ТЕМА: Архітектура комп‘ютерних мереж.
МЕТА: Розглянути класифікацію комп’ютерних мереж. Віддалений доступ до локальних мереж,
кекрування.
1.
2.

віддалене

ПЛАН
Поняття комп‘ютерної мережі. Класифікація комп’ютерних мереж.
Віддалений доступ до локальних мереж. Віддалене керування.
1. Поняття комп‘ютерної мережі. Класифікація комп’ютерних мереж.

Комп‘ютерна мережа (Network) - це два і більше ПК, з‘єднаних між собою з метою швидкого обміну даними
та спільного використання ресурсів. Для реалізації мережі необхідні компоненти двох типів: апаратні і програмні.
Апаратна частина забезпечує фізичне з’єднання комп’ютерів.
З‘єднання ПК може відбуватись, як традиційним способом, за допомогою кабельних систем, так і
безпровідним (wireless) зв’язком. Кабельна система традиційно включає в себе кабель та мережеві адаптери.
Безпровідний зв’язок реалізовується за допомогою радіохвиль та радіомодемів, інфрачервоних променів та
спеціальних портів.
Програмна частина мережі - це мережева операційна система, що забезпечує роботу ПК, протоколи і
прикладні програми, які підтримують роботу в мережі.
Все різноманіття комп'ютерних мереж можна класифікувати по групі ознак:
1. Територіальна поширеність.
2. Відомча приналежність.
3. Швидкість передачі інформації.
4. Тип середовища передачі.
5. Тип функціональної взаємодії.
6. Топологія.
1) По територіальній поширеності
По територіальній поширеності мережі можуть бути персональними, локальними (локальна мережа, кампусна
мережа), міськими, національними, глобальними.
Персональна мережа (англ. Personal Area Network) – це мережа побудована навколо користувача. Дані мережі
об’єднують між собою всі персональні пристрої користувача (телефони, КПК, смартфони, ноутбуки, ітд.). Найбільш
відомими стандартами побудови персональних мереж є Bluetooth, Zigbee.
Локальна мережа (англ. Local Area Network) - комп'ютерна мережа, що покриває зазвичай відносно невелику
територію або невелику групу будівель (будинок, офіс, фірму, інститут). Також існують локальні мережі, вузли яких
рознесені географічно на відстані більше 12 500 км. (космічні станції і орбітальні центри). Не дивлячись на такі
відстані, подібні мережі все одно відносять до локальних. Локальні мережі в свою чергу класифікуються на невеликі
локальні мережі та міські мережі (CAN, Campus Area Network). Міські мережі розташовуються на порівняно
невеликій території та об’єднують між собою декілька будинків.
Національні – це мережі, які розташовуються на території певних держав. Український сегмент мережі
Інтернет є прикладом національної мережі.
Глобальні - на території держави або групи держав, наприклад, всесвітня мережа Internet. Розташовується на
великій території і містить десятки та сотні тисяч ПК.
2) Відомча приналежність
До таких мереж відносять приватні мережі та мережі державних стурктур.
3) За швидкістю передачі
За швидкістю передачі інформації комп'ютерні мережі діляться на низко-, середньо- і високошвидкісні.
- низькошвидкісні (до 10 Мбіт/с);
- середньошвидкісні (до 100 Мбіт/с);
- високошвидкісні (понад 100 Мбіт/с).
4) За типом середовища передачі
За типом середовища передачі мережі розділяються на:
- провідні (коаксіальні, на витій парі, оптоволоконні);
- безпровідні.
5) За типом функціональної взаємодії
Клієнт-серверні мережі.
Такі мережі характеризуються наявністю серверної частини мережі та клієнтської частини. Це стосується як
програмного так і апаратного забезпечення. Серверна апаратна частина реалізована у вигляді серверного мережевого
обладання. Серверна програмна частина мережі реалізована у вигляді серверних операційних систем.
До клієнтської апаратної частини мережі відносять робочі станції, термінали або тонкі клієнти. До клієнтської
програмної частини відносять клієнтську операційну систему.
Термін «клієнт-сервер» характеризує перш за все спосіб використання ПК, що з‘єднані в локальні мережі або
через шлюзи глобальної мережі до головного комп’ютера (mainframe). Клієнти залежать від сервера і в будь-який
момент він може обмежити права довільного клієнта у доступі або навпаки надати йому більше прав.
Мережі типу клієнт-сервер бувають:
- з виділеним сервером - це мережі, в яких сервер (Server) використовується лише для керування мережею та
зберігання накопичених даних. При цьому сервер не використовується для виконання інших операцій;
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- з невиділеним сервером - це мережі, в яких головний комп’ютер (сервер) служить не тільки для керування
мережею, але й для роботи з прикладними програмами, як звичайний ПК.
Залежні від серверу ПК називають клієнтами. За ступенем залежності клієнти бувають:
- частково залежні - це ПК-клієнти, що мають свої дискові ресурси. На них знаходиться ОС, яка самостійно
завантажується і ці комп’ютери можуть працювати незалежно від сервера. Такі клієнти мають назву робочі
станції (Workstation).
- повністю залежні - це комп’ютери, які, як правило, не мають своїх дискових ресурсів, а використовують для
зберігання даних частину ресурсів сервера, з якого вони завантажуються. Їх називають терміналами
(Terminal). Термінал не має своїх дисків, і тому завантажуватись йому доводиться з вінчестера сервера.
Проте не кожен комп‘ютер може бути терміналом, для цього необхідно, щоб на ньому був встановлений
спеціальний BIOS, який підтримує технологію так званого віддаленого завантаження (Remote Boot), а
мережева плата обладнана мікросхемою NetBIOS.
В ролі клієнта переважно використовують звичайні ПК без особливих вимог до їх апаратного забезпечення.
Вони можуть керуватись ОС DOS, різні версії Windows, OS/2, MacOS та ін. Якщо ОС клієнта багатозадачна, то клієнт,
як правило, поряд із основною функцією може виконувати функції сервера для групи інших клієнтів, наприклад, для
віддаленого доступу.
В ролі сервера переважно використовують більш потужні комп’ютери з високими характеристиками
апаратного забезпечення. Для досить великих мереж - використовують комп‘ютери на основі мультипроцесорних 64розрядних архітектур. Операційною системою на сервері може бути UNIX, Linux, Windows NT Server, Windows 2000
Server, Windows Net Server (2003) та ін. Windows 9х/ME/XP/Vista не мають засобів для використання їх в ролі ОС
сервера (за винятком можливостей віддаленого доступу).
Однорангові мережі.
Всі ПК, що є учасниками мережі мають приблизно однакові права на користування ресурсами як самої
мережі так і інших її учасників. В однорангових мережах жоден ПК не має переваг над іншими в доступі до будьякого учасника мережі, до принтерів та інших пристроїв, відданих для загального користування. Разом з тим він не
може обмежити права будь-якого іншого, окремо взятого ПК у доступі до своїх ресурсів. Обмеження можна
встановити одночасно лише на всі ПК, що є учасниками мережі. Учасниками однорангових мереж можуть бути ПК,
на яких встановлено операційні системи DOS та Windows всіх версій. Найбільш поширеними одноранговими
мережами є Artisoft LANtastic, LANsmart, Invisible Software NET-30, Web NOS та ін.;
Мережі Точка-точка.
Найпростіший вид комп’ютерної мережі. В такій мережі два ПК з’єднані з використанням комунікаційного
обладнання. До недоліків такої мережі слід віднести неможливість підключити більше ПК ніж 2.
Змішана мережа.
Передбачає об’єднання між собою різнотипних мереж з використанням ретрансляційних систем.
6) По типу мережевої топології.
Локальні мережі класифікуються за топологією (topology), яка описує структуру мережі. Дві складові поняття
«топологія»: фізична топологія, яка визначає розміщення зв’язків між мережевими пристроями та логічна топологія,
що описує метод доступу цих пристроїв до фізичного зв’язку.
Існують такі типи фізичних топологій:
- Топологія «Спільна шина» (Bus) передбачає використання одного кабелю, до якого підключені всі
комп‘ютери мережі. Топологія «Спільна шина» має низьку надійність, оскільки у випадку обриву кабеля порушується
працездатність всієї мережі. З’єднання за цією топологією не вимагає використання комунікаційних пристроїв і
дозволяє зекономити таким чином кошти.

Рисунок 1.1 Топологія «Спільна шина»
- Топологія «Зірка» (Star). Кожен комп‘ютер за допомогою мережевого адаптера під’єднується окремим
кабелем до об‘єднуючого пристрою, в ролі якого може бути концентратор (hub) або комутатор (Switch). На відміну від
попередньої топології, «Зірка» має високу надійність, оскільки при обриві мережевого кабелю від’єднаним від мережі
буде лише один ПК.
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Рисунок 1.2 Топологія «Зірка»
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- Топологія «Розширена зірка» (Extended Star). Утворюється при об’єднанні декількох сегментів мережі,
кожен з яких організовано за топологією «Зірка». Міжсегментний зв’язок здійснюється з використанням
концентраторів, мостів та комутаторів. Один з пристроїв є центральним

VLAN 4
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Рисунок 1.3 Топологія «Розширена зірка»
- «Деревовидна» (Tree) або ієрархічна (Hierarchical) топологія. Подібна до топології Exteded Star але
відрізняється тим, що не всі сегменти під’єднані до центрального концентратора чи комутатора, утворюючи окремі
гілки дерева.

Рисунок 1.4 «Деревовидна» топологія
- Топологія «Кільце» (Ring). Дана топологія утворює замкнуте кільце, де кожен з пристроїв безпосередньо
з’єднаний з двома сусідніми.

Рисунок 1.5 Топологія «Кільце»
- Топологія «Подвійне кільце» (Dual Ring) відрізняється від попередньої тим, що фізичне з’єднання утворює
два кільця і кожен мережевий пристрій під’єднаний відразу до обидвох кілець. Це забезпечує високу надійність,
гнучкість в експлуатації і обслуговуванні.

Рисунок 1.6 Топологія «Подвійне кільце»
- «Завершена» топологія (Complete, Mesh) характеризується тим, що кожен мережевий пристрій має
безпосередні зв’язки зі всіма іншими пристроями.

Рисунок 1.7 «Завершена» топологія
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- «Нерегульована» топологія (Irregalar) не має чітко визначених правил, за якими з’єднуються мережеві
пристрої.

Рисунок 1.8 «Нерегульована» топологія
- «Комірчата» (cells) топологія. Кожен комп’ютер з’єднано з іншим, переважно за допомогою радіомодемів,
які входять в зону дії його зв’язку.

Рисунок 1.9 «Комірчаста» топологія
- «Гібридна» топологія. Являє собою поєднання простих топологій типу «Зірка», «Спільна шина», «Кільце»
між собою.
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Рисунок 1.10 «Гібридна» топологія
2. Віддалений доступ до локальних мереж. Віддалене керування.
Віддалений доступ дає можливість віддалено під’єднуватися до локальної мережі та використовувати
мережеві ресурси так, ніби користувач безпосередньо працює в цій локальній мережі. При організації віддаленого
доступу клієнт як правило проходить процес авторизації (введенні логіну та паролю).
Віддалене керування являє собою можливість віддаленого під’єднання до сервера або звичайного ПК та
керування ним.
Віддалене керування здійснюється з використанням наступних програмних засобів: SSH, Telnet, Remote
Desktop (Windows). Відмінність між Telnet та SSH полягає в тому, що SSH кодує всі дані, а Telnet ні.
Для віддаленого доступу до центральної мережі компанії використовують технлогію VPN. VPN — це
технологія, яка реалізує логічну мережу, створену поверх інших мереж загального користування, і яка дозволяє
об’єднати віддалені офіси в єдину захищену корпоративну мережу з повним спектром телекомунікаційних послуг та з
гарантованим якісним обслуговуванням. Альтернативним способом є створення дорогих виділених приватних каналів
обміну інформацією. Побудова корпоративної мережі з допомогою VPN значно дешевше, ніж використання для цих
цілей спеціально прокладених між всіма віддаленими офісами кабелів.
Безпека VPN-тунелів забезпечується стандартним і надійним протоколом IPSec.
Для забезпечення безпечного мережевого з'єднання з розподіленими підрозділами компанії організовується
віртуальна приватна мережа (Virtual Private Networks, VPN), яка використовує набір технологій, що гарантують
секретність, захист і цілісність даних, що передаються по мережі спільного користування.

4

Рисунок 1.11 Технологія VPN
Слово «приватний» в даному контексті означає, що передача даних між віддаленими користувачами
корпоративної мережі компанії здійснюється в зашифрованому вигляді, що дозволяє говорити про створення
безпечного каналу зв'язку — «тунелю». Як середовище транспортування шифрованих даних використовується
Інтернет.

Рисунок 1.12 Технологія VPN
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Яка різниця між віддаленим доступом та віддаленим керуванням?
Яка топологія використовується у безпровідних мережах?
У яких конфігураціях застосовується технологія VPN?
Як класифікуються комп’ютерні мережі?
Яке призначення SSH?
Яке призначення Telnet?
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ТЕМА: Передача даних в комп’ютерних мережах.
МЕТА: Розглянути основні аспекти передачі даних в комп’ютерних мережах.
ПЛАН
1. Основні положення передачі даних в комп’ютерних мережах.
2. Методи доступу в локальних мережах.
3. Технології комутації.
1. Основні положення передачі даних в комп’ютерних мережах.
Передача даних по фізичних каналах має на увазі вирішення ряду завдань. Кодування/декодування даних. Як
відомо, дані, що обробляються комп'ютером, представляються в двійковому вигляді - як послідовність нулів і
одиниць. Проте поняття «нуль» і «одиниця» є логічними поняттями, що позначають електричні сигнали, які
відрізняються один від одного фізичними параметрами. Використовуються для представлення інформації в різних
пристроях, наприклад, оперативній пам'яті або центральному процесорі. Через різні технічні причини ці сигнали не
завжди можуть передаватися по фізичних каналах зв'язку. Тому вони мають бути перетворені. Процес перетворення
сигналів, «зручних для комп'ютера», в сигнали, які можуть бути передані по мережі, називається фізичним
кодуванням, а зворотне перетворення - декодуванням.
У загальному випадку під кодуванням розуміється процес ототожнення елементів (або груп елементів) однієї
множини з елементами (або групами елементів) іншої множини. Необхідність кодування обумовлюється потребою
«пристосувати» повідомлення для зберігання і обробки яким-небудь пристроєм або для передачі по каналах зв'язку.
Так, наприклад, для відправки по телеграфних каналах інформаційне повідомлення, що складається з послідовності
букв, перетвориться за допомогою телеграфного коду Морзе в певну комбінацію електричних імпульсів.
Спосіб фізичного кодування визначається технічними характеристиками середовища передачі. Найбільш
відомим і часто використовуваним способом є модуляція. Суть модуляції полягає в тому, що по фізичному каналу
передається безперервний синусоїдальний сигнал (який носить назву опорного), фізичні параметри якого змінюються
відповідно до значень інформаційного сигналу, що представляє дані. Модуляція використовується, як правило, при
передачі даних по каналах, спеціально не призначених для побудови комп'ютерних мереж (наприклад, телефонних).
Існують наступні види модуляції:
 Частотна.
 Амплітудна.
 Фазова.
 Змішана.
Разом з модуляцією для передачі даних можуть використовуватися різні види цифрового кодування,
заснованих на зміні рівня напруга або полярності електричного сигналу. Оскільки сигнали, використовувані для
такого кодування даних, досить легко спотворюються під впливом перешкод, то цей метод використовується в
каналах, що спеціально призначені для побудови саме комп'ютерних мереж і володіють належними технічними
характеристиками.
При амплітудній модуляції (рисунок 2.1б) для логічної одиниці вибирається один рівень амплітуди синусоїди
несучої частоти, а для логічного нуля — інший. Цей спосіб рідко використовується в чистому вигляді на практиці
через низку завадостійкість, але часто застосовується в сполученні з іншим видом модуляції — фазовою модуляцією.
При частотній модуляції (рисунок 2.1в) значення 0 і 1 вихідних даних передаються синусоїдами з різною
частотою — fo і f1. Цей спосіб модуляції не вимагає складних схем у модемах і звичайно застосовується в низько
швидкісних модемах, що працюють на швидкостях 300 чи 1200 біт/с.

