрiшнiх рiвнях. Кожен piBeHb може бути розподiлений серед багатьох
вузлiв.

Протоколи мiж елементами одного рiвня можуть перебувати у формах,
наведених нижче.

l- Проtltоколu керувапня капаJlllлlu ltереiаванttя loHax * для керування
роботою даного каналу з обслуговуванням ycix станцiйr, безпосередньо з ним
зв'язаних.

2, Проtltоколлl керувOння вuборолt лtапряItку - для вибору маршруту по-
вiдомлень у кожному вузлi способом вибору потрiбних каналiв передавання
даних або портiв; лри цьому повiдомлення передасться до мiсця його при-
значення - до напiвсесii вузла-одержувача.

З, Пропtоколlt, орiснпtовапi на cecito, у r.oMy числi.
З.l) прсlпtокrlлч керуванlrя пepedaBattttst_l,t duttttx, куди входять TaKi два види:
протоколи адмiнiстратора пункту з'сднання - лля вибору маршруту

передавання даних усерединi piBHiB, орiснтованих на ceciT; для транспор-
туьання повiдомлень, призначених для олнiсi певнот cecil', в заI,альну ме-
режу передавання даних або з неi (у разi зв'язку з рiвнями керування ка-
HaJIaMI,1 передавання ланих); для керування темпом передавання даних
вiдповiлно до можливостей прийманIJя частини адмiнiстратора пункту
з'€днанняi

протоколи керування сесiсю - для керування координацiею роботи в разi
активiзацii ceciT, початку передавання потоку даних, установлення початко-
вого стану, повторноi синхронiзацiТ послiдовностi та завершення ceciТ;

з.2) проtllоколu керування поmоколr dанuх - для керування потоком пере-
давання-приймання даних i потоком запитiв-вiдповiдей згiдно з потребами
абонентiв ceciT;

3.З) п.ропlоКолtt слуасбu в ,меасаХ FI.FMD - для iнтерпретацiТ даних (на-
tIриклад. служби надання даних, призначенi лля формування, редагування
або трансляцiт даних, для того щоб кiнцевому абоненту-одержувачу надхо-
дили лLIше потрiбнi йому данi в досить зручнiй формi).

4. ПpoпtoKotta, розпоdiлеtti по NALI, - для дiалогiв мiж двома адмiнiстра-
торами служб NAU (наприклад, дiалогу мiж службами мережi у двох NAU).
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7,6. пlдмножини Функц|и

Пiдмножина функцiЙ - це зазоаrlеzidь tliizottloLлulu cyKyllqicпlb
,|лоJlслuвосmей, яка властива Ko}Ktloцy рiвню i NдU кожного типу. Наприк-

лад, керування потоком даних для однiеТ ceciT не обов'язково повинно бути

таким самим i для iнших сесiй.
HaBiTb у межах певного вузла один кiнцевий абоItент (в олнiri сесii) може

використовувати деяку пiдмножину функцiй даного рiвня. а iнший кiнцевий

абонент (в iншiй cecii) може використовуватлt iHtlly пiдмtrоя<l,tну (lункцiй на

тому самому piBHi.
Можливiсть для будь-якоТ сесii вибирати пiлмно}l(llIrу t|lyrrKLtiЙ lIa тому tIи

iншомУ piBHi необхiДна для того' щоб не виникJIа проб_llсма, пов'язалtа З )ltopc1L

кими рамками стандартизачii функuiti для ко;кного aбtlttettтa. Щуяtе ва)кли-

вою € порожня пiдмножина, тобто той випадок, K9JIII ttilttlго еJIемента (на-

приклад, функцiй подання даних) може зовсiм не бу,ги (зtr вtлняr,ком можли-

,Ь.о ,r'rrny через piBHi) дtя конкретноТ напiвсесiI. З irtulс,lг,tl боку, зzrйве збiль-

шення кiлькостi пiдмножин функцiй може зtlизитlt c,l,ytliltl, узагальнення за-

собiв передавання даних, тому це збiльшення мас бути обмсrксllе,

Розглядаючи п'ять функuiональних piBHiB i велtIку кiлькiсть рiзноманiт-
них функцiй1 що можуть бути реалiзованi на Ko)KlloMy 1-1iBlti, мох<на побачи-

ти, що загzuIьна кiлькiсть можливих комбiнацiй rlих (lуrlкrцiй надзвt1чаiiно

велика. В apxiTeKrypi потрiбно створити унiфiковаrrу c,l,pyкl,ypy для цих ситу-

ацiй. Дрхiтектура також повиI{на обмехtуватtr rrirбip clti.rrbHrlx функчiй, щоб
пiдвищити сryпiнь узагаJIьнення засобiв передаваlIIlя лаtlllх серед ycix прог-

рам i пристроТв в об'сднанiй мережi.

Деяка пiдмножина функчiй, що входить ло скJIалу керування вибором

напрямку i каналами передавання данrIх, перслбаr,rаст,ься в апаратурi на етапi

конструювання. Дпаратура, що мас Taki пiлмltолtиltи засобiв передавання

даних, iдентифiкуеться як окремl{й тип pu. Ilrшi гtiлмножttгtи функцiй, а саме

Ti, rrro сl,осуються opicHTauiT на сесiю (FI.FMD, керування потокамtt даних i

керування передаванням даних), можуть бути обраrri пiд час органiзаuiТ ceciT.

ЦеЙ вибiР пiдмножинИ функцiЙ здiйснюстьСя з викорисТанням параметрiв у
командi BIND (або в подiбних командах органiзачii сесii).

Варiан.ги пiдмножини функuiЙ спiльного застосування, якi обираються

пiд час органiзацii cecii, утворюють Zрупч tРуttкцiй, u4о llu7uвас:mhся llepe-

пtu Ho,|l.

Перетини. визначенi для FI.FМD. керування потоками даних i керування

передаванням даних, називаються вiдповiдно перетинами ps, Fм i Ts. Вони

продовжують розвиватися в Mipy виникнення наборiв функцiй спiльного

застосуванНя. КонкретНа комбiнацiя цих переТинiв пiдтриму€ться з боку

елемента, що € конкретним типом LU. Щаний тип LU пiдтримус лише Ti cecii,

до яких входять елементи з дозволених д'1я цих сесiй перетинiв PS, Fм i TS.
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отже. апаратура iдентифiкусться тим Lu (або iх типами), за допомогою яко-
го забезпе,tуеться tT робота.

Наявнiсть багаторiвневоi системи, можливiсть вибору BapiaHTiB пiдмно-
жлrни функuiй усерединi кожного рiвня та об'сднання функцiй спiльного
застосування в групи типiв LU с засобами, якi забезпечують створення сис-
тем, U_lо вiдповiдають конкретним вимогам, без виведення широкого дiапа-
зону засобiв передавання даних.

7.7. оБлАстl кЕрувАння

Поняття "область керування" стосу€ться двох аспектiв: по-перше,
об'сднання в групи тих NAU i вузлiв, якi мають дiяти узгоджено llри розпо-
дiлi pecypciB SNд i, по-друге, ступеня централiзацii, завдяки чому адмiнiст-
ратори pecypciB впливають на коорлинаuiю.

Кожним ресурсом SNA керують, виходячи з можливостi доступу до ньо-
го i спiльного його використання. а Taкoxt з вiдповiдностi його налехtностi
свосму власнику або спецiальнiй угодi мiж власниками. Рiзrri органiзацiТ мо-
жуть встановлювати своi власнi областi керування, якi потiм мають бути
скоордrlнованi для забезпечення зв'язку MiTt сlбластями олного рiвня.

!о ocHotlHux .:lасобiв розttоDiлу pecypcitl SiY,4, якi мають значення для
буль-якоi областi, входять:

l) активiзацiя (або деактивiзацiя) кон(liгураuiТ фiзичних елементiв PU i
ltанал iB передавання даних;

2) активiзацiя (або деактивiзацiя) конфiгурацiI логi.lних елементiв LU;
3) логiчне з'€днання (або роз'еднання) пари NAU (тобто LU), здiйснюва-

не пiл час запуску або завершення cecii.
LIacTo корисно розрiзняти служби керування конфiгураuiею (наlrриклад,

забе:зпечення фiзичного напрямку вiд одного NAU до iншого) та служби се-
ciT (наприклад, логiчне з'еднання лвох NAU). Область керування мiстить
обидва типи мережних слух<б. Проте зазначимо, що в обох випадках мова
tiде про активiзацiю (або деактивiзачiю) функшiй, що стосуються piBHiB, ви-
значених у межах SNA.

керування ресурсами даного типу, призначене для керування мережею, €
iзольованим i вiдрiзrrясться вiд керування ресурсами процесора та пам'ятi в
кожноN{у мережному вузлi. Будь-яке звернення до цt{х pecypciB вузла може
бути викликане за командою SNA, проте питання реалiзацiТ керування ре-
сурсами всерединi кожного вузла, що залежать вiд особливостей його апара-
тури, не € прерогативами мережноТ архiтектури. Iнтерфейс мiж адмiнiстра-
торами pecypciB вузла i SNA здiйсню€ться за допомогою PU або LU.

Теоретич но можливi mр u р iз н о в ud а керу в ttн ня,ц ер еJIс ею :

l) едине централiзоване у Bcix вузлах в межах областi керування;
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2) мiсцеве у Bcix вузлах;
3) MicueBe у Bcix вузлах, яке iсрархiчно взасмодiс з централiзованим керу-

ванням в межах областi.
Найефективнiшим с режим використання центраJIьного пункту керування

ресурсом областi та забезпечення унiверсальних слуrкб системи. BiH викори-

стовуеться, коли центрrtлiзованi служби системи складнiшi вiд тих служб, якi

можуть бути реалiзованi в кожному вузлi, а також коли потрiбно змiнювати

цi служби лише В одномУ мiсцi замiсть змiни в декiлькох мiсцях,

З iншого боку, пункти мiсцевого керування забезпе,lують нормальне функ-

цiонування кожного вузла та iнтерфейс з рiзноманiтними адмiнiстраторами

pecypciB у даному вузлi.
вiдповiдно до цього можна створити iсрuрхiчttу crrcllteлly kepyBalltlrl ре-

сурсама.
перший piBeHb керування складасться з функчiйr, розмiщених у кожному

вузлi SNД. Фiзичнi елементи PU мають у свосму ск']tlлi алмiнiстраторiв

служб pu, якi забезпечують iнтерфейс з адмiнiстраl,орамtl pecypciB для внут-

рiшнiх piBHiB вузла. t{i адмiнiстратори керують ресурсами в межах piBHiB

керування каналами передавання даних 1 вибором tIапрямку, тобто такими

ресурсами, як каНа!.lи передаваннJI даних, напрямок tlсрсдавання даних i т.д.

Логiчнi елементи LU мають у сво€му складi aдMiHicTpaтopiB служб логiчного

елемента, якi забезпечу,rоть iнтерфейс з адмiнiстраторами pecypciB зовнiшнiх
piBHiB. tJi алмiнiстратори органiзовують ресурси вссрединi вузла для забез-

flечення зв'язкiв у межах сесii.

Щругий piBeHb керування ресурсами розташований у чентральному SSCP
областi. цi SSCP пiлтримуюrьсесiюз кожним PU iLU на першому piBHi,

Розмiри кожноi областi можуть обмежуватися. Наприклад, певному пiд-

присмству потрiбна бiльш як одна така область. причому вони можуть роз-
ташовуватися в рiзних географiчних районах. Потiм може виникнути

потреба у сформуваннi однiеi мережi sNд, кули входили б декiлька облас-

теЙ керування одного рiвня. Полiл pecypciB мiж SSCP може бути частко-

"r* uбо повним. Зокрема, деякi NДU беруть участь у сесiях лише однiеi

областi керування або в сесiях мiж деякими, але не BciМa областями. Коор-

динацiя керування ресурсами мiж sscp становить третiй piBeHb керування

системою.
оперативне керування мережею, виконуване оператором за допомогою

програм, е особливим i важливим рiзновидом керування. IJ,e четвертий (Moxt-

n""ri1 piBeHb керуванш, певнi функцii якого можуть бути також центр;Lлiзо-

BaHi або розподiленi.
OKpeMi вузли (наприкJlад, груповi контролери субхост-машини) можуть

органiiовувати приватнi псевдосесiТ мiж власними пристроями без участi
iнших вуiлiв cecii. IJe форма iерархiчного керування, за якоi TaKi вузли бе-

руть часткову участь у передаваннi даних.
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оскiльки зазна.lенi вимоги cyTTeBi для рiзних випадкiв, то потрiбно за-
безtlе.tити можливiсть збiльшення кiлькостi абонентiв системи, маючи Hil
увазi TaKi варiанти керування мережею:

однп обласlь iз uентралiзованим керуванням. а також iз розполiленими
функчiями керування в PU i LU кожного вузJIа;

олна iсрархiчна область керування з приватними псевдосесiя]\4и в групо-
Bllx контролерах i субхост-машинах;

декiлька подiбних областей керування з координацiсю мiж областями.

Iз цJнцЕв] АБонЕнти, вузли, тЕрм|нАли тА роБочl мlсця опЕрАторА

TepMiH "кittцеttuй ttбоttеttпt" зарезервований за джерелом або
оДержувачем iн(lормацii. яка с зовнiшньою для мережi SNA. I(e може бу,ги
програма, оператор, пристрiй введення виведення, середовище пам'ятi
(перфокарти. магнiтнi диски або стрiчки). Буль-який кiнцевий абонент пови-
нен матИ моlкливiстЬ установлюватlt зв'язоК з iншип,t кiнцевим абонентом у
меретti SNA, якщо елемент LU знас (або йому може бути повiдомлене) мереж-
не iм'я того LU, що обслуговуе iншиЙ кiнцевий абонент, або певне .L,IbTep-
Itативне iм'я, такохt вiдоме пункту керування SSCP абонента-iнiцiа,гора.

TepMiH "вузOjI" запозичений з TeopiT графiв, де вершини (вузли) с TotIKa-
ми з'сднання ребер. Вузол - че фiзи.lна конструкrriя систем оброблення та
передавання даних. ПрикладамIr Тх с вузллt, зв'язанi хост-машинами (мiстять
унiверсальнi й незалежнi шентральнi прочесори), та груповi контролери? що
керують декiлькома термiналами. I_L{об вузол можна було класифiкувати вуз-
лtlм плережi sNA, BiH повинен мiстити хоча б один адресований елемент
vepe>bi NAu (який адресусться iншими елементами мережi ]а допомогою
MeperKHoT адреси), сприйнятий службами передавання даних. KpiM того, ву-
зол мережi SNA мас використовувати встановленi SNA протоколи д.lя пере-
давання даних мiж вузлами.

Термiнал це пристрiй або робоче мiсце оператора. Робота термiнала
l\,tоже зit,,iежати вiд фiзично вiддаленого вiд них вузла - контролера або цент-
рального процесора. У рiзних BapiaHTax системи може вiдбуватися розподiл
функцiй мiж термiналами, пристроями або робочими мiсцями оператора, з
одного боку, та рiзноманiтними контролерами або центр.L,IьнимI4 процесо-
рами - з iншого. Отже, функцiТ адресованих елементiв мережi можуть або
цiлком виконуватися в термiналах, пристроях чи робочих мiсцях оператора,
або розподiлятися мiж ними i пов'язаними з ними контролерами чи центрЕlль-
ними процесорами.

Прuсmро'i, або робочi мiсця оперuпорч фiзично можуть розмiщуватись у
вузлi, який забезпе.rуе ikню алресу в мережi, або бути вiддiленими вiд такого
вl,зла. У останньому випадку "приватна" лiнiя повинна з'сднувати пристроi з
адресованим елементом мережi, що розмiщусться в даному вузлi.
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Отже, apxiTeKrypa вiдрiзня€ться вiд конструктивного компонування. др-

xiTekTypa фокусуе увагу на командах i iндикаторах, що мають передаватися

np" зЪд"u*,"i елементiв NдU, та на функчiях, необхiдних дlя пiдтримання

потоку повiдомлень мiж Nдu. Сама apxiTekTypa моке iснувати в багатьох

рiзноманiтних конструктивних компонуваннях.

-Lчl:в-gj}:-l:злтзлl:*-
l, Якi понятгя використовуються для опису архiтекryри SNД'l
2.ДлячогоВрlкорис.l0Ву€.l.ЬсятрирlвневасТрукц_равSNд(а'llы.срttа'I.t'tвнt

iMetra та MepeHttHi адреси)?
3. Якi три типи NAU визначенi в архiгекryрi SNA?
4. Що означас,гермiш "сесiя"?
5. IIKi сРункuii piBHiB реа,,llзус багаторiвнева apxiTeKTypa SNA'I
6, IIKi три рея(ими керування мережеlо молtливi в SNA?

|_ Еiерпrcекас !... Гаплаzер Р, Ссrи передачи данлtых, - М.: Mltp,

2. Ctпcep Р, Архитекryра связи в распре/{елс}l}lых cltcTcмilч,

Z. 237 с.

З, Якубайmuс Э. ,4. Открытые информачиоttные сети, - М,: l)iultltr

Mcpe)t(Hl

544 с
Мир, - l.-435c

- 208 с.

-т



Роздiл 8. ЦИФРОВА МЕРЕЖА lНТЕГРАЛlЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

CltltcoK скорочень

ISDN - lпtеgгеtеd Services Digital Network чифрова мережа iнтегрально-
го обслуговування

LAPB Link Access Рrосеdurе Balanced - протокол керування В-каналом
LAPD - Link Access Рrосеdurе Data - протокол керування D-каналом
NT - Network ТеrmiпаI - кiнцевий пристрiй
ТА - Тегmiпаl Аdарtег - термiнаrrьний адаптер
ТЕ - Тегrпiпаl Equipment термiнlrльне устаткування
ввс - взасмодiя вiдкритих систем
ЗКС-7 загальний KaHaJl сllгналiзацii ЛЪ 7
МСЕ Мiжнароднаспiлка електрозв'язку
ФЗЗ фiзичlli засоби з'ед}лання

ПОЛОЖЕННЯ

Ilифрова мережа iнтегральгtого обслуговування iSDN - це сduна
tqu(lpoca )иерФrcо lля переOаволtttя BcLt BuiiB ittфлормс4fi. Iнтегра_гrьна мережа
характеризусться складною концепцiсю, до якоТ входять iнтерфейси з абонент-
ськllми системамиt пристроi лередавання та маршрутизацiТ iнформацii, засоби
надiйного функчiонування i керування мережею, набiр сервiсних функцiй i за-
собiв. Концепцiя перелбача€ також широкий спектр послуг, у тоN[у числi пере-
давання мови, даних i графiки, що забезпечусться наскрiзними трактами, нада-
ними взасмодiючими абонентськими системами. В аналiзованiй мережi реалi-
зусться новий пiдхiд до проблем передавання рiзних видiв iнформацiТ. Для
приеднання абонентських систем ryт немае потреби (як у телефонних мережах)
використовувати модеми. IJифровi форми подання ycix видiв iнформаuii дають
змоtу тими самими канапами одночасно передавати мову, данi й зображення.

Iнтегральна мережа мае ко,uбiнованай функцiональнuй просllLпь, якuй
Bll.K()Hy(, пlрu вuеrcлuвi завdttння (рис. 8.1).

Перше завдання пов'язане зi створенням прозорих послiдовностей кана-
лiв, якi з'сднують пари взаемодiючих абонентських систем. Щля виконання
чих робiт у Mepexti використовусться тiльки piBeHb l i забезпечуеться режим
комуrаuiТ каналiв. Друге завлання iнlегральноТ мережi обумовлене рiвнями
l З i пов'язане з виконанням комутацii пакетiв. Отже, при виконаннi лерших
двох завдань основноео cepBicy iнтегральна мережа опису€ться одно- або
трирiвневим базовим функцiональним профiлем. СпираючIlсь на цей про-
фiль, мояtна побудувати буль-яку вiдкриту iнформачiйну мережу.

1зб

PiBHi

Фiзuчнi засобч з'еdнання

Пidmрчмання
прuклаdнuх процесiв

i сченалiзацi|

Ё;;.'ý.iЗffiБ;;й;йl;;;;;;й 
"po,ti 

i,iю

Поряд iз циМ, iнтегральна мережа викону€ tпe.lecaptlit,. tl(o описусться пов-

ним набором протоколiв семи piBHiB (третс завланttя). Отже, в даному разi
мережа мас повний профiль, який характеризу€ не Jltlllle процес IIередавання

даних1 але Й кiнцевi пристроi - спецiальнi абоttеtt,гськi системи. [о таких

систеМ H;L,IeжaTb, наIlриклад, телекс, вiдеотекс, (laKc" llовний профiль вико-

ристовусться i для сигналiзацii, пов'язаноi з роботоrо Mepexti.

lнтегральна мережа надас широкий спектр рiз|Iих видiв cepBicy, Викорис-
тання нею концепцiт uифровот Mepeжi не лише забезпечу€ передавання iнфор-

мацii, але й надае користувачам можливiсть зберiгати й обробляти iT. Taki
можливостi забезпечуюТься cepBicoM електрон[Iа пошIта, факсимiле, гrереда-

вання музики й вiдеозображень.
сmuпdарmuзацiя iLmezp{|,\b\ot мережi, що здiйснювалася поетапно

мiжнародною спiлкою електрозв'язку у чо1,ирьох напрямках, установила
моделЬ мережi, загальнi принципИ rT структури, iнтерфейси абонегrтiв (сис-

lем) i cepBic. надаваний цим абонентам. Перший стандарт iнтегральноТ ме-

режi з'явивСя в 1984 р. BiH стосувався загаJIьного абонентського iнтерфейсу,

призначеноГо для передавання мови, цифрових даних i сигналiзацii,
рекоменоацi| Ll00 описують iнтегральну мережу у виглядi таких загаль-

них t]ринципiв:
застосування мережi для передавання мовноi та немовноТ iнформацiI;

забезпечення комутацiТ пакетiв i каналiв;
виконання рiзноманiтних видiв cepBicy, технiчного обслуговування та ке-

рування;
достуtI до Mepeжi, якиЙ обумовлюеться рiвневою протокольною структурою;

здатнiстЬ мережi розвиватисЯ (поява нових функцiй i видiв cepBicy),

I() В,К, Стсклов 1з7



Рекомеttdацi| I.200 визначають види cepBicy, що надаються iнтегральною
мережею користувачаv. якi праutоють ] нею. 1_1i стандарти забезгtечують
cyпlicHicTb зазначених видiв cepBicy з мiжнародними, що да€ змогу користу-
Battaм одержувати один i той самий cepBic у буль-якiй нацiональнiй iнтеграrrь-
нiй Mepex<i.

Реко,чtенdацii: I.300 описуIоть еталонну модель iнтегральноi MepelKi, яка
Грунту€ться на еталоннiй моделi ВВС i мiстить ciM piBHiB взасмодiI вiдкри-
тих систем. ВВС спирасться на фiзичгli засоби зв'язку i забезпечус cepBic для
двOх груп прикладних процесiв: взасплодiТ користувачiв i системи керування
мережею. YciMa рiвнями системи керус спецiальний процес. У цих Рекомен-
дацiях особлива увага придiля€ться адресацii, селекцiТ кiнцевого пристрою
та маршрутизацiТ i нформацiТ.

Рексlменdацii 1,400 визначають iнтерфейси на межi iнтегральноi мережi в
точках, у яких присднуються абоне1,1тськi системи. Стандартизацiя iнтерфей-
ciB забезпечус можливiсrь присднання ло мережi рiзних за розмiрами i струк-
,гурами систем. Бiльше того, одtIу й ту саму абонентську систему мо}кна вво-
дит,.I в iн,гегральнi мерея<i. РекомендацiI встановлюють також типи каналiв,
що використовуються мережею.

Реко"менdацi|: 1,500 встановлюють iнтерфейси мirкмережного з'сднання
iнтеrральноТ мережi з iншими мере)ками телефонноi мережi з комутачiсю
каналiв. Mepexti з комутаttitю пакеr iB.

Р еком е н i ац il L 6 0 0 описують принципи обслу говування i нтеграл ьноТ мережi.

8.2. ЕтАлоннА модЕль lнтЕгрАльноl мЕрЕжl

Еталонна модель iнтегральноi мережi призначена для опuсу по-
пtокiв iпtllормuцii, lцо надходять до цiеТ мережi i проходять через неI. Аналi-
зована модель фунтусться на лринципах piBHeBoT взаемодii. визначених базо-
вою ет.lлонною моделлю ВВС, яка спочатку була задумана лля обмiну дани-
ми. у тому числi мовними й графiчними повiдомленнями.

Вiдповiдно до Рекомендацiй I.320, модель iнтегральноТ мережi передба-
час широкий дiапазон режимiв i можливостей передавання iнформашii:

комутацiю KaHmIiB пiд керуванням сигналiзацiТ;
передавання iнформацii на ocHoBi комутацii пакетiв;
сигналiзацiю мiж корисryвачами та засобами мережi, напрtlклад. вiдеотек-

сом. базами данrтх, довiдником;
наскрiзну (в усiй мережi) сигналiзацiю мiж користувачами;
комбiнацiю зазначених режимiв.
Моделювання цих процесiв дало змогу, спираючись на базову еталонну

модель ВВС, розглянути питання, пов'язанi з архiтектурою протоколiв, та

розробити засоби iнтегральноI мережi. Було вивчено найрiзноманiтнiшi
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потоки iнформачiт, з передаванням яких пов'язаt1е виконання комплексу

завдань. Що таких завдань насамперед належать: вибiр характеристик уста-
новлюваних з'сднань; переузгодження, коли це потрiбно7 зазначених харак-

теристик; тимчасове tlрипинення та вlдновлення роботи з'сднань; адмiнiс-
.гpurn""" керування й технiчне обслуговування Mepell<i; комуташiя пакетiв

кЪристувачiв; передавання мови, графiки, вiдеоr,ексу, телетексу й рухомих
вiдеозображень.