Рисунок 2.1 Модуляція сигналу
При фазовій модуляції (рисунок 2.1г) значенням даних 0 і 1 відповідають сигнали однакової частоти, але з
різною фазою, наприклад 0 і 180 градусів чи 0, 90,180 і 270 градусів.
У швидкісних модемах часто використовуються комбіновані методи модуляції, як правило, амплітудна в
сполученні з фазовою.
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Інформаційні сигнали передаються по фізичних лініях зв'язку послідовно. У випадку, якщо між
передавальною і приймаючою сторонами паралельно існують декілька ліній, наприклад, прокладено декілька кабелів,
то виявляється можливим одночасно (паралельно) передавати декілька сигналів. Якщо ці сигнали представляють різні
біти передаваних даних, то підвищується швидкість інформаційного обміну. Якщо ж сигнали представляють один і
той же біт даних - то підвищується надійність взаємодії.
В залежності від способу передачі канали поділяються на:
1. Дуплексний (передача здійснюється одночасно в обох напрямках по різних каналах).
2. Напівдуплексний (одни із каналів використовується для передачі даних, інший для прийому даних).
3. Сімплексний (кожен з каналів використовується лише для передачі або прийому даних).
2.Методи доступу в локальних мережах.
У мережі декілька комп'ютерів повинні мати сумісний доступ до середовища передачі. Проте, якщо два
комп'ютери спробують одночасно передавати дані, відбудеться колізія і дані будуть втрачені.
Всі мережеві комп'ютери повинні використовувати один і той же метод доступу, інакше відбудеться збій
мережі. Окремі комп'ютери, чиї методи домінуватимуть, не дадуть останнім здійснити передачу. Методи доступу
служать для запобігання одночасному доступу до кабелю декількох комп'ютерів, упорядковувавши передачу і прийом
даних по мережі і гарантуючи, що в кожен момент часу тільки один комп'ютер може працювати на передачу.
Всі методи доступу умовно можна розділити на детерміновані та недетерміновані. У детермінованих методах
доступу передбачена можливість передачі кожною з робочих станцій даних на протязі певного часу. Таким чином
мережі на базі цих методів доступу ідеально підходять для трафіку реального часу.
У недетермінованих методів доступу до середовища робочі станції змагаються за можливість передачі даних
по середовищу передачі.
Недетерміновані методи доступу до середовища:
1. При множинному доступі з контролем несучої і виявленням колізій (скорочено CSMA/CD) всі комп'ютери в
мережі — і клієнти, і сервери — «прослуховують» кабель, прагнучи виявити дані, що передаються.
Комп'ютер «розуміє», що кабель вільний (тобто трафік відсутній). Комп'ютер може почати передачу даних.
Поки кабель не звільниться (протягом передачі даних), жоден з мережевих комп'ютерів не може вести
передачу. При спробі одночасного доступу до середовища передачі більше одного мережевого пристрою
виникає колізія. Комп'ютери реєструють виникнення колізії, звільняють лінію передачі на деякий випадково
заданий (в межах визначених стандартом меж) інтервал часу, після чого спроба передачі повторюється.
Комп'ютер, що першим захопив лінію передачі, починає передавати дані. CSMA/CD відомий як метод
змагання, оскільки мережеві комп'ютери «змагаються» (конкурують) між собою за право передавати дані.
Здатність виявляти колізії — причина, яка обмежує зону дії самого CSMA/CD. Через кінцеву швидкість
розповсюдження сигналу в проводах при відстанях понад 2500 м (1,5 милі) механізм виявлення колізій
неефективний. Якщо відстань до ПК-адресата перевищує це обмеження, деякі комп'ютери не встигають
виявити завантаження кабелю і починають передачу даних, що приводить до колізії і руйнування пакетів
даних. Прикладами протоколів CDSMA/CD є Ethernet версії 2 корпорації DEC і IEEE 802.3.
2. Множинний доступ з контролем несучої і запобіганням виникненню колізій CSMA/CA. Множинний доступ з
контролем несучої і запобіганням колізії (скорочено CSMA/CA) не такий популярний, як CSMA/CD або
передача маркера. Використовуючи CSMA/CA, кожен комп'ютер перед передачею даних в мережу сигналізує
про свій намір, тому решта комп'ютерів «дізнається» про підготовку передачі і може уникнути колізій. Проте
широкомовне сповіщення збільшує загальний трафік мережі, зменшує її пропускну здатність. Звідси —
CSMA/CA працює повільніше, ніж CSMA/CD. Прикладом протоколу CDSMA/CA є LokalTalk фірми Apple
Computer. Системи на основі CSMA/CA більше всього підходять для мереж з імпульсним трафіком (тобто при
передачі великих файлів) з невеликою кількістю користувачів.
Детерміновані методи доступу до середовища:
1. Доступ з передачею маркера. Суть доступу з передачею маркера полягає в наступному: пакет особливого
типу, маркер (token) циркулює по кільцю від комп'ютера до комп'ютера. Маркер — це спеціальне
повідомлення, яке передає тимчасове управління середовищем передачі пристрою, що володіє маркером. Щоб
послати дані в мережу, будь-який з комп'ютерів спочатку повинен дочекатися приходу вільного маркера і
захопити його. Коли який-небудь комп'ютер «наповнить» маркер своєю інформацією і пошле його по
мережевому кабелю, інші комп'ютери вже не можуть передавати дані. Так в кожен момент часу тільки один
комп'ютер використовуватиме маркер, в мережі не виникне ні змагання, ні колізій, ні тимчасових пауз.
Мережі з передачею маркера слід використовувати за наявності залежного від часу пріоритетного трафіку,
типу цифрових відео- і аудіоданих, або за наявності дуже великої кількості користувачів.
2. Доступ по пріоритету запиту. Доступ по пріоритету запиту — відносно новий метод доступу, розроблений
для стандарту мережі Ethernet із швидкістю передачі даних 100 Мбіт/с — 100VG-AnyLAN. Він
стандартизований IEEE в категорії 802.12. Цей метод доступу заснований на тому, що всі мережі 100VGAnyLAN будуються тільки з концентраторів і крайових вузлів. Концентратори управляють доступом до
кабелю, послідовно опитуючи всі вузли в мережі і виявляючи запити на передачу. Концентратор повинен
знати всі адреси, зв'язки і вузли і перевіряти їх працездатність. Крайовим вузлом, відповідно до визначення
100VG-AnyLAN, може бути комп'ютер, міст, маршрутизатор або комутатор. Як і при CSMA/CD, у даному
методі два комп'ютери можуть боротися за право передати дані. Проте тільки останній метод реалізує схему,
по якій певні типи даних, — якщо виникло змагання, — мають відповідний пріоритет. Отримавши одночасно
два запити, концентратор спочатку віддасть перевагу запиту з вищим пріоритетом. Якщо запити мають
однаковий пріоритет, вони будуть обслужені в довільному порядку. У мережах з використанням доступу по
пріоритету запиту кожен комп'ютер може одночасно передавати і приймати дані (дуплексний обмін даними),
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оскільки для цих мереж розроблена спеціальна схема кабелю. Описані системи ідеальні для мережевих
пристроїв, чутливих до часу, наприклад, при автоматизації устаткування.
3. Технології комутації
Розглянемо більш детально існуючі методи комутації. Будь-які мережі зв'язку підтримують деякий спосіб
комутації своїх абонентів між собою. Цими абонентами можуть бути віддалені комп'ютери, локальні мережі, факсапарати або просто співрозмовники, що спілкуються за допомогою телефонних апаратів. Практично неможливо
надати кожній парі взаємодіючих абонентів свою власну фізичну лінію зв'язку, яка не комутується, якою вони могли б
монопольно «володіти» протягом тривалого часу. Тому в будь-якій мережі завжди застосовується який-небудь спосіб
комутації абонентів, що забезпечує використання наявних фізичних каналів одночасно для декількох сеансів зв'язку
між абонентами мережі. Абоненти з'єднуються з комутаторами індивідуальними лініями зв'язку, кожна з який
використовується в будь-який момент часу тільки одним, закріпленим за цією лінією абонентом. Між комутаторами
лінії зв'язку розділяються декількома абонентами, тобто використовуються спільно.
Існують три принципово різні схеми комутації абонентів у мережах: комутація каналів (circuit switching),
комутація пакетів (packet switching) і комутація повідомлень (message switching). Мережі з комутацією каналів мають
більш багату історію, вони ведуть своє походження від перших телефонних мереж. Мережі з комутацією пакетів
порівняно молоді, вони з'явилися наприкінці 60-х років як результат експериментів з першими глобальними
комп'ютерними мережами. Мережі з комутацією повідомлень послужили прототипом сучасних мереж з комутацією
пакетів і сьогодні вони в чистому виді практично не існують.
Кожна з цих схем має свої переваги і недоліки, але за прогнозами багатьох фахівців майбутнє належить
технології комутації пакетів, як більш гнучкої й універсальної.
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:
1.
2.
3.
4.

Які види модуляції Вам відомі?
Що таке частотна модуляція?
Що таке фазова модуляція?
Який метод доступу використовується в безпровідних мережах?
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ТЕМА: Мережеві протоколи і стадарти.
МЕТА: Розглянути основні протоколи та стандарти.
1.
2.
3.

ПЛАН
Поняття протоколів, інтерфейсів та стеків протоколів.
Будова OSI моделі.
Модульність та стандартизація.
1. Поняття протоколів, інтерфейсів та стеків протоколів.

Головна мета, яка переслідується при з'єднанні комп'ютерів в мережу - це можливість використання ресурсів
кожного комп'ютера всіма користувачами мережі. Для того, щоб реалізувати цю можливість, комп'ютери, приєднані
до мережі, повинні мати необхідні для цього засоби взаємодії з іншими комп'ютерами мережі. Завдання розділення
мережевих ресурсів є складним, воно включає вирішення безлічі проблем - вибір способу адресації комп'ютерів і
узгодження електричних сигналів при встановленні електричного зв'язку, забезпечення надійної передачі даних і
обробка повідомлень про помилки, інтерпретація отриманих повідомлень, а також багато інших не менш важливих
завдань. Звичайним підходом при вирішенні складної проблеми є її декомпозиція на декілька простих задач - підзадач.
Для вирішення кожної підзадачі призначається деякий модуль. При цьому чітко визначаються функції кожного
модуля і правила їх взаємодії. Окремим випадком декомпозиції завдання є багаторівневе уявлення, при якому вся
безліч модулів, що вирішують конкретні підзадачі, розбивається на ієрархічно впорядковані групи - рівні. Для
кожного рівня визначається набір функцій-запитів, з якими до модулів даного рівня можуть звертатися модулі вище
лежачого та нижче лежачого рівнів. Функції-запити, а також формати повідомлень за допомогою яких кожен із рівнів
взаємодіє з сусідніми рівнями називають інтерфейсом. Інтерфейс визначає сервіс, що надається даним рівнем вище
лежачому рівню.
При організації взаємодії комп'ютерів в мережі кожен рівень веде "переговори" з відповідним рівнем іншого
комп'ютера. При передачі повідомлень обидва учасники мережевого обміну повинні прийняти безліч угод.
Наприклад, вони повинні погоджувати рівні і форму електричних сигналів, спосіб визначення довжини повідомлень,
домовитися про методи контролю достовірності і тому подібне. Іншими словами, угоди повинні бути прийняті для
всіх рівнів, починаючи від найнижчого рівня передачі бітів, до самого високого рівня, що деталізує, як інформація
повинна бути інтерпретована.
Правила взаємодії одного з рівнів ПК1 та відповідного йому рівня іншого ПК2 називають протоколом.
З приведених визначень можна відмітити, що поняття "інтерфейс" і "протокол", по суті, позначають одне і те
ж, а саме - формалізовано задані процедури взаємодії компонент, що вирішують завдання зв'язку комп'ютерів в
мережі. Проте досить часто у використанні цих термінів є деякий нюанс: поняття "протокол" частіше застосовують
при описі правил взаємодії компонент одного рівня, розташованих на різних вузлах мережі, а "інтерфейс" - при описі
правил взаємодії компонентів сусідніх рівнів, розташованих в межах одного вузла.
Узгоджений набір протоколів різних рівнів, достатній для організації міжмережевої взаємодії, називається
стеком протоколів.

Рисунок 3.1 Мережева взаємодія


Зараз відомо багато різних протоколів, але всі їх можна об‘єднати в дві групи:
протоколи з встановленням з’єднання (connection-oriented network service, CONS). Тобто перед початком
обміну даними мережеві пристрої повинні встановити між собою логічне з’єднання і “домовитись” про
параметри процедури обміну даними, які будуть діяти тільки протягом даного сеансу зв’язку. Після
завершення обміну даними з‘єднання розривається, а при повторному під’єднанні процедура узгодження
повторюється. Роботу даного типу протоколів можна порівняти зі звичайною телефонною розмовою;
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протоколи без встановлення з’єднання (connectionless network service, CLNS), або дейтаграмні протоколи. При
цьому відправник просто передає готове повідомлення, не перевіряючи наявності з’єднання і готовності
приймаючого пристрою. Вкидання звичайного листа в поштову скриньку - простий приклад роботи такого
типу протоколів.

Класифікація стеків протоколів:
1) Стек протоколів TCP/IP. Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) - це промисловий стандарт
стека протоколів, розроблений для глобальних мереж. Стек TCP/IP розповсюджений в основному в мережах з ОС
UNIX та в останніх версіях мережевих операційних систем для персональних комп'ютерів (Windows NT 3.5, NetWare
4.1, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows2000, Windows XP ).
Основні властивості стеку TCP/IP:
 Це найбільш завершений стандартний і в той же час популярний стек мережевих протоколів, що має
багаторічну історію.
 Майже усі великі мережі передають основну частину свого трафіка за допомогою протоколу TCP/IP.
 Це метод одержання доступу до мережі Internet.
 Цей стек є основою для створення Іntranet - корпоративної мережі, що використовує транспортні послуги
Internet і гіпертекстову технологію WWW, розроблену в Internet.
 Усі сучасні операційні системи підтримують стек TCP/IP.
 Це гнучка технологія для з'єднання різнорідних систем як на рівні транспортних підсистем, так і на рівні
прикладних сервісів.
TCP/IP поділяється на 4 рівні.

Рисунок 3.2 Стек TCP/IP
Самий нижній (рівень IV) відповідає фізичному і канальному рівням моделі OSI. Цей рівень у протоколах
TCP/IP не регламентується, але підтримує всі популярні стандарти фізичного і канального рівня: для локальних мереж
це Ethernet, Token Ring, FDDI, Fast Ethernet, 100VG-AnyLAN, для глобальних мереж - протоколи з'єднань "точкаточка" SLIP і PPP, протоколи територіальних мереж з комутацією пакетів X.25, frame relay. Розроблена також
спеціальна специфікація, що визначає використання технології ATM як транспорту канального рівня. Звичайно з
появою нової технології локальних або глобальних мереж вона швидко включається в стек TCP/IP за рахунок
розробки відповідного RFC, що визначає метод інкапсуляції пакетів IP у її кадри.
Наступний рівень (рівень III) - це рівень міжмережевої взаємодії, що займається передачею пакетів з
використанням різних транспортних технологій локальних мереж, територіальних мереж, ліній спеціального зв'язку і
т.п.
Як основний протокол мережевого рівня (у термінах моделі OSI) у стеці використовується протокол IP, що
споконвічно проектувався як протокол передачі пакетів у складних мережах, що складаються з великої кількості
локальних мереж, об'єднаних як локальними, так і глобальними зв'язками. Тому протокол IP добре працює в мережах
зі складною топологією, ощадливо витрачаючи пропускну здатність низькошвидкісних ліній зв'язку. Протокол IP є
дейтаграмним протоколом, тобто він не гарантує доставку пакетів до вузла призначення, але намагається це зробити.
До рівня міжмережевої взаємодії відносяться всі протоколи, пов'язані зі складанням і модифікацією таблиць
маршрутизації, такі як протоколи збору маршрутної інформації RIP (Routing Internet Protocol) і OSPF (Open Shortest
Path First), а також протокол міжмережевих керуючих повідомлень ICMP (Internet Control Message Protocol). Останій
протокол призначений для обміну інформацією про помилки між маршрутизаторами мережі і вузлом - джерелом
пакету інформації. За допомогою спеціальних пакетів ICMP повідомляє про неможливість доставки пакету, про
перевищення часу життя пакету або тривалості зборки пакету з фрагментів, про аномальні величини параметрів, про
зміну маршруту пересилання і типу обслуговування, про стан системи і т.п.
Наступний рівень (рівень II) називається основним. На цьому рівні функціонують протокол керування
передачею TCP (Transmission Control Protocol) і протокол дейтаграм користувача UDP (User Datagram Protocol).
Протокол TCP забезпечує надійну передачу повідомлень між віддаленими прикладними процесами за рахунок
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утворення віртуальних з'єднань. Протокол UDP забезпечує передачу прикладних пакетів дейтаграмним способом, як і
IP, і виконує тільки функції сполучної ланки між мережевим протоколом і численними прикладними процесами.
Верхній рівень (рівень I) називається прикладним. За довгі роки використання в мережах різних країн і
організацій стек TCP/IP нагромадив велику кількість протоколів і сервісів прикладного рівня. До них відносяться такі
широко використовувані протоколи, як протокол копіювання файлів FTP, протокол емуляції терміналу telnet,
поштовий протокол SMTP, використовуваний в електронній пошті мережі Internet, гіпертекстові сервіси доступу до
віддаленої інформації, такі як WWW і багато інших.
2) Стек IPX/SPX. Цей стек є оригінальним стеком протоколів фірми Novell, який вона розробила для своєї
мережевої операційної системи Netware ще в початку 80-х років. Протоколи Internetwork Packet Exchange (IPX) і
Sequenced Packet Exchange (SPX) є основою стеку. Сімейство протоколів фірми Novell і їх відповідність моделі
ISO/OSI представлене на рисунку нижче.

Рисунок 3.3 Стек IPX / SPX
На фізичному і канальному рівнях у мережах Novell використовуються всі популярні протоколи цих рівнів
(Ethernet, Token Ring, FDDI та інші).
На мережевому рівні у стеку Novell працює протокол IPX, а також протоколи обміну маршрутною
інформацією RIP і NLSP (аналог протоколу OSPF стека Tcp/ip). IPX є протоколом, який займається питаннями
адресації і маршрутизації пакетів в мережах Novell. Транспортному рівню моделі OSI в стеку Novell відповідає
протокол SPX, який здійснює передачу повідомлень зі встановленням з'єднань.
На прикладному, представницькому і сеансовому рівнях працюють протоколи NCP і SAP. Протокол NCP
(Netware Core Protocol) є протоколом взаємодії сервера Netware і оболонки робочої станції. Цей протокол прикладного
рівня реалізує архітектуру клієнт-сервер на верхніх рівнях моделі OSI. За допомогою функцій цього протоколу робоча
станція проводить підключення до сервера, відображає каталоги сервера на локальні букви дисководів, проглядає
файлову систему сервера, копіює віддалені файли, змінює їх атрибути і тому подібне, а також здійснює розділення
мережевого принтера між робочими станціями.
SAP (Service Advertising Protocol) - протокол оголошення про сервіс - концептуально подібний до протоколу
RIP. Подібно до того, як протокол RIP дозволяє маршрутизаторам обмінюватися маршрутною інформацією, протокол
SAP дає можливість мережевим пристроям обмінюватися інформацією про наявні мережеві сервіси.
На даний час стек IPX/SPX реалізований не тільки в Netware, але і в декількох інших популярних мережевих
ОС - SCO UNIX, Sun Solaris, Microsoft Windows NT.
3) СТЕК NetbiosSMB. Фірми Microsoft і IBM спільно працювали над мережевими засобами для персональних
комп'ютерів, тому стек протоколів Netbios/smb є їх сумісним дітищем. Засоби NETBIOS з'явилися в 1984 році як
мережеве розширення стандартних функцій базової системи вводу/виводу (BIOS) IBM РС для мережевої програми РС
Network фірми IBM, яка на прикладному рівні використовувала для реалізації мережевих сервісів протокол SMB
(Server Message Block).

Рисунок 3.4 Стек NETBIOS / SMB
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Протокол NETBIOS працює на трьох рівнях моделі взаємодії відкритих систем: мережевому, транспортному і
сеансовому. NETBIOS може забезпечити сервіс більш високого рівня, ніж протоколи IPX і SPX, проте не володіє
здатністю до маршрутизації. Таким чином, NETBIOS не є мережевим протоколом в строгому сенсі цього слова.
NETBIOS містить багато корисних мережевих функцій, які можна віднести до мережевого, транспортного і
сеансового рівнів, проте з його допомогою неможлива маршрутизація пакетів, оскільки в протоколі обміну кадрами
NETBIOS не вводиться таке поняття як мережа. Це обмежує застосування протоколу NETBIOS локальними
мережами, не розділеними на підмережі. NETBIOS підтримує як дейтаграммний обмін, так і обмін зі встановленням
з'єднань.
Протокол SMB відповідає прикладному і представницькому рівням моделі OSI, регламентує взаємодію робочої
станції з сервером. У функції SMB входять наступні операції:
 Управління сесіями. Створення і розрив логічного каналу між робочою станцією і мережевими ресурсами
файлового сервера.
 Файловий доступ. Робоча станція може звернутися до файл-серверу із запитами на створення і видалення
каталогів, створення, відкриття і закриття файлів, читання і запис у файли, перейменування і видалення
файлів, пошук файлів, отримання і установку файлових атрибутів, блокування записів.
 Сервіс друку. Робоча станція може ставити файли в чергу для друку на сервері і отримувати інформацію про
чергу друку.
 Сервіс повідомлень.
Існують також стеки протоколів:
Apple Talk - стек протоколів, розроблений фірмою Apple Computer для мереж, що утворені із комп’ютерів
Apple Macintosh;
DECnet - стек протоколів, розроблений фірмою DEC (Digital Equipment Corporation) для взаємодії локальних
обчислювальних мереж Ethernet, FDDI та глобальних обчислювальних мереж, які використовують засоби передачі
конфіденційних та загальнодоступних даних.
2. Будова OSI моделі.
Міжнародна організація зі стандартизації ISO та ITU-T в 1984 році розробила модель, яка чітко визначає різні
рівні взаємодії систем, дає їм імена і вказує на функції кожного рівня. Така модель отримала назву - модель відкритих
систем OSI. В даній моделі взаємодія реалізована на семи рівнях, де кожен з них виконує окремі функції. Кожен
рівень має інтерфейси для зв’язку з вищими і нижчими рівнями.
Модель OSI описує тільки системні засоби взаємодії, не зачіпаючи прикладних програм. Більшість програм
має власні засоби, які безпосередньо працюють з системними засобами. Деякі програми можуть самостійно
реалізовувати функції верхніх рівнів моделі OSI, і звертатися до нижніх.
Для кожного рівня взаємодії встановлюється свій набір протоколів (тобто, правила взаємодії).
1 рівень. Протоколи фізичного рівня (Physical Layer Protocol) визначають тип і характеристики ліній зв’язку між
комп’ютерами, тобто електричні, механічні і функціональні специфікації для встановлення, налаштування і
розриву фізичного зв’язку між кінцевими системами. З боку комп’ютера функції фізичного рівня виконує
мережевий адаптер або порт при прямому кабельному з’єднанні. Прикладом протоколу фізичного рівня
може бути специфікація
10Base-T або будь-яка інша із вищеописаних.
2 рівень. Протоколи канального рівня (Data Link Layer Protocol) забезпечують передачу через відповідний фізичний
канал. Вони безпосередньо пов’язані з фізичними адресами, топологіями мереж, характеристиками ліній
зв’язку, визначенням помилок і контролем передачі даних. Стандарт IEEE 802.2 поділяє протоколи даного
рівня на два підрівні: MAC (Media Access Control) - рівень доступу до фізичного середовища передачі даних
та способи її адресації і LLC (Logical Link Control) - рівень, що відповідає за корекцію помилок, групування
бітів даних у блоки, що носять називу фрейми (frames) або кадрами, та їх передачу. Канальний рівень
забезпечує коректність передачі
кожного кадру, поміщаючи спеціальну послідовність біт на початок і
кінець кожного кадру, щоб помітити їх, а також обчислює контрольну суму, сумуючи всі байти кадру
певним чином, і додаючи контрольну суму у фрейм. Потрібно відмітити, що протоколи канального рівня
забезпечують доставку кадру між двома пристроями локальної мережі саме з тією топологією для якої вони
розроблені.
3 рівень. Протоколи мережевого рівня (Network Layer Protocol) відповідають за передачу даних між комп’ютерами, що
можуть знаходитись в різних мережах, з різними принципами передачі та топологіями (на відміну від
канального рівня). На цьому рівні дані організовано у пакети (packets). Протоколи мережевого рівня
відповідають за маршрутизацію пакетів інформації, при передачі їх між двома кінцевими системами.
Маршрутизація (routing) -це вибір оптимального шляху передачі пакету між двома вузлами в
міжмережевому з’єднанні. До протоколів мережевого рівня належать IP (Internet Protocol), IPX (Internetwork
Packet Exchange), ARP (Address Resolution Protocol), RARP (Reverse Address Resolution Protocol) та інші.
.4 рівень. Протоколи транспортного рівня (Transport Layer Protocol) забезпечують прикладним програмам та верхнім
рівням OSI-моделі передачу даних з потрібною їм надійністю. Вони забезпечують наскрізне передавання
інформації, незалежно від типу мережі і використовуваного обладнання. Зверніть увагу, що транспортний
рівень є “прозорим”, тобто не залежить від формату інформації, що передається. Протоколи даного рівня
встановлюють, налагоджують і розривають віртуальні зв’язки. До протоколів транспортного рівня
відносять ТСР (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol), SPX (Sequenced Packet
Exchange) та інші. Як правило, всі протоколи починаючи від транспортного та вищих рівнів реалізуються
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програмними засобами комп’ютерів між якими відбувається з’єднання - компонентами їх операційних
систем.
5 рівень. Протоколи сеансового рівня (Session Layer Protocol) забезпечують організацію обміну інформацією між
об’єктами прикладного рівня. Вони встановлюють сесії зв‘язку між прикладними програмами.
6 рівень. Протоколи презентаційного рівня (Prezentation Layer Protocol) забезпечують перетворення інформації з
різних типів в стандартні для передачі формати, а також здійснюють компресію інформації.
7 рівень. Протоколи прикладного рівня (Application Layer Protocol) найбільш наближені до користувача і
забезпечують прикладні програми мережевими сервісами . На відміну від інших рівнів OSI моделі вони
співпрацюють тільки з прикладними програмами і передають інформацію назовні моделі OSI. До них
відносять FTP, TFTP, HTTP, SMTP, SNMP, Telnet, DNS.
При передачі інформації між прикладними програмами (наприклад, лист електронної пошти) дані проходять
на комп’ютері-відправнику по всіх рівнях моделі OSI зверху вниз (від сьомого до першого). При цьому на
транспортному рівні дані діляться на сегменти або дейтаграми, далі сегменти перетворюються в пакети (мережевий
рівень), на канальному рівні пакети перетворюються в фрейми, а тоді на останньому рівні фрейми діляться на біти і
передаються по фізичному каналу мережі. На комп’ютері-приймачі дані проходять всі перетворення в зворотньому
порядку (від фізичного до прикладного рівня).