пiд час розглялу семирiвневот icpapxii протоколiв у N,Iоделl lнтегр.lльноl

мережi проiналiзовано випадки, коли деякi з piBHiB с: порояttliмlt, тобто не

мiстять проlокольних функuiй. У цих випадках сеlэвiс" налаваний вишому

рiвню, е Иентичним cepBicy, одержуваному пороrкrliм piBHeM з.tlизу, lнакше

каrкучи, порожнiй piBeHb транслюе вгору одержуваtlt1ll lillM ccpBlc,
piBHeBa органiзацiя протоколiв в iнтегральнiй Mcpclti розгляд.]сться з

двох позицiй. З поглялу користувачlв, головним зilR.rlаtII]ям с передавання

iнформачiI мiж прикладними процесами, а з позицii l(сруваlltIя сllстемою -
п"р.дu"u""" iHtPopMauii мiж прикладними процесами ,г.l вссредлrtri сIlстсми.

Разом з цим1 одним з головних завдань керування с забс,lltе,tеtttlя взасмодiТ

прикладних проuесiв.
Еталонна моделЬ iнтегральноТ мережi BcTaHot]Jllo(, ll структуру, пара-

метри та характеристики. Для цього Bci iТ часr,lttltl Ilо.tlаIоться у виглядi

взасмозалежних функцiональних блокiв, якi MattlTb iсрархiчну piBHeBy

стру кт) ру.
Iнтегральна мережа - вузлова i складасться з кOмпо}]еIlтlв чотирьох ти-

пiв: вузловот комутацiт, груп магiстрzuIьних та абоtIсllт,ських каrtалiв, а також

спецiальниХ абонеt-tтськИх сис]ем, якi забезпс,tуlоrL ccpBic передавання iH-

формачii (вiдеотекс, факс i т. л.).
Призначення м вуlлiв ко.лlуmltцii с виконання прошесiв. шо забезпечують

*о*уiачiЮ i каналiв, i пакетiв. ВажливО зазнаtIl,tl,Ll, що на вiдмiну вiл iнших

,"ni" ,"р"* в iнтегральнiй мережi передаванtlя iнtРормачii мiж парою або-

"a"rar*r,* 
cIicTeM здiйсrrюетьСя не одниМ кан.Lпом, а вiдразу групою Тх, Тому

вузли комутацii з'сднуються один з одним i з абонентськими системами гру-

пами каналiв.
основним компонентом iнтегральноТ мережi € вузол комутацiТ, piBHeBa

структура якого вiдповiдае моделi вiдкритих систем ВВС. Вузол комутацiТ,

як система, описусться семирiвневою iсрархiею протоколiв (piBHi 1-7), нал

якими розташовуються допомiжнt ttput<,ladHi ttроцесtl керування ,иере}rcеlо.

yci piBHi системи взаемодiють iз процесом керування самою системою.

процес керуваtlня сцсmемою складаеться з керуючо?,о яdра i семu пid-

процесiв керування вiдповiдно ло piBHiB протоколiв. Кожен пiдпроцес взас-

,ooi. a .r.u""no piBHeM системи. KpiM цього, пiдпроцеси пов,язанi один з од_

нимiзялроМпроцесу.ТакаструктурапроцесУкерУВанняЗабеЗПечу€конТ-
роль функчiонування вузла комутацii на Bcix iT рiвнях,
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Процес керування сuсmемою

Прчклаdнi процесч керування мережею

7
6
4
4
з
)
1

7
6
6

J

1

7
6
5
4
J
2
1

комуmацii

Процес комуmацii'
каналiв

PrIc. 8.2. IЗузол кtlмутацii
u. h, с - абоненr.и. tltтриховi лiнii - лроuесlл
] (,днilнllя

rltlгi.tlltlго з'с/lна[lня. суuiльнi - проц9ои tРiзичrrого

Iнтегральна мережа ставить чiткi вимоги до абонентських систем, що
llри€днуються до Hei, I_(i вимоги с,госуються фiзичних iнтерфейсiв груп
каналiв, протоколiв piBHiB 1-3 i характеру виконання абоненiською clic-
IeMolo tlacl ини прикладних проuесiв керування ана.ltiзованою мережею.
Вiдповiдно до цього, структура абонентськоТ системи мас звичайний для
вiдкритот мережi вигляд. Аналiзована мере)ка мае семирiвневу структуру
протокол iB.

Щля прикладних прочесiв користувачiв iсрархiя протоколiв може бути
iнIttою. нiлt для прикладних проuесiв керування мережею. якi. аналогi,tно
процесам керування системою, вiдiграють ту саму роль, що й у вузлi кому-
тацiТ, виконуючи при цьому iншi функчiI.

Ялром функцiональноТ структури вузла комутацii (рис: 8.2) с ко.муmа-
tliйttc пtl.,tе, яке забезпеЧус маршруТизацiЮ та комутаuiЮ пакетiв мiж гру-
пами каналiв, шtо пiдходять до вузла. Над комутацiйним полем розташо-вyються адмiнiстративнi функцii та протоколи вищих piBHiB, якl пiдтри-
мують ix.

flо вузла комутацii пiдходять маziсmральlti й абоненmськi zрупч кulttьцiв.
Магiстральнi кана-пи З'еднують вузли, якi мають абонентськЙЙ iнтерфейс.
с.получення кожноi групи магiстрilJlьних i абонентських каналiв з комута-
цiйним полем забезпечу€ться кiнцевuм прuсmро€,м абонеttmа або лlаеiсmрал.i,
а також кiпцевuлl керуючlш елеменmом. Кiнцевий пристрiй абонента здiйс-
нюс передавання пакетiв, а кiнцевий керуючий елемент забезпечуе сигналi-
зацiю, необхiдну лри комутацiТ каналiв (рис. 8.З), Кiнцевий npr.rpii'i абонен-
та або магiстралi рitзом з кiнцевим керуючим елементом утворюють вiдповiд-
но абоttенtпськuй або л,tаziсmрап.ьнuй блок, У реальному вузлi комутацii
таких блокiв може бути досить багато (рис. 8,4).
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дбоненmська
счсmема А

дбоненmська
счсmема Б

3'сdнання кiнцевuх абоненmrc

Рис. 8.3. Схема взасмодii
КК - ком}тацiя каналiв; КП

вчзлlв l систем:
- комрацiя пакетiв

Групч
абоненmськuх

або
маеiсmральнuх

каналlв

Абоненmськчй
або маеiсmральнчй блок

дбоненmськчй або
маеiсmральнчй

блок Групч
абоненmськuх

або
маеiсmральнuх

каналIв

JI

Рис. 8.4. Функцiональна структура вузла

взаемодiя абонентських i магiстральних блокiв через комутацiйне поле

обумовлюсТ ься внуmр iulH i.M пакеlп ом -пропl окол ом. Вiдповiдно до цього про-

токолу блоки вузла комутаuii обмiнюються один з одним iнформаuiсю з ви-

користанняМ пакетiв, Щля забезпечення високоТ ефективностi передавання

даних вибирають великi розмiри цих пакетiв. Внутрiшнiй пакетний протокол

забезпечуе прокладання через комутацiйне поле множини одночасно пра-

цюючих вiрryальних з'еднань мiж будь-якими парами абонентських i магiс-

тральних блокiв.
Сmрукmуру слпu ку вання mер"u iнальноZо у сmumкув а н ня з lнтегр;Lпьною

мережею зображено на рис. 8.5. Для присднання ло мережi термiнального

Кiнцевчй
прчсmрiй

абоненmа або
маеiсmралi
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]

устаlткування TEl i ТЕ2 використовуються допомiжнi функцiональнi блоки
кiнlдевих пристроТв Mepeil{i NTl iNT2 та блок термiн.tJ,Iьного адаптера ТА.
точки Mirk зазначеними блоками визначають iнтерфейси фiзичного рiвня:
,S(R), I U. Iнтерфейси ,ý i Г назива}оться абонентськими i встановлюються
Рекомендацiями I.3 1l, 1.412 i I.4з0. Зазначимо, що в конкретних рiшеннях
подаються не Bci цi iнтерфейси (рис. 8.6).

Iнтерфейс t,/ визначас точку закiнчення лiнii передавання (абонент-
ського фiзичногсl каналу iнтегральноi мережi). Чiтке й надiйне переда-
вання двобiчно спрямованих потокiв сигttалiв цiею лiнiсю е досить склад-
}Iим процесом, який рiзко вiдрiзняеться вiд взасмодii функцiональних блокiв
абонентськоi системи. Тому для розвантажеlrня цiсТ системи вiд виконання
IIе властIlвих Тй функцiй у структуру рис. 8.5 вводять кiнцевий пристрiй ме-
режi NTl, який забезпечус на фiзичному piBHi передавання потокiв сигналiв i
перетворення iнтерфейсу U в iнтерфейс Г (див. рис. 8.6). Кiнцевий пристрiй
NTl виконус функцiт фiзичного рiвня еталоннот моделi Ввс, якi пов'язанi з
вr,lконанням таких завдань, як надання фiзичного абонентського iHTep-
фейсу 7'i мультиплексування на фiзичlrому piBHi.

Для бi;ьшого ро]вантаження термiнаlьного устатк}tsання вiд виконання функ-
цiй передавання iнформацiI та дrя присднання декiлькох комп,rекгiв термiнально-
го ус],аткування у струкryру рис. 8.5 вводять кiнцевий пристрiй NT2. BiH забез-
печус функцiт фiзичного рiвня, а_ле може виконувати також завдання канального
i мережного piBHiB абонентськоi системи. Наприклад, у разi при€днання просто-
го термiна,rьного устаткування пристрiй NT2 виконуе функцiТ Bcix rрьох нижнiх
piBHiB. Кiнцевий контролеР, що виконус функlriТ третього рЬня, може забезпе-
чуватися пристроем NT2, який викоцуе функцiТ piBHiB 1 i 2, та плультlлUlексором,
який може lrрацювати з NT2, що виконуе лише функцii фiзичного рЬня.

Функцiями кiнцевого пристрою NT2 е надання фiзичного абонентського
iнтерфейсу S, виконання протоколiв каЕ;UIьного i мережного piBHiB, мульти-
плексування на рiвнях 2 iЗ та комутацiя iнформаrrii.

Нерiдко пристроТ NT1 i NT2 об'еднують в один кiнцевий пристрiй мережi
NT. У цих випадках iнтерфейс Zне використовуеться.
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Прuклаdнi
процесu

ll

7

6

5
NT14

J
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1 1 1

Фзз1 | | ФЗЗ2

Прuклаdнi
процесч

7

тЕ

U

6
я

4

J

2

1

Фзз2

Ё;;:ffi, iБ;;;йi;;;;Б;;i;;;;;;-';;;;ij;iйii; Тв1,

с- з irr,герфейСами Ii U; 6-з iнтерфейсом I; е-з iнтер(lсйсом l_/

Фiзичне приеднання термiнальноt,о устаткуванrrя (/цив. рис, 8.6) до кiнце-

"о.о 
n|".rpob *ережi NTi визначасться iнтерфейсом S, На цьому 

'"]"f*1-
ci до однiсi'шини або KaHaJly може приеднуватися до восьми одиниць терм1-

наJIьного устаткування. Тут же приеднусться й термiнальний адаптер ТД,

який перетворюе iнтерфейс S в iнтерфейс R,

lнтерфейс R не с с,гаIцартом iнтегральноi мережi, BiH використовус,lься в

тих випадках, коли по,грiбно присднати TepMiHzulbHe устатк}ъання ТЕ2, фiзич-

ний iнтерфейс якого 
"е "iд.rовiдас 

стандартам iнтегральноТ мережi. Iнтерфейс

цього пристрою визначаеться Рекомендацiсю Х,2 l або Рекомендацiею Х,2l-бiс,

у мъделi iнтегральноi мережi передбачаються три способи_приеднаrrня тер-

мiнального ycTaTKyBaHHrl ТЕ1. За схемою, показаною на рис, 8,6, с, устаткування

присднусться через два кiнцевi пристроТ мережi - NT2, який виконуе функuiТ

,,Ър.*ri"Т станцil, та NTl, який виконус футrкuii комутатора. lI(об реалiзlъати

,й ,r^' iнтерфейС Г, у термiнаЛьне устаткрашlя ТЕ1 та в кiнцевий пристрiй

мережi NT2 додають д"а допомirонi piBHi (на рис, 8,6, а заштрихованi),

Схема, зображена на рис. 8,6, б, iлюстф лругий спосiб, за яким TepMiHa"rb-

"" 
y.rurnyuurn" р"uлi.уЁ в абонентськiй-струкryрi Bci ciM RiBHi1 _областi 

вза-

емодii. Система мае iнтерфейс Т iB даному випадку не мае кlнцевого tIри-

строю NT2 та iнтерфейсу S.
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Поряд iз розглянутими схемами, ocTaHHiM часом для складних абоненr,-
ських систем використовують структуру (рис. 8.6, с), в якiй немас обох KiH-
Llевих пристроТв мережi, у зв'язку з чим вiдпадас потреба в iнтерфейсi Z

У розглянутих структурах не все термiнальне устаткування виконус про-
токоли piBHiB 4 7. Наприклад, телефонний апарат реалiзус лише простиt-"t

протокол l,paHc портного рiвня.

8.3. кЕрувАння кАнАлАми

Характерною рисою iнтегральноТ мережi с те, що в Hii,r для пере-
давання iHcPopMauiТ мiж будь-якою парою систем формусться не один, а гру-
па каналiв. Тому в ycix фiзичних засобах з'сднання паралельно прокладають
вiлразу декiлька каналiв.

Рекомендацi'i L412 встановлююl,ь п'ять типiв iнформацiйних каналiв В,
D, Е, Н0 iHl. Швидкостi передаваtII{я даних цими каналами прийнятi крат-
нttми б4 кбir с. Винятком с D-канltл. який у рялi випалкiв працюс зi швид-
кiстю lб кбiт/с.

Перtuuй muп - ittсllор.uацiйttuй B-Kttttttл - розрахований на синхронне
передавання зi швидкiстю 64 кбiт/с пакетiв для потреб широкого кола корис-
тувачiв (наприклад, на передавання мови, кодованоi зi швидкiстю 64 кбiт/с,
la даних ЕОМ. а також на комбiноване lIсредавання даних i мови. кодованоТ
зi швидкiстю менш як 64 кбiт/с), В-канал використовуеться в режимах
комутачiТ пакетiв, комуташii каналiв та iI-1.

Щекiлька рiзних потокiв пакетiв можуть мультиплексуватися в олному
В-каналi. Вiдповiдно до цього В-канал призначений для прозорого переда-
вання дискретноI iHrPopMauii KoplrcrlBa,liB. ttапiвпро]орого передавання мови
та комутацif пакетiв.

Прозорiсть передавання означа€, що система-передавач "бачить" лише
сI4стему-приймач, а iнтегральна мережа з;шишасться для неТ невидимою.
Напiвпрозорiсть передавання мови лов'язана з тим, що iнформацiя кодусть-
ся, а потiм декоду€ться, що пот,ребус виконання в iнтегральнiй мережi пев-
них функцiй. Нарештi, передавання iнформацiТ в режимi комутацii пакетiв е
непрозорим. I_{e пов'язано з тим. шо iнтегральна мережа пiд час цього проце-
су повlIнна виконувати протоколи piBHiB 2 iЗ.

flруzuй mап - D-KaHaT - працю€ з рiзноманiтними швидкостями. BiH призна-
.lений насамперед для сигналiзацiТ про процес, який забезпечуе комутацЬ кана-
лiв при використаннi В-каналЬ. KpiM того, у режимi комутачiТ пакетiв D-канал
може використовуватися також для перелаван tlя низькошвидкiсних пакетiв.

Сuенаliзацiя це процес, що керус (в режимi комутацii каналiв) функцiону-
ванням груп KaHa,riB, якi створюються в iнтегра,чьнiй п,tережi. Вона надас засOби
дIIя встановлення, пiдтримання та припинення мережнlж з'еднань, щ0 про-
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Таблиця 8.1. Ittmерtllейснi сmрукmурu, вuкорuсmовуванi в iнmеzральнiй lltepeHci

Передавальний канал

.].1,,:.]|I_Pp.:"..,..
2B+D

23в +D або 30B+D

23В+Е або 30В+Е

3HO+D або sHO+D

Н1 1 +D або Н1 2+D

H:,::.",-p-.IP|"

основна

Первинна

D

D

Е

D

D

i

кладаютьсЯ через мереЖу. Сигналiзашiя виконуС (lyHKrrii, поt]'язанi з роз-

подiлом мережних pecypciB i вибором каналiв, якими пе|lсдаватиметься

iнформашiя.
ВажливоЗаЗнаЧИтU'ЩоВ-iD-каналиiнтегральгrоТМерсжlЛеГкосТИку-

ються з вiдомими стандартами iнформачiйних мереж,

Треmiй ml1.11 - Е-канал - працюс зi.швидкiстю 64 кбi,г/с i ttр_изна,tепий

перйусiм для передавання сигналiзацiт зi швидкiсtlоtо koMy,гill(lclo мtlожи-

н, в-*а"алiв. BiH також використовусться у струк,гурi мулыllплексоваtlt{х

каналiв.
Чепtверпtuit i п'яmuй multч_ Н-коtttutu,. н0 i11 l. Кагtа;r I,1 l мас двl Nro-

дифiкацiil нll iH12. канали працюю.гь зi Luвидttос,t,ями: Il0 __ j84, t]ll _

tsjc, Htz - l920 кбiт/с, Найбiльш швидкiснi H-Karra.;tи вл,rкористовуються

оп"п.р"оu.аннявiДеоiнформашiТ,атакожДЛяВисокоtltвrtлкiсногопереДа-
вання даних у режимах KornryTauiТ пакетiв i KoMyTartiT.Karta,ltiB,

Будь-яка абонентська система при€днусться ло irtтсгlэальtlоl l\tepeжl гру-

пою кана,чiв рiзних типiв. Кожна з таких груп tlilзI,Iва€,гься illп7eptPeйcttoto

сп'рукпlуроЮ.Я*,'п,п,аеЗТабЛ.8.1,вiнтегральtliЙмереlкiВикористоВу-
оrr." дЪi iнтерфейснi cTpyкTypt{ - основна i первигtна, основна структура

застосоВу€тьсяДЛяпереДаВанняВlДноснонеВеЛИкИхмасивiвiнформашii,а
первинна - на напрямках, що характеризуються величезними потоками бло-

*i"данпх.УкожнirtконкретнiЙiнтегральнiйrмережiнеобов'язковоМаЮТЬ
викOристоtsуватися Bci iнтерфейснi структури, l кожна абонентська система

не повинна працюваги з yciMa iнтерфейсними структурами, використовува-

""Ъl#;Р;,}'iв в, н0, н l l. н l2 передають iнформаLtiю незчulежно один вiд од_

ного. Сигналiзацiя про iнформаrдiю, яка потрiбна для забезпечення режиМУ ко-

мутацii каналiв, п.р.дuчrrЁr^каналамИ типу D (lб чи 64 кбiт/с) або Е(64кбiт/с),

Пiд час здiйснення режиму комутачiТ пакетiв сигналiзацiя не потрiбна, тому

канаJIи типiв D i Е можуть також використовуватися для передавання iнфор-

-"ТrYj',";нil;:,;""", 
в iHTe гральн iй мережi рiзних i нтерфейсних структур

дае змоry передавати рiзноманiiну iнформаuiю зi швидкостями в однiй струк_

rypi вiд iд+ обir/. до декiлькох мегабайтiв за секунду,
,l45



IнтерtРейснi iнтегральнi мережi створюються для обслуговування рiз-
Hltx абонеltтських сисlем. Зокрема. для присдIjання невеликоi'персональноi'
ЕОМ використову€ться iнтерфейсна структура 2B+D. У цiй cTpyKTypi може
забезпе.lуватись одночасне передавання даних мiж Еом та мови мiж теле-
rllонаvи,tи iHmttMlt rермiналами.

оскiльки В-канал мае швидкiсть 64 кбiт/с iD-канал lб кбiт/с, то в
cTpyKTypi 2B+,D загальна швtlдкiсть передавання iнформацii становить
l44 кбiт/с, причому два В-каналI..l моr{уть використовуватися незалежно
одиrt вiд одного. Передавання будь-якоi iнформаuiт здiйсню€ться кадрами
48 бiтiв.

У разi взасмодiТ теле(lогtнttх апаратiв в iнтерфейснiй cTpyKTypi 2B+D
по D-каналу переда€ться необхiдна сигналiзацiя, а В-каналами - мова.
якшtо використовусться простий телефон, то один iз В-каналiв не працю€.
в данил:i час застосову€ться багатофункцiональний телефон - з додатковиI\{
сервiсоп,r, який працюс на двох В-каналах. Застосування такого апарата
заrбезпсчус проведення телеконференцiй, почерговий зв'язок з декiлькома
абонентами тощо.

якщо до iнтегральноi Mepelki прLIсднусться абонентська система ве.llикот
продчктивностi, наприклад значна ЕоМ, то можна використати (див. табл. 8. t)
первинну iнтерфейсну структуру 23B+D або ЗOВ+D. KorKHa з цих струкryр
забезпе,tуr передаваtlня iнформаuil' череl iнтеграJьну мережу зi швилкiстю
близько 2 Мбiт/с, tобго в шьому разi iнс|lормаLriя передасться паралельно вiд-
повiдно 2З або З0 канаtами.

Первиннi структури працюють з двома рiзними швидкостями. Рiч у тому.
шо в cBpolli Ще До появи мiжнаролних сганларгiв застосовувалася швltдкiсrь
2048 кбiт/с, а в Пiвнiчнiй дмерицi - l541 кбiт/с. Через це нинi використову-
ються рiзнi структури кадрiв i рiзнi методи синхронiзачii.

пiвнiчноамериканська первинна структура, яка мае швидкiсть |544 кбiтlс,
п,tic1,1lTb ?4 канали по 64 кбiт/с iодин на 8 кбiт/с. Щвадцять три з них с
В-каналами, а двадцять четвертий D- або Е-каналом. Загальна довжина
кадру - l9З бiти, тобто на l бiт бiльше. нiж потрiбно мя24 каналiв. Ilей до-
датковий F-бiт, перший у cTpyKTypi кадру, створюс додатковий канал зi
utвидкiстю 8 кбiт/с. Внаслiдок цього кадрIt органiзовуються в мульl икадрову
структуру по 24 кадри, де F-бiти забезпечують синхронiзацiю кадрiв.

мЕрЕжl

Будь-яка iнформацiя передаеться через iнтегральну мережу у ви-
глядi пакетiв. Ile стосуеться й мови. Тому перед передаванням мовну iнфор-
мацiю з аналоговоi форми перетворюють у послiдовнiсть двiйкових сигна-
лiв. якi потiм лекодуються i вiдновлюються в аналогову форму.
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Т а б л и ц я 8,2. Pe:ltcttMu вuкорuсmiЛнлlя нпявttоi Mtto:tKuHtt KattcbliB i засобiв комуmацii'

Комутацiя каналiв з традицiйною
сиrналiзацiсю

Комутацiя каналiв iз загальним

о

в, н0, н11, н12

в, D, н0, н11, н12

D

D

Вiдповiдно до моделi iнтегральноТ MepelKi, псредавання iн(lормацii i

сигналiзацiя здiйснюються рiзними каналами1 тобто в MepelKi створюють-

ся iнфор,uацiйлti канttлu lпа Kalrajlu сuzналiзаtlii,
Як показано в табл. 8.2, iнформацiйними с канали t]. D, н0, Hll та Н|2,а

канzulами сигналiзацii - D i Е. Канали D iE викорисI,овук)ть рiзнi способи

сигналiзацii, якi необхiднi лише для комутацiI. Така орl,аttiзаtliя iнтегральноТ

мережi застосовус три iepapxii tIротоколiв, що збiгаrоl,ься одиt] з одним на

деяких рiвнях, Насамперед вони узгоджуються в 1,o(ll(ax irr,герфейrсiв S i 7
(лив. рис. 8.6).

Щля mрьох peJtcu,|li| вакорuсmання Kaltaitilt i ,JocoOlB комупlпl1ll на |rl-

терфейсi 7'Р.*оr."доцiт I.4з0 та I.,lЗl встановлlоltl,гь сlдItнttй фiзичний про-

,onon. Рекомендацii описують характеристики (liзи,tного рiвгrя для ocHoBltoT

та для первинноi iнтерфейсних структур. korktla irIтерфейсна структура

утворюсться в певних фiзичних засобах з,сднаlttlя. зокрема, рекомендацiя

i.+зо пер.лоачас. шо швидкiсть передавання у r|litrlчlrому каналi повинна

дорiвнювати 192 кбiт/с.
У разi передавання електричнLтх сttгналiв "металевим середовишем" ви-

користовуеться псевдотрiйкове кодування (рис, 8.7), яке здiйсtтюсться так1

що од""Йц, вiдповiдае вiдсутностi сигнаJlу, а нуль - позитивному або нега-

тивному iмпульсу. Полярнiсть iмпульсу повинна чергуватися, тобто пiсля

nor"r""no.o iмпульсу (+) мас випливати негативний (-) i навпаки. У формi

утворюваного електричного сигнаJlу не лише кодуеться передана iнформа-

цiя, a;re й забезtтечуеться синхронlза-

цiя роботи фiзичного KarraJly.