Рисунок 3.5 Модель OSI

3. Модульність та стандартизація.
Однією з особливостей комп’ютерних мереж є їх модульність. Мережа складається з величезного числа
різних модулів - комп'ютерів, мережевих адаптерів, мостів, маршрутизаторів, модемів, операційних систем.
Не існує компанії, яка змогла б забезпечити виробництво повного набору всіх типів і підтипів устаткування і
програмного забезпечення, потрібного для побудови мережі. Але, оскільки всі компоненти мережі повинні працювати
узгоджено, потрібно забезпечити їх стандартизацію, яка дасть можливість застосовувати пристрої різних фірм
виробників для вирішення однієї спільної задачі.
Таким чином, поняття модульності і стандартизації в мережах нерозривно зв'язані, і модульний підхід лише
тоді дає переваги, коли він супроводжується дотриманням стандартів.
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В результаті відкритий характер стандартів і специфікацій важливий не лише для комунікаційних протоколів,
але і для всіх пристроїв і програм, що випускаються для побудови мережі. Потрібно відзначити, що більшість
стандартів, що приймаються сьогодні, носять відкритий характер. Час закритих систем, точні специфікації, на які були
відомі лише фірмі виробникові, відійшов. Всі усвідомили, що можливість легкої взаємодії з продуктами конкурентів
не знижує, а навпаки, підвищує цінність виробу, оскільки його можна застосувати в більшій кількості працюючих
мереж, побудованих на продуктах різних виробників.
На сьогоднішній день практично всі продукти, як програмні, так і апаратні, сумісні по функціях і
властивостях, які були впроваджені в практику вже досить давно і стандарти на які вже розроблені і прийняті
принаймні 3-4 роки тому. В той же час дуже часто принципово нові пристрої, протоколи і властивості виявляються
несумісними навіть у провідних виробників. Така ситуація спостерігається не лише для тих пристроїв або функцій,
стандарти на яких ще не встигли прийняти, але і для пристроїв, стандарти на які існують вже декілька років.
Сумісність досягається лише після того, як всі виробники реалізують цей стандарт в своїх виробах, причому
однаковим чином.
Роботи по стандартизації обчислювальних мереж ведуться великою кількістю організацій. Залежно від
статусу організацій розрізняють наступні категорії стандартів:
1. Стандарти окремих фірм (наприклад, стек протоколів DECnet фірми Digital Equipment; або графічний
інтерфейс OPEN LOOK для Unix-систем фірми Sun).
2. Стандарти спеціальних комітетів і об'єднань. Такі стандарти створюються декількома фірмами.
3. Національні стандарти наприклад, стандарт FDDI, що представляє один і багаточисельних стандартів,
розроблених Американським національним інститутом стандартів (ANSI), або стандарти безпеки для
операційних систем, розроблені Національним центром комп'ютерної безпеки (NCSC) Міністерства оборони
США.
4. Міжнародні стандарти наприклад, модель і стек комунікаційних протоколів Міжнародної організації по
стандартах (ISO), багаточисельні стандарти Міжнародного союзу електрозв'язку (ITU).
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:
1.
2.
3.
4.

Призначення моделі OSI?
Який стек протоколів лежить в основі мережі Інтернет?
Що таке інтерфейс?
Які організації займаються стандартизацією комп’ютерних мереж?
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ТЕМА: Стандарти локальних мереж і протоколи канального рівня. Стандарти IEEE 802.x.
МЕТА: Розглянути стандарти побудови локальних мереж, протоколи канального рівня.
ПЛАН
1. Стандарти локальних мереж і протоколи канального рівня.
2. Структура стандартів IEEE 802.X.
3. Протокол LLC рівня управління логічним каналом (802.2).
1.

Стандарти локальних мереж і протоколи канального рівня.

При організації взаємодії вузлів в локальних мережах основна роль відводиться протоколу канального рівня.
Проте для того, щоб канальний рівень міг справитися з цим завданням, структура локальних мереж має бути цілком
визначеною, так, наприклад, найбільш популярний протокол канального рівня - Ethernet - розрахований на паралельне
підключення всіх вузлів мережі до загальної для них шини - відрізка коаксіального кабелю або ієрархічної
деревовидної структури сегментів, утворених повторювачами. Протокол Token Ring також розрахований на цілком
певну конфігурацію - з'єднання комп'ютерів у вигляді логічного кільця.
Подібний підхід, що полягає у використанні простих структур кабельних з'єднань між комп'ютерами
локальної мережі, відповідав основній меті, яку ставили перед собою розробники перших локальних мереж в другій
половині 70-х років. Ця мета полягала в знаходженні простого і дешевого рішення для об'єднання в обчислювальну
мережу декількох десятків комп'ютерів, що знаходяться в межах однієї будівлі. Кількість їх в одній організації було
невеликою, тому межа в декілька десятків (максимум - до сотні) комп'ютерів представлялася цілком достатньою для
зростання практично будь-якої локальної мережі. Для спрощення і, відповідно, здешевлення апаратних і програмних
рішень розробники перших локальних мереж зупинилися на сумісному використанні кабелів всіма комп'ютерами
мережі в режимі розділення часу, тобто режимі TDM. Найбільш явним чином режим сумісного використання кабелю
виявляється в класичних мережах Ethernet, де коаксіальний кабель фізично є неподільним відрізком кабелю,
загальним для всіх вузлів мережі. Але і в мережах Token Ring і FDDI, де кожна сусідня пара комп'ютерів сполучена,
здавалося б, своїми індивідуальними відрізками кабелю з відповідною платою ПК, ці відрізки не можуть
використовуватися комп'ютерами, які безпосередньо до них підключені, в довільний момент часу. Ці відрізки
утворюють логічне кільце, доступ як до єдиного цілого може бути отриманий тільки по цілком певному алгоритму, в
якому беруть участь всі комп'ютери мережі. Використання кільця як загального ресурсу, що розділяється, спрощує
алгоритми передачі по ньому кадрів, оскільки в кожен конкретний момент часу кільце зайняте тільки одним
комп'ютером.
Використання середовищ (shared media), що розділяються, дозволяє спростити логіку роботи мережі.
Наприклад, відпадає необхідність контролю переповнювання вузлів мережі кадрами від багатьох станцій, що
вирішили одночасно обмінятися інформацією.
Використання в локальних мережах дуже простих конфігурацій (загальна шина і кільце) разом з позитивними
мало і негативні наслідки, з яких найбільш неприємними були обмеження по продуктивності і надійності. Наявність
тільки одного шляху передачі інформації, що розділяється всіма вузлами мережі, в принципі обмежувала пропускну
здатність мережі пропускною здатністю цього шляху (яка ділилася в середньому на число комп'ютерів мережі), а
надійність мережі - надійністю цього шляху. Тому у міру підвищення популярності локальних мереж і розширення їх
сфер застосування все більше почали застосовуватися спеціальні комунікаційні пристрої - мости і маршрутизатори, які значною мірою знімали обмеження єдиного середовища передачі даних, що розділялося. Базові конфігурації у
формі загальної шини і кільця перетворилися на елементарні структури локальних мереж, які можна тепер сполучати
один з одним складнішим чином, утворюючи паралельні основні або резервні шляхи між вузлами.
Проте усередині базових структур як і раніше працюють все ті ж протоколи єдиних середовищ передачі
даних, які були розроблені більше 15 років тому. Це пов'язано з тим, що хороші швидкісні і досить надійні
характеристики кабелів локальних мереж задовольняли протягом всіх цих років користувачів невеликих
комп'ютерних мереж, які могли побудувати мережу без великих витрат тільки за допомогою мережевих адаптерів і
кабелю. До того ж колосальна інсталяційна база устаткування і програмного забезпечення для технологій Ethernet і
Token Ring сприяла тому, що склався наступний підхід: в межах невеликих сегментів використовуються старі
протоколи в їх незмінному вигляді, а об'єднання таких сегментів в загальну мережу відбувається за допомогою
додаткового і достатньо складного устаткування.
У останні декілька років намітився рух до відмови від середовищ передачі даних, що розділялися, в локальних
мережах і переходу до застосування активних комутаторів, до яких кінцеві вузли приєднуються індивідуальними
лініями зв'язку. У чистому вигляді такий підхід пропонується в технології АТМ (Asynchronous Transfer Mode), а в
технологіях, що носять традиційні назви з приставкою switched (комутований): switched Ethernet, switched Token Ring,
switched FDDI, зазвичай використовується змішаний підхід, що поєднує середовища передачі даних, що розділяються
і індивідуальні властивості. Найчастіше кінцеві вузли з'єднуються в невеликі сегменти, що розділяються, за
допомогою повторювачів, а сегменти з'єднуються один з одним за допомогою індивідуальних комутованих зв'язків.
Існує і достатньо помітна тенденція до використання в традиційних технологіях так званої мікросегментації,
коли навіть кінцеві вузли з'єднуються з комутатором індивідуальними каналами. При використанні комутаторів у
традиційних технологій з'явився новий режим роботи - повнодуплексний (full-duplex). Робочі станції, що
використовують спільне середовище передачі інформації завжди працюють в напівдуплексному режимі (half-duplex),
оскільки в кожен момент часу мережевий адаптер станції або передає свої дані, або приймає чужі, але ніколи не
робить це одночасно. Це справедливо для всіх технологій локальних мереж, оскільки середовища, що розділяються,
підтримуються не тільки класичними технологіями локальних мереж Ethernet, Token Ring, FDDI, але і всіма новими 15