Рекомендацiя I.4З0 описуе також

характеристшки протоколiв фiзичного

рЪня абонентських iнтерфейсiв S i 7.

Фiзичний piBeHb надас канальному

рiвrтю cepBic, який здiйснюс: з'€днання

дjlя передавання бiтiв у тому порядку,

в якому вони передаються з канa}льно-

го на фiзичний piBeHb; iндикацiю ста-

ну каналу; передавання блокiв даних.

о 10 011а 0011;ffi
кодування

1f,1



Счсmема сu'налЬацi| N9 7

?l" : Мережне

) i обслуеову-- | вання
I_ 1i_

^л,_U lr:nruo"rn 
peltcu"ui ко"чупtuцii каttалiв iнтегральна мережа прозора дляBclx переданих через неi пакетiв. Тому функцiонування iнформацiйного

в.-каналу обумовлюеться лише фiзичним фоrо*опоr. Робота канчl"лу сигна-
лiзацij' описусться BciMa "ciMoMa рiвнями" icpapxiT протоколiв (рис. 8.8). Слова"сiпtопtа 

рiвнями" узятi .в 
лапки, тому шо ui nporo*on" ,"*ор'".rоuувчtJ.lися в

l\,lepe)Kzlx зв'язку ще тодi, коли не було еталонноТ моделi BBi з рiвневим роз-ПОДiЛОМ iT СЬУНКЦiЙ. ТОМУ подiл на piBHi в цiй iepapxiT не зовсiIi .бi.uur"., ,сучасною базовою етfuIонною моделлю.
Аналiзований режим використову€ систему сигналiзацii М 7, яка опису-сться Рекомендацiеlо Q.700. I_{я сигналiзацiя призначена для npo*nuou"""

через мережу груп каналiв, якi зв'язують абонентськi системи (тЪрмiнальне
устаткування). Сигналiзацiя прохолить вiд системи, що iнiцiюс зв'язок, через
усю Ntережу i досягас системи-адресата. Пiсля прокладання груп каналiв сис-
т,е]\{а сигналiзаrrii керус цiсю послiдовнiстю, здйснюючи 

"6Ъпr"*r,. 
переда-

ваtння блокiв даних.
Зсtzа-,lьttttй канап сu?ltалiзацii М 7 (ЗКС-7) утворюеться чотирма множинами

функuiональних блокiв, обведених на рис. d.d ,rрr*о"ою лiнiсю. Перша з rцх
мно}киН - "Мережне обслуговуваНня" - охо,,лЮс piBHi l, 2 i частково 3. Функ-
цiональний блок "канал сигналiзацii'' реалiзуе двостороннс передавання данихMilK двома системами i визначас *ur- .".йiзацii. Ёлок ''к";у;;;" кана-пом
сигналiзацii'' забезпечуе надiйне доставлення даних. Ьлок .'Функцii 

сигналiза-
uir" передас через iнтегральну Mepexiy керуючу iнформачiю, ,uпрr-uд, no-
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Абоненmч
lнmееральноео Засобч

mранзакцiй

вlдомлення про вихlд з ладу каналу,
переповнення вузлiв комутацiТ блока-
ми даних тоцо. Yci три функuiональнi
блоки забезпечують мережне обслу-
говування сигналiзацiТ.

Блок "Керування сигналiзацiсю"

утворюе лруга пiдмножина, яка забез-

печус декiлька категорiй opieHTo-
ваного та неорiентованого на з'сд-
нання cepBicy. Нал цими блоками

cl

=i
Наскрiзна

сuеналlзащя

J Керування
вчклuком абоненmа

2 Праmокол LAPD

1
Фiзччнttй проmокол

рOзташовуються третя l четверта
множини) якi обумовлюють роботу Рис, 8.9. PiBHeBa структура с1 часtltlТ

слrгналiзацii на BepxHix рiвнях, сигна-пiзацii при комутацiт кагtалill
,.дбоненти iнтегрального cepBicy" i "телефоннi апарати". дбонентtl iнтег-

рального cepBicy, FIаприклад електроннi машини, користуються широким
спектром можливостей iнтегральнот мережi при комутацii каналiв i ство-

peHHi ii прозорот послiдовностi. Телефоннi апарати використовукlть обме-

жений cepBic мережi.
'Гри rrижнi piBHi (1-3) протоколiв сигнir,riзацii потрiбнi прикладним про-

цесам керування мережею i частинi, пов'язанiй з комутацiсю каналiв, L{e

функцii, що визначають операцiйне обслуговування та пiд,гримуючi його

засоби транзакцiй.
Шя dpyzozo рurcu,\lу комуmоцii (лив, табл. 8.2) характерне використання

широкоТ номенклатури каналiв i загального каналу сигналiзацiТ ЗКС-7. PiB-

неву структуру протоколiв цього режиму показано на рис" 8.9. При комутацii
каналiв здiйснюеться наскрiзне передавання гrакетiв через iнтегральну мере-

жу, тому функцiонування lнформацiйних каналiв забезпечуеться лише про-

токолом фiзичного рiвня. Що стосуеться D-каналу (див. табл. 8.2), то вiгr

переда€ сигналiзацiю. I-\boMy сприя€ семирiвнева iерархiя протоколiв. У iT

нижнiй частинi розташованi фiзичний протокол, протокол керування кана-

лом передавання даних (LдрD) i протокол керування викликом абонента -
прикладного процесу, розташованого в абонентськiй системi.

П роmокол, кан альноZо р iB ня описусться Рекомендацiею 1.440. Вiдповiдно

до цього протоколу, LAPD призначений для виконання численних функшiй,
пов'язаних iз керуванням D-каналом. Насамлеред BiH забезпечус мультиплек-

сування i кодування iнформацii, контроль за послiдовнiстю'ri передавання та

дiагносryвання каналiв.
Основними функцiями протоколу LAPD е:

забезпечення функцiонування декiлькох логiчних з'сднань у кожному

розмежування, ситтхронiзацiя i створення прозоростi з'елнань (у

вiдокремлення з'сднань одне вiд одного, розпiзнавання кадрiв);
ToN{v числl



, V :: V V \ лексний синхронний кана_ц. який на,|аг

ц_ jurальнuй piBeHb || мережному рiвню чотири вtlли cepBi-

]l

lli
iii ll Мережнuй piBeHb ll *еРУВання послiдовностями бiтiв,Мережнчй piBeHb

лиJIUк у кalлрах llý" l lБ l"slЁN цIц l; lЁн зниUlеннякадрlвзпомилками:
l Х; *l *л *| 8 "lцj вiдновлення ]'сднань пiсля усу-i .l3*л 9

ýlЁ $ý ёlýý Ёl$ ЕlЁ 5 ненttя збоТв i помилок:

дlý: з ýlЁ Б ёlц Бlх* $ передавання без пiлтвердження

lg Ё ýlз. *lE -lý Х нен)мерованих калрiв i з пi:rвер-

lý 8 .|= l8 lЁЕ дженням нумерованих.

|:} l lS l " ЗавдякиLАРDстворюстьсядуп-

]|

lli]]_ll t@ кер)вання послiдовностями бiтiв

ll _ щопередаються;lI lт t ta t", ВияВЛення помилок у кадрах

Il l$B $l$ lя lза зниuIеннякалрiвзпомилками:

ll slýýu *l*B ýlý ЁlýЁ ,.":,,iН;ffi;:-;;j::", 
п сля усу-

|l ýlý:s FlёЁ ёlц Elýý передаваннябезпiлтвердження

il lg Ё ýlз. *lE -lý Х нен)мерованих калрiв i з пi:rвер_

lI lýý Cl. lB l8.B* дженнямнумерованих.

ll l:} l lý. l " Завдяки LAPD створюсться дуп-
|l , V V V V , лекснийсинхроннийкана_,l.якийнадас

il tl *'-"""' * __J| мережному рiвню чотири вtlли cepBi-

ll су - запит, пlдтверддення, IндLIкацIю l

l |lii:_1..19:.']1),]l:]].-]:'i".ч"а!]iяпiЙ 
пriж вiдповiдь (рис 8.1Ol. 3апuпt при,Jнаllе-

I liilllilлbHl|\l lIIсрс)!(lIи\4 [rIItlIями
| ' НИИ ДЛЯ ПОЛаВаННЯ MеPOX(HIdM РlВНЯМ

| 
''aявкIl на необхiдний cepBic. Пit)tltrtс,ltt)Lп,tтlllя г повiдомленням канального рiвня

Il nt o одержаIl1,1я заявки на cepBic. ltilttb,utliя забезпечус оповiшення мережного

l п'r|lя про дii'. провеленi канальним piBHeM за заявкою на cepBic. Вiопtlсiсlь - це

] illrРоllмаrriЯпроодержаllНяiндикацiТ,псрепаноi'мережнимрiвнем.

l ]] I(анальrrий протокол LAPD багато в 
'oMy 

подiбнийдо протоколу LAPB,
1 ]] якtrй вltкористову€ться в Рекоп,Iеьl21ацiТ Х.25. Бiльrrrе того, протокол LДРD' супl iсний з х.25lЗ - ]\,Iереr{ниМ piBHeM, який описусться Рекомендацiею Х.25.

i t'РОтОкоЛ LAPD вiдрiзня€ться вiд LAPB переважно тим, itlo може обслуго-

l nyBillll Ile одиIl канаl (як LAPB). а олllоtlасно групу паралельних каналiв.

{] lИя цього LAPD забезпечу(] мультиплексування переданоТ iнформацiТ. З цiсю
il] ii Nl.еТОtО в каналi забезпечусться декiлька з'сднань для одночасноТ робот1,1] кiлькох комплекr iB термiнального )стагкуваl-tня. У цiй cxeMi адреса кадру

] ] LAPD iдентr.rфiкус не лише канал, але й номер адресата.

l Пt)Ol]1t-,)lio,|l керування вuкOuк()-м абоненtllа (див. рис. 8.9) визначений Реко-

tl ,","ч"л""" u,".". ||

m ЩUllсреJак)lься;lц ГlГТл *"J;Х,'#Г#'lъ,",о* 
у кадрах I

lЁR olo l: lB'* зниulеннякалрiвзпомилками:

l ýý tl *л *| 8 "l5j вiдновлення ]'сднань пiсля усу-

l i 
LnI U lлgпllrчJlлуt нt JlИШtr KaHi:lJI, i:l_Jlc И НUМtrР аЛРеСа'l'а.

l Пt)Ol]1t-,)lio,|l керування вuкOuк()-м абоненtllа (див. рис. 8.9) визначений Реко-
пIеttлацiгЮ I.450 i орiсrrтованиЙ на передавання спецiальttих повiломлень. I{i
п()вlдомленНя узгодж)ють види cepBicy. що використовуються пiд час сиг-

i IlllJrilaцiT. lсповiщають про резулЬтаrи перевiрки с1 MicHocTi uього cepBicy у
] ] взасмодitо.tих абонентських системах.

Н ut,кр t lH.l (ч срс, t i tt m аlрLtп ьну м ерс,нсу) L,ll,,H а, l i Ju ц iя забсзпечусться про-
lокола\4lI piBHiB 4 7.

] ЛРУгий режим ко.мутацii вiдрiзнясться вiд першого (лив. табл. 8.2) бiльш
сучасноЮ методологlею, томУ першиЙ режиМ застосовуеться в дiю.lих (несу-
чi-lсн_их) мережах. У сrворюваних (новLrх) iнтегральних мережах для сигналi-

] .uцtl рекомендусться використовувати D-канал,
lнтегр.шьною мережею передаються пакети, що упаковуються в кадри.

Пiл час Kor,ryTauii' каналiв утворtосться послiдовнiсть l'xHix груп. якими на-
гlравляються цl кадри.
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Прч комуmацii пuкеmiв (див.

табл, 8.2) у кожному вузлi комутаuii
вони переупаковуются в HoBi кадри.

переrанi черговою гр}поlо каttалiв.

Рекомендашiя 1,440 встановлюс двi

Абонентська система вибирас одну з ПаКСТlВ

ци,х форм або почергово використовус обилвi. Так само переда€ться пlдтвер-

дження tlpo одержання без помилок одного кадра чи Тх групи,

tсрарiiю протоколiв у третьому реN;имi зображено на рис,8,1l, з якого

виплива€, що при комутаuii пакетiв використовуеться протокол LAPD або

широко застосовуваний у мережах iз комутацiсю пакетiв LAPB, На мереж-

ному piBHi використовусться Рекомендацiя х,25lз,

s.5. ФlзичнА струкryрА вузлА комутАц|l

з Мережнчй piBeHb Х.25/З

2 Проmокол LДРВ або LДРD

1 Фiзччнчй проmокол

Вузол комl"гацiT складасться з функцiональних блокiв чотирьох видlв

(рис. 8.12) - комутацiйного, адмiнiстративного] магiстра_льних та абонентських.

Комупtuцiйнuй блок забезпечуе високошвидкiсну взаемодiю Bcix iнших

блокiв комуrriкацiйноТ системи.
дd,viнiсmраrпuвнuй блок виконуе функrriт, пов'язанi з процесами керу-

ванllя на кожному piBHi i викоrrання ву,Jлом розполiлених прикладних проtl.е-

ciB керування Idережею. KpiM того, адмiнiстративний блок забезпечус iHTep-

фейс операТорiв вузла комуташii з його блоками. для чого ло адмiнiстратив-

ного блоку лрисднуються рiзнi термiнали.
Маziсmральнi блока з'еднують вузол комутацiТ з iншими вузлами. l{e

можуть бути вузли TicT самоТ iнтегральноi мережi, iнших iнтегральних

мереж, а також телефонних чифрових i аналогових мереж та мереж ко]\,1у-

тацiТ пакетiв. !,ля цього служать магiстральнi блоки чотирьох типiв (лив.

рис.8.12).
НайбiльшВажJIивиМеблокмагiстралiISDN.ПриконфiгУрацiiЗOканалiв

по 64 кбiт/с D-канал керус роботою магiстралi з пропускною спроможнiстю

близько 2 Мбiт/с. При цьому блок органiзовуе сигналiзацiю та здiйснюс пе-

редавання кадрiв.
Блок магiстралi Х.75 забезпечус взасмодiю з мережним каналом комута-

цiТ пакетiв. На противагу цьому? блоки дискретноТ й аналоговоТ магiстраllей

Ilрацюють за старими типами каналiв, якими пакетш (кадри) не передаються.

йr, npr."uu""i дrr" забезпечення взаемодii з вузлами комутаuiт старого

тигry. Завдяки наявностi магiстральнш< блокiв на ocHoBi вузлiв булусться

iнтегральна мережа.
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Комуmацiйнчй
блок

Абоненmськi блакч

Аналоеовчх
каналiв

вузла KoM}/TaI]lI

Кiлькjсть i типи ttбоttепmськлl.y блокiв визначаються видами абонент-
ських системl що при€днуються до iнтегральноi мережi, На рис. 8.12 показа-
но чотири типи абонентських блокiв, якi дають змогу присднувати абонент-
cbKi системи. що працюють за стандартами ISDN, а також мережi комутацii
пакетiв Х,25 та дискретноr й аналоговоi телефонних мереж.

Абонентський блок ISDN призначенltй для кер},вання групоIо абонент-
cbкtlx каналiв. BiH забезпечус роботу сигналiзацii й обробляс пакетно- та
KalJaJIbHo-KoMyToBaHi данi. Абонентськиl",l блок Х.25 забезIlечу€ комутацiю
пакетiв груп1,I залучених до нього каналiв i передае пакети Х.25 через абонент-
cbKi каt"tали_

Вузол комутацii може мати й iншi магiстральнi та абонентськi блоки (на-
приклад, для при€днання факсимiльних апаратiв), а в Mipy потреби - й необ-
хiднч кiлькiсть блокiв однакового тилу.

Кожен магiстральний та абонентський блок складний мiкропроцесор-
ниЙ комплекс, що виконус широке коло завдань, пов'язаних з передаванням
iнthормацil. BiH склаласться з кiнцевого керуючого елеменlа й кiнцевого
пристрою абонента.

На рис. 8.13 наведено сyе"цу абоненmськоzо блоку 1,ýDlY де кiнцевий
пристрiй абонента розташовусться на двох платах - кiнцевiй частинi комута-
тора Й кiнцевiй частинi каналiв. На платi кiнцевоi частини комутатора роз-
мiщусться MiKpo-EOM, яка виконуе функцii канального рiвня та частину функ-
шiй протоколiв мережного рiвня. Пакетний контролер забезпечуе передаван-
ня пакетiв i приймання Тх з комутацiйного поля. Пакетна пам'ять призначена
для збереження переданих пакетiв i сигнальноi iнформацii. Кожен контролер
каналiв виконус функцii протоколу LAPD або LAPB,

На платi кiнцевоТ частинIl KaHaJliB розташовусться декiлька (наприклад,
BiciM) паралёльно увiмкнених iнтерфейсних схем, якi здiйснюють KaH;L.IbHo-
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Плаmа кiнцевоi
часmчнч

комуmаmора

Кiнцевчй прчсmрi(t абаненmа

Плаmа кiнцевоi
часmчнч
каналiв

Групч
абоненmськчх
каналlе /SDN

KoMyToBaHi виклl4ки. Кох<на з них може бути виконана у вrtглядl однlсl спе-

цiальноТ iнтегральноТ схеми. Iнтерфейсна схема на фiзичному piBHi обробляс

абонентський iнтерфейс u, внаслiдок чого плата кiнцевот частини канаJIу

при€днусться до груll абонентських каналiв, спрямованих до абонентських

систем.

8,6. тЕрмlнАльнЕ устАткувАння

НаЙважливiшоЮЧасТиноюабонентськоIсистеvиiнтегральноТ
мережi е термiна.пьне устаткрання, а iT кiнцевi пристрот й терплiнальний адап-

тер виконую,гь допомiжнi функцii.
Використовуеr"с, до"йrь багато способiв прuеOнання пrcрлtitttutьttоzо

уr-о-*)rоrшя do iнmеzрольноi ,иерелсi. П'ять iз них показано на рис. 8.14.
" 

За способом l термiнйьне устаткувантrя ТЕ2, фiзичний iнтерфейс якого R не

вiдповiдае стандартам iнтегральноi мережi, присдну€ться через термiнальниЙ

адаптер ТА i кiнцевий пристрiй NT (або через пару пристроiъ -NT2 i NT]),

Термiнальне устаткування ТЕ1, яке мае фiзичний iнтерфейс S, приепнусться

до iнтегральноТ мережi за способом 2 через пристрiй NT (або через NT2 i

ТЧТt). Я*що на iнтЁрфейс S вводиться вiд двох до восьми комплектiв TepMi-

15з

.Процесор _
l посmluнuu

запам'яmовуюччй
прuсmрlч



NT або NT2+NT1

I'lrc. 8. l 4. Cxcrlrt ltрисдttаllня гср;чtit tir';lы tого уста гкуваIItlя

Ilаjlьного устаткування (спосiб З), то вони зв'язуються з кiнцевим Ilристро€м
NT (або з NT2 i NTl) через коротку шlину або ловгий загальний кан.tл. Абонент-
ська ct{cTeMa, в якiй iнтегрованi TEl i NT2, на iнтерфейсi Zз'сднусться з KiH-
tlевиl\4 прrtстросм NTl (спосiб 4). HapeurTi, якщо складна абонентська систе-
i\,la N4ac iнтерфейс U, то вона присдну€ться безпосередньо до iнтегральноТ
мережi (спосiб 5).

як зазначалося, в iнтегральrriй мережi термiнальне устаткування TEl за-
безпе,tус виконання прикладни.\ гrроцесiв протоколiв BepxHii piBHiB. Кiнце-
вий прl.стрiй мережi NT або пара цих пристроiв NT2 iNT1, допо*u.urч" 

"роботi термillальному ус.аткуванню. реаt-лiзус протоколи нижнiх piBHiB -(liзичного i, пложливо, канального та мережного.
Складне термiнальне устаткування викону€ Bci BepxHi piBHi протоколiв. Про-lе гут мо)кс використовуватись i просте термiнальне устаткуваl{ня (вiдеотекс,

телетекс, телефонний апарат), яке виконус протоколи лише деяких BepxHix piBHiB.
Як показано на рис. 8.14, у точку iнтерфейсу S можна *rrnur" сrдин або

,rtекiлька комплектiв термiнального устагкування. внаслiдок чого створюсть-
ся одна з двох схем: "точка-точка'' i ..точка багатоточка'',

С-хема "mочкtл-пlоllка" передбачас ввiмкнення на iнтерфейс ,S одного
комплекту термiнального устаткування. У цьому разi одпочасrо можуть бу-
ти активними два комплекти термiнального устаткування двох абонентських
систем. пов'язанi один з одним iнтегральною мережею. Така активнiсть мож-
лива вiлразу в обох напрямках передавання пакетiв.

у схе"чi "mочкlt-баzоmоmочкu" на iнтерфейс s вмикаеться до восьми
комплектiв термiнального устаткування. У разi використання цiеi схеми по-
трiбно iдентифiкувати кожен з восьми комплектiв термiнального устатку-вання. Тому тут будь-який пакет, що надходить до термiнальноi системи,
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Рис. 8. l5. I Iабiр користувrulьного термlllалыlого ),с,гtrткуваIlItя

пов[rнен мати не лише адресу цiеiсистеми, але й код (iм'я), якIrit адресусться

терм i нал ьному устаткуванню.
Якщо BiciM комплектiв термiнального устаткування приеднуються до

спiльноТ шини, то пос1а€ проблема множинного доступу Тх до цiеi шI,tни. ,Щля

цього використовуеться випадковий метод доступу, суть якого полягае в

тому, що при виявленнi зiткненлlя калрiв, одночасно переданих декiлькома
комплектами. Bci вони вiд'сднуються вiд шини. Зiткнеrlня виявляеться в та-

кий спосiб. оскiлькИ шина "вiдбивае" посланi iй бiти, то i,x прt,tймають пра-

цюючi комплекти устаткування. Кожен передаваJIьний комплект порiвнюе

спрямованi йому бiтИ з прийнятиМи. РозбiжнiСть € сигн.Lпом про те, що ста-

лоЪя зiткнення. Yci комплекти термiнального устаткування при вiд'еднаннi

вiд шини можутЬ почати повторне передавання лише через певнIлй час, який

залежить вiд прiоритету комплекту устаткування. Завдяки tlboМy лiквiду-

ються виниклi на шинi зiткнення.
Перелiк термiнального устаткування, що працюе в iнтегральнiй мережi,

надзвйчайно великий i рiзноманiтний: малi й великi Еом; апаратура зв'язку;

телефони; телекси та факси; аrIарати вiдеотексу та телексу тощо (рис. 8.1 5).

Контрольнi запитання

l, Яка мереяса називасться ISDN?
2, Якi послуги надас [SDN?
З. -llKi реlltими передавання iнформацii забезпечуе [SDN'?

4. Яка струкryра Rузла ком}"тацiТ ISDN?
5. Якi cPyHKuii виконують кiнцевi пристроТNТl i NT2?
6. Яка функцiонztлыrа структура вузла ISDN?

155



7. Якt гl'ять тппiв каlIitлiв вIлкOрис,tовуlоться в ISDN?
ll, -ЯIкi (lyHKrrii BrlKoIlyc сrrгнzr_цiзацiя ЗКС-7?
9, Якi ocltoBHi rhункцiональнi блоклt рtlзмiщуються у вузлi комуr.ацiТ?

i0, .lIKi ocHoBHi сгlособлt пр}Iсдllанt]я TcpпtiHa_ltbHottl 1:.ro.ny"un"o в ISDN?

1. |iapHu r(, Создаltие группы для ускорсIlия выработки стандартов на протоколы открытых
cereii //Электроника. - I986, -Лlr l. с I5_I6.