Fast Ethernet, 100VG-AnyLAN, Gigabit Ethernet. У повнодуплексному режимі мережевий адаптер може одночасно
передавати свої дані в мережу і приймати з мережі чужі дані. Такий режим нескладно забезпечується при прямому
з'єднанні з мостом/комутатором або маршрутизатором, оскільки вхід і вихід кожного порту такого пристрою
працюють незалежно один від одного, кожен зі своїм буфером кадрів.
Сьогодні кожна технологія локальних мереж пристосована для роботи як в напівдуплексному, так і
повнодуплексному режимах. У цих режимах обмеження, що накладаються на загальну довжину мережі, істотно
відрізняються, так що одна і та ж технологія може дозволяти будувати вельми різні мережі залежно від вибраного
режиму роботи (який залежить від того, які пристрої використовуються для з'єднання вузлів - повторювачі або
комутатори). Наприклад, технологія Fast Ethernet дозволяє для напівдуплексного режиму будувати мережі діаметром
не більше 200 метрів, а для повнодуплексного режиму обмежень на діаметр мережі не існує. Тому при порівнянні
різних технологій необхідно обов'язково брати до уваги можливість їх роботи в двох режимах. Не дивлячись на появу
нових технологій, класичні протоколи локальних мереж Ethernet і Token Ring по прогнозах фахівців повсюдно
використовуватимуться ще принаймні років 5-10, у зв'язку з чим знання їх деталей необхідне для успішного
застосування сучасної комунікаційної апаратури. Крім того, деякі сучасні високопродуктивні технології, такі як Fast
Ethernet, Gigabit Ethernet, в значній мірі зберігають спадкоємність зі своїми попередниками. Це ще раз підтверджує
важливість вивчення класичних протоколів локальних мереж, природно, разом з вивченням нових технологій.
2. Структура стандартів IEEE 802.X
У 1980 році в інституті IEEE був організований комітет 802 по стандартизації локальних мереж, в результаті
роботи якого було прийнято сімейство стандартів IEEE 802-х, які містять рекомендації по проектуванню нижніх
рівнів локальних мереж. Пізніше результати роботи цього комітету лягли в основу комплексу міжнародних стандартів
ISO 8802-1...5. Ці стандарти були створені на основі дуже поширених фірмових стандартів мереж Ethernet, ArcNet і
Token Ring.
Окрім IEEE в роботі по стандартизації протоколів локальних мереж брали участь і інші організації. Так, для
мереж, що працюють на оптоволокні, американським інститутом по стандартизації ANSI був розроблений стандарт
FDDI, що забезпечує швидкість передачі даних 100 Мб/с. Роботи по стандартизації протоколів ведуться також
асоціацією ЕСМА, якою прийняті стандарти ЕСМА-80, 81, 82 для локальної мережі типу Ethernet і згодом стандарти
ЕСМА-89,90 по методу передачі маркера.
Стандарти сімейства IEEE 802.X охоплюють тільки два нижні рівні семирівневої моделі OSI - фізичний і
канальний. Це пов'язано з тим, що саме ці рівні найбільшою мірою відображають специфіку локальних мереж. Старші
ж рівні, починаючи з мережевого, в значній мірі мають загальні риси як для локальних, так і для глобальних мереж.
Специфіка локальних мереж також знайшла своє віддзеркалення в розділенні канального рівня на два
підрівні, які часто називають також рівнями. Канальний рівень (Data Link Layer) ділиться в локальних мережах на два
підрівні:
 логічної передачі даних (Logical Link Control, LLC);
 управління доступом до середовища (Media Access Control, MAC).
Рівень MAC з'явився через існування в локальних мережах середовища передачі даних, що розділялося. Саме
цей рівень забезпечує коректне сумісне використання загального середовища, надаючи його відповідно до певного
алгоритму в розпорядження тієї або іншої станції мережі. Після того, як отримано доступ до середовища,
використовується вищий рівень - рівень LLC, що організовує передачу логічних одиниць даних, кадрів інформації, з
різним рівнем якості транспортних послуг. У сучасних локальних мережах набули поширення декілька протоколів
рівня MAC, що реалізовують різні алгоритми доступу до середовища, що розділяється. Ці протоколи повністю
визначають специфіку таких технологій, як Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, FDDI, l00VG-AnyLAN.
Рівень LLC відповідає за передачу кадрів даних між вузлами з різним ступенем надійності, а також реалізує
функції інтерфейсу з прилеглим до нього мережевим рівнем. Саме через рівень LLC мережевий протокол запрошує у
канального рівня потрібну йому транспортну операцію з потрібною якістю. На рівні LLC існує декілька режимів
роботи, що відрізняються наявністю або відсутністю на цьому рівні процедур відновлення кадрів у разі їх втрати або
спотворення, тобто транспортних послуг цього рівня, що відрізняються якістю.
Протоколи рівнів MAC і LLC взаємно незалежні - кожен протокол рівня MAC може застосовуватися з будьяким протоколом рівня LLC, і навпаки.
Ця структура з'явилася в результаті великої роботи, проведеної комітетом 802 по виділенню з різних фірмових
технологій загальних підходів і загальних функцій, а також узгодженню стилів їх опису. В результаті канальний
рівень був розділений на два згадані підрівні. Опис кожної технології розділений на дві частини: опис рівня MAC і
опис фізичного рівня. Практично у кожної технології єдиному протоколу рівня MAC відповідає декілька варіантів
протоколів фізичного рівня.
Над канальним рівнем всіх технологій зображений загальний для них протокол LLC, що підтримує декілька
режимів роботи, але незалежний від вибору конкретної технології. Стандартом LLC займається підкомітет 802.2.
Навіть технології, стандартизовані не в рамках комітету 802, орієнтуються на використання протоколу LLC,
визначеного стандартом 802.2, наприклад протокол FDDI, стандартизованный ANSI.
У підкомітеті 802.1 були розроблені загальні визначення локальних мереж і їх властивостей, визначений
зв'язок трьох рівнів моделі IEEE 802 з моделлю OSI. Але найбільш важливими є стандарти 802.1, які описують
взаємодію між собою різних технологій, а також стандарти по побудові складніших мереж на основі базових
топологій. Ця група стандартів носить загальну назву стандартів міжмережевої взаємодії (internetworking). Сюди
входять такі важливі стандарти, як стандарт 802.ID, що описує логіку роботи моста/комутатора, стандарт 802.1Н, що
визначає роботу транслюючого моста, який може без маршрутизатора об'єднувати мережі Ethernet і FDDI, Ethernet і
Token Ring і тд. Сьогодні набір стандартів, розроблених підкомітетом 802.1, продовжує рости. Наприклад, недавно він
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поповнився важливим стандартом 802.1Q, що визначає спосіб побудови віртуальних локальних мереж VLAN в
мережах на основі комутаторів.
Стандарти 802.3, 802.4, 802.5 і 802.12 описують технології локальних мереж, які з'явилися в результаті
поліпшень фірмових технологій, що лягли в їх основу. Так, основу стандарту 802.3 склала технологія Ethernet,
розроблена компаніями Digital, Intel і Xerox (або Ethernet DIX), стандарт 802.4 з'явився як узагальнення технології
ArcNet компанії Datapoint Corporation, а стандарт 802.5 в основному відповідає технології Token Ring компанії IBM.
Початкові фірмові технології і їх модифіковані варіанти - стандарти 802.х у ряді випадків довгі роки існували
паралельно. Наприклад, технологія ArcNet так до кінця не була приведена у відповідність із стандартом 802.4 (тепер
це робити пізно, оскільки десь приблизно з 1993 року виробництво устаткування ArcNet було згорнуте). Розбіжності
між технологією Token Ring і стандартом 802.5 теж періодично виникають, оскільки компанія IBM регулярно вносить
удосконалення до своєї технології і комітет 802.5 відображає ці удосконалення в стандарті з деяким запізненням.
Виняток становить технологія Ethernet. Останній фірмовий стандарт Ethernet DIX був прийнятий в 1980 році, і з тих
пір ніхто більше не робив спроб фірмового розвитку Ethernet. Всі нововведення в сімействі технологій Ethernet
вносяться тільки в результаті ухвалення відкритих стандартів комітетом 802.3.
Пізніші стандарти спочатку розроблялися не однією компанією, а групою зацікавлених компаній, а потім
передавалися у відповідний підкомітет IEEE 802 для затвердження. Так відбулося з технологіями Fast Ethernet, l00VGAnyLAN, Gigabit Ethernet. Група зацікавлених компаній утворювала спочатку невелике об'єднання, а потім у міру
розвитку робіт до нього приєднувалися інші компанії, так що процес ухвалення стандарту носив відкритий характер.
Сьогодні комітет 802 включає наступний ряд підкомітетів, в який входять як вже згадані, так і деякі інші:
 802.1 - Internetworking - об'єднання мереж;
 802.2 - Logical Link Control, LLC - управління логічною передачею даних;
 802.3 - Ethernet з методом доступу CSMA/CD;
 802.4 - Token Bus LAN - локальні мережі з методом доступу Token Bus;
 802.5 - Token Ring LAN - локальні мережі з методом доступу Token Ring;
 802.6 - Metropolitan Area Network, MAN - мережі мегаполісів;
 802.7 - Broadband Technical Advisory Group - технічна консультаційна група по широкосмуговій передачі;
 802.8 - Fiber Optic Technical Advisory Group - технічна консультаційна група по волоконно-оптичних мережах;
 802.9 - Integrated Voice and data Networks - інтегровані мережі передачі голосу і даних;
 802.10 - Network Security - мережева безпека;
 802.11 - Wireless Networks - безпровідні мережі;
 802.12 - Demand Priority Access LAN, l00VG-AnyLAN - локальні мережі з методом доступу запит по
пріорітету.
3. Протокол LLC рівня управління логічним каналом (802.2)
Протокол LLC забезпечує для технологій локальних мереж потрібну якість послуг транспортної служби,
передаючи свої кадри або дейтаграмним способом, або за допомогою процедур зі встановленням з'єднання і
відновленням кадрів. Протокол LLC займає рівень між мережевими протоколами і протоколами рівня MAC.
Протоколи мережевого рівня передають через міжрівневий інтерфейс дані для протоколу LLC - свій пакет (наприклад,
пакет IP, IPX або NETBEUI), адресну інформацію про вузол призначення, а також вимоги до якості транспортних
послуг, яку протокол LLC повинен забезпечити. Протокол LLC поміщає пакет протоколу верхнього рівня в свій кадр,
який доповнюється необхідними службовими полями. Далі через міжрівневий інтерфейс протокол LLC передає свій
кадр разом з адресною інформацією про вузол призначення відповідному протоколу рівня MAC, який упаковує кадр
LLC в свій кадр (наприклад, кадр Ethernet).
У основу протоколу LLC покладений протокол HDLC (High-level Data Link Control Procedure), що є
стандартом ISO. Власне стандартом HDLC є узагальнення декількох близьких стандартів, характерних для різних
технологій: протоколу LAP-B мереж Х.25 (стандарту, широко поширеного в територіальних мережах), LAP-D,
використовуваного в мережах ISDN, LAP-M, що працює в сучасних модемах. У специфікації IEEE 802.2 також є
декілька невеликих відмінностей від стандарту HDLC.
Відповідно до стандарту 802.2 рівень управління логічним каналом LLC надає верхнім рівням три типи
процедур:
 LLC1 - процедура без встановлення з'єднання і без підтвердження;
 LLC2 - процедура з встановленням з'єднання і підтвердженням;
 LLC3 - процедура без встановлення з'єднання, але з підтвердженням.
Цей набір процедур є загальним для всіх методів доступу до середовища, визначених стандартами 802.3 802.5, а також стандартом FDDI і стандартом 802.12 на технологію l00VG-AnyLAN.
Процедура без встановлення з'єднання і без підтвердження LLC1 дає користувачу засоби для передачі даних з
мінімумом витрат. Це дейтаграмний режим роботи. Зазвичай цей вид процедури використовується, коли такі функції,
як відновлення даних після помилок і впорядковування даних, виконуються протоколами вищерозміщених рівнів,
тому немає потреби дублювати їх на рівні LLC.
Процедура зі встановленням з'єднань і підтвердженням LLC2 дає користувачу можливість встановити логічне
з'єднання перед початком передачі будь-якого блоку даних і, якщо це потрібно, виконати процедури відновлення
після помилок і впорядковування потоку цих блоків в рамках встановленого з'єднання. Протокол LLC2 багато в чому
аналогічний протоколам сімейства HDLC (LAP-B, LAP-D, LAP-M), які застосовуються в глобальних мережах для
забезпечення надійної передачі кадрів на зашумлених лініях. Протокол LLC2 працює в режимі ковзаючого вікна. В
деяких випадках, коли тимчасові витрати встановлення логічного з'єднання перед відправкою даних неприйнятні, а
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підтвердження про коректність прийому переданих даних необхідне, базова процедура без встановлення з'єднання і
без підтвердження не підходить. Для таких випадків передбачена додаткова процедура, що називається процедурою
без встановлення з'єднання, але з підтвердженням LLC3. Використання одного з трьох режимів роботи рівня LLC
залежить від стратегії розробників конкретного стека протоколів. Наприклад, в стеку TCP/IP рівень LLC завжди
працює в режимі LLC1, виконуючи просту роботу витягування з кадру і демультиплексованих пакетів різних
протоколів - IP, ARP, RARP. Аналогічно використовується рівень LLC стеком IPX/SPX.
А ось стек Microsoft/IBM, заснований на протоколі NetBIOS/NetBEUI, часто використовує режим LLC2. Це
відбувається тоді, коли сам протокол NetBIOS/NetBEUI повинен працювати в режимі з відновленням втрачених і
спотворених даних. В цьому випадку робота передоручається рівню LLC2.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:
1.
2.
3.
4.

Призначення канального рівня?
Яке призначення стандарту 802.1Q?
Яке призначення проколу HDLC?
Які типи процедур використовуються канальним рівнем?
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ТЕМА: Мережі сімейства Ethernet
МЕТА: Розглянути технології побудови локальних мереж на базі стандартів Ethernet.
ПЛАН
1. Формати кадрів Ethernet.
2. Специфікації фізичного середовища передачі сімейства Ethernet.
3. Стандарти Ethernet.
1. Формати кадрів Ethernet.
Дані, що передаються в мережі Ethernet, розбиті на кадри. Практично кожній мережевій технології (незалежно
від її рівня) відповідає одиниця передачі даних: Ethernet - кадр, АТМ - комірка, IP - дейтаграмма і так далі. Дані по
мережі в чистому вигляді не передаються. Як правило, до одиниці даних додається заголовок. У деяких мережевих
технологіях додається також закінчення. Заголовок і закінчення несуть службову інформацію і складаються з певних
полів.
Оскільки існує декілька типів кадрів, то для того, щоб зрозуміти один одного, відправник і одержувач повинні
використовувати один і той же тип кадрів. Кадри можуть бути чотирьох різних форматів, які частково відрізняються
один від одного. Базових форматів кадрів (raw formats) існує всього два - Ethernet II і Ethernet 802.3. Ці формати
відрізняються призначенням всього одного поля.
Для успішної доставки інформації адресату, кожен кадр повинен окрім даних містити службову інформацію:
довжину поля даних, фізичні адреси відправника і одержувача, тип мережевого протоколу і так далі.
Для того, щоб робочі станції мали можливість взаємодіяти з сервером в одному сегменті мережі, вони
повинні підтримувати єдиний формат кадру. Існує чотири основні різновиди кадрів Ethernet :
 Ethernet Type II;
 Ethernet 802.3;
 Ethernet 802.2;
 Ethernet SNAP (SubNetwork Access Protocol).
Розглянемо поля, загальні для всіх чотирьох типів кадрів:
Преамбула (56 біт)
Ознака початку кадру (8 біт)
Адреса одержувача (48 біт)
Адреса відправника (48 біт)
Довжина / тип (16 біт)
Дані (змінна довжина)
Контрольна сума (32 біт)
Рисунок 5.1 Загальний формат кадрів Ethernet









Поля в кадрі мають наступні значення :
Поля «Преамбула» і «Ознака початку кадру» призначені для синхронізації відправника і
одержувача. Преамбулою є 7 - байтова послідовність одиниць і нулів. Поле ознаки початку кадру має розмір 1
байт. Ці поля не враховуються при обчисленні довжини кадру.
Поле «Адреса одержувача» складається з 6 байт і містить фізичну адресу пристрою в мережі, якому
адресований даний кадр. Значення цього і наступного поля є унікальними. Кожному виробникові адаптерів
Ethernet призначаються перші три байти адреси, а три байти, що залишилися, визначаються безпосередньо
самим виробником. Наприклад, для адаптерів фірми 3Com фізичні адреси починатимуться з 0020AF. Перший
біт адреси одержувача має спеціальне значення. Якщо він дорівнює 0, то це адреса конкретного пристрою
(лише в цьому випадку перші три байти служать для ідентифікації виробника мережевої плати), а якщо 1 широкомовний. Зазвичай в широкомовній адресі біти, що залишилися, теж встановлюються рівними одиниці
(FF FF FF FF FF FF).
Поле «Адреса відправника» складається з 6 байт і містить фізичну адресу пристрою в мережі, який відправив
даний кадр. Перший біт адреси відправника завжди дорівнює нулю.
Поле «Довжина/тип» може містити довжину або типа кадру залежно від використовуваного кадру Ethernet.
Якщо поле задає довжину, вона вказується в двох байтах. Якщо тип - то вміст поля вказує на тип протоколу
верхнього рівня, якому належить даний кадр. Наприклад, при використанні протоколу IPX поле має значення
8137, а для протоколу IP - 0800.
Поле «Дані» містить дані кадру. Найчастіше - це інформація, потрібна протоколам верхнього рівня. Дане поле
не має фіксованої довжини.
Поле «Контрольна сума» містить результат обчислення котрольної суми всіх полів, за винятком перамбули,
ознаки початку кадру і самої контрольної суми. Обчислення виконується відправником і додається в кадр.
Аналогічна процедура обчислення виконується і на пристрої одержувача. У випадку, якщо результат
обчислення не збігається із значенням даного поля, передбачається, що сталася помилка при передачі. В
цьому випадку кадр вважається зіпсованим і ігнорується.

19

Слід зазначити, що мінімальна допустима довжина всіх чотирьох типів кадрів Ethernet складає 64 байти, а
максимальна - 1518 байт. Оскільки на службову інформацію в кадрі відводиться 18 байт, то поле «Даних» може мати
довжину від 46 до 1500 байт. Якщо передавані по мережі дані менше допустимої мінімальної довжини, кадр
автоматично доповнюватиметься до 46 байт. Настільки жорсткі обмеження на мінімальну довжину кадру ввдені для
забезпечення нормальної роботи механізму виявлення колізій.
Розглянемо детальніше формати кадрів різних типів. Тип кадру Ethernet II використовується багатьма
протоколами верхнього рівня, такими як IPX, TCP/IP і Apple Talk. Даний тип кадру був розроблений фірмами DEC,
Intel і Xerox. Необхідно враховувати, що хоча даний тип кадру є найбільш використовуваним, він не схвалений
організаціями ISO і IEEE. Формат даного типу кадру відрізняється від розглянутого вище лише тим, що в полі
«Довжина/тип» завжди вказується тип протоколу.
В результаті стандартизації мереж Ethernet підкомітетом IEEE 802.3 з'явився кадр Ethernet 802.2. Цей кадр є
базовим для операційних систем Nowell NetWare версій 3.12 і 4.х. У даному типі кадру відразу за адресою відправника
слідує поле довжини, що має таке ж призначення. Крім того, цей тип кадру містить декілька додаткових полів,
рекомендованих підкомітетом IEEE 802.3. Ці поля розміщуються за полем «Довжина/тип» і мають наступне
призначення :
 Поле «DSAP» вказує на використовуваний одержувачем протокол мережевого рівня. Розмір поля складає 1
байт (один біт в нім зарезервований). Для протоколу IPX значення поля рівне Е0, для протоколів IP - 06, для
NETBIOS - F0.
 Поле «SSAP» вказує на використовуваний відправником протокол мережевого рівня. Розмір даного поля
складає 1 байт (один біт зарезервований). Звичайне значення даного поля збігається із значенням поля DSAP.
 Поле «Контроль» вказує на тип сервісу, потрібного для мережевого протоколу. Розмір даного поля складає 1
байт. Мережева операційна система Nowell NetWare встановлює значення даного поля в 03.
 Формат кадру Ethernet 802.2 має деякі недоліки, зокрема, він містить непарне число байтів службової
інформації. Це не зовсім зручно для роботи більшості мережевих пристроїв. Крім того, для ідентифікації
протоколу мережевого рівня відводиться 7 біт, що дозволяє підтримувати 128 різних протоколів.
Кадр Ethernet SNAP, що є подальшим розвитком Ethernet 802.2, містить наступні додаткові поля:
 Поле «Код організації» має довжину 3 байти і вказує на код конкретної організації (фірми), яка привласнила
значення поля «Ідентифікатор протоколу». Якщо значення поля дорівнює 000000 (а це так практично завжди,
за винятком мереж Apple Talk), то поле «Ідентифікатор протоколу» містить значення, яке зазвичай
поміщається в поле «Довжина/тип», тобто ідентифікатор протоколу верхнього рівня.
 Поле «Ідентифікатор протоколу» має довжину два байти і ідентифікує протокол верхнього рівня,
інкапсульований в полі «Дані» кадру. При використанні протоколу IPX це поле містить значення 8137.
В сукупності ці два поля складають додаткове п'ятибайтове поле для ідентифікації протоколу. Це було
зроблено для збільшення числа підтримуваних протоколів.
Адреси одержувача ( 48 біт )
Адреси відправника ( 48 біт )
Довжина ( 16 біт )
DSAP ( AA, 8 біт )
SSAP ( AA, 8 біт )
Контрольна сума ( 32 біта )
Контроль ( 8 біт )
Код організації ( 000000, 24 біта )
Ідентифікатор протоколу
( 8137, 16 біт )
Дані ( змінна довжина )
Контрольна сума ( 32 біта )
Рисунок 5.2 Формат кадру Eternet SNAP
Потрібно відзначити, що мережевий протокол IPX може використовувати будь-який з розглянутих вище
чотирьох типів кадрів, чого не можна сказати про останні протоколи. У таблиці 1 наводяться протоколи, які можуть
бути використані з тим або іншим типом кадру.
Таблиця 5.1 Сумісність кадрів Ethernet з протоколами верхніх рівнів
Кадр
Протоколи
Ethernet II
IPX, IP, Apple Talk Phase I
Ethernet 802.3
IPX
Ethernet 802.2
IPX, FTAM
Ethernet SNAP
IPX, IP, Apple Talk Phase II
2. Специфікації фізичного середовища передачі сімейства Ethernet.
Розглянемо специфікації фізичного середовища передачі сімейства Ethernet.
 CAT1 (смуга частот 0,1 Мгц) — телефонний кабель, одна пара. У США використовувався раніше, лише в
«скрученому» вигляді. Використовується лише для передачі голосу або даних за допомогою модему.
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CAT2 (смуга частот 1 Мгц) — старий тип кабелю, 2-і пари провідників, підтримував передачу даних на
швидкостях до 4 Мбіт/с, використовувався в мережах token ring і ARCNet. Зараз інколи зустрічається в
телефонних мережах.
 CAT3 (смуга частот 16 Мгц) — 4-х парний кабель, використовувався при побудові локальних мереж
10BASE-T і token ring, підтримує швидкість передачі даних до 10 Мбіт/с або 100 Мбіт/с за технологією
100BASE-T4. На відміну від попередніх двох, відповідає вимогам стандарту IEEE 802.3. Також до цих пір
зустрічається в телефонних мережах.
 CAT4 (смуга частот 20 Мгц) — кабель складається з 4-х скручених пар, використовувався в мережах
token ring, 10BASE-T, 100BASE-T4, швидкість передачі даних не перевищує 16 Мбіт/с по одній парі, зараз
не використовується.
 САТ5 (смуга частот 100 Мгц) — 4-х парний кабель, використовувався при побудові локальних мереж
100BASE-TX підтримує швидкість передачі даних до 100 Мбіт/с при використанні 2-х пар. При
прокладанні нових мереж користуються дещо вдосконаленим кабелем CAT5e (смуга частот 125 Мгц), це і
є те, що зазвичай називають кабель «вита пара», завдяки високій швидкості передачі, до 100 Мбіт/с при
використанні 2-х пар і до 1000 Мбіт/с, при використанні 4-х пар, є найпоширенішим мережевим носієм,
що використовується в комп'ютерних мережах до цих пір.
 CAT6 (смуга частот 250 Мгц) — застосовується в мережах Fast Ethernet і Gigabit Ethernet, складається з 4х пар провідників і здатний передавати дані на швидкості до 1000 Мбіт/с. Доданий в стандарт в червні
2002 року. Існує категорія CAT6a, в якій збільшена частота сигналу до 500 Мгц. За даними IEEE 70 %
встановлених мереж в 2004 році, використовували кабель категорії CAT6.
 CAT7 — специфікація на даний типа кабелю доки не затверджена, швидкість передачі даних до 100
Гбіт/с, частота сигналу до 600—700 Мгц. Кабель цієї категорії екранований. Сьома категорія не UTP, а
S/FTP (Screened Fully shielded Twisted Pair). Завдяки подвійному екрану довжина кабелю може
перевищувати 100 м.
Крім витої пари в стандартах сімейства Ethernet використовується одномодове та багатомодове оптоволокно.
Яке дозволяє отримати високу швидкість передачі та велику відстань між мережевими пристроями.
Оптоволокно або оптичне волокно — це скляний або пластиковий провідник дуже малого діаметру, що
використовується для перенесення світла усередині себе завдяки повному внутрішньому віддзеркаленню.
Для мереж Ethernet використовуються:
 Одномодові оптоволокна;
 Багатомодові оптоволокна.
У старіших стандартах використовувалися тонкий та товстий коаксіальні кабелі.
3. Розглянемо стандарти побудови локальних мереж – Ethernet.
Таблиця 5.2 Технологія 10 Мбіт/с Ethernet
Стандарт

Опис

Ethernet 10Base-2

IEEE 802.3a («Тонкий Ethernet») — використовується кабель RG-58, з максимальною
довжиною сегменту 185 метрів, комп'ютери приєднуються один до іншого, для
підключення кабелю до мережевої карти потрібний T-коннектор. BNC-коннектор
знаходиться на мережевій платі. Потрібна наявність терминаторів на кожному кінці
сегменту кабелю, які виконують роль опорів. Багато років цей стандарт був основним
для технології Ethernet
Технологія морально
1. Швидкість передачі даних: 10 Мбіт/сек.
застаріла, практично не
2. Тип використовуваного кабелю: тонкий
використовується
коаксіальний.
3. Максимальна довжина сегменту: 185 м.

Ethernet 10Base-5

IEEE 802.3 («Товстий Ethernet») — первинна розробка технології із швидкістю передачі
даних 10 Мбіт/с. Середовищем передачі є коаксіальний кабель, з хвильовим опором
50 Ом (RG-8), з максимальною довжиною сегменту 500 метрів.
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Швидкість передачі даних: 10 Мбіт/с.
Тип використовуваного кабелю: товстий коаксіальний.
Максимальна довжина сегменту: 500 м.

Технологія морально
застаріла, практично не
використовується

Ethernet FOIRL

FOIRL . Базовий стандарт для технології Ethernet, що використовує для передачі даних
оптичний кабель. Максимальна відстань передачі даних без повторювача 1км.
Швидкість передачі даних: 10 Мбіт/с.
Технологія морально
Тип використовуваного кабелю: волоконно-оптичний.
застаріла, практично не
Максимальна довжина лінії зв'язку: 1000 м.
використовується
Тип використовуваного роз'єму: SMA, ST.

Ethernet 10Base-F

IEEE 802.3j — основний термін для позначення сімейства 10 Мбіт/с ethernet-стандартів,
що використовують оптоволоконний кабель на відстані до 2 кілометрів: 10BASE-FL,
10BASE-FB і 10BASE-FP. З перерахованого лише 10BASE-FL набув широкого
поширення.
Швидкість передачі даних: 10 Мбіт/сек.
Технологія морально
Тип використовуваного кабелю: волоконно-оптичний.
застаріла, практично не
Максимальна довжина лінії зв'язку: 2 км.
використовується

Ethernet 10Base-FB

Fiber Backbone — невживаний на даний момент стандарт, призначався для об'єднання
повторювачів в магістраль.
Швидкість передачі даних: 10 Мбіт/сек.
Технологія морально
Тип використовуваного кабелю: волоконно-оптичний.
застаріла, практично не
використовується
Fiber Link — Покращена версія стандарту FOIRL. Поліпшення торкнулося збільшення
довжини сегменту до 2 км.
Швидкість передачі даних: 10 Мбіт/сек.
Технологія морально
Тип використовуваного кабелю: волоконно-оптичний.
застаріла, практично не
Тип використовуваного волокна: багатомодове 62,5
використовується
мкм.
Максимальна довжина лінії зв'язку: 2000 м.
Тип використовуваного роз'єму: ST.
Fiber Passive - Топологія «пасивна зірка» Ethernet 10 Мбіт/с з передачею в основній
смузі по двох оптичних жилах з використанням пасивного концентратора для
під'єднування пристроїв зв'язку.
Швидкість передачі даних: 10 Мбіт/сек.
Технологія морально
Тип використовуваного кабелю: волоконно-оптичний.
застаріла, практично не
використовується
IEEE 802.3i — для передачі даних використовується 4 дроти кабелю витої пари (дві
скручені пари) категорії-3 або категорії-5. Максимальна довжина сегменту 100 метрів.
Швидкість передачі даних: 10 Мбіт/сек.
Тип використовуваного кабелю: вита пара.
Максимальна довжина лінії зв'язку: 100м.

Ethernet 10Base-FL

Ethernet 10Base-FP

Ethernet 10Base-T
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Ethernet 10Broad-36

Один з перших стандартів, що дозволяє працювати на великих відстанях.
Використовував технологію широкосмугової модуляції, яка схожа на ту, що
використовується в кабельних модемах. Як середовище передачі даних
використовувався коаксіальний кабель.
Швидкість передачі даних: 10 Мбіт/с.
широкого поширення
Тип використовуваного кабелю: коаксіальний.
стандарт не набув.
Максимальна довжина кабелю: 3600 м.

Таблиця 5.3 Технологія 100 Мбіт/с Fast Ethernet
Стандарт
Опис
Ethernet 100Base-FX

Ethernet 100Base-T

Ethernet 100Base-T2

Ethernet 100Base-T4

Ethernet 100Base-TX

100 Мбіт/с ethernet з використанням оптоволоконного кабелю. Максимальна довжина
сегменту 400 метрів в напівдуплексному режимі (для гарантованого виявлення колізій) або
2 км. в дуплексному режимі передачі даних.
Швидкість передачі даних: 100 Мбіт/с.
Можливе використання
Тип використовуваного кабелю: волоконно-оптичний.
багатомодового волокна 50/125,
Тип використовуваного волокна: багатомодове 62.5/125
на практиці використовується і
1300 нм.
одномодове волокно при
Максимальна довжина лінії зв'язку: 2000 м.
відповідному активному
Тип використовуваного роз'єму: SC, ST.
устаткуванні
Загальний термін для позначення одного з трьох стандартів 100 Мбіт/с ethernet, що
використовує як середовище передачі даних виту пару. Довжина сегменту до 100 метрів.
Включає 100BASE-TX, 100BASE-T4 і 100BASE-T2.
Швидкість передачі даних: 100 Мбіт/с.
Тип використовуваного кабелю: вита пара.
100 Мбіт/с ethernet через кабель категорії-3. Використовується лише 2 пари, підтримується
дуплексний режим передачі. По функціональності повний еквівалент 100BASE-TX, але для
старого типу кабелю.
Швидкість передачі даних: 100 Мбіт/с.
Технологія морально застаріла,
Тип використовуваного кабелю: вита пара категорії 3
практично не використовується
100 MБіт/с ethernet по кабелю категорії-3. Задіяні всі 4 пари. Зараз практично не
використовується. Передача даних йде в напівдуплексному режимі.
Швидкість передачі даних: 100 Мбіт/сек.
Технологія морально застаріла,
Тип використовуваного кабелю: UTP, STP категорії 3 і
практично не використовується
вище.
Максимальна довжина сегменту: 100 м.
Тип використовуваного роз'єму: RJ45/DB9.
IEEE 802.3u — Розвиток технології 10BASE-T, використовується топологія зірка, задіяно
дві пари кабелю ктегорії 5, максимальна швидкість передачі даних 100 Мбіт/с.
Швидкість передачі даних: 100 Мбіт/сек.
Тип використовуваного кабелю: UTP, STP категорії 5 і
вище.
Максимальна довжина сегменту: 100 м.
Тип використовуваного роз'єму: RJ45.