2. Бел_uаtt Б АТМ. Борьба продо.rlлtастся // Сети, - l 996. - Nlr 6. - с. з2-з5 _
З, Берплсекас r\., Гаплаtер Р. Сети tIерсда.II.1 данtlых. - М,: Мир, l989. - 544 с.
1. Ку,знеtlов С. Б., Каплап В, В. I'Ioc,rpoel,1.c сети передачи данIrых на основе протокола

FrаIпе Relay // Се,ги. - l996, - Nq 6. - С. 46-50,
5, llttзчн И- А,. Бо:апtьtрев В, д., Кулеtttов А, П. Сети комм),тации пакстов. - М.: Радио исвязь. l 986. - .tOtl с.
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Ро.Д" 9. мхlтЕктурнд концЕпцlя lнтЕлЕктудrlьноl мЕрЕжl

Спuсок,скорочень

ABD - Abbreviated Dialing - скорочений rrабiр

AD - Adjunct - допопцiжний вузол керування

ДРI - Дррliсаtiоп Protocol lnterface - прикладний програмний iнтерфейс

дsБ - Дррliсаtiоп service Elements - прикладний елемеtлт послугрI

дтм - Дsупсlrrопоus Transfer Mode - асинхронний метод доставляI]ня

вср - Basic call process - базовий процес обслчr,овуваltня вlIклику

ссдF call Сопtгоl Дgепt Function - функцiя kepyBalIlIrl доступом виклику

ссF - Call Сопtrоl Function - функцiя керування викJltIком

СF Call Forwarding - спрямований виклик

CON - Сопfеrепсiпg - телефонна конференцiя

CS - Capability Sets - набiр можливостей
DFP , Distributed Functional Plane - розподiлена (lyrtKrliottaлbнa rlлощина

DPSN - Date Packet Switched Network мережа llерс/lаванtlя даних з кому-

тацiею пакетiв
ВF -_ Element Function - елементарна функцiя
FЕ - Function Elements - функцiональнi об'скr,tl

FЕд - Fuпсtiоп Elements Action - дiя функцiоtlаlJlьного об'€кта

FРН - Frее Phone - безкоштовнlrй виклик
GFр _ Global Functional Plane _ глобальна (lуtrкцiональна площина

GSL - Global Sеrчiсе Logic - глобалы{а.llогiка послуги

IDN - Integrated Digital Network iнтегральна uифрова мережа

IF - Iпfоrmаtiоп Flows - iнформачiйнi потоки

IN - lntelligent Network - iнтелектуальна мережа

INдр - IntЪlligent Network Дррliсаtiоп Protocol - прикладI{ий протокол iH-

телектуальноi мережl
INCM - lntelligent Netwoгk Conceptual Model концеrIтуzuIьна модель

телектуаJIьноl мережl
IP - Inteliigent Peripheral - вузол iнтелектуальноi периферii

мдсF - Йultiрlе дssосiаtiоп Сопtгоl Function - функцiя керування бага-

торазовими взаемодlями
MAS - Mass Calling - опитування населення

мтр - Message Тrапsfеr Раrt - пiдсистема передаванIш повlдомлень

N(B)_ISDN - NаrrоwЬапd (Broadband) Integrated Setvices Digital Neмork - в}зь-

космугова (широкосмугова) чифрова мережа iнтеграJIьного обслуговування

Р-Рrоtосоl-тrротокол
РЕ - Physical Elements - фiзичний об'ект
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PIN - Personal ldentification Nurnber - персональнl{й iдентифiкацiйний номерPLMN - PubIic Land Mobile Nеtwогk - мережа зв'язку. ру*Ьr"r" об'ск,t.ами
POI - Point оf Initialization - TotlKa iнiцiювання
POR - Point of Rеtuгп .l.t-lчка повернення
РР PllysicaI Рlапе rРiзи,lна,,nou|",,,
PSTN - PubIic Switched Telephone Network - телефонна мережа загально-

го користування
SACF * Single Association Сопtrоl Fuпсtiоп - функцiя керування однора-

зовtlю взасмолiскl
SAO - Single Association Ob.ject - об'
SCCP - Signaling Connectiorr Сопtrоl

HtlM з'сдлtанням
SСЕF - Sегчiсе Creation Епчirоппlепt

ренIlя послуг
scEp - sегчiсе Сrеаtiоп Еrrчirопmепt

послуг

€кт, одноразовоi взасмодiТ
Part - пiдсистема керування сигналь-

Furrction - функцiя середовища ство-

- вузол середовища створення

scF sеrчiсе СопtrоI Fuпсtiоп - функцiя керування послугами
SCP * Sегчiсе Сопtrоl Point вузол KepyвaorH" обс:rуговуuuп*r",
SDF - Sеrчiсе Data Fr-Inctiorr tllункцiя iriдтримання даних послуг
:р! _лSупghгопоus Digital Нiегаrсhу .n""po"nu шифрова iсрархiяSDP Service Date Point - вузол пiд.гримання ланихSP Sегчiсе Fuпсtiоп - компонент послчги
SII] - Service Independent Building Blocks tlезалежнi вiд послуг функцiо-нальrti блок1.1

SмдF - Sегчiсе Managetnent Access Fr_lnction - функцiя доступу до clfcTe-
l\l I l (,ксплуата цi Йного п iлтрима ння Й алv iHicTpyuu,,,r, noary.-

SMAP - Sегчiсе Managernerrt Access Poirrt - *уrо, до..ryпi'оо .u.r.r"
е ксгtлуатацi tj tlого пiдтр имаI r ня ii адм i н iсr.рування послуг

SмF - Sеrчiсе Management Fuпсtiоп - функrri" експлуатачiйного
мання l:i адмiнiстрування послуг

Iyp л 
sегчiсе Management poirrt - вузол забезпеtIення послуг

SN - Sегчiсе Node - вузол послуг
sp - sеrчiсе Рlапе - площина послчг
SRF - SpeciaIized Rеsоurсе Fuпсtiоп функчiя спецiалiзованих pecypciB
SSCP - Sеrчiсе Switching and Сопtrоl i'oint - вузол комутацii i керування

послчгами
ssF- - sегчiсе switching F-uпсtiоп функцiя комутацii послуг
SSP - Service Switching Point - ,yrori ооrуrацiТ послугтсАр - Тrапsасtiоп capabilities Дррliсаiiоп рап * Ъiдсистема керуваFIIIя

прикладн им и транзакцiям и
TMN - Telecommunications Мапаgеmепt Network - мережа керування те-

лекомунiкацiями

UAN - Universal Access NumЬеr - унiверсальний персональний номер

UPT - Universal Реrsопаl Telecommunications - унiверсальний персональ-

ний зв'язок
VОТ - Televoting - послуга телеголосування
VPN - Virtual Private Network - вiртуальна приватllа мережа

ВIП - вузол iнтелектуальноi периферiТ
ВКО - вузол керування обслуговуванням
ВКП - вузол комутацiТ послуг
ВСС - вузол спецiальних служб
БД - база даних
СНСЗУ - едина нацiональна система зв'язку УкраТни
ЗКМ - загальна комутацiя мереж
ЗКС - загальний канал сигналiзацii
lM - iнтелектуiIльна мережа
КМЗ - комутована мережа зв'язку
СКП - система керування послугами
ТфМЗК - телефонна мережа загального корt]стуваIIIlя

УПЗ - унiверсальний персоналыtий зв'язок

ЦПАС - цифрова пiдсистема абонентськоТ сигналiзацii

9.1. принципи поБудови тА осоБливостl lнтЕлЕктуАльноl
мЕрЕжl

стрiмкий розвиток засобiв зв'язку t:l обчислювальнот техtliки по-

сприяв появi нових TepMiHiB. серед яких ittпte.,tcKпt1,(lJlыld .:tcpL,,llcu lN. iТ

прообрази з'явr.tлися в багатьох краТнах, i нинi ведеться робота зi створення

концепцii iнтелекryальноi мережi та Ti апаратнIrх i програмних засобiв, що
вiдповiдакlть стандартам. Iнтелектуальна мережа об'сднус економiчнi iHTe-

реси трьох cTopiH - користувачiв. постачальникiв послуг i постачальникiв

устаткування. Саме це Й послужило основною причиною iJ iнтенсивного

розвитку та докорiнноi змiни мереж зв'язку,
OcHoBttct .uеmа iнmелекmуольноi ,lrepeHci - швидке, ефективне й еконо-

мiчне надання iнформаuiйних послуг масовому корисryвачевi. Завдяки цьо-

му користувач не чекае, коли постачаJIьник пос,ryг (експлуатацiйна органiза-

,,tir.u'r.*y чи будь-яка iнша) надасть йому послуги. а одержус Тх тодi. коли

йому потрiбно. Вiдповiдно до цього користувач i платиrиме за наданi послу-

ги протягоМ часу корисТуваннЯ ними. отже, швидкiсть i ефективнiсть на-

дання послуги да€ змогу забезпечити ii економiчнiсть, оскiльки користувач

орендуватиМе канаJI i послугИ лише протяГом певного часу, а це уможлив-
люс зниження витрат. Саме в цьому. тобто у гнучкостi надання послуг i по-

лягас принципова вiдмiннiсть iнтелектуальнот мережi вiд iнших мереж.
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разом з тим зниження витрат iндивiдуального корисryвача на послуги
сприя€ збiльшенню попиту на них, тобто збiльшус прибуток постачальникiв
послуг, А розширення попиту на послуги обумовить збiльшення постачань
необхiдного устаткування, тобто збiльшення прибутку постачальникiв устат-
кування. Отже, гtlу.lке надання послуг в IN сприяс об'еднанню економiчних
iHTepeciB користувачiв, постачальникiв послуг i постачальникiв устаткування.

швидке, е(lективне й економiчне надання послуг користувачевi можливе
лtIше за ttoBo[ коtttqепцii lto(tyioBu мерехс зв'язку, яка полягас в розпоdiлi
cfll,tlliцiЙ; Ko.1,tytllatli| KaHa.liB пlа HctOattHyt послуt, Сьогоднi функцiт надання по-
слуг € невiд'смною частиною функцiй комутацiйних систем, тому зi зрос-
танltям кiлькостi лослуг i функцiогrаtьних особливостей систем рiзко збiль-
lхуються TxHi апаратнi засоби та програмне забезпечення. Через це комута-
цiйнi системи стають усе складнiшими, а iхня BapTicTb вiдповiдно зростае.

створення комутаuiйних систем - дорогий процес, який не мас завершення
через можливiст,ь появи нових послуг та l'хню непередбачуванiсть. Саме тому
концепцiя lN грунтусться на розподiлi функцiй комутаuiТ та надання послуг:
комутацiю (у загальному випадку - встановлення зв'язку) забезпечуе комуто-
вана мережа зв'язку (кмз), надання послуг база даних (БЩ). Кожен користу-
Ba,r IN, звертаюtlись через КМЗ, замовляс ту чи iншу послуry в Б,Щ, яка lrадас
l,"loMy цю послуry через КМЗ. За такоi гtобудови iнтелектуальноТ мережi КМЗ i
Бfl можуть розвиватися самостiйно, але взасмодiяти вони мають сгiiльно вiд-
повiдно до узвича€них стандартiв, протоколiв та iнтерфейсiв.

Якщо на комутацiйнi системи, що вхOдять до комутованоТ мережi зв'язку,
покладаються в основному функцii'комутацiТ (встановлення з'сднання), то TaKi
систеN,Iи повиннi бути досить простими й дешевшими порiвняно з iснуючими.

База даних, шlо забезпечус надання послуг, мас булуватися згiдн<_l з модуль-
ним гIринципом. за яким певна послуга нада€ться вjдповiдним модулем, який
не мас зв'язку з iншими послугами, I(e означас, що введення нових послуг
не потребус змiни всiсi бази даних. Taki модулi е "будiвельними блоками'',
tцо використовуtоться у cTBopeHHi програмного забезпечення. Розробники
Бд i Еом, як правило, дотримуваJlися концепцii, за якоi операцiйнr системи
tle зitлежать вiд прикладних завдань.

оскiльки концепцiя IN не залежить вiд типу КМЗ, iT можна побудувати
на базi буль-якот мережi, у тому числi й телефонноi загального користуван-
ня, видiленоi цифровоl'комутованоТ чи персональноТ або на базi Bcix зазна-
(Iених мереж,

Отже, створення iнтелектуальноi мережi можливе на будь-якому piBHi
розвитку мереж зв язку в лержавi.

Особливо слiд вiдзначити взuсJиозв'язок Miar iнmелекmу&tьною мере-
Jrcею mu ,иереJrсею yHiBepcш,tbHozo персонлIльltоzо зв'язку (УПЗ). Поряд з
прогресивною концепцiсю IN зараз активно розробляет.ься (i вже використо-
вуеться) концепцiя Упз. Кожен абонент Упз матиме единий персональний
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теЛефонНИЙноМер'якиМкорИстУватиМетЬсявбуль-якомумiсчiсвiтУ.УПЗс
ЛоГitlниМроЗВИТкоМстiльниковихiперсональнихМережЗВ'яЗку,якiДаДУть
можливiсть користуваtlевi мати портативний ,герплiнал, Перехrл до УПЗ по-

ВиненПереДбачатипроцесоб'сДнанняперсонаЛЬНихМерея(ЗВ'яЗку,кожНаЗ
ЯкИхМассВоЮсисТеМукеруВанНяЗВiДПоВiДНокlбазоюДаних.Томувиникас
;;;;; , розполiлi Цу"пчlИ комутачii (керування) ,i фIтiY.:^f:]:, :,:
слуг рухоми* *ор""rуЬuчам, тобто потреба переходу о" i1,1:a":.Tl^":j:lI:

р"*i.'Ё"u.пiдок цього рухомий *"|i:]1,,_u" oTpLIMye вёликi можливостl шодо

надання послуг пiд,lас Його перемlшення,

Отже, сфорМулюемО три ocHoBHi переваги iнтелектуальноl мерея{l:

швидке, ефективне й Ькономiчне надання iнформаuiйних послуг масово_

му користувачевi, в тому числi й рухомому;
по€днання еконо*iчних iHTepeciB трьох cTopirl - користувачlв, постачаJlь-

никiв послуг i постачальникiв устаткування:-' 
*o*ruui.Tb реалiзачii зв'язку на будь-якiй, комчlован1й_y:,|':'

Слiд зазначити, що концепцiю розподiлу функuiй комутацliта надання по-

слуг природниNI шляхом було використано пiд llac створення обчислtовальltих

-;;р.;: Коuц.пцi, обчислrовальних мерея( передбачала таку apxiTeKTypy, за

якоТ функцiТ транспортування даних ,,".1сч"ур-u 
i,uy,o,]o_yl.pj],:i.,:_i:-]::

l-ruоuй no.ny., тобiо 
-передаванtIя 

файлiв i виконання рiзношtанtтних зав-

ДанЬопераЦiйr'rа."..'.*овом.цiД,i.".'.пп'п-наДанItяпосЛУГiтранспор-
тування данлIх розtsивалися незалежно одна вiд одноi,

,Ц,амо визна,rення IN у ToN,Iy виглядi, як воно трактусться в Мi;кнародних

рекомендачiях.IttпtеltекпlуаjlЬIlамереJlсO-цеuр.rimекпtурu,dллtяко.iхuрак-
mepHi пtuкi ttpuпtqutttt: ,,л i,.J,лпl

широке вtIкорис l ання сучасних засобiв обслуговування iHdlopMauti;

ефективне використання мережних pecypciB,

модульнiсть мережних функцiй з можлI,tвiстю багаторазового iх Btrko-

ристання,
одночасне створеннЯ i впровадження посJIуг завдяки модульним, повтор-

но використовуваним мережним функuiям;
iHBapiaHTicTb засобiв розмiщення мережних функuiй в рiзних фiзичних

об'€ктах;
взаемодiя мережних функчiй через не залежнi вiд послуг стандартизованl

iнтерфейси;
можливiсть керування деякими атрибутами послуг з боку абонентiв i

користувач iB,

стандартизоване керування логlкою послуг,

Як зазначало.", пй""цiя IN зародилася внаслiдок iнтеграшii обчислю-

вальних мереж i *.;;;;";,ро,"'."Ъпу, ii появi ",р,ду:1:1 
численнi спро-

би зробити lrослуглл зв'язку зручнiшими для користувачiв i вигiдними для

експлуатацiйних ком панi й,

l l В.К, Стсклов
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Послуеч
на керування
паслуеамч

Prrc. мож,llивtlстi l oIIepa,|,OplB

!\о o c t t o B t t ltx о с о бл u в о спл е й i н плел е кпtу ол ь tt оi M ep eJk i, як i в iдрiзня ють
вiд "неiнтелек,гуальних" мереж, насамгlеред нале}кать;

взаеN'на незалежнiсть змiн, що вносяться в базову мережу й iнтелекту-
аЛЬНУ НаДбУДОВУ (платформу iN) пiд qп. реалiзацii будь_яких дOда'кових
послуг;

лрактI,tч на одночасн icTb проt.lес i в створен ня i впроваджен ня послуг;
моlклl,tвiс,гь доступу до послуг з викорt{станням звичайних iнтерфейсiв

"кор1,Iстувач-мереrка" (аналогова телефонгlа лiнiя, базовий i гrервинний до-
Сr'l,пи циrрровоi' мережi iнтегра.ltьного обслуговування тощо);

нсзалежнiсть У процесi розроблення та вIIровадхtення додаткових послчг
вiд постачашьнлlкi в комутацi йного устаткування;

моя<ливiсть для абонентiв створюватrt свот власнi послуги за лодаткову
плату i гнуtlко. за cBo'tM розсудом, змiнrоватИ профiлi *o"*parn* пOслуг.

{iйсно, концепцiя iнтелектуальноi мережi завдяки подiлу функцiЙ кому-
тацit'та логiчних функuiй надання послуг уможливлIое швидку й ефективну
реалiзаuiЮ на телефонНiй мережi загального користування нових i досить
привабливиХ додатковиХ мережниХ послуг. KoHKpeTHi можливостi застосу-
вання яких обме>кенi лише фантазiсю самих абонентiв. При цьому абоненiи
дiс,гають змогу не лише вибирати додатковi послугtt , 

"rъru 
наявних, але й

керувати нимl.t. змiнюючи KoHKpeTHi атрибути, а такох( брати безпосередню
учalсть у процесi iiнього створення.

рис 9.1 наочно демонстру€, що побулова iнтелектуальноi мережi сприя€
кор[lстуванпю практично BciMa ii можливостями, за винятком однiеI, ,*u .u
будь-яких умов залишаеться прерогативою експлуатацiйних компанiй (опе-
paTopiB мереж), а саме. безпосереднього керування елементами мережi. Взяв-
ши до уваги можливiсть одержання користувачами послуг з боку iнтелекту-
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lt_ltьноi мережi (у процесi обслуговування викликiв) - рiзних пiдказок, повi-

ломлень тощо, - якi с,гворюють у корtlстувача iлюзirо спiлttуванt-tя з живцм
llредi\{етом, вживання TepMiHy "iн,гелектуальttа мережа" вважа€,гься не без-

пiдставним.
на традицiйнiii технологiчнiй ocHoBi пiд .1п. реалiзаrrii ll()Btlx послуг опе-

ратори мере}к цiлком заJlежаJlи вiд постачальникiв комутацit"tttого устатку-
вання, а впровадження послуг триваJIо впродов}к кiлькох poKiB. На противагу

цьому на ocHoBi iнтелектуальноТ мережi оператори на принципах незалеж}{о-

cTi й KoHKypellTцocTi можуть заJIучати ло розроблення i створення послуг

нових i Hogr,tx постачальникiв. l{e сприяе рiзкому скороченню TepMiHiB упро-
вадження l]oBtlx посJlуг, зниженню iхньоi BapTocTi i, в пiдсумку, збiльtttеtlню

прибутку експлуатацiйних компанiй.
Отя<е, iнтелек,гуilJlьна мережа. в якiй проявилися с},часнi тенденцii обч1,Iс-

лювальнот технiки ,га технiки зв'язку, зробила реалiзацirо нових посдуг

зв'язку настiльки технологiчною, що вони перестають бути штучttим доро-

гим товаром.
Наприклал. v прошесi надання послуг бере y,tacTb вузол iнтелектуальноi

периферiТ. який пiлтримус iнтерактивну в]асмодiю з корltсlувачами у фор-
Mi своерiдного мовного меt{ю. Проте моlкливостi IN i вIП цим не обмежу-

ються. Iлюстрацiсrо цього моя{е бути посилання на те, що одна з невеликих
незалежних фiрм олержала патент Сшд на спосiб вt1користання, а разом з

ним i виключне право на реалiзашiю досить цiкавот iдет, яка поляга€ у Bt]-

користаннi. здавалося б, абсолютно марного в телефонiт часу слухання сиг-

налiв "коrrтроль посилання виклику" та "абонент зайlнятий".

Основний змiст iдеi llолягас в тому, що замiсть згаданtt\ ак),стичIltlх сиг-

налiв З комплектiВ автоiнформаторiв корисТува.tевi Rtlда€ться аулiоiнформа-

цiя з рiзноманiт,ними рекламнI.tми оголошеннямtt. що I{алежать, напрllкJIад,

абоtjентовi. якого виклИкають. якщо BiH [х мас. Якщо Ж абогtенТ (у ланому

разi фiрма) з певних причиl{ такот реклами не ма€, то пост,ачальник послуги

зzuIишас за собою право видавати користувачевi для прослуховуRання будь-

яку iншу iнформачiю. Можемо передбачитлt, якi широкi можливос,гi вiдкри-

ваlоться для постачальникiв такоi посJlуги,
послуга працю€ так. Якщо, наприклад, у разi зайнятостi абонен,га кори-

стувач не повiсив трубку вiдразу, то Йому пiсля одногO-двох акустичних
сигналiВ "зайнято" вида€ться 15-секундна порцiя реклами" Якщо BiH i пiсля

цього t{e повiсив трубку, то рекламнi оголошення можуть тривати /lo не-

скiнченностi.
Подальшиli розвиток послуги винахiднrlки пов'язують з iденти(liкачiсrо

лiнii користувача, який викликас, й одержанням з бази даних iнтелектуашьнот

мережi iнформацii про iT власника. Вllкористовуючи данi про абонента, по-

слуга видаватиме iнформацiю з тематичноi рекламноi добiрки вiдповiдно до

його професiйних iHTepeciB.

I]+ 16з



APXITEKryPA lнтЕлЕктуАJlьноi мЕрЕжl

9.2. l. Вuмоzu io архimекmурu

основною вимогою до архiтектури IN с вidокремлення QtyttKtliй
ttaiattltlt ltocil.yz Bii tllупкцiй колtlltttацii mа розttоDi.lt ii зч рiзпlt,ллч |lуttкцiо-
t r uj I |, l t u м u ttidc u с mем oLttu.

як i для традицiйних мереж, rllункцii комутачii залишаються в базовiii
_ltepe.эtc,i зG'rlзку, а функцiТ керування послугами та створення i впровадження
тх виносяться в окрему вiд базовот мережi itttlleлekп.ryalory ,,ообуоову, яка
взасмодiе з базовою мерех(ею за допомогою стандартизованих iнтерфейсiв
(рис. 9.2).

BuLlloza спtпнlарпшзсtцii ttpoпtokoltiB узzоd;ttсеttttя мiж базовою мережею
й iltтелектуальною надбудовою звiльняс операторiв вiд залежностi, щЬ icHy-
вала paHi rпе, вiд постачальникiв комутацi йноt.rl устаткування.

взасмодiя мiж функrriями комутацii та керування послугами здiйсню-
€ться за допомогою прикладного протоколу iнтелектуальгlоi мережi INAP,
стандартизованого Мiжнародною спiлкою елек.грозв'язку в Рекомендацiт
Q.l205. Керування створенням i впровадженням послуг виконусться через
прrtкладний програмнил"I iнтерфейс ApI, стандартизацiя якого поки щ0 не
завершеrIа. OTrKe, стандартизованi iнтерtРейси IN роблять мережу вiдкрrr-

lнmелекmуальна
наdбуdова

тою для незалежних змlн як в
iнтелектуальнiй налбуловi. так
i в базовiй Mepex<i.

Уз ttzал ь t teH tt фу пкцiо п ал ь t ttt
прхimекmур., наочно вiдбивас
одну з основних iдей реалiзацii
IN за формулою iнmеlекtпуальttа
-мере}юа - комуmаmор * колlп' to-
пlер. Що цiсТ формули протягом
багатьох poKiB прагнули вироб-
ники комутацiйного устатку-
вання та засобiв обчислюваль-
ноТ технiки. При чьому першi
отримувtL,Iи можливiсть гнучко-
го операl ивного створення i

впровадження нових послуг
зв'язку без сlттсвих lMiH у кому-
тачiйному ycTaTKyBaHHi. а дру-
гi - вихiд на один з найбiльших
сегментiв ринку HoBLIx iнфор-
мацiйних технологiй.

Функtlil- сmворення
mа впроваёження

послуе

Функцii' керування
послуеамч

Функцii'
комуmацi|

Сmанdарmчзованi
iнmерфейсч

Базова мережа
зв'язку

Рис. 9.2. Схема узагальненоi dlуtlкшiональнtrТ
ltpri l cKlr ри iH гслектуальноi' пtережi
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9. 2. 2. В з uелt о l iя с t<,ц о d о в u х лt е р е эrc н oi црх i mекmу р u

На рис. 9.З практично масмо комбiнацiю базовоТ мережi (ТфМЗК) та

iнтелекryальноi надбудови (платформи lN). Осгrовними частинами надбудови с:

вузол Kogymatlii послуz (ВКП); вузол керування обслуtовуванням (ВКО); cuc-

mема керуваIrня послу?ачtu (СКП); вузлu iнmелекtllуальltо| перuферii (ВIП),

Вузол комутацii послуг, свого роду iнтер(rcйс Т(lМЗК з iгtтелектуальною

надбудовою, який становить розширену спецiальними функuiями цифрову

."ar"*у комутацiТ, виявляс викJIики lN i звертасться до ВКо за iнформачiсю.

необхiдною дпя обслугоВування цих викликiв. Саме в ВКО розмiщу€ться "iH-

телект" у виглялi мережних баз даних, де вмiщуються алгоритмiчнi сченарiТ

обслуговрання викликiв, якi стосуються рiзних служб. База даних, де зберiга-

еться iнформачiя про абонентiв IN, про послуги, до яких вони мають доступ.

та еталоннi програми логiки обслуговування, що наJIежать до рiзних слуrкб,

входитЬ в основнУ частинУ СКП (рис. 9.4). Сюли ж за_лучений термiнал адмiнiст-

ратора,ЗаДопоМоГоЮякоГостВорЮютЬсяlВПроВаДж),юТЬсяноВlПослУГИ'а
також вносяться корективи в процесi керування мережею та ii обслуговування.