Таблиця 5.4 Технологія 1000Мбіт/с Gigabit Ethernet4
Стандарт
Опис
Ethernet 1000Base-CX

Технологія Гігабіт Ethernet для коротких відстаней (до 25 метрів), використовується
спеціальний мідний кабель (екранована вита пара STP) з хвильовим опором 150 Ом.
Замінений стандартом 1000BASE-T
Швидкість передачі даних: 1000 Мбіт/сек.
Технологія морально
Тип використовуваного кабелю: STP 150 Ом.
застаріла, практично не
Максимальна довжина сегменту: 25 м.
використовується
Тип використовуваного роз'єму: DB 9.
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Ethernet 1000Base-LX

Ethernet 1000Base-SX

Ethernet 1000Base-T

IEEE 802.3z - 1 Гбіт/с Ethernet технологія, використовує багатомодове волокно
дальність проходження сигналу без повторювачів до 550 метрів. Оптимізована для
далеких відстаней, при використанні одномодового волокна (до 10 кілометрів).
Швидкість передачі даних: 1000 Мбіт/с.
Обмеження по довжині на
Тип використовуваного кабелю: волоконно-оптичний.
одномодовому волокні
Тип використовуваного волокна: одномодове 10/125,
носить формальний
1310/1550 нм., багатомодове 50/125, 1300 нм.
характер, реальна довжина
Тип використовуваного роз'єму: SC, ST.
залежить від типу
активного устаткування і
може досягати 70 км. і
більше.
IEEE 802.3z - 1 Гбіт/с Ethernet технологія, використовує багатомодове волокно,
дальність проходження сигналу без повторювача до 550 метрів.
Швидкість передачі даних: 1000 Мбіт/с.
Тип використовуваного кабелю: волоконно-оптичний.
Тип використовуваного волокна: багатомодове 50/125,
850/1300 нм; 62.5/125, 850/1300 нм.
Максимальна довжина лінії зв'язку: 550 м.
Тип використовуваного роз'єму: SC, ST.
IEEE 802.3ab - стандарт Ethernet 1 Гбіт/с. Використовується виту пару категорії 5e або
категорії 6. У передачі даних беруть участь всі 4 пари. Швидкість передачі даних —
250 Мбіт/с по одній парі.
Швидкість передачі даних: 1000 Мбіт/сек.
Тип кабелю: UTP категорії 5 e і вище.
Максимальна довжина сегменту: 100 м.
Тип використовуваного роз'єму: RJ45.

10 Gigabit Ethernet
Новий стандарт 10 Гігабіт Ethernet включає сім стандартів фізичного середовища для LAN, MAN і WAN. В
даний час він описується поправкою IEEE 802.3ae і повинен увійти до наступної ревізії стандарту IEEE 802.3.
10GBASE-CX4 — технологія 10 Гігабіт Ethernet для коротких відстаней (до 15 метрів), використовується мідний
кабель CX4 і коннектори InfiniBand.
10GBASE-SR — технологія 10 Гігабіт Ethernet для коротких відстаней (до 26 або 82 метрів, залежно від типу кабелю),
використовується багатомодове оптоволокно. Він також підтримує відстані до 300 метрів з використанням нового
багатомодового оптоволокна (2000 Мгц/км).
10GBASE-LX4 — використовує ущільнення по довжині хвилі для підтримки відстаней від 240 до 300 метрів по
багатомодовому оптоволокну. Також підтримує відстані до 10 кілометрів при використанні одномодового
оптоволокна.
10GBASE-LR і 10GBASE-ER — ці стандарти підтримують відстані до 10 і 40 кілометрів відповідно.
10GBASE-SW, 10GBASE-LW і 10GBASE-EW — ці стандарти використовують фізичний інтерфейс, сумісний за
швидкістю і форматом даних з інтерфейсом OC-192 / STM-64 SONET/SDH. Вони подібні до стандартів 10GBASE-SR,
10GBASE-LR і 10GBASE-ER відповідно, оскільки використовують ті ж самі типи кабелів і відстані передачі.
10GBASE-T, IEEE 802.3an-2006 — прийнятий в червні 2006 року після 4 років розробки. Використовує екрановану
виту пару. Відстані — до 100 метрів.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:
1.
2.
3.
4.
5.

Які стандарти Ethernet Вам відомі?
Яке максимальне обмеження на довжину для витої пари кат.5 стандарту 100Base-FX?
Які категорії витої пари Вам відомі?
Яка різниця між вузькосмуговою та широкосмуговою передачею даних по електричному кабелю?
Яка максимальна відстань між двома вузлами технології Ethernet з використанням одномодового
оптоволокна?
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ТЕМА: Мережі Token Ring, FDDI, 100VG-AnyLan.
МЕТА: Розглянути стандарти побудови локальних мереж Token Ring, FDDI, 100VG-AnyLan.
ПЛАН
1. Основні характеристики Token Ring
2. Маркерний метод доступу до спільного середовища
3. Технологія FDDI. Канальний рівень технології FDDI. Особливості методу доступу FDDI.
4. Технологія 100VG-AnyLAN. Основні особливості технології 100VG-AnyLAN.
1. Основні характеристики Token Ring
Технологія Token Ring в загальному випадку використовує комбіновану топологію «Зірка-кільце».
Комп'ютери об'єднані у фізичне кільце за допомогою концентраторів, до яких вони підключаються по топології
«Зірка». Логічно мережа Token Ring також має топологію «Кільце».
Треба відразу відзначити, що технологія Token Ring є складнішою технологією, ніж Ethernet. Хоча, загалом,
мережі Token Ring, як і мережі Ethernet характеризує середовище передачі даних, що спільно використовується. Лише
в цьому випадку вона складається з відрізків кабелю, що сполучають всі станції мережі в кільце. Кільце, що спільно
використовується - це загальний ресурс, що розділяється. Метод доступу до цього загального ресурсу використовує
не випадковий, як в мережах Ethernet, а так званий, детермінований. Детермінований метод - це метод, який дозволяє
всім станціям в кільці в певному порядку отримувати доступ до загального середовища. Це право виражене у вигляді
кадру спеціального формату. Він називається маркер. Тому і метод доступу називають маркерний метод доступу.
Мережі Token Ring на відміну від Ethernet працюють з двома бітовими швидкостями - 4 і 16 Мбіт/с. У одному
кільці всі станції працюють лише на одній певній швидкості - або 4 Мбіт/с, або 16Мбіт/с.
Мережі Token Ring володіють властивостями завадостійкості, оскільки передбачає методи контролю роботи
мережі.
2. Маркерний метод доступу до спільного середовища
Право на доступ станції до середовища передається циклічно від станції до станції по логічному кільцю.
Доступ кожної із станцій до середовища, що розділяється, здійснюється по кільцю. Кожна станція пов'язана з
наступною та попередньою робочими станціями. Тобто, будь-яка станція мережі завжди отримує дані лише від свого
найближчого попереднього сусіда. Така станція називається найближчим активним сусідом, розташованим вище по
потоку (даних) - Nearest Active Upstream Neighbor, NAUN. А передає дані вона завжди своєму найближчому сусіду
вниз по потоку даних. Доступ станцій по кільцю забезпечується кадром спеціального формату, що постійно
переміщається - маркером.

Рисунок 6.1 Структура мережі Token Ring
Отримавши маркер, станція аналізує його і якщо вона «не має що передавати», то просуває цей маркер до
наступної станції.

Рисунок 6.2 Принцип маркерного доступу
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Якщо ж ця станція «має що передати», то вона вилучає маркер з кільця. Таким чином, це дає їй право доступу
до фізичного середовища і передачі своїх даних. Іншими словами, станція «утримує маркер» на час передачі свого
кадру. Відразу після «захвату» маркера, ця станція видає в кільце свій кадр даних послідовно по бітах. Кадр має
формат стандарту Token Ring. Передані дані проходят по кільцю завжди в одному напрямку від однієї станції до
іншої. Кадр завжди містить адресу одержувача і адресу відправника.
Далі всі станції по черзі отримують цей кадр і передають його далі побітно. Тобто, в принципі, кожна із
станцій працює як повторювач. Якщо кадр попав до станції одержувача, то, розпізнавши свою адресу, вона копіює
кадр в свій внутрішній буфер. Але при цьому станція одержувач ще вставляє в цей кадр ознаку підтвердження
прийому. При отриманні станцією кадру, він не видаляється з мережі, а передається далі до станції відправника.
Станція відправник завжди повинна отримати свій відісланий кадр назад. У цьому принцип забезпечення
гарантії доставки кадрів в мережі Token Ring. Якщо станція відправник отримала свій кадр з підтвердженням
прийому, вона вилучає цей кадр з кільця і передає в мережу новий маркер для забезпечення можливості іншим
станціям мережі передавати дані.
На рисунку 6.3 спрощено показано принцип маркерного методу доступу на прикладі мережі з 6 станцій.

Рисунок 6.3 Принцип маркерного доступу на основі 6 станцій
У мережі працює 6 станцій в одному кільці, в цьому кільці циклічно від станції до станції передається маркер.
Станція №1 повинна передати кадр даних станції №3. У певний момент часу вона отримує маркер. Вилучає маркер з
кільця і отримує доступ до кільця.
Отже, кадр (пакет) А передається станцією №1 до станції №3. Кадр проходить через всі станції кільця. Вони,
як повторювачі, побітно просувають цей кадр далі по кільцю. І ось він потрапляє до станції №3.
Станція №3 отримавши його, робить дві позначки, точніше сказати вона встановлює в кадр А дві ознаки:
 ознаку розпізнавання адреси;
 ознаку копіювання кадру в буфер (він показаний як зірочка всередині кадру на рисунку 2).
Виконавши це, вона передає цей же кадр, скопійований нею, далі в кільце. Через деякий час він доходить до
станції №1. Вона бачить в цьому кадрі свою адресу - адресу станції відправника.
Станція №1 розпізнає свій кадр, бачить, що він прийнятий і видаляє його з кільця. Про те, що її кадр дійшов
до адресата і був успішно скопійований в свій буфер, станція відправник взнає по двох встановлених в кадрі ознаках:
ознаці розпізнавання і копіювання. Наскільки успішно був скопійований кадр станцією одержувачем, говорить не
лише встановлена ознака копіювання. У кадрах стандарту Token Ring існує ще одна ознака - ознака помилки при
передачі.
Після видалення свого кадру з кільця станція №1 «відпускає маркер», який знову починає циклічно
пересуватися, надаючи іншим станціям право на доступ до кільця. Станція може передавати дані лише після здобуття
маркера.
Кожна із станцій кільця працює як однонаправлений репітер: генерує маркер і посилає його далі. Такий
алгоритм доступу застосовується в мережах Token Ring із швидкістю роботи 4 Мбіт/с, описаних в стандарті 802.5.
Вочевидь, що час володіння загальним середовищем має бути обмеженим, якщо цей час буде не обмеженим,
то не виключено монопольного захвату станцією загального середовища. Наприклад, уявимо собі, що станції №1
після того, як вона передала, і переконалася, що вдало передала свій кадр, знадобилося відразу ж передати кадр
станції №5, вона не «відпустить» маркер в кільце, а пошле свій наступний кадр і так далі. Таким чином, інші станції
не зможуть передавати свої кадри, тому що вони не мають маркера, який дозволив би їм отримати доступ до
середовища.
Час володіння середовищем, що розділяється, в мережі Token Ring обмежується часом утримання маркера token holding time
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Після того, як цей час закінчиться будь-яка із станцій зобов'язана припинити передачу власних даних (правда
поточний кадр дозволяється завершити) і передати маркер далі по кільцю.
Станція може встигнути передати за час утримання маркера один або декілька кадрів. Це залежить як від
розміру кадрів, так і від самої величини часу утримання маркера. Звичайний час утримання маркера за замовчуванням
рівний 10 мс, а максимальний розмір кадру в стандарті 802.5 не визначений. Для мереж 4 Мбіт/с він зазвичай рівний 4
Кбайт, а для мережі 16 Мбіт/с - 16 Кбайт. Це пов'язано з тим, що за час утримання маркера станція повинна встигнути
передати хоч би один кадр.
Якщо провести деякі розрахунки, то можна побачити, що: при швидкості 4 Мбіт/с за час 10 мс можна
передати 5000 байт, а при швидкості 16 Мбіт/с - відповідно 20 000 байт. Максимальні розміри кадру вибрані з деяким
запасом.
Таким чином, час утримання маркера ліквідовує можливість захвату кільця однією станцією.
Для мереж Token Ring з пропускною здатністю 16 Мбіт/с, оскільки з'явилося завдання підвищити швидкість
передачі даних в два рази, розробники дещо змінили алгоритм маркерного доступу для кільця, який використовується
в 4 Мегабітних мережах Token Ring.
Велику швидкість вдалося досягти за рахунок того, що станція після передачі останнього біта кадру відразу
передає маркер наступній станції. Станція не чекає повернення по кільцю відісланого кадру з бітом підтвердження
прийому. Як тільки кадр посланий в мережу, вона відразу «відпускає» маркер.
В такому випадку пропускна здатність кільця використовується ефективніше, оскільки по кільцю одночасно
просуваються кадри відразу декількох станцій. Проте, свої кадри в кожен момент часу може генерувати лише одна
станція - та, яка в даний момент володіє маркером доступу. Останні станції в цей час лише повторюють чужі кадри,
так що принцип розділення кільця в часі зберігається, прискорюється лише процедура передачі володіння кільцем.
Такий алгоритм називають алгоритмом раннього звільнення маркера (Early Token Release). Цей алгоритм має місце
лише в 16-Мегабітних мережах Token Ring.
В мережі Token Ring для керування мережею виділена одна станція. Ця станція називається - активний
монітор. Вона здійснює контроль роботи маркерного методу. Активний монітор вибирається на початку роботи
мережі (під час ініціалізації кільця) як станція з максимальним значенням МАС-адреси.
Якщо активний монітор виходить з ладу, процедура ініціалізації кільця повторюється і вибирається новий
активний монітор. Аби мережа могла виявити відмову активного монітора, працюючий активний монітор, який в
даний момент вибраний в мережі, сам кожні 3 секунди генерує спеціальний кадр, який підтверджує його присутність в
кільці.
Якщо цей кадр не з'являється в мережі більше 7 секунд, то останні станції мережі починають процедуру
виборів нового активного монітора.
Таким чином, в мережі Token Ring станції самі можуть визначити неполадки, що з’явилися.
Активний монітор повністю відповідає за наявність в мережі маркера, і причому єдиній його копії. Якщо він
не отримує маркер протягом тривалого часу (наприклад, 2.6 секунди), то він породжує новий маркер. Окрім цього,
активний монітор повинен здійснювати поточний контроль за роботою всієї мережі. Він повинен перевіряти
коректність відправки і здобуття кадрів, відстежувати кадри, що проходять по кільцю більше одного разу.
Мережа Token Ring може включати до 260 вузлів.
Концентратори в технології Token Ring бувають двох типів:
 Активні;
 Пасивні.
Пасивний концентратор просто сполучає порти внутрішніми зв'язками так, щоб станції, які підключаються до
цих портів, утворили кільце. Ні посилення сигналів, ні їх ресинхронізацію пасивний MSAU не виконує. Якщо якась
станція відключається, то MSAU забезпечує обхід того порту, до якого приєднана ця станція. Тому кільце завжди
зберігає свою працездатність, навіть якщо якась станція вимкнена. Зазвичай обхід порту виконується за рахунок
релейних схем, які живляться постійним струмом від мережевого адаптера, а при виключенні мережевого адаптера
нормально замкнуті контакти реле сполучають вхід порту з його виходом.
Активні концентратори виконують функції повторювача. Вони забезпечують ресинхронізацію сигналів і
виправлення їх амплітуди і форми. Виникає питання - якщо концентратор є пасивним пристроєм, то яким чином
забезпечується якісна передача сигналів на великі відстані, які виникають при включенні в мережу декількох сот
комп'ютерів. Відповідь полягає в тому, що роль підсилювача сигналів в цьому випадку бере на себе кожен мережевий
адаптер, а роль ресинхронізуючого блоку виконує мережевий адаптер активного монітора кільця.
Кінцеві вузли мережі підключаються до MSAU по топології «Зірка», а самі MSAU об'єднуються один з одним
через спеціальні порти Ring In (RI) і Ring Out (RO) для утворення магістрального фізичного кільця.
Всі станції в кільці повинні працювати на одній швидкості - або 4 Мбіт/с, або 16 Мбіт/с. Аби уникнути виходу
з ладу всієї мережі, якщо якась із станцій вийшла з ладу, станції підключаються до магістралі кільця через спеціальні
пристрої, що називаються пристроями підключення до магістралі (Trunk Coupling Unit, TCU) .
Цей пристрій повинен утворити, в разі відмови або відключення якоїсь станції, обхідний шлях. При
підключенні станції в кільце через концентратор, пристрої TCU вбудовують в порти концентратора.
3. Технологія FDDI. Канальний рівень технології FDDI. Особливості методу доступу FDDI.
Технологія FDDI в багато що узяла за основу від технології Token Ring, розвиваючи і удосконалюючи її ідеї.
Розробники технології FDDI ставили перед собою як найбільш пріоритетні наступні цілі:
 підвищити бітову швидкість передачі даних до 100 Мбіт/с;
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підвищити відмовостійкість мережі за рахунок стандартних процедур відновлення її після відмов різного роду
- пошкодження кабелю, некоректної роботи вузла, концентратора, виникнення високого рівня перешкод на
лінії і т. п.;
 максимально ефективно використовувати потенційну пропускну здатність мережі як для асинхронного, так і
для синхронного (чутливого до затримок) трафіків.
Мережа FDDI будується на основі двох оптоволоконних кілець, які утворюють основний і резервний шляхи
передачі даних між вузлами мережі. Саме наявність двох кілець - стало основним способом підвищення
відмовостійкості в мережі FDDI. Вузли, які хочуть скористатися цим підвищеним потенціалом надійності, мають бути
підключені до обох кілець.