Безпосередньо до СКП (лив. рис. 9.4) приелнусться термiнал абонента.

який дiстас можливiсть керувати послугами. Частина Б[, кули мас доступ

абонент, називаеться комерuiйною. Вона дас змоry абонентовi за своIм розсу-

дом вносити певнi корективи в процес обслуговування виклику (змiнюючи

KoHKpeTHi атрибути послуги) на пiдставi наданих йому статистичних даних.

з скп абонент може одержати iнформацiю з деталiзованим paxyнkoNl за корис-

тування послугами. Нинi розробляються технiчнi засоби, якi на вiдмiну вiд

традицiйних мережних apxiTekTyp дають змогу абонентовi не лише керувати

своТми послугами, а-лrе й брати участь у iх cTBopeHHi,

Базова мережа
зв'язку

Рис. 9,3. ApxiTeKTypa iнтелектуалыIоi мсрежl
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prrc. 9.,[. ailй;й;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;.fi;;i;iёкБ"i;;;;;;;i;;;;Б;;;'*'
Абонент, отримавшt"t доступ до вузJlа середовища створення llослуг, з ви-корlJс,ганням спецiальних технi.tних засобiв у рa-r"оrу масштабi часуоб'сднус наявнi в його розпоряджеrrнi конструктивнi блоки, що виконують

рiзноманi,гнi мережнi фУнкцiт, в сдигtцli1 алгоритм, який реалiзу€ tle'Hy про-граму логiки послуги, що вiдповiДас його влIмогам. Вуiол iнтелектчальноi
периферii пiдтllимуе загальномереяtнi функuiТ, потрiбнi оr" оО.пу.оJЙ;;;;
вlrклl,tкiв з використанням пристроl'в, якi служать для вiдтворення, синтезу-вання або розпiзнавання мовних повiдом;lень, а також для виконання iнrплtх
допомiхttl',1х функцiй, -централiзована реалiзацiя яких с оiльш ефективною.

коvплекти автоiнформаторiв ВIп можу,l ь вiлrворювати записанi зазд.rле-lilb rtoBHi повilом.llенtIя. якi при олержаннi вiл пор"сгуваtIа додатковоl. ке-
рvtочоi iн(lормацii пiцказують йому можливi способи o.pyru"nl J"кликом.

отяtе, IN, на вiлмiну вiд 
.iснуючих мереж, характеризуються розвиненимреконсРiгчрованим i дру*"ino користувiчевi i"r.punrnn"rM iliTepqercoM,

якttй забезпечу€ процес доступу до послуг.
як уже зазначаJ,lося. lN перелбачас розrlодiл функцiй комутачiт та надан-ня tlослуг. Iнформацiя, ш{о стосусться керування викликами, передасться мiжвузлом комутацii послуг та вузлом керування обслуговуванням вiдповiдно

цо прI4кладного протоколу INAP, якиЙ с користувачем пiдсистеми ЗКС-7
Gив, роздiл 8). Транспортною основою передавання iнформацii мiж Вко таСКП мо;ке служит'1 протокол пакетного передавання даних Х.25. За такоТархiтектури транспортна мережа використову€ться лише для безпосередньо-го встановлення iнформацiйних з'сднань, а iнтелектуальна надбудова вико-НУС Bci фУНКЦii ЩОДо Надання додаткових послуг. Базова мережа зв,язкуУкраТни (тфмзК та iн.).й iнтелектуальна надбудо"u rо*уrr'розвиватися
незiшежно i взасмодiяти вiдповiдно до стандартних правил.
_ Ще уможливлюс розгляд lN як систеrr, Ьiд*р"rЬi для будь-яких змiн убазовiйт MeperKi (коли потрiбцо впроваджувати HoBi технолЬгii SDH, Атмтощо) та в надбудовi (з появою нових послуг),
l66

9. 2. 3, С maHdttpпtu з uцiя ttpximeKпtyp u

Мiжнародна спiлка е.гtектрозв'язку розробляс довготермiнову ар-

xiTeKTypy iнтелектуальноТ мережi, в ocHoBi якоТ масмо наборtt ,rytоJlслuвос-

mей CS, що описують KoHKpeTHi аспекти цi.;lьовоi архiтектури IN, При спе-

uифiкачiТ чергового CS передбачаеться зворотний зв'язок з попереднiми

етапами для внесення змiн у процес еволtоцii lN (рис. 9.5).

Розроблення CSl завершено в межах Рекомендацiй cepiT Q.l200, якi ви-

значають функчiоналыli можливостi lN, що фунтуються на iсttуючих мереж-

них техноJrогiях (наприклад, lSDN) та орiентуються на пiдтримання послуг)

реалiзованшх на базi мереж iз комутачiсю каналiв. xapakTepHolo рI{сою да-

них послуг е те, що вони можуть бути активiзованi лйше в процесi встагlов-

лення (роз'сднання) зв'язку. За термiнологiсrо МСЕ, можливостi CSl нале-

жать до послуг rиr11 А: вони с однокiнцевими з центраJIiзованокr логiкою

керування, Заiначимо, що МСЕ активно веде роботи зi специфiкацil наборiв

cs2 i сsз д,пя liiирокосмугових мереж, де також розглядаються засоби iнтег-

раuii кончепцii IN з мережею керування телекомунiкацiями TMN,
у Реколленdацiях cepti Q iнтелектуальна мережа подана так:

Рекомендацiя Q.1200 - принципИ побудовИ Рекомендацiй серii Q щодо

Рекомендацiя Q.1201 - принципи архiтектури IN;
Рекомендацiя Q.l202 - apxiTeKrypa площини послуг IN;

рекомендацiя Q.l20з - apxiTeKrypa глобальноi фlнкuiональнот площини

рекомендацiя Q.l204 apxiTeKTypa розподiленоi функчiональноi
шини iN;

apxiTeKTypa фiзичноТ площини
iнтерфейси IN;
прикладний протокол

Tz Tn

Час розвumку мерФкi

Рис. 9.5. Прочес стандартизацii iнтелектуальноi мережt:

/ - концепцiя lN та Ii модель; 2 - специфiкацiя чергового CS; 3 - випуск рекомендацiй щодо CS

Рекомендацiя Q.1205 -
Рекомендацiя Q.l206 -
Рекомендацiя Q. 1208 -
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Рекомендацiя Q. l2l l набiр мотtлltвостей CS i;
Рекомендацiя Q. i2l3 - глобальна функцiонаJIьна площина для CS l;
Рекомендацiя Q. i2l zl - розподiлена функцiональна площина для CS l ;

Рекомендацiя Q.12l5 фiзична плоU]ина лля CS l ;
Рекомендацiя Q. l2 l 8 спецrrсРiкацiя iнтерфейсiв;
Рекомендацiя Q. l 2 l 9 довiдниК користувача лля CS 1;
Рекомендацii Q. l22 l Q.l229 - набiр можливостей CS2 як подальша фаза

розвtлr,ку IN;
Рекомендацiя Q.|22З - глоба.lIьна tllункцiонzulьна площина для
РекомендацiiQ. l2Зl-Q. l2з9- набiр можлrlвостей CS3;
Рекомендацiя Q. l290 - словнlлк TepMir-riB i визначень IN.
опке, Рекомендацii Q. 12i - розruIяд набору можливостеi.i CSi, де i змiнюсть-

ся вiд l ло 9. При7:l розглядаrоться загальнi принцили побудови й apxiTeK-
тури CSl при j:2 * apxiTeKTypa 1liвrtя послуг; /:3 - apxiTeKrypa глобального
(lункчiона-пьного рiвня;.1:4 архiте*'ура розподiленой фу"*цiонаrоного piB-
ня; 7-5 apxiTeKTypa (liзичного рiвIIя;.1:6 i 7 - для подйrrо.о влtвчення й
розроблеr'ня програмного забезгIе,tенгtя; /:8 - специфiкацiя iнтерфейсiв;
,/:9 - довiдник користувача.

9r9-r- !1"9.!_ч"ч ||.IУ_А]]_ч,Н4... м_од Ел Ь l н т Ел Е кryАл ь н oi м Е р Е жl

9,3. l . Сmрукtllура KolllleltпtyaLt bttoi ,ttoOelti

ocHoBokl стандартизацii' в гzulузi itrтелектl,альriих мереж с концеп-
туальнzt модель lNcM, стандартизована Мiжнародною спiлкою електро-
зв'язку в Рекомендаuii I.Зl2lQ. l20 I. Молель складаеться з чотt{рьох площин
(рис. 9.6) i вiдбивас абстрактний пiдхiд до опису iN.

Модель подiляс аспекти на TaKi. що стосуються послуг, i TaKi, що
tlов'язуються з мережею, яка да€ змогу оп1.Iсувати послуги й можливостi IN
Ilсза. Ie>ltHo вiд базовоj' мережi.

_ Плоuцuна l1осл!z sp подас мережу лише з погляду послуг, тобто немас
iнtрормацiт про те, як надаються послуги мережею.

глобальпа rlryttкцiоttальлrа плоu4lrilо блр описус можливостi мережi, не-
обхiднi розробнl.rкам для впровадження послуг; тут мережа розглядасться як
сдине цiле, даються моделi обслуговування виклику Вср i незалежttих вiд
послуг коt{структивних блокiв SlB.

РозпtlDiлеttа л|lункцiональна llлоцluна DFР описус функцiТ, реалiзованiвузламll MepelKi; в нiй мережа розгляда€ться як сукупнiii.ь фуп*цiоu-rп"*
елементiв, що породrltують iнформацiйнi потоки.

Фi.зttчtttt плоаqцна РР олисуе вузли мережi, якi мiстять функцiонапьнi
елементIl та, протоколи взасмодii.

16в

FE1 tt \.'t.. площu'нЪ DFP FЕЗ

Рис. 9.6. КонцептуалыIа модель iнтелекгуальноi мережt

КонцептУа,тьнаМоДеЛЬцеuбсmрокtпнuЙзосiбсmворенняiнttturcкmуtutьнuх
MepeJK lllляхом послiдовного огису ii "зверху донизf '. Подi-гI процесу на чотири

*Ьщ""" не пов'язаний з рiвнями моделi ВВС. описаноТ в попереднiх розлiлах.

Як вiдомо, концепцiя iнтелекryальноI мережi виникла внаслiдок iнтегра-

цiТ мереЖ зв'язкУ та обчислювальних мереж. Подана концепцiя IN у певному

В,К. Стсклов 169



Крок 1. Набiр послуе iiXHix компоненmiв

Крок 2. Харакmерчсmuка послуе за прuнцuпом
розкл аOа н ня на фун кцii.

К ро к_4, Ко н rп рол ь ел об ал ь н oi- Фу н к цi а н ал ь н ol..
ро з tl оd i л е н oi' ф y н к цl о н ал ь н oj m а' ф i з u ч н оГ ii oulu н

l'llc,(),7,('l1r_rlglrlr111111111ii rri.rri.r I(lп()б_\ l()1,IIK()llIIcIlП:LIыI()iMtllc.li itrlc.tcKtrlrtыloi'rtt,pclci

Bi.-tttouleHlti IIагад.ус коIlцепцiнJ. покладсн.v в основу MepL-)*iHoT архirекrlри
cI,tcTeM SNA. В apxiTeKTypi SNA аrrалогiчно IN ,nr*.,."b рiзlli типи вузлiв.
lIpIltIo]\l} вузл|l. шо вi:lрiзняrоться ltаявнiсrю рiзнlrх KoMnoileHTiB (ф1 нкuiй),
llазl,tваtоться адресованими елементами мережi. Можна стверджуватr{. щаосновною концепцiею SNA с наявгriсть функцiона:lь"п, n"rurnnBlrx piBHiB.
Слух<бlr SNA рtlзпtiлiленi за рiвнями так.'ш., -Iогiчно незалсlкнi одна вiл од-
гrсli' фr"нкшii ]\lожуть розробля.тися й реалiзовуватLlся незалея(но; зверtIеIlня лоttltx tilr ныtriй гакож незалежнi.

Отже, у коllцепцiТ IN реалiзовано
ловl.t обчlлслtовальних мереж, в якljх
комутацii та надання послуг. Саме ця
lrpx iTeKr ypi iнтелек-l уал ьноi мережi.

ocHoBHi дii класичних кончепцiй побу-
природним шляхом роздiленi функшiТ
властl.tвiсть с найбiльш привабливою в

Розглянемо деякi особлuвоспli ttоб_уiовч коttцеtlmуа.rlьttоi llo\elti. Щляt(ього застосусмо структурованr.Iй пiдхiд (рис. 9.7). щоб квалiфiкувати
харак1 еристики послуГ та iденl ифiкувати j.xHi моrкливостi. У uьому пiл-ходi показано метод аналiзу i розкладання послуг на незалежнi вiд нихконструктивнi блоки SIB. I{e rPopMyc основу для введення глобальноТ функ-цitlнальноj' та розподiленоi функцiо"ur""оi. плоtцин. Рекомендусться, щоб
лiТ. д9 яких належить функцiональне моделюванFIя, використовували ре-зчльтатI] аналiзу- який rрунту€ться на аl-tалiзi 

"uрuпraр"irиt( послуг дляперевiрки ixHix моделей i гарантуе об.еднану Модель обслуговування
послуг.

Глобальна функшiональна площина розмiщена мiж площиною послуг i
розподiленоЮ функцiоналЬною площиНою (лив. рис. 9.6), Послуги iлентЙбi-
куIоться в площинi послуг, розкладаються на компоненти, а потiм вiдобра-
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жаються на один або бiльше slB г"rrобальнот функцi<lнtl"lьнот плоrциtlи. Ко-

жен SIB так саNlо вiлображiаеться tla олиtt або бiльr11е функцiоlrальних
об'сктiв розподiленоi фун кцiона_пьIIоТ плоlцil l I 1,1.

у глобальнil:r tьуrrкrriоrtальнiгt площинi вiдбувасться базовий процес

обслуговуваLIня виклl.tку tsСР та його взасмолiя з блсlкамrr SIB через точку
повернення процесу poR, у якiй керування lliсля обс;lуговування вt,lклtlку

поверта€тьсЯ ВСР. ПiД процесоМ тут треба розуь,riтrr,ре;r_пiзаrtiкl будь-якоi спе-

цифiчноi функuiТ iнтегральноi MepeiKi.
послуги, iдентифiкованi на площинi послуг. декомпозуються на компо-

ненти, а на глобальнiй функuiональлriй площинi об'сднуються в о/lин або

декiлька повторно використовуваних блокiв sIB. Пов'язанi мiж собtlю, цi

блоки становлять глобальну логiку послуглI GSL, яка реалiзус KcrHKpeTtli

компоненти й послуги.
ооке, ВСР опису€ процес обслуговування викликiв базовоТ комутованоТ

мережi. з якоI запитуються послуги iнтелекryальнот мережi. За допомогою
точок POI та POR здiйснtосться взасмолiя ВСР з GSL, внаслiдок чого реалiзу-
ються послуги й компонеI,1ти послуг iнтелекryальноТ мережi-

користуючись блоками slB як будiвельними елементаIч!lt загальнот конс-

трукцiТ послуги та здiйснююIIи переривання процесу ВСР за допомогою точ-

ки POI i повсртаючи йому керуванLля за допомогою тоtIки POR, розробник
реалiзус буль-якi tIосJlчгIl й компоttентlt послчг iнrелекryltльноТ пtере;кi.

9.3.2. Плоutruнч послуz

У Рекомендацiях Q.121l розрiзняrоть два
слуга i "service feature" - компонент послугл|.

послуzа - це самостiйна комерцiйна пропозl.rцiя, шlо характерtlзусться

одним або бiльrrrе компонентами (можливостями), вiдкритrrмлt для Тх розltlи-

рення.
Ko,tttlotteHпt ltослуZu, с ii специфiчною частIIноlо, яка раЗоl\t з iIlшll,tMtt ПО-

слугами та коNlпонентаý,Iи послуг становить частину самостiйноi комерrliйrlоi

пропозицii, тобто складову, яку може прийняти до увагl{ користувач,

7\о пабору C,ý-l входять 25 видiв посл}-г, якi мають пiдтрl,tмуватlлся

ми мережами. НаЁrбiльш поширеними с TaKi послуги:
cKopcl,teHuit tшбiр ДВD - корисryвач може здiйснити викJlI4к, застосовуючи.

наприклад, номер iз LIoTI{pbox цифр, HaBiTb у тогvtу разi, якщо абонент, якlrй BtT-

кJlикас, та абонеtл, якого викликають. обслуговуються рiзними ком}таторами:

безкоu.!пlовнuti вuкluк Fрн - розмова вiдбудеться, якщо абонент, якого

викликаю1 ь, погоди,гься tT оплатити:
спрямованuй BuK|lllK СF - корисТувач може направити виклики, що на-

дiйшли до нього, на TepМiнtm з iншим номером: вмикання i вип,tикання по-

слуги здiйсню€ сам користувач;
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tlluerflotlHa конференцiя Со|,| послуга дас змогу декiльком абонентам
взяти ytlacTb в однiй розмовi;

опllпlуванllя rrаселення MAS -
сться по телефону, Bci вiдповiдi

пlд час опитування населення, що здiйсню-

вIдповlдь l проханшI набрати одну
rцоб висловити свою думку;

ресструються; абонент пiсля виклику ,1yg

з декiлькох цифр на телефонному апаратi,

yttiBepca;tbttuй номер UдN * користувач, який мае декiлька географiчно
розполiлених термiнальних пристроi'в, може бути доступний iншим користу-
вачам на тому самому HoMepi вiдповiдно до визначеноi. rM маршрутизацii
вхiдних викликiв;

Bipltlycb,lbHa прu(Jап,lна ,мереж|а l/PlV - частина наявних лiнiй зв'язку кому-
TaTopiB об'сднусться в приватну (вiдокремлену) мереяtу, функцiонування
якоi, у тому ,tислi номери для користувачiв цiсТ мережi, Тхнс право й прiори-
тети та маршрутизацiю викликiв, визнача€ користуваtt.

основу названих послуг становлять З8 компонентiв, а саме: вмикання за
командою абонента альтернативних схем маршрутизацiТ викликiв, органiза-
цiя ,lерги, очiкування обслуговування, чемна вiдмова, мовна пiдказка пiсля
вiдповiдi абонента, автентифiкашiя користувача, обмеження кiлькостi вхiд-
них викликiв, утримання виклику з мовним або музичним супроводом, по-
вlдомлення про виклик, що надiйшов пiд час розмови, реверсивна оплата,
подаtlа персонiфiкованих сигн;L,Iiв "Посилання виклику'', мовних повiдом-
леtlь i т. iit.

9. 3. 3. Глобuль ttu фу нкцiо пал ьп а пло lцu на

.Що складу другоi'площини моде:ri - GFР - входять:
базовий процес обслуговування викликiв ВСР;
незалежнi вiд послуг конструктивнi блоки SIB;
точки iнiцiювання POI та точки повернення POR.
Бttокu,slв забезпечують виконання стандартних багаторазово викорис-

товуваних мережних функцiй. Базовий процес обслуговування викликiв
ВСР с спецiалiзованим SlB, який взасмодiс з iншими-блоками за допомо-
гою точок iнiцiювання та повернення. Якщо в процесi обслуговування ви-
клику з'явиться одна з точок iнiцiювання, то це обумовить певну послiдов-
HicTb звернень до блокiв slB. По закiнченнi цiет послiдовностi здiйсниться
вплив блоку сценарiю послуги на процес обслуговування виклику, який
залежатиме вiд наявностi точки повернення. Внаслiдок цього забезпечить-
ся послуга або компонент послуги.

. 
отже, ВСР описуе процес обслуговування викликiв базовоТ мережi

зв'язку, з якоТ здiйснюеться заI]ит на послуги iN, визначенi на першому piBHi
INCM. Послуги декомпозуються на компоненти також на площинi GFР i
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Рис. 9.8. Взасмодiя GSL i ВСР

об'сднуються в один або декiлька s[B, якi взасмодiючи визнаtlають глобаль-

"у 
nb.i*y послуги GSL. На рис. 9.8 показано процес взаемодii GSL i ВСР, що

здiйснюсться через точки POI та POR,

щоб забезпечити послуги, запролонованi csl, потрiбна наявнiсть в iH-

,т.п.*rуuпо"iй мережi блокiв SIB. Виконуванi блоками SIB операцii та данi,

необхiднi для iхньогО виконання, специфiкованi в РекомендацiI Q. l 2 1 3.

Точкu iнiцiювання мають забезпечувати TaKi дii:

Call Origiпated - користувач зробив запит на послугу, проте адреса або-

нента, якого викликають, ще не визначена;

дddress Collected- користувач закiнчив введення номера абонента, якого

викликають;
Дddrеss Дпаlуzеd - введений номер

чення його належностi;
Prepared to Complete Саl/ - мережа

з боку користувача;
Busy - виклик адресоваI{о зайнятому абоненту;

No Дпswеr - абонент не вiдповiдае,
call Дссерtапсе, викЛlик активiзовано, але з'сднання ще не встановлено,

дсtiуе slate - виклик активiзовано i з'сднання встановлено,

Епd ofCall - з'еднання зруйновано.
Точкч t7оGернення забезпечують TaKi дiТ:

сопtiпuе with Existiпg Data - Вср повинен продовжити обслуговування

виклику в штатному режимl;
Proceed lryith Ne|y Dala - ВСР повинен продовжити

клику лише пiсля надходження нових даних;

Clear Call - ВСР повинен роз'еднати зв'язок;

Iпitiate Call _ ВСР повинен розпочати встановлення з'сднання;

напdlе as Traпsit_ виклик варто розглядати таким, який щойно надiйшов,

Еп,аьlе call party Напd liпg - потрiбно здiйснити дiт, якi допускають ке-

рування викликом з боку абонента;

дlgоrithm-ЗастосоВуеТЬсяМаТеМатичнийzшгориТМДоВхlДнИхЧисЛоВlIх
даних для отримання чисельного результату;

мас бути проаналiзований для визна-

готова розпочати закiнчення виклику

обслуговування ви-



Сhаrgе - вtiзначаються виiчrоги до спецiальни\ витрат за обслуговування
вrlкл1.1кY, не пов'язане з r"lого оплатою;

('опtраrе - порiвнLо€ться oTptlмaнe знаllен}Iя i,центифiкатора з заздаJIегiдь
визI{аченим з[IаченгIя]чI (бi:rьше, менпlе або дорiвнюс);

Dislributioп - розподiляються ви}Olики заJIежно вiл параметрiв, заданлrх Kopl.t-сryвачем, обмежусться кiлькiсть викликiв, що стосуються коN{понеl]тiв посrrуг;Liпil - заJIежно вiд параметрiв, заданлIх KopLIcTyBat{eM, обмежусться кiль-KicTb виклl,tкiв, якi стосулоться компонентiв Ilослуг;
Log Call [пfiлrmаtiоп - ре€стру€то., д.r-""u iнформацiя пр(_) викллIк у

фаriл i збирання статист].Iчt{их даних ;

Queue * упорядковуеться процес заltiнчення виклtлкiв з боку користувача;
,\сrееп - перевiрясться розмiщеtiня отрlIманого значення в заданому;
Seryice Dara Мапаgепlеп.l нада€ться можливiсть Nористувачевi замiнити,вiдновитtr, зменU]ит1l або збiльшитlt значення деяких параметрiв;
slttltts hIапсtgепtепt - забезгlе.lус,гься запит про статус або змiну статусч

Mepe)KHrlx pecypciB;
'l-ruп.уlаtе - ви:]наtlаеться вихiдна iнформацiя зiutежно вiд вхiдноТ iнфор-

мацiI та знilчень деяких отриманих параметрiв;
Llscr lпtеrасliоп * наласться змога здiйснюватrr сlбмiн iнформацiсю мiж

]\4ережек) i користувачем:
Veril"y - пiДтвердiкусться отрIlмання iнdlормашii в потрiбному вr.rг_llядi.

9. 3. 4. Р о з lt о i i.u е t t tt (ly н к ц i о t t al t ь t t lt tl.ц о uqu t иI

На третьопrу piBHi концептуальноt' моделi iнтелектуаrlьноi мережi(плоruиttа DPP) загzulьномережнi фунiчii поданi у виглядi oni.r"" фуrrкчiо-rl.ulbHI.Ix oQ'eKTiB F'E. Спечифiкованi на площинi сF.Р бrопп SfB реалiзуються
::,:au*""i DFP У ВИГлядi.послiдовностi rРункцiональних об,сктiв FЕд, вна_слlдок чого виникакlть iнформацiйнi потокrr IF. У CSl масмо 60 рiзних IF,якi вiдповiлають процедурам прикладного протоколу lNДР.

-,--?::l 
iнтелектуальноТ мережi виконують оДНу або декiлька функцiй, якiподtляються на три ocHoBHi категорii.

l- Фltнкцii, u4о сплOсуlоtttься керувOння Btlultlаot:
l;гl,лlуmацiя поспу?.S,SF'- забезпечус iнтерфейс мiж SCF i ССF;
спецiаltiзованi ресурсtt.Sлд - забезпечуС достуП мере}книХ об'сктiв ло рiз-ни.х категорiй мережних засобiв (мовний автоiнформатор, мос'и конференu-

зв'язку Torr1o);

керуванtlя BllKillrKoпt CCF - забезпqчус традицiйнi можливостi обслугову-
вання вик.пикiв:

керувалlня с)осmупr_l,м вuкJIuку ссдF - забезпечу€ доступ користувача в
мере}ку, тобто е iнтерфейсом Mi;K користувачем i функцiею Ьср. '
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2. Функцii, Lцо сплосуюlплrся KepyBal!lrя llocлyzaj|lи:

керування пocjly?,avll .SСл - визIlача€] логiку послуг iнтелектуальноТ мере-

жi i керус послугою, пов'язаною з tsиконуваним процесом;

пidirп!эtt-пtаttttя Oclrtttx пос.tуl лSDд - керуе достуrlом посJIуг до MeperKHt,lx баз

даFIих. забезпе.tус nonrponi за даними i cTBoptoc .ttогi,tltttй зв'язок фуrrкшii

SCF з дaHr,rMrt, "закрtrваючи" вiд неТ ix реальниl'i c,r,att,

3. Функцii, tцо lабезпечуюmь послуzu:
,прiОоurrrц, спtворенtlя пос.lу?,SсЕд - забезпечус специtDiкаr{iI0, створен-

ня, тестування й завантаrкення програм логiки послуг;

Оосmу,п Оо crtcпle,ytu експлуапlаtliйноzо пidlпрLt-маtlllя й a),|,tilliL,lllp,l,B(lHl!,l

tloc,]ly? stttllг - забезпечус irлтерфейс до функцiТ SMF;

е*,плуоп,u,liйltепidп,рttмаttttяйаd'l,tittiспlрувuНняпосjlу|SМF-забезпе.IУс
надання послуг i адмiнiстративне керування послугами,

Функчiя кЬмутачii послуг SSF TicHo пов'язана з функцiсю керування Bl,IKJIl,l-

Kor'r ССF. Вважасться, що обидвi функчii утворюють сдиtлий пакет SSF/ССF.

роль фуrrкцiI комутачii послуг полягас в тому, щоб зафiксува,гlt виклик i

сформувати стандартний запит. Функцiя керуванttя викликом запрограмова-

nu,Ь*. щоб розпiзнати запит на керування послугами SCF, Функцiя керуван-

ня послугами декодус отриманий запит i iнтерпретус його в KoHTeKcTi нада_

них мережеIо послуг. Пiсля цього формусться, кодус,гься й посиласться стан-

дартне пiдтвердження, яке надсила€ться функчii комут,ацiТ послуг SSF. До

процесу формування пiдтвердrкення може входити виконання комплексу

програм, у тому чtrс:li KoHTat<T з абонентом, який викликаеться, i запит до

функцii пiдтримання даних SDF.
Функцiя комутачiI послуг SSF, отримавши вiд SCF пiдтверджеt{ня] деко-

ду. й inr.p,Iperye його, а потiм посилае фl,нкцiТ керування викликом ССF

iнструкчii про ,ге, як здiйснити з'сднання,
Проu.. форrуruпп' пiдтвердження вiд SCF до SSF може потребуватлl здiйс-

нення дiалоry мiж sсF i абонентом. який вик_ltикае або якого викликакlть. Таклтй

дiалог пол"rас у вiдправленнi пiдказки й отриманнi деякоi пос.liiдовttостi uифр,

Функцiя керуваIrня послугами SCF не мае засобiв дlя безпосередньог,о здiirс-

n."n, ,u*oio дiа_поry, ,пiй uiдбу"u.rься за допомогою функцii спецiалiзованих

peclpciB SRF. Звичайно SСF звертаеться до SRF iз запитом про з'еднання або-

""й. вiдповiдним пристросм! що входить у SRF (наприкпад, з мовним авто-

iнформатором), та про потребу отримання вiд абонента певних даних,
' 
Щоо rроrумiти-концеllцiю iнтелектуальноi мережi, потрiбно вiдзначити

TaKi особливостi названих вище функцiй:
1) лише функшiя керування викликом ССF уповноважена контролюватt{

процес встановлення та роз'едлtання зв'язку;

2) функuiя комутаuii послуг SSF i функчiя керування викликом ССF взаемо-

дiют, не"rал.жно вiд конкреlноI пос,ryги, тоvу rri функuiт не повиннi мiсrити

нiчого зzl,чежного вiд послуг, наданих мережею;

175



Рис. 9.9. ApxiтcKTypa розподi.ltеttоi' rРуrrкlliональноi плоцини

З) якщо виникають збоТ у виконаннi функuiТ керування послугами SCF,
tРункцii SSF/cCF мають забезпе.tltти закiнчення виклику i сформувати вiд-
повiднi повiдомлення для абонентiв, якi викликають i якi викликаються;

4) функцiя комутачii послуг ssp у будь-який момент часу не повинна
взасмодiяти бiльш як з однiсrо функшiею керування послугами SCF;

5) долускасться взасмодiя мiж декiлькома SCF i SSF, але так, щоб не по-
рушув.uIася умова 4;

6) лише фУнкцiя керування посJlугамИ SCF мае все необхiдне лля форму-
вання заrlитiв до SRF i SSF та обслуговування TxHix вiдповiдей;

7) не допускаеться будь-яка взасмодiя мiж SSF i SRF iнакше, як через SCF,
8) функчiя керування послугами SCF повинна мати можливостi для того,

utоб з iнiцiативи абонента, якого викликають або який виклика€, призупини-
Ttt надаванi послуги, але потiм, у певний момент вiдновити ii з iнiцiативи
того самого абонента.

На вiдмiну вiд описаного порядку взасмодii функrriй SSF, SCF i SRF, яка
здiйснюсться з iнiцiативи абонентiв, функцiт, що стосуються забезпечення по-
слуг, iнiuiюються операторами мережi. L{i функчii не пов'язанi з викликом або-
нента чи наданням конкретноi послуги. ФункчiТ SмF, SмАF i SCEF можуть
викорлlстовуватися для вилучення або змiни наявних послуг, а також для ство-
рення Ilових послуг, що досягаеться змiною iнформачii в SSF, SСF, SDF i SRF.
Taki змiни не ловиннi вiдбиватися на якостi надаваних у даний момент tIослуг.

схему взасмодiт функцiй набору csl, шо визнача€ apxiTekrypy ruIощини
DFP, наведено на рис. 9.9, де товстою лiнiсю зображено керування з'сднаннями,
а тонкою - керування послугами.

9.3.5. Фiзuчнu плоu uна

На четвертоvу piBHi концепryальноТ моделi iнтелекryальноТ ме-
режi визначаються фiзичнi об'екти РЕ, способи вiдображення функцiональ-
них об'ектiв на фiзичнi об'екти та способи реалiзацiт мережних елементiв.

ffo структури iнтелектуальноi мережi, описуваноi фiзичною площиною]
ставляться raki вимоги:

мережнi функшiТ мають виконуватися вузлами IN;
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вузол може виконувати одну або бiльше функrriй;
,ur-o"Y мережнУ функцiЮ не можутЬ виконуватИ спiльнО декiлька вузлiв;

два рiзлii uy.nu пlо*уrь виконувати однаковi Mepe>Klri функrriТ;

вузли повиннi мати стандартнi iнтерфейси;

розподiл мережI{их функuiй по вузлах i сr,андартнлtх не по-

винен запежати вiд послуг, що надаються мережею,

МерелtсttiфлуttкцiiвузлiвIl'{уфiзачпiЙttttоtцuttiрозrtодiляютЬсятакИМ
чином.

Вузал KoMymatlii послуz SSP, KpiM виконання необхiдних лля кому,гацii функ-

шiй, забезпечус доступ до iнтелектуальнот мережi. BiH повинен з'€дljуватися з

вузлами, що виконую,гь функцiТ керрання послугами SСF (наприклад, з вуз-

лами керування послугами SCP).
Вузол керуваllня п.ocлyza|vll.z,SCP мас набiр програм, якi забезпечують вико-

нання пос,цуг i, можливо, обслуговування даних, одержуваних вlд користува-

чiв iнтелектуальноi мережi. SСir виконус функuiю керування послугами SCF i

функцiю пiдтримання даних послуг SDF, Вузол SCP мае прямиЙ доступ до

вузла пiдтримання даних SDP або може присднуватися через мережу сигнапi-

зацiТ. При цьому вузол SDP може входити в ту саму мережу, що й вузол SCP,

та в iншi мережi. Через мережу сигналiзацii вузол SCP може гtов'язува,гися

з вузлом комутацii послуг SSP та вузлом iнтелектуаJtьноi пери(lерiТ [Р.

Вузсtл пidmрtt-мання dattux SDP мiстить данi, необхiднi для надання iнди-

вiдуалiзоваНих послуг, тобто викоНус функuiЮ пiдтримання даних. .Ц,оступ

до sDp можна отримати або через мережу сигналiзацii, або через вузол ке-

f,yuu"n, no"ny.u*" SCP, або через вузол забезпечення послуг SMP. Рiзнi

ьузл" пiлrримання даних можуть бути зв'язанi один з одним,

Вузол iнmелеКПУфlt,НОi' перuферil 1Р мiстить засоби, що забезпечують

зручнi для користувачiв послуглt мережi (наприклад, запI4с мови користува-

Й, пристрiй ро.пir"uru"пя мови, синтезетор мови), IP виконус функuii спе-

цiЬi.оuur"* pecypciB SRF, функчiю комутацii послуг SSF i фуllкцiю керу-

вання викликом ССF, OcTaHHi двi функuii, якi здiйснюються за запитом з

вузла комутацii лослуг ssp, використовуються для забезпеченtlя доступу до

засобiв, що входять у вузол IP.

,Щопомiжнuй вузол керування дD аналогiчний вузлу керування послугами

scp, але мае безпосерелнiй зв'язок з вузлом коплутачii послуг.ssр. Зв'язок

мiж допомiжним вузлом KepyBaHHJl i вузлом комутаuiТ послуг пiдтримуеться

високошвидкiсним канаJIом,

Вузолпослуа,SlУбезпосереДнЬозв'язанийЗоДнИМабобiльшевуЗЛаМи
комутачii пойу. SSP i викоНуе функчii керування послугами SCF, пiд-

тримання даних послуг SDF,'спЪцiалiзованих pecypciB SRF, комутацii

пЪ"r,у. SSF i KepyBu"r" urn,r"KoM ССF, При чьому функцii SSF/CCF у

"y.ni 
no"ny, TicHo пов'язанi з функuiсю керування послугами SСF i недо-

"ry.rHi 
з iйих вузлiв, якi виконують функцiТ керуваI{ня послугами. Вузол
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Табл иця 9.1. Вiiобра;лtсення фlуttкцiоruL,lьнuх об'екmiв INCM

Фiзичнi об'спи

SCP

SN

AD

SSCP

SN п,tас можливостi вузлiв комутацii послуг, керування послугами й iнтелек-
туальtlоi периферii.

[Jl.,зо,t Ko.vtylttatlii| i. KepvBctttHrl пос.il_у1:(l,|lи .ýлýСР об'сднус вузли ко[4утацiТ r.a

керуванllя послугами, Виконус tРl,нкшii комутацiТ послуг SSF, керування Bl,l-
клllком ССF, пiдтрr,rмання даних послуг SDF, керування доступом вtlкликч
С]СДF i. мохtл1.Iво, функriiю сttецiа.lliзованих pecypciB SRF.

Вl,зол забезпеllенtlя посл);? .SЛ,lР виконус функцiТ SМF, SMAF i функ-
LtiIll сеllедовища створення послуг SCEF'. BiH може бути зв'язаниil з буль-
якиN.,l вузлом iнтелектуальноТ мережi. Вузол SMP може керувати базап.tt.t

даних i I{авантаженняN,I. тестувати мережу i вимiрювати характеристикII
м epexl i.

В),зо;l cepeioBLlLl.|a сll1вореttIlя. послу,] SСДР виконус функцiю середовища
створення послуг SСЕF i служ1,1ть для розроблення, формування, тестування
i впровадження послуг у пункти iхнього забезпечення SMP.

В);зоl iоспtупч с)о cttctпe.lll! L,л,L,п.lyarllatliitHcleo tlidпэlэtLлlання й aD-M,iHictпpy-
Gанtrя пocjly,: SMAP нада€ користуваLIам доступ до вузлiв забезпечеt-tня по-
слуг Sl\4P.

Одиrr з важлив1.1х сценарiiв вiОобрtlлtсеttttя фуttкцiоtlал.rlru,х об'с,кmiв
нч (li.luчtti об'екmu концептуальноi моделi iнтелектуальноТ мережi наве-
лено в табл. 9. l.

9,4. ЕтАлоннl точки тА lнтЕрФЕиснl протоколи
lнтЕлЕкryдIьноi мервжt

Одним з найважливiших питань у рекомендацiях МiжнародноТ
сгIiлки електрозв'язку (стосовно протоколiв) с спечифiкацiя протоколу при-
кладного рiвня INAP. призначена лля пiлтримання взасмодiТ функчiональних
об'сктiв, рOзподiлених певним чином на мережних елементах фiзичноr лло-
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До iHLuux ., /
мережнчх функцlч,,,/

KpiM ССдF r

Рис.9.10. ФункшiонаJtьнi зв'язки (функuii ксруваllIIя класiв 1-,J) та fl,ltлOIIIll 1,()чкll

i нтслек,гуа.rыrоi Mepe;rti

щлlни iнтелектуалыrоТ мережi. Щля коrкного гrабору можливостей iнтелекту-

aTtbHoi мережi можна вибr{рати,гакi протоколи нrrя<нiх piBHiB моделi ВВС, якi

вiдгtовiдають вимогаN{ передавання сигнальних повiдомлень, необхiдних для

реалiзачiI впроваджуваних послуг.
На рис. 9,10 

"r-оппими 
точками позначено (lyttKцiottcblbtti зв'язкu Jlti:ltc

B.y3.rl0)ylu, що розташOtsуються на розподiленiй функшiональнiй площrrнi концеп-

ц,альноТ*од.пi'л -ссдF-ССF;В ССF- ССF;с-ссF- SRI];D- SSF SCF;

Ё- sсг - SRF:д- SCF SDF;G- SMF - SCF;11- SMF - SDF;1 _ SмF SRF;

./ SMF - SMAP; К SMF- SСЕF; L- SМF - SSF; М-SSF-(JСF, Функ-

цiональнi об'скти та зв'язки, що не належать до CS1, ту1показанi пунктиром,

[ля функцiонаJlьних зв'язкiв введено спецiалыri функшii керуваrtня, подi-

ленi на чотири класи:
1 - функцii керування з'еднанням базовот мережi, якi вiдповiдають за

"aru"оr,"."пя 
та роз'сднання зв'язкiв i перенесення iнформаrrii в мерелti (на

MoBHo]\,Iy TpaKTi ТфМЗК);
2 - функцiт керування викликом (не належать до послуг 1N), якi пiлтри-

муютЬ *o*n"ro.ri активiзацii користувача та керування викликом у разi на-

дання додаткових послуг на ocHoBi iнтелектуальноi мережi зв'язку;

3 _ функuii керування послугами IN, якi використовують можливостl вlд_

окремлення функuiй комуташii послуг вiд функцiй керування послугами;

r' - функчiТ, що належать до адмiнiстративного керування й експлуата-

цiйного пiдтримання IN.
У кожнiЙ еталоннiй точцi один функчiона,тьний зв'язок передбачае моя<-

ливiсть декiлькох типiв керування.
комбiнацiя функцiонального зв'язку i класу керувацня називаеться зв'яз-

ко,м KepyBatt"o i'*u. лiтерно-цr,rфрове позначення, де лiтера - функшiональний
,"'".оц-u цифра - вiдповiдний клас керування. Наприклад, позначення D.З

вiдповiдае зв'язку керування SSF-SCF д/,lя керування послугами IN,
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Б аеаmоразовi cKoapOu HoBaHi
взаемоdii'
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взасмоdiя

Прuклаdнчй процес

Sдо

SAcF дSЕ
тсАр

ScCP

I

|мтр|
Рuс. 9.1l. CтpyKTypa IIриклiцного прtl.гоколу INAP

оскjльки I]yАр е' проmокоJlом tlpuщadtttlzo рiвня вiдповiдно до моделi
ВВС, то BiH Moxte бути реалiзований на буль-якiй протокольнiй ocHoBi. Сди-
HoIo умовоЮ цього с збереження спiльноl'семантичноi основи (незалежно вiд
способу кодування та використовуваних форматiв) дпя повiдомлень на рiзних
irrтерфейсах. Наприrоrад, повiдомлення мiж ssF, що розмiщуються в ssp, та
SСГ, яrtа п,rоже розмiщуватися в SCP. дD або SN, повинне мiстити однакову
iн(lормацiю. Iншими словами, Щоб вiлповiдати концепцiт iнтелектуальнот ме-
pe;Ki. INAP мас бутИ гнучким. МоДульнич! iвiлкритим. BiH не nor"r." opicHry-
ва,гися на надання визначеного, нехай HaBiTb як завгодно великого набору пос-
луг, але мас пiдтримувати будь-якi можливi способи розподiлу функцiональ-
них об'сктiв на мережнi елементи IN. Задовольняючи зазначенi вище вимоги,
INAP будусться з набору окремих компонентiв, тобто вiльно перемiщуваних
(lункшiональних модулiв прикладних елементiв послуг ASE.

Незвая<аючи на те, що INДР принципово не зiшежить вiд стека прото-
колiв нижллiх piBHiB, для CSl пропонусться використовувати пiдсиiтему
керування прикладними транзакцiями ТСАР, пiдсистему керування сигнaL,Iь-
Hl,tM з'еднанням sccp i пiдсистему передавання повiдомлень Мтр загаль-
ного каналу сигналiзацiт зкс_7, а також цифрову пiдсистему абонентськоi
сигналiзацiТ ЦЛАС на D-каналi.

Пояснимо прапцultu побуdовu IlvAP, cmBope%ozo на ocHoBi зкс-7
(рис.9. lI), хоча можливi й iншi варiанти. Пiд час реалiзацii ,'ослуг iнтелек-
ту[LльноЮ мережеЮ фiзичний об'ект може здiйснювати одно- й багаторазовi
скоординованi взаемодiТ з iншими об'ектами.

Якщо взасМодiТ однораЗовi, то послiдовнiсть дiй, виконуваних рiзнимиASE, регулюеться функuiею керування одноразовою вза€модiсю SАёF. При
цьому об'ект одноразовоТ взаемодii SAO мiстить як SACF, так i ASE, якi в
прочесi взаемовпливу виконують певнi елементарнi дii.
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Якщо взаемодii багаторазовi, r,o функцiонування декiлькох SAO коорди-

нус функшiя керування багаторазовою вза€модiсю МАСF, Що стосуеться

iнтерфейсiв з користуваtlами, то IN мас пiдтримувати Bci способи органiзацiТ

абонентського доступу (аналоговi й чифровi абонегtтськi лiнiI, базовий i пер-

винний достуП цпАС тощо), а також iснуючi на ТфМЗК послуги, У разi реа-

лiзацiт iнтелектуальноtо мережею конкретних послуг lrотрiбно враховувати,

що в рядi випiдкiв неможлttво одержати iнформачitо про номер абонента,

,no.o Ъ"пп"кають. Разом з тим абонентська сигналiзацiя на D-каналi надас

ряд додаткових можJlивостей, якi можуть бути використанi пiл час реалiзачiI

послуГ lN i, отже, мають бути перелбаченi в INAP,

Як уже зазначалося, iнтелектуальна мережа та iT прикладний протокол

пiдтрийують iнварiантний розподirr функчiональних об'сктiв на мережних

елементах. Оптимальний розпопiл функuiй е складним i багатокрlrтерiшь-

ним завданням, яке мас виконуватися розробниками дJtя досягнення комп-

poMicy мiж необхiдними витратами, новими привабливими можливостямI,I,

цо пропонуються мережi електрозв'язку, та якiсними характеристrtками об-

слуговування влtкликiв.

9.5. ocHoBHl послуги lнтЕлЕкryАльноi мЕрЕжl

набiр можливостей csl орiентований насамперед на надання послуг,

якi MorKyTb бути активiзованi в процесi встановлення або роз'сднання зв'язку,

ПершнiжпереЙтиДоописУосноВнихпосЛУГiнтелекryальноТмережi.зупIr-
нимося на таких кJlючових понятl,ях, яk сtбоненm i корuсmувчч послуги, Потре-

ба в цьому продиктована тим, що сьогоднi у вiтчизнянiй практицi прtl викорис-

TaHHi цих понять простежуеться плутанина, обумовлена певною мiрою тим, шсr

протягом попереднього перiолу розвитку мереж i поgлуг зв'язку вони отото}к-

нювilлися. Вважа,rося, що кQжен користувач послуги традицiйного телефонного

зв'язкry перiодично вносить за це rшаry, а тому с абонентом, Але в наш час, KpiM

""no.r"* 
послуг (наприкпад, телефонноТ мережi загального корисryвання), iH-

телектуzulьна мережа за додатковУ плаry нада€ цiлиr,] ряд нових послуг. Слiд

розрiзняти rr*, iro безпосередньо оплачу€ цi посrryги як абонент (приватна осо-

bu uOo органiзаuiя), i тих, xтo користуеться ними (при здiйсненнi зв'язку з або-

нентами) безкоштовно як користрач.

9.5.1. Безкоtumовнuй вuк,,luк - послуzа 800

основнимзмiстомПосЛУгибезкоштовноГоВикликУFРНеопла-
mароЗл|овчзарахунокабоненпла,якоzовutо,t'rкаЮmь.I-\еЙключовийком-
понент послуги в термiнологiт Мiжнародноi слiлки електрозв'язку нiвива-

сться реверсивною оплатою i з жодною iншою послугою з набору можливо-
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-""cTel"I CSl не використовуеться, Разсlм з ним обов'язково застосову€ться ком-понент, якrrй дiстав назву ''один номер'' i дас змогу абонентовi розподiлятивIlклl..lки, що надходять на t)lого логiчний телефонний номер, мl.ж декiлькоплаНаЛеЖНИМИ ЙОМУ ПРИСТРОЯми. .Щiя цього функrliонального *br,,u"a"ru 
"uru_лус серiirгlий пошук, що застосовусться на iснуючих MicbKtrx телефоннttх

]\4eperiax.

Крiпл ltього, разом з FРН MoxtyTb в1,1користовуватись також iншi компонен-тlt - btoBrti пiдказки_й оголоlлення в процесi n"bopy nor.pu, п.|.онiфiкованi
в t"t клlt,tнi с и гI{aL,Iи або неrrту, перев iрка права.користувача послугою, маршру-ltt,laItiя вltклltкiв ]але,,кно вiл рял1 

'параметрiв, 'переадресацiя 
виклrrкiв v разiзаl:iня,t,остi tIи ]\4овчання абонеtI,га, обмеження кiлькосii викликiв, що надхо-

лят,ь. та itt.
Опиrлепло tltyttKtqiottaлblti ilttl;ltc,,,tttBoctlti ttос.чуzч FРН, беручи до увагиособлtlвостi. властrtвi однiй 

.KoHKpeTHiЁr реалiзuцiТ - по.пузi'вЪо. Зазначrt-
]\{о, що ще в l967 р.^ко,л,rпанiя t]eIi Systern, яка монопольtlо володiла рин-ком посл},г зв'язку сшА, ввела в план нумерацii Пiвнiчноi Амерrtки коддоступу до послугII встановлеlIня теле(lогtного з'сднанIJя з опJIатою за
рахунок абонента, якого викликаIоть, "Послуга 800''. Спочатку l\{ожливо-cti послl,гlt 800 ulrM i обмеж1 валися. однап пirнiше . Й""..l розв!11ку
::.i":" Змiпи i зараз для iT позначенllя доt(iльнiше було б'rri*Ърп.rоul,uu-
TI,I lH1,1ly назву. Сьогодпi, щоб показаr,lr вiдмiннiс.гь сучасноТ послуги 800вiл свого прообразу, в Hay*oBo-Textli.lttl.tx виданнях ii називаlоть гtо.пiгr-tllefIo}o. tIpoTe залиШlа€тьсЯ ще й тралr.rЦiйна назва. дналоги цiсi tlослугивiдоrr,ri в багатьох краiнах cBiTy iriд рiзними комерцiйнr,riчlи l{азвами -"Ггеерhопе", "ГIослуга IЗ0", "Gieen Nirrnber'', ''NumЬrо V.rt'l, ''LinkIin.'',"008" r,ощо.

Ilояснl.мо пtожливостi посJIуги безкоштовного виклику FРН на конкрет-Ho]\ly прикладi. [опустиМо, фiрма, що с абонентом цiсТ nb.ny-, працю. заграфiком з двома вихiдними. Тодi протягом робочого uua1, 
""nn"n,r, *онаrIравляютЬся абоне+tтУ послуги, можутЬ адресуватиСя фiлii ланоl. фiрми.яка розтаluована найбли}t(tlе до користувача, а в iнший,,ua, у aоrу числi внеробочi години та днi тиrкня. - в i-f чънтральний офiс, Набираючll номерабоtlента, корl.{стувач не задумусться. куди i в який .t"" r"rу"rреба налра-BI.ITtl вIiклик - iнтелектуальна мережа сама зробить праЙлiниИ вибiр.Абонентський номер послуги FРН може й не бути телефонним н()мером.Bilt с логiчним iлентr.rфiкатором ycici сукупно.ri оiпц.""х пристро.iв, цоIIалежать абонентовi послуги, формат якого збiгаеrr." , борrЪrом мереж-lIого номера, Логiчний номер за певним atлгоритмом перетвориться у фiзич-ниt-"t мере.жний телефонний номер. Результат цього леретворення мо]ке за-лежати вiд ряду атрибутiв i параметрiв, пр".на.,е"их самим абонентом пос-JIуг,',I, - ;чiсцезнаходження користувача, дати, ,lacy доби, надхолжуваного

нilванта;кення тощо,

lol

09 0ьlв.00

18.0ь22,00

Рис. 9,l2. Алгоритм вибору мережIIого номсра абонента бсзкоштовtttlгtl виr<tlиt<у FРI I

На рис. 9,12 наведено atлгоритм llepemlopeHttlt ltoziчltozo lroпapa lбоttеtt-
lllu в.|tере)l(лий у гопlч разi. коли BiH залеlкttть Bi: мiсцезнаходя(енllя кOрис-

тувача та часу лоби. Набираючи номер з вузла iтелектуальноТ периферii.
користувач може отримати повiдомлення автоitrфоршlатора з ви]\,1огою про

набiр лолатков их чифр, сгIецiал ьного iде нтиф i кацi r,i но го номера тощо.

.ЩослtтЬ привабливоЮ для абонентiв с lttолtслu.Вiспть co.uocmiйtto Kotttllizl,py-

Bttпtu, mобlпо з.цiнtовапtu копкреmнuй ttpotlliлb свос| посауzи. При цьому мо-
жуть бути використанi мережнi фiзичнi номери кiнцевих пристроiЪ абонент,iв,

часовi й географi,rнi параметри. шо сlосуються вttкликiв корис]}ва,tа- la iH.

Тип KiHцeBttx пристроТв з€ulе;кить вiд можливостел"r базовоТ MepelKi, на якiй реа-
лiзусться iнтелектуальна надбудова, а також вiд конкретного спсlсобу реа.lriза-
цii системrt керування обслуговуванням. За допомогою tlього кiнцевого уста,г-
куваriня абонент може одерrtувати поточну iнформачiю про ефективнiсть

використання послуги для можливоТ змiни iT профiлю.
Послуга FРН розглядаеться абонелrтами як ефективна мояrлltвiсть розшl{-

рення свосI клiснтури, Адже, наблrраючи номер абонента FРН, користувач
переконаний, що BiH справдi здiйснюе безкоштовнl,tй виклик. Але це правиль-

но лише в тому разi, якщо користувач з певних прич1,Iн вlIявився незадово-

леним послугою, запропонованою абонентом. Тодi рахунку за телефонну

розмову BiH не одержить. У буль-якому iншому випадку користувач опла-

тить BapTicTb розмови не безпосередньо! а у виглялi певноi нацiнки, яка вхо-

дить у BapTicTb наданих йому послуг.
слiд зазначитtl. що для постачальникiв послуг реальним тоtsароl\l. який мас

цiлком конкретну BapTicTb, стають лоziчtti по.церu абоtrcнmiв, часто рекJIамо-
BaHi в засобах MacoBoi iнформацii у мнемонiчному виглядi- Наприклад, теле-

фонний номер найближчого офiсу в США корпорацiТ ALCATEL поданий так:

1-800-ALCATEL. Фiрма OMNI, що володiс готеляN,Iи. також ма€ cBir,i номер
FРН дrя "безкоштовного" замовлення готельних HoMepiB: l -80O-THE-OMNI.

Багато абонентiв FРН дJIя бiлыl-tоi привабливостi та кращого за-

пам'ятов}ъання своТх логiчнtоt номерЬ свiдомо догrускаю1 ь лсякi граматичнi

недоречностi, щоб укластися в потрiбний формат. Наприюrад, телефотtний но-

мер для повiдомлень про несанкцiонований показ вiдеопрограм Федера.,lыlого

агентства США з охорони авторських гIрав мае вI!гляд: l -800-NO-COPYS.
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З огляду на це, фiрма Sрriпt провела широкомасштабну рекламну кампа-
нiю tцодо з;Lчучення абонентiв послуги FРН у СШД до своеТ загальнонацiо-
нальноi волоконно-оптичноi мережi передавання даних з гарантiею збере-
;кення i'M вiдповiдного логiчного номера.

Послуга FРН сьогоднi е одним з ефективних iHcTpyMeHTiB цивiлiзованого
ринку i пропону€ практично необмеяtенi можливостi у сферi реклами та мар-
кетиtiгу. За сучасних умов iT комерчiйний успiх е наслiдком деяких факторiв,
а саме:

номер F'PH можна абонувати дIя проведення рекламних або маркетинго-
вих акцiй, якi мають разовий характер;

прихованiсть вiд користувача фiзичного мiсцезнаходження абонента
FРН. якого викликають, може розглядатися як додаткова властивiсть, що
пiлв1,1щус привабливiсть послуги;

вrlкористання друкованоI, вiдео та iншоi рекламноТ пролукцii одного те-
.lrе(lонного номера (у мнемонiчнOму виглядi BiH може мiстити елементи або
HaBiTb повну назву фiрми) замiс,rь сп1,Iску, що досяга€ в деяких виIIадках де-
сятка HoмepiB, забезпечус швидки}"l i зручний для користувача доступ до рiз-
Httx слуя<б або фiлiй фiрми-абонента, якi можуть розташовуватися на будь-
якiй вiдстанi;

абонування номера FРН для фiрм, якi через специфiку cBoei дiяльностi
(або з яких-небуль iнших причин) змушенi часто змiнюваrи rtiсцезнахо-
дження, а разом з цим номери теле(lонiв, да€ змогу уникнутrI Bt]TpaT на до-
даткову рекламу1 пов'язану з побоюванням втратити клiснтl,ру:

наявнiсть у фiрми номера FРН свiдчить про iT респектабельнiсть i може
розглядатися як елемен,г реклами.

За функuiональними можливостям[l до послуги FРН наближасться iнша
послуга iнтелектуальноi мережi - уtliверсальнttй персоллаllьний номер досту-
пу UAN, ocHoBHoIo вiдмiннiстю якоТ с плата за рахунок абонента, якого ви-
кJIикають.

9. 5,2. Унiверсальнuй персонOльнай зв'язок

Унiверсальний персональний зв'язок UPT с однiсю з найбiльш
привабливих i перспективних послуг iнтелектуальноТ мережi. яка уможлив-
люс вiдокремлення iдентифiкатора кiнuевоi абонентськоТ установки вiд iден-
тиtРiкатора самого абонента. Замiсть pyxoMocTi термiнала реалiзованого
зв'язку ця послуга забезпечуе pyxoMicTb самого абонента.

Унiверсальний персональний зв'язок дас змогу абонентовi, що мас пер-
сональний логiчний номер-iдентифiкатор, користуватися послугами незаJlеж-
но вiд свого географiчного положення в даний момент часу i вiд типу мережi
доступу. Отже, UPT являе собою об'еднання Bcix тилiв проводового ],а ра-
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дiодоступу, в тому числi й мереж рухомого зв'язку, Абонент UPT може мати

стiльки персонаrlь}tих HoMepiB, скiльки сам ввах(ас за потрiбьrе. Змiнюю,tи

свос мiсцезнаходження, абонент повинен пер9ресструватися, повiдомивши

iнтелектУальнiЙмережiсВоЮноВуаДресу,тобтосвiГrновиЙмережнrtЙно-
мер. Пiсля такот ресстрацiт Bci вtIклики даного абонеt,lта tlаправляються за

зазначенлlм номером.

Щоб уникrrутt] можливос.гi несанкцiонованого доступу до дан1,Iх маршру-

тизацii, пiдтримуваних слецiальною базою даних sDp, aбotrettT разом з новим

мережним номером повiдомляе iнтелектуальнiй мережi свiй логi,tttllй номер i

"оr.р 
п.р.ональноi iдент,ифiкачii PlN. Здiйснююtlи кожеIi запис в SDP пiсля

введення'абонентом PIN, вузол керування послугами визнача€", 
" y:: 

_1Ч::::]
праВокорИсТУВаТисЯпослугоЮ,iлишепiсляцьогоЗапИсУсДоВlДПоВlДНоГо
рЬ..rру d*" дu""" свiй новий мережний номер. Пiсля ресстрацii абоlrенту з

поrппЁ*.у автоiнформатора вузла iнтелекryальнот периферiI вида(ться повiдt-lм-

лення про те. шо його новий номер i послуга вважаються актltвiзованиrttt.

якщо абонент, який звернувся до послуги, не мас або втратив право ко-

ристува.гися нею, з SDP до SCP надходить повiдомлення "HoN,Iep не зареест-

роuu""И'', слiдоМ за чиМ абонентУ вида€тьсЯ iнформачiя про те, що перере-

Ьстраuiя неможлива i в даниЙ час BiH не може скористатися послугою.

УчьомУВИпаДкУВИкЛики'ЩонаДхоДятьнаДаниЙперсонаЛЬНИЙномер.
напраВЛятиМУТЬсяДокомплектiвавтоiнформаторiв,звiдкI'tкористува.tевi
видаватиметься повlдомлення про неможливiсть установлеt-tня з'еднаttня з

даним абоtlентом,
плату за користування послугою upT шtожна нараховувати plзHl,IMlt

способами. Наприклад, користувач, який викликас, оплачу€ розмову за та-

рифом, що обумовлений 
"мiсцем 

постiйного перебуванr+я абонента upT,

який, kpiM постiйнот абонементнот платll за користування персональним

Hoмepo]\,l, вносить tlостачальниковi послуги плату за користування канала-

l\{u.*'"roy вiд мiсця постiйного перебування до свого поточного мiсцезна-

ходження. Залежно вiд koHkpeTHoi: реалiзачii послуги можливi також iншi

способи нарахування плати-

9. 5. 3. В ip mу ал ь t 1.1 пр uв апlн а,цер,

НаДанняпосЛугивiртуальноiприватноТмережiVРNеквiв;шентне
стВоренНЮвиДiленоТмережiзв'язкУЗВИкористаннямтехнiчнихзасобiвме-
режi загального користрання. Використання TepMiHa "вiртуальна"' у даному

разi пiлкреслюс те, що Ь*р"*о видiленого фiзичного об'скта даноi лриватноТ

мережl не 1снуе.

.Щля абонентiв VPN признаLIаються

знааIають фiзичних точок достуtIУ ДО

спецiальнi логiчнi адреси, якl не ви-

iх абонентських лiнiй, У телефоннiй
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Mepe}lii загаJIьного користування номер абонента однозначно вказчс на вiд-

rl ПОВiДltltГr абОНеt,lТСЬкИЙ комплект на районнiй автоплати.tнiй телефоннiй стан-

l, ltIi. дбоltеllт. який за допоi\lогою певних процед) р поiнформував комутацiй-

]1 lly сlilншlю про свою належнiсть до даноi пtережi. одерхtувати\,lе Bci вхiднi
вllклики, u{о направляються на його логiчну адресу вiд iншlих абонентiв

l VPN. одночасtlо за,11.1tuаючись абонентом ТtРМЗК.

1 Для кожноТ VPN перелбача€ться власний ллан HyMepauii. IJомери при-
] сВок)ються так, як це вва)hасться доцiльним ч кожномч K()HKneTHoMv Rип2п-

ji

свок)ються так, як це вважасться доцiльним у кол{ному конкретному випад-
ki. i не ]алежать вiд мiсrtя ро]тilшування абонеtlтiв. Значнiсть логiчного но-
lvlepa Flе залеж1,Iть вiд системи нумерачii, прийнятоi на ТфМЗК, i може бути
довiльноlо. {ля окремих категорiй абонентiв VРN присвоснням Тм рiзних
додаткових iленl и(liкаl opiB мо;к1 l ь вс l ановлюватися частковi обме;кення
або HaBiTb заборонИ на користуваIlня певними видами зв'язку.

Здiйснюrочи вихiдний зв'язок у межах свосТ VРN, абонент набирас пре-
(liKc виходу до послуги i логiчни'"l гtомер абонен,га, якого викJlикають. Залеж-
rrо вiд реалiзацiТ мояtе також зrJадобитися набiр додаткових кодiв авторизацii
доступу до KoHKpeTHrtx абонентiв tlи посJIуг. Якщо абонентовi VРN потрiбно
встановити вихiдне з'сднання з абоtrегrтом Т(lМЗК або коли надходять вхiднi
tstIклики з боку тфмзк, абонент VPN с звичайним абонентом телефонноi
пrepe,ki загальноtо користування i з't,лнання з ним виконусться вiдповiдно до
його реzurьного фiзичногол тобто мережного нOмера.

9. 5. 4. Те- t czt,.,l о cj вч t l r l я

] ii ПОСЛУга телеголосування VОТ да€ змоry абонентам (установам Mic_
цL-вIl\ I центральних органlв влади, рекламних компанiй та iH,) швидко, ефек-
тивно, з мiнiмальними вI,tтратами проводити опитування громадськостi за
будь-якими питаннямtl1 що заздалегiдь вiдомi iз засобiв масовоi iнформаuii.

lcHyc кiлька можливих способiв органiзацii телеголосування, якi в кож-
IioM)/ конкретномУ випадкУ обирають caMi абоненти. Наприклад, Ti, що голо-
сують "за", можутЬ зателефонувати за одниМ номером абонента, а Ti, що
"проти", - за iншим. При цьому надходя(уванi виклики враховуються лише
кiлькiсно, без установлення мовного зв'язку вiд користувача до абонента.
мовнrtй тракт присдну€ться до комплекту автоiнформатора, з якого корис-,гува,lевi видасться повiдомлення типу "Щякуемо, Ваша думка врахована".
результати телеголосування можуть вiдображатLIся в реальному масштабi
llaсy. наприклад. пiд ,tac телепереда,li.

Абонlвання послуг iнrелектlальнот мережi в сучасних умовах розгляда-
сться як можливiсть одержання додаткового cepBicy за додаткову плаry, lLIe
разом З тим як довготривала i надзвичайно вигiдна iнвестицiя, яка дае мож-
ливiстЬ створювати, реалiзовувати й часто змiнювати корпоративнi стратегiТ
керування та використання iнформацiТ.

1вб

послуги itlтелектуальноi мережi використовуIоться не лише в дiловiй. а-пе

й у приватнiй сферах. Потенцiйними абонентами korkHoT з чих сфер, на вiд-

MiHy Ьiл послуг, наприклад, цифровот пiдсистеми автоматиtt}tот сигналiзацii,

мох(на вважати абонентiЁ телефоннот мережi загаJ,I btlo го користуван ня.

У промислоВо розвиненИх краТнах cBiTy нсмас яttl/ttrtlT великоТ tРiр-

ми - виробника устаткування зв'язку, оператора пtсрсlrti lrбо a,,tMillicTpauiT

зв'язку) - яка не *-u б свосТ концепчii реалiзашiТ iltTc.ltcK,t,ya,llbttoI мережi,

Зупr,rнимося на cTaHi впроваджеl]ttя та реалiзацiТ пос.lrуl, IN у ря,lri кllаftt Св-

ропи1 у США та в Японii,
В iпltb,lit у l989 р. компанiя SlP -- нацiональниii olIcl)a,I,op'l'(lМЗК - за

с,гратегi,tне завдання прийняла рiшення про розшllрсIlllrl ll;l trctttllli lN lrабору

"rouuu,,"* 
послуг. Першоrо послугою. з якоТ роtПо|Iil'I() lI()clilIllly 1lсалi,ltlItitо

iнтелектуальноi мережi, була вiртуальна прива1tIа Mcpciкil. ()/llto,tactto rlo,ta-

.noa" u,1роuuдження шiеi послуги на мiжнароднiй Metrlc;rti. /\о рса,lri,заLtiТ зазна-

ua,,"*,rpoa*TiB компанiя SIP уже мала досвiд IIit/litIll1,I ll()cJIyl вiрrlальноi'

npurur"bT мережi та безкоштовного виклику на rrr--рслilllсJlск,гуаJlьнiй ocHoBi

в межах накладеноi чифровоТ мережi, створеноi /UIя заjtоt]олеttttя llотреб в

основному дiлових корисr,увачiв у якiсних послугilх ,Jlr'язку,

У межах пробного проекту, розпочатого в l992 р. в Mic,l,ax Pt{Mi та Мiланi,

бу:tо створено нацiональнi uенrри керування п()сJlуl,амll scp irrте-rектчальнот

мережi. Передбачалося, що досryп до HLlx мас буr,tr рсалiзований на системах

комутаuiТ Bcix типiв, що знаходяться в eкcпJlya,l,at(iT tta 
,гфмзК lтшiТ, отже,

вiдразу ставилося завдання вiдпраrцовати rextti,ttti рiшення щодо реалiзацii
no"nyi lN на ocHoBi устаткування KoMyTauir pi lIttlx rtостачальнttкiв.

i ВелuкобРumанii основний оператоР "I'(lМЗК Britisl-r Telecorn з початку

80-х poKiB також нада€ кiлька додаткових гlOслуг телефонного зв'язку на

п.р"оirr.п.*ryальнiй ocHoBi. Поетапну реалiзашiю iнтелектуilльноТ мережi

pornouuro в tggt р. з модернiзацiт автома,гичнот мiжмiськоi телефонноi стан-

чii чифровот накладенот мережi впроваllженням функцiй комутачii послуг.

Були впровадженi послуги вiртуальнот прttватноi мережi та автоматl,tчного

рЬ.полiпу викликiв. lнтерфейсний протокол взаемодii вузлiв комутацii по-

слуг З вузлами керування послугами споча,гкУ був реалiзований на ocHoBi

"uцiоu-r"оi 
пiдсистеми користуваltа зкс-7, Розроблення вiдкритого при-

клаДногоПроТокоЛуlN,щовiДповiдасрекомендачiямМiжнароДноiспiлки
електрозв'язку, завершено в l995 р.

v Францi't приблизно в той самий час оператор Тфмзк Frапсе Теlесоm

"u 
п"рaдiпr"лектуа_lrьнiй ocHoBi розпочав надання послуг вiльного номера та

,r-rny за телефЬнною дебетовою карткою. ffля кожноi посJIуги були створе-
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Ill cBol накладенl Mepextl з видlленимll вуз"цами комутацii й вiдповiдними
rrpet|iKcaMl,r в1.Iходу на них, у l993 р. на ocHoBi iнтелектуальноi мережi впро-
вадiкелlо послугу унiверсального персонального номера, яка змiнила послугу
ореllдованих лiнiй. що комутуються, i набула веJlикого комерцiйного успiху
у дiловtrх абонентiв. Припriтним е те, що з початку реалiзацiТ iнтелектуальноi
brepe;Ki на Т(lМЗК Францii, на вiлмiну вiд IталiТ та Великобританii, був реа-
лiзоваll1.1й вузол доступу до керування послугами,

У IIijtеччлrlti в l99l р. вiломство зв'язку Deutsche Bun<lespost Telecom
огOлосlJло результати тендеру I{a участь в реалiзацiт лробного проекту на
створенIlя llсршот,tерги нашiональноl' iнтелектуальноi мережi у восьми
MicTax краiпи. Серел liого переможцiв, KpiM двох нiмецьких фiр*
(SieInens i дlсаtеl-SЕL), виявилася канадська Nоrthеrп Telecom. MeToKl
проект\ (як iB Iталii) було вiлпрацювання принr,rttпiв надання послуг iH-
1,електуальною мерех(ею та реалiзаuiТ унiфiкованих iнтерфейсiв в умовах
нllявностi декiл ькох поста(|ал bHlr KiB устаткування. Платформи i нтелекту-
альltоi мережi розгорнулися в Гамбурзi, Ганноверi, Берлiнi (Siemens), а
також у Ilюрнбергу. Штутгартi та Мюнхенi (Alcatel-SEL). Компанiя
Nоrthеrп TeIecotn установила свос устаткування в Щюссельдорфi та Франк-
r|lуртi-на-Майнi. У межах пробного проекту спочатку були реалiзованi
послуга IЗ0 (аналог послуги 800), телеголосування, унiверсальний номер
i ряд iнt|lормаr{iйно-довiдкових послуг. З l994 р. введено послугу вiртуаль-
[Ia гlptIBaTHa мережа.

У Cttolt.yчetttt-t ЦItltаплttх A.+tepttKtt в l99 l р. чотири найбiльшi ексллуата-
uiйнi KorvпaltiT, ш{о обслуговують рiзнi регiони краiни (Bell Atlantic, Bell
SoLrtll, Апlеritесh i US West), оголосtlли про HaMip розпочати впровадження
tta cBclTx мережах послуг i моя<ливостей iнтелектуальноТ мережi.

BeIl SoLrtlr зосередила зусилля на cTвopeljHi ефективноТ системи адмiнiст-
ративIlого керування й експлуатацiт (sMs) iнтелектуальноi мережi. Компанiя
заtiмастt ся литаннями застосування можливостей IN для планування, керу-
вilнtlя даFIими послуг i абонентiв, тестуванням i технiчним обслуговуванням
}сlпткчваllIIя, а також питаннями алмiнiсrративного керування iнтелектуаль-
ною мере)t(ею.

ArTeriteclr ще у l980-x роках упроваджуваJtа на своiй MeperKi тестування
послуг. Тестовий майданчик ArTeritech мiстить вузол керування пOслугами,
ct,lcTeý4y адмiнiстративного керування обслуговуванням та вузли комуташii
послуг. На цьому майданчику в 1992 р. успiшно закiнчилися випробування
основних послуг з деякими додатковими можливостями.

US West ще в 1988 р. розпочала реалiзацiю проекту створення аlrаратно-
програмноi платформи для швидкого й ефективного розроблення та надання
нових послуг iнтелектуальноТ мережi. У межах цього проекту розроблено
apxiTekTypy системи програмного забезпечення допомiжного вузла керуван-
ня, експериментzulьну експлуатацitо якого здiйснено в 1991-1992 рр. Функ-
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цiональнi вимоги до окремих елементiв цього вузла лягли в основу подаJIь-

ших розробок i специфiкачiй.
kpiM регiональних експлуатацiйних компанiй, од}{а частина яких присту-

пила до впровадженн, no.ny. iнте,itектуальноi мережi, а iнша планус най-

ближчим часом перейти до Тх безпосередньоi реалiзацii, питаннями впрова-

дження послуг iнтелектуальноi мережi в Сutд займаtоться тако}к оператор1,1

пцiжмiського та мiжнародtrого зв'язку
koxtHa компанiя мас своi концепцii розвитку й iнтелектуалiзачiт плереж,

II,i концепшii, вiлрiзняючись мiж собоtо за назвою та принциIlами реалiзаuiТ

окреМихвиДiвУстаткуванняплатформиiнтелекrуальtlоТмсреll<ir.ltrТпослlг.
схс)дяться в прагненнi надати абонентам HoBi моrклIrвостi, якi пiдвrlшlили б

привабливiсть пос.пуг електрозв'язку i були б джерелом отр1,1мання долатко-

вих прибуткiв.
У ЯttoHii з середини l980-x poKiB надаються послугIl l]lJIьIIого }IoМepa та

виклику за, кредитною карткою, а з I990 р, - послу1,1t з роrдi,ltьtltlltl опJIатою,

реалilаrtiю послуг на ociloBi itIтелектуальlrtll Mcpclrti p()tllolIa.' () в lq89 р, з

установлення в чотирьох MicTax краТни ус,гаткувirнlIя вузлiв кс,ру,ванllя ]\,lepe)K-

нимлI послугами та вузлiв пiдтримання мережних послуг, KorKelt вузол був

орiснтований на надання однiе[ конкретноТ tтослуги,

початковий етап реалiзацii iнтелектуально[ шrережi не вiдповiдав ре-

коплендацiям Мiжнародноi спiлки електрозв'язку, оскiльки грунтувався

на нацiональних версiях iнтерфейснt,lх пpoToko;tiB та оригiнальнлlх, не-

стаtlдартних способах декомпозrtцii логiкI,t послуг на ко]vlпоненти,

у l990 р. розпочалася реалiзацiя другого етапу розгортання iнтелектуаль-

,,oi м.рЁ*i, яка вiдповiдо. р.по*,,iдацiям з набору можливостей CSl (як i

в СШД. вона дiстала назву AlN) з }Iаданням послуг телеголосування ,га itep-

сональногО зв'язку' 
эneiKa ЯпонiТ_ пооiвня робленою ts

lнтелектуальна мережа Японii, порiвняно з концепцl€ю, роз,

межах CSl Мiжнародноi спiлки електрозв'язку, вiдзначасться значними фуrrк-

цiональними можливостями, оскiльки у складi iт архiтектури с устаткування

середовища створення послуг,

можна сказати, що концепцiя iнтелектуальноi мережi прийнята, l вона з

успiхом реалiзуеться багатьма операторами й адмiнiстрацiями зв'язку в рiз-

них краiнах.
Наведемо кiлька цифр, якi характеризують ефективнiсть i привабливiсть

послуг iнтелектуальноТ мережi, у сшА ринок лише однiеi послуги FРН, яка

породжус чверть, а в oKpeMi днi досягае 60 %о УСЬОГо мiжнародного наванта-

*.**r, Ьцirоirо." бiльй як у 4 млрл доларiв на piK при тенденцii до постiй-

ного збiльшення. у Японiт в 1992 р. Oyno 2'70 тис. абонентiв iнтелектуальноi

мережi. Сукупнi прибуткИ вiд послуГ iнтелектуальноi мережi до 2000 р, ста-

"o""n, у ЬrilД маиже 22о/о, а в Свропi - не менше 10 % ycix прибуткiв екс-

плуаташiйнrтх компанiй.
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9.7. рЕАлlзАцlя концЕпцlТ lнтЕлЕктуАльноi
НА МЕРЕЖАХ ЗВ,ЯЗКУ УКРАiНИ

мЕрЕжl

пiсля ознайомлення з основними положеннями концепцiт iнтелек-
туа-пьноi'мережi цiлком природним буде запитання: tlи може бути реалiзова-
на. IN lra ocHoBi iснуrочоТ телефонноТ мережi загального користування УкраТ-
ни? Проагrа_пiзувавши реалiзачiю послуг iнтелектуальноi мережi за рубежем,
хочемо звернути увагу на досвiл впровадження IN на мерех{ах РосiI. Саме
структура мерехt зв'язку PociT та досвiд впровадження на них IN дають змогу
розробити певнi рекомендацii щодо реалiзашii' послуг iнтелектуальноТ п,rережi
в YKpaTHi. Варто зрозупriти, що розроблеrrу мiжнародними органiзацiями ар-
xiTeKTypy IN через особливостi мерех( зв'язку УкраТни, до яких насамперед
напежать низький ступiнь шифровiзаLtiТ та вiдсутнiсть широкого застосуван-
ttя зага,rьноl'комуташiТ мере)к. не мо)(на BBa}KaTl| \Iегою TepMiHoBtri реалiза-
ltil. З iticT прич1.1лll.t вllроваджеtII]я посJ|уг i (lункцiональних можливостей lN
потрiбно здiйснювати поетапно. поступово розширюючи набiр надаваtl}lх
пос"цуг i коло обслуговуваних абонентiв.

1-Iобулову плат(lорми IN треба розгJIядати з позицii двох вза€мозалеж-
ltl.rx аспектiв, якi можна сфорплулrова,l,и так: що можна зробити зараз. за
нilявнtlх обмежень. обумовленlrх мо)ItлllвостямLl експлуатова}lого комута-
цiГrного устаткування, i з огляду Fiа iснуючi засоби оброблення iнформа-
цii, ir lr1o можна перенести на перспективу. Питання перспектив1,1ого
t]IIровадiкення i нтелектуал ьноТ мереж i У краТни потрiбно розглядати пара-
Jlельно з реалiзацiсIо основних tРугrкrriональних можливостей IN, Буль-якi
рtlзробки в галузi перспективноТ архiтектури IN можуть бутIl успiшнttми
,]]ише в тому разi, якщсl вони спl,lратl.tмуться на знання й досвiд, набутi в
проuесi розв'язання перtпого завдання. Отже, еволюцiйно виконую(Iи
KottKpeTHi завдання на мережах зв'язку, можна реалiзувати довготривалу
арх iTeKTypy i ttтеле ктуальноi мережi.

fIu першо,tlу епuuti реалiзпtqii| створе}lня платформи iнтелектуальноi ме-
1re;лi на базi iсную,lоi ТфМЗК мас перелбачати системно-гехнiчнi рiшенlrя.
якi дадуть змогу:

охопити llовими послугаNIи одночасно якомога ширше коло абоItентiв:
плiнiмiзувати модернiзацiю устаткування, яке е в експлуатацii;
вIlкористати в перспективi HoBi можливостi, пов'язанi з упровадження]\{

цифровоi технiки коплутацii й передавання, а також перспективних засобiв
оброблення i нфорпrаuiТ.

Варто враховувати закордонний досвiд реалiзацiТ та надання послуг те-
ле(lонного зв'язку на так званiй "передiнтелектуальнiй" ocHoBi. I{ей досвiл
перелбачас створення накладеноt мережi. вузли комутацii якоi здiйснюють
l{ентралiзоване керування послугами. Подiбнi рiшення, незважаюr|и на свою
гехнiчну обмеженiсrь. на по,lатковому етапi побулови IN вважаюrься цiлком
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мiжмiська
мережа
зв'язку

Абоненmч
мiсцевчх
мереж

Рис.9.I3.С,грук.гураirtтеltектуалыtоiмсрежiнаl]ерrUоN'lУеТilIIlрсаЛlЗаЦll

виправданими. оскiльки вiдзначаються вiдносно низькою капiталомiсткiстю

та значною швидкiстю реалiзаuiт. .щарма, що Taki пiдходи виглядають дещо

архатчно (оскiльки не даюl ь можливос,l i експлуатаuiйним компанiям вiлразу

й nouno16 мiрою скористатltся BciMa перевагами концепцii IN), Bot-ltl t:i доТе-

пер продовжують давати чималi прибутки. Тому на першому етапi доцiльно

розгорнути ряд посJlуг lN на "передiнтелектуальнiй" ocHoBi, а tIастину прИ-

byTniB вlд комерцiИноТ експлуатацii реiнвестувати в поетапну побудову плат-

йоr" IN, яка бiпr'uоо мiрою вiдповiдас мiжнародFIим стандартам i peKoMetl-

дацiям.
загальна структура iнтелектуальноi Meperki на першому етапl реалlзацll

вiдповiдас сучасним пiдходам. Як видно з рис. 9.1з, декiлька автоматt{чних

мiжмiських телефонних станцiй (дмтс), оснащених спецiальними функчi-

ями (показанi у виглядi функцiональних об'ектiв концептуальноi моделi iH-

".п.ф-""оi 
мережi), *pi* "-rurпих", виконують yci дii, пов,язанi з надан_

"r* доarу.ry й обслуговуванIUlм послуг IN. За TaKoi органiзаuii виклик будь-

я*ого абБнЁ"та ТфМЗк пiсля набирання цифри 8 (вихолу на ДМТС) та коду,

якиЙ вiдповiда€ одномУ з не введенИх в дiЮ мiжнародних кодiв. що фактич-

но с префiксом виходуна послуги lN, потрапляс до бази даних. у базi даних

uanrp-iro"uHo здiЙснюються Bci дiТ, пов'язанi з обслуговувацням викликiв,

збиранняМ статистики, а також адмiнiстратI{вним керуванням послугами, у

тому числi нарахуванням плати й виписуванням paxyнKiB,

оr*", 
"uд 

тфмзк Украiни буде створено "накладену мережу" зi своiм

планом nyr"purtiT, яка нада€ додатковi послуги телефоннOго зв'язку в межах

ycicТ територii кратни. оскiльки в новiй вiртуальнiй мiжнаролнiй зонi теле-

191



li

l

lil

l

]

]

ш

(lorlгri HoMepи с логiчними, а не фiзи.lними, кое(liцiсrrт використання номер-
ltого обсягу становитиме ]00%, тобто матимемо 10 млн HoMepiB (за вiдсут-
HocTi обмежень), Вiдразу буде оргаrriзовано 10 послуг на l пtлн абонентiв або
l00 послуг на l00 Tttc. абонентiв, .Iого цiлком достатньо на досить TpиB;lJly
гlерспективу.

Такиit спосiб реалiзачiТ послуг IN не позбавленl.rli недолiкiв, до яких на-
cllM перед I|пле;кать використаtIllя pecypciB вн1 трiшньозоновоТ мережi лля
мiсцевих викликiв та tРактична закритiсть iHTeptPericy з бази даних iнтелек-
rlальttоi'rrереrкi. Однак стосовно першого rlелолiку можна з лостатнiм сту-
псне|\4 ToliHocTi стверлжувати, що характер потокiв lIавантаження послуг IN
обумовлtосться передусiм rT функцiонаIьними можливостями i с цiлком прог-
нозованим. Звtлчайно. етаповi реалiзаuiТ та впровадженtlя послуг lN у комер-
uil"tHy експлуа,гацiю ма€ передувати етап ретельного системного аналiзу та
проектування. Стосовно закритостi iнтерфеriсу з логiкою послуг треба сказа-
lIt. шо вона с lrаслiдком спiльноtо iснування t|-rункuiй комутаuiТ та логiки
послуг в одIIому вузлi комутацiТ (АМТС), якиr:i факти.iно BtlкoHyc функцiТ
спiлt,tltlго вузла SSP,SCP (SSCP). а також викорисlанllя внуlрiшньосмугtlвоТ
сигналiзацii (перелавання Kepylo,1oT iHtPopMariiT з мовних каналiв).

Зазначенi недолiки варто розгляда,гlл як плату за можливiсть швидкого

розгортання першоLIергових послуг iнтелеl<ту:i_пьноi мережi в масшrтабах ycicT
нацiоrrальltоТ ТфМЗК УкраТни. KpiM того, викладенi техrtiчнi рiIuеl;ня повто-

рIоlогь досвiл розвttнених KparH iповlIоlо мiрою враховуюгь lI.rявнi моrкли-
BocTi й обмеrкення единоТ нацiональноТ системи зв'язку УкраТни. Тому в

KoHTeKcTi сrРормульоваIIих завдань варiан,г розп,tiщення SSCP у вузлах спец-
слух<б (ВСС) мiсuевих мереж зв'язку с. найiмовiрнiше. гiпотетлtчним, Крiпл

ycix названих недолiкiв. чей BapiaHT потребус знаqних капiтальних витрат
(лля tlргliнiзаuiТ зв'язку вiд ВСС)iобмежуr можливiсть надання послуг iHre-
лскrlальнiй мережi мiсцевимlt мере)ками. Очевидно. з огляду на ui причиtrи.
пiдходtl. шtо передба.Iають використа[Iня вузлiв термiнових та iнформачiйно-
довiдкових служб як основи для побудови платtРорми IN, не дiстали практич-
ного застосування.

Концепцiя iнтелектуальноТ мережi да€ змогу по-новому подивитися на

надання послуг iнформаuiйно-довiдковими службами.,Щля прикладу можна
навести послуги з додатковою платою, реалiзованi вже у рядi краiн, В iх ос-
HoBi лежить згадувана тут послуга унiверсальний персональний номер UAN.
Завдяки цiй послузi абоненти IN за окрему плату можуть створювати власнi
посJlуги юридичнi або меди.rнi консультаuii, буль-якi послуги розважаль-
ного характеру.

Такий пiдхiд мас деякi переваги. а саме:
оскiльки логi.tний iдентифiкатор абонента uAN вiдокремлений вiл фi-

зиtlного iдентифiкатора його кiнцевого пристрою, то поточне мiсцеперебу-
вання цього присlрою с зовсiм не принциповим: ) цьому разi постачальни-
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ком iнформацiйно-довiдковоi послуги може бути будь-який абонент

тфмзкiфiрма, органiзацiя чи фiзична особа), який мас телефонний апарат

i y*na, ,'.п.ппуuruuiйною компанiсю договiр про оренду унiверсального

номера;
,u брuпо' технiчнлтх обмежень можна створити новий, постiйно зростаю-

чий риrо* рiзноманiтних послуг з можливiстю отримання iнформаuiт в мов-

нiй, вiлеографiчнiй, а в перспективi у мультимедiйнiй формах;

iн4ормаuiИно-довiдковi послуги.. шо. реалiзуються на octloBi уrliверсаль-

ного номера, автоматично стаютЬ мiжмiськими, тому що доступ до абонен-

TiB UдN може здiйснюватися практично з ycieT територiт краiни; при цьому

розширюетЬся колО noprary"uuiu послуг, що сприяе збiльшенню прибуткiв

ixHix постачальникiв.
отже, на першому етапi, маючи за основу описаний вище пlдхlд, доцlль-

но реалiзувати на нацiональнiй тфмзк послуги унiверсального номера та

безкоштовного виклику. якi вiлрiзlrяr0l ься можливiсr ltr реверсивно[ оплати,

розширяти набiр послуг i рухатися в tlапрямку реалiзаrriт архiтсктl,ри iнтелек-

ТУа,rЬНОi мережi передбачаеться на другому етапi,

реапiзацitо dpyzozo епапу побудови IN потрiбно узгодити з планами роз-

витку Й чифровiзацiТ тфмзк. У межах другого етапу Moil{e бути реалiзова-

ний Ьuенарiй. ,о oony.*uc вiлокремлення керуючот iнформаuiт вiд мовно[ та

наближення до архiтектури iнтелекryальноТ мережi,

Як виднО з рис.9.i4, базовiИ тфмзК залишаються лише функчii ко-

мутаuii'ссF i зв'язки з логiкою послуг SSF, якi в свою чергу булуть

uе"rралiзо"анi в загальномережнiй надбудовi IN. Разом з тим, з цифровi-

,ацiеЮ тфмзК функцii SSF мiгруватимуть у бiк вузлiв мiсцевих i внут-

рiшньозонових мерей, якi за свосю функчiональною архiтектурою на-

ближатимуться до вузлiв комутацii послуг згiдно з мiжнародними рекомен-

дацiями.
При цьомУ можна буле вiдокРемитИ функчiТ комуташii вiл функцiй на-

дu""" no.rryi, реuпirоuаних у нЬдбудовi iнтелектуальноТ мережi. IJ,i по-

слуги можНа надати, наприклад, у виглядi обчислювальноТ мережi, яка

пiдrрrrуе взаемодiю робочих станцiй, що виконують функцii надання

no.ny., збереження дur", "п"ппуатачiйного 
пiдтримання й адмiнiстру-

вання послуг та керування ними. Такий спосiб побудови допускас мож-

ливiсть реалiзаuii пр"*пuдrо.о протоколу iнтелектуальноi Mepeжi INдр

вiдповiдно до рекомендацiй Мiяtнародноi спiлки електрозв'язку щодо

набору можливостей CSl.
як-було сказано в роздiлi 8, у рекомендацiях Мiжнародноi спiлки елек-

трозв'язку .rроrо*оп"rою основою INДР розглядасться пiдсистема зкс-7,
Слiд зазнаЧити, щО на мережах Украiни мережi ЗКС поки що немае. Це

стримуе розвиток ринку послуг стiльниковоI рухомоi й персональноi ме-

режi зв'язку. не даючи змоги абонентам користуватися своТми TepMiHa-

lЗ В.К. Стекllов
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НаdбуOова lN На рис. 9.15 наведено молифiковану
модель iнтерфейсного протокоrry INAP
з використанням як транспортноТ осно-

ви стеку протоколiв ЗКС-7 i протоколу

Х.25. Таку модель можна не лише ви-

користати д,ul створення iнтелекryаль-

ноi мережi зв'язку, але й застосувати у
стiльниковiй рломiй мережi, яка BIlкo-

ристову€ прикладну пiдсистепту рухомо-
го зв'язку. При цьому обидвi протоколь-

Hi основи (ЗКС-7 i Х.25) на етапi побу-

лови мережi ЗКС можуть iснувати пара-

лельно, обслуговуючи рiзнi пiдсистеми,

якi входять до складу мереж зв'язку i

взасмодiють мiж собою (рис. 9.16).

Не чекаючи cTBopeHшI на мере}ках

Прчклаdнi процесu

SAcF
(мАсп

ASE

тсАр

Проmокол
х.25

Функцiя
взаемоdii'

Абоненmч мiсцевuх мереж

Ё;; ; i;. ё;;;Б;;l;й;;;;;;;;i;;;;t";; ;;;;;;;;;;;';;;;t.*ti-- 
"-

лами пiд час переТзду з зони обслуговування одного оператора 1cBoc'i ме-
режi) в iншу,

з ог.llяду на досвiд захiдних краiн, можна передбачити, що проекту-
вання та впровадження мережi ЗКС у масштабах Украiни займе досить
тривалий перiод часу. Тому, зважаючи на викладене, а також беручи до
уваги рекомендацii Мiжнародноi спiлки електрозв'язку, якi не виклю-
чають можливостi реалiзацii INAP на транспортнiй ocHoBi будь-якого
iншого протоколу, на другому етапi побудови iнтелектуальноi мережi
доступ до надбудови можна органiзувати через канали передавання да-
них Х.25.

!ослiдження стосовно впровадження IN у захiдних краТнах показали
можливiсть реалiзацii на транспортнiй ocHoBi Х,25 прикладного протоколу1
BepxHi piBHi якого вiдповiдають мiжнародним стандартам i рекомендацiям.
У майбутньому. в Mipy розгортання мережi загальноканальноi сигналiзацiТ.
BepxHi piBHi прикладного протоколу в разi потреби можна переносити на
пiдсистеми нижнiх piBHiB ЗКС.
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ЗКС, таке рiшення дасть змогу:
наблизитисялоархiтектУриiнтелектуальноiМеРс)кl,t}l/l0креМ!lВшитрак-

ти передавання керуючоi iнфЬрмачiТ вiд MoBHoi, i ,t,tlM citMttM lrоз/tiлt,lти функ-

цii комутацii та надання послуг;
сТВоритИреалЬнltlереДУМоВиДJtя.перспекТИВtI()l.()|]О'JI]ll'гкунацlоН.tЛЬноl

iнтелекryа_,чьноТ мережi uiдповiдно ло розроблюваttttх мiit<на|)одними органiза-

цiями стЬндартизачii перспективних.наборiв можливtlс,гей C54;

розпочати поетапну реалiзачiю на мережах зв'язку найпривабливi-

llIoi поaпу.и iнтелектуальноi мережi - уrliвеllсального персонального

зв'язку.

;;;.Ы;.' Йi;,.i,,,' iii-,i,:,,,,.,,,,1, INAl'
з викорис,l,itl Il rяiu trlltrr oKo;ty Х.25

зв'язку YKpairIrr P(),tI ilJly)l{cIIoT мережi
мiжмiська
мережа
зв'язку

Мережа рухомоео
зв'язку (МАР)

Мережа ЗКС-7 (SCCP/MTP)
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9.8. розрАхунок нАвАнтАжЕння мЕрЕжI
з комутАцlею кАнАлlв користувАчАми

на сучасному етапi досить добре вивчено питання щодо [{аванта-
жень, створюваних телефонними абонентами в мережах зв'язку загального
користування. Ife означас. що нинi iснують моделi мереж. якi описують цi
навантаження з достатньою для практичного застосування то.lнiстю. Впро-
вадження таких технологiй електрозв'язку, як iнтелектуальна мережа, ство-
рюс додаткове навантаження. яке врахову€ться пiд час проектування мережi
та в процесi прогнозування iT розвитку.

Абонент мережi зв'язку загаJrьного користування, за'rиryючи послуlу iH-
1,електуальноi мережi, створю€ додаткове навантаження безпосередньо на
тфмзк i на мережу системи сигналiзацii зкс_7. Перша складова розрахова-
на на використання моделей мережi з комутацiсю каналiв (тфмзк), а дру-
га- з комутацiсю пакетiв (зкс-7). Критерiсм, за яким оцiнюють вшlиts додат-
коtsого навантаження на мережу, с обслуговування викликiв. Щля пrережi з
комутацiею каналiв че Ймовiрнiсl.ь втрат за викликами, а для мережi з ко-
мутаuiсю пакетiв - час доставлення пакета, який визнача€ затримку на рiз-
них етапах встановлення з'сднання.

Розглянемо додаткове навантаження на мережу з комутацiсю каналiв,
створюване користувачами набору послуг CS1 на мережi зв'язку. Щля цього
Bt,lkoptlcTacМo данi про середню тривiutiсть зайнятостi та середню кiлькiсть
викликiв (на одного абонента), отриманi пiд час проведення експериментаJIь-
них дослiджень (табл. 9.2).

Природа потокiв заявок на послуги, наведенi в табл. 9.2, аналогiчна пото-
ку телефонних викликiв. Тому в розрахунках i дослiдах для ik опису викорис-
товують лереважно модель пуассонiвського потоку викликiв. Використову-
ючи цЮ модель, звернемосЯ до класичнИх методiВ визначення впливу трафi-
ка iнтелектУа_лtьноТ мережi на якiсть обслуговування викликiв з комутаuiсю
KaHa,riB.

Т а б л и ц я 9.2. Сереlня mр uBaricmb зайняmосmi mа сереdня KiltbKicmb BuKtluKiB
(у розрrъхунку tta olHozo абоненmа)
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навантаження iнтелектуальноi мережi IN, яке створюс група абонентiв,

м
lrш : N'I Iо,

i=|

де л - кiлькiсть абонентiв у групi; М - кiлькiсть послуг iлtтелектуальноТ мере-

жi; /6, створюване абонентоМ пи,lоме навантаження lra r-Ty послуry мережi.

,Щля такоi групи доцiльно брати фрагмент мережi зв'язку, що обслугову-

еться одним вузлом комутацiт послуг ssp. У такому разi навантаження

де Coi питома iнтенсивнiсть викликlв Ёi послуги

лiсть зайнятостi для l-T послуги.

(9.2)

- середня трива-

Щоб визначити вплив цього трафiка на якiсть обслуговуванrrя викликiв,

скористаемося першою формулою Ерланга, Втрати на дiлянцi "абонент

SSP"

р: E(V.Y), (9.3)

де V - загZLIIьна кiлькiсть лiнiй (каналiв ) лr,lя обслуговування викликlв мlж вуз_

лом, у який BBiMKHeHi абоненти, та вузлом, на якому розташований вузол SSP;

Y загальне телефонне навантаження (з урахуванням навантаження IN).

перury формулу Ерланга можна отримати так: на пучок обсягом И лiнiй

надходить пуассонiвський (найпростiший) потiк з параметром i,". Середня

трива,riсть зайнятостi лiнii - р 
l. Виклики обслуговутоться згiдно з чергою

надходження. Вiдповiдно до теорii масового обслуговуваннrI, адекватною

цьому процесу с дисциллiна обслуIовування з втратами. Функцii розполiлу
промiжкiв мiж викликами та триваJIiстю зайнятостi мають експоненцiапьний
характер.

як правило, середню тривалiсть зайнятостi приймають за одиницю часу,

тому iнтенсивнiстю переходiв (звiльнень) зi стану з бiльшою кiлькiстю за-

йнятих лiнiй с послiдовний ряд натуральних чисел 1, И.

Тодi система рiвrrянь рiвноваги набува€ вигляду

-}"pg+ р1:0;

(9.4)

-Хр 1 - 7,ipi_1 + (i+l)p;n1 : 0.

Станр9, Р1, ...,Pr, утворюе повну групу подiй, звiдки дiстаемо ще одне

необхiдне для розв'язання системи (9.4) рiвняння:

(9 1)

lrr,r = N,ICo,4 ,
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де /r0 ймовiрнiсть того, що протягом .Iacy / не вiдбудеться жодна подiя.

Щiкавою е величина р' - ймовiрнiсть того, що Bci лiнiТ зайнятi (ймовiрнiсть
втрат за викликами), Величину pu дiстаемо безпосередньо з (9.6):

г
,lл,, '=. (q.7)

yn

Ile перri_rа формула Ерланга для найпростiшого потоку }" : )'. тому в (9.7)
потрiбно i" замiнити на )'.

У розрахунках мереж доцiльно врахQвувати також середнс коливання те-
ле(lонного навантаженIlя протягом доби. сезону та року. З урахуванням нор-
\,li-tльного закону розполiлу цих коливань при проектуваннi мереж викорис-
тову[оть розрахункове навантаження

lрозр = y+O,Ыa2rf у, (9.8)

ile 0,6"/42 - параметр нормального розподiлу.
За Вiдсrм,rими нормами технологiчного lIроектування. питома iнтенсив-

HicTb навантажен}lя одного абонента протягом години найбiльшого наванта-
яtення дJIя ТфМЗК становить 0, 1 Ерл. Згiдно з даними табл.9.2, пiдсумкове
цавантаження за годину найбiльшого навантаження вiд послуг становить
менш як 5.10 О Ерл. При цьому абонент одночасно використовуе один з видiв
аJIьтернативноi оплати розмови. Як бачимо, частка литомого абонентського
навантаження iнтелектуальноi мережi незначна i зазнас суттсвих коливань.

Контрольнi запитання

l, Яка octtoBIta пleTit iltтелекryiurыrоi Mepelrti'?

2, Якийr приIJцtlп побудови iнтелекryальноi Mepclci?
3. IIKi ocrloBHi псреваги iнтелектуальноТ Mepelti?
-{. Як1 i_rею реалitачil iнlе.lекllальttоi Mepeltti вr:обракагТi 1 ralaltbllelta apxlleKtypa?
5. Чим характеризу€ться apxiTeKrypa i нтелекryал ьноТ мережi?
6, Яка о,грукryра системи керування ttослугами?

7.ЯкtплоuциrlиВхОдяlЬДокОНЦеПryаЛЬноТлlоделiiнrе'lскryальtlоiьtсреrlсiIаllимВОни\i.l.
рак,герtлзуються?' 

8, Який змiсг вкладено в еJlемеl{,ги SIB, вср, PoI" PoI( i GSL?

9. Якi ocHoBHr функчii вузлiв iнтелекгушrьноТ мерелti?

l 0, Як характеризуIоться tРункцiТ вузл i в iн,гелекц,апь ttoi Mepcllci'l

1l. Якi особливосr,i архiтекryри розтrодiленоi фуttкtцiоttаutьнtli гt-rtttttцlttltt? 
.,.

l2, Яка с,грук,rуро i"rЪп.пц,iu"Ьi *ep"*i на перх]ому та /tругOму с l allax ii вttровадженrtя?

l 3. Чипл харакr'ер!tзу€l,ься прикладн ий протокол'?

1.1, Що характерно для функцiональних зв'я:зкiв та eTaлotlllllx ,tочttк'l

l5. Якi ociroBrri послуги надас iн,гелекryапьна Mepellta?

l6, Jlкими моделями дJlя розрахуtIку КОРИСТ}-Ю'tьСя Ilри лoc]lt.I[)li(lllli lt"c,,t1 l itt,lcllcKTyzt]tbHoi

мережi?
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