Рисунок 6.4 проходження даних по основному кільцю
У нормальному режимі роботи мережі, дані проходять через всі вузли і всі ділянки кабелю лише первинного
(Primary) кільця. Цей режим названий режимом транзитним. Вторинне кільце (Secondary) в цьому режимі не
використовується. В разі якої-небудь неполадки, коли частина первинного кільця не може передавати дані (наприклад,
обрив кабелю або відмова вузла), первинне кільце об'єднується з вторинним знов утворюючи єдине кільце.
Цей режим роботи мережі називається Wrap, тобто згортання кілець.

Рисунок 6.5 Використання резервного кільця
Операція згортання здійснюється засобами концентраторів і мережевих адаптерів технології FDDI.
Максимальна відстань між вузлами відповідно при икористанні витої пари cat 5 рівна 100 м. Максимальна загальна
довжина кільця FDDI складає 100 кілометрів, максимальне число станцій з подвійним підключенням в кільці - 500.
Нижче наведено порівняння основних відмінностей технології FDDI, яка не є стандартом комітету IEEE
(FDDI - це стандарт ANSI).
Таблиця 6.1 Порівняння FDDI з технологіями Ethernet і Token Ring
Характеристика
FDDI
Ethernet
Бітова швидкість
100 Мб/с
10 Мб/с
Подвійне кільце
Шина/зірка
Топологія
Метод доступу
Середовище передачі даних

Максимальна довжина мережі
(без мостів)
Максимальна відстань між
вузлами

маркерний
Багатомодове
оптоволокно,
неекранована
витая пара
200 км
(100 км. на кільце)
2 км.

Token Ring
16 Мб/c
зірка/кільце

CSMA/CD
Товстий коаксіал,
тонкий коаксіал,
вита пара,
оптоволокно

маркерний

2500 м

1000 м

2500 м

100 м
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Екранована і неекранована
вита пара,
оптоволокно

Максимальна
к-сть вузлів

500 (1000 з'єднань)

1024

260 для екранованої витої
пари, 72 для неекранованої
витої пари

Технологія FDDI розроблялася для використання на магістральних з'єднаннях між крупними мережами,
наприклад мережами будівель, а також для підключення до мережі високопродуктивних серверів. Тому головним для
розробників було забезпечити високу швидкість передачі даних, відмовостійкість на рівні протоколу і великі відстані
між вузлами мережі.
Всіх цих цілей успішно досягли. В результаті технологія FDDI вийшла вельми якісною, але і дорогою. Навіть
поява дешевшого варіанту для витої пари не набагато понизила вартість підключення одного вузла до мережі FDDI.
Тому практика показала, що основною сферою застосування технології FDDI стали саме магістралі мереж, що
складаються з декількох будівель, а також мережі масштабу великого міста, тобто класу MAN, а не просто локальні
мережі персональних комп'ютерів і невеликих серверів. А оскільки устаткування FDDI випускається вже близько 10
років, значного зниження його вартості чекати не доводиться.
4. Технологія 100VG-AnyLAN. Основні особливості технології 100VG-AnyLAN.
У технології 100VG-AnyLAN визначили новий метод доступу Demand Priority. Метод доступу Demand Priority
передбачає передачу концентратору всіх функцій, який вирішує проблему доступу до середовища, що розділяється, і
підтримує пріоритетний доступ для синхронних додатків. Таким чином, цей метод забезпечує справедливіший
розподіл пропускної здатності мережі в порівнянні з методом CSMA/CD. Кадри передаються не всім станціям мережі,
а лише станції призначення.
Дані передаються одночасно по 4 парам кабелю UTP категорії 3. По кожній парі дані передаються із
швидкістю 25 Мбіт/с, що в сумі дає 100 Мбіт/с.
На відміну від Fast Ethernet в мережах 100VG-AnyLAN немає колізій, тому і вдалося використовувати для
передачі всі чотири пари стандартного кабелю категорії 3.
Мережа 100VG-AnyLAN складається з центрального концентратора, що називається також кореневим, і
сполучених з ним кінцевих вузлів і інших концентраторів.

Рисунок 6.6 Структура мережі 100VG-AnyLAN
При з'єднанні концентраторів допускається три рівні ієрархії. Кожен концентратор і мережевий адаптер
100VG-AnyLAN має бути налаштований або на роботу з кадрами Ethernet, або з кадрами Token Ring, причому
одночасно циркуляція обох типів кадрів не допускається.
Робота відбувається таким чином: концентратор циклічно виконує опитування портів. Станція, що бажає
передати пакет, посилає спеціальний низькочастотний сигнал концентратору, запрошуючи передачу кадру і вказуючи
його пріоритет.
У мережі 100VG-AnyLAN використовуються два рівні пріоритетів - низький і високий. Низький рівень
пріоритету відповідає звичайним даним (файлова служба, служба друку і т. п.), а високий пріоритет відповідає даним,
чутливим до тимчасових затримок (наприклад, мультимедіа). Пріоритети запитів мають статичну і динамічну
складові, тобто станція з низьким рівнем пріоритету, що довго не має доступу до мережі, отримує високий пріоритет.
Якщо мережа вільна, то концентратор дозволяє передачу пакету. Після аналізу адреси одержувача в
прийнятому пакеті концентратор автоматично відправляє пакет станції призначення. Якщо мережа зайнята,
концентратор ставить отриманий запит в чергу, яка обробляється відповідно до порядку поступлення запитів і з
врахуванням пріоритетів. Якщо до порту підключений інший концентратор, то опитування припиняється до
завершення опитування концентратором нижнього рівня.
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:
1.
2.
3.
4.

Який метод доступу до середовища передачі даних використовується у технологіях FDDI та TokenRing ?
Який метод доступу використовується у технології 100VG-any-LAN?
Швидкість передачі даних для мережі FDDI?
Швидкість передачі даних для мережі TokenRing?
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ТЕМА: Адресація в мережах ТСР/ІР.
МЕТА: Розглянути поняття ІР-адреси, маски, типи ІР-адрес. Ознайомитись з технологією розрахунку маски змінної
довжини.
1.
2.

ПЛАН
Поняття МАС-адреси, ІР-адреси. Типи ІР-адрес.
Використання маски змінної довжини для поділу мережі на піжмережі.
1. Поняття МАС-адреси, ІР-адреси. Типи ІР-адрес.

Адреса Ethernet має розмір 48 біт (6 байт) або 6 октетів і записується в ПЗП мережевої плати. Як тільки
дейтаграма передається на рівень міжмережевого доступу, адреса що зберігається в ПЗП поміщається в заголовок
кадру інформації в полі адреси відправника. В полі адреси отримувача пакету записується МАС адреса того ПК,
якому потрібно відправити пакет.
МАС адреса отримувача може належати до одного із трьох типів: однонаправлена, групова або широкомовна.
Однонаправлена МАС адреса – це адреса якоїсь конкретної мережевої плати. Кадр інформації, який має у заголовку
таку МАС адресу буде відправлено конкретному ПК. Групові адреси використовуються для зв’язку ПК з декількома
вузлами мережі. Пакети з широкомовними адресами приймаються всіма ПК.
Адреси Ethernet (МАС адреси) переважно позначаються шістнадцятковими значеннями розділеними знаком
«:», наприклад:
00:А2:13:В9:83:0А
Це приклад однонаправленої МАС адреси. Перші три групи цифр розділених знаком «:» визначають
виробника мереженої карти (00:60:94 – даний код належить фірмі ІВМ). Список всіх кодів знаходиться на Webсторінці http://standards.ieee.org/regauth/oui/oui.txt. Три інших групи чисел є унікальними для кожної мережевої карти.
Приклад групової МАС адреси 03:00:00:20:00:00. У групових МАС адрес друга цифра є непарною. Щоби ПК
реагував на групові МАС адреси його необхідно відповідним чином сконфігурувати.
Приклад широкомовної МАС адреси FF:FF:FF:FF:FF:FF.

Рисунок 7.1 Фомат кадру Ethernet стандарту IEEE 802.3
Двійкова система числення використовується для представлення інформації в ПК. Приклад переведення
десяткового числа 12810 в двійкову систему числення.

Приклад переведення двійкового числа 100000002 в десяткову систему числення.
= 1 х 27 + 0 х 26 + 0 х 25 + 0 х 24 + 0 х 23 +
+ 0 х 22 + 0 х 21 + 0 х 26 = 128
Шістнадцяткова система числення
0
0000
1
0001
2
0010
3
0011
4
0100
5
0101
6
0110
7
0111
8
1000
9
1001
A
1010
B
1011
C
1100
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D
E
F

1101
1110
1111

12810 = 8016
Деякі ІР адреси версії 4 є зарезервованими, тобто їх неможна використовувати для адресації ПК в мережі.
Таблиця 7.1 Службові ІР-адреси
Адреси
0.0.0.0
255.255.255.255
Х.Х.Х.255
Х.Х.Х.255
127.Х.Х.Х, де 0  X  255
10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16

Призначення
Обмежена адреса відправника
Обмежена широкомовна адреса
Мережева широкомовна адреса
Підмережева широкомовна адреса
Зарезервовано для програмного інтерфейсу loopback (lo)
Діапазони приватних (білих) ІР адрес

0.0.0.0 – спеціальна адреса що вказує на станцію, яка завантажується і яка не знає власного ІР адреса. Дана
адреса не може бути вказана в пакеті інформації в полі адреси отримувача.
В ІР версії 4 визначено широкомовні адреси трьох типів, які наведено у таблиці 1. Широкомовні адреси
можуть бути вказані лише у заголовку в полі адреси отримувача пакету інформації. Обмежена широкомовна адреса в
заголовку пакета може зчитуватися лише вузлами тієї самої мережі, що й вузол відправник (з тією самою адресою
мережі). Мережеві та підмережеві широкомовні адреси використовуються для передачі пакетів всім вузлам вказаної,
відповідно, мережі або підмережі.
Loopback – в ІР версії 4 адреса, яка в першому октеті містить значення 127 призначена в основному для
тестування і підтримки програмного забезпечення в локальних мережах.
Приватні діапазони адрес – використовуються в закритих мережах різного розміру. Використання даних адрес
в мережі Інтернет – заборонено.
Призначення Інтернет-адрес контролюється організацією ICANN. Для отримання власної ІР-адреси,
необхідно звернутися до Інтернет-провайдера, або на сайт організації ICANN http://www/icann.org/
ІР-адреси використовуються для глобального з’єднання всіх вузлів і мереж в середині Інтернет. Кожному ПК
підключеному до мережі необхідно присвоїти ІР-адресу. Можливий також варіант під’єднання певної кількості ПК до
мережі Інтернет без власного ІР-адреса. Суть цих методів полягає у використанні проксі служб та трансляції
мережених адрес.
Ір-адреса складається з чотирьох октетів (4 байт). Як правило для представлення ір-адрес використовують
точково-десяткове представлення. Наприклад:
172.16.22.22
Кожне із значень, розділених точками – це 8-ми бітове число, яке може приймати значення від 0 до 255. Тобто
кожен ПК повинен мати ір-адресу з чотирьох октетів, кожен із яких може мати значення від 0 до 255.
Наведений вище ір-адрес можна також було зобразити у вигляді 172.016.022.022, що також буде справедливо.
В шістнадцятковому вигляді вище навдена адреса матиме вигляд 0хАС101616.
Будь-яка ір-адреса складається з 2-ох частин – адреси мережі та адреси ПК. Тут можна провести деяку
аналогію з телефонними номерами: 24-33-45, 28-07-23 ітд. У цих номерах перших два числа вказують на розміщення
абонента в місті Тернополі (24 – Східний масив, 28 – Бам). Інших чотири числа вказують безпосередньо на самого
абонента. ІР-адреса може належати до одного із класів. В залежності від класу адреса може містити різну кількість біт
під адресу мережі та різну кількість біт під адресу для хоста. Перший байт (октет) вказує на приналежність ІР-адреси
до певного класу.

Рисунок 7.2 Будова ІР-адреси
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Рисунок 7.3 Класи ІР-адрес версії 4
Адреси класу D використовуються для багатоадресної передачі даних. Перший октет в них може містити
значення від 224 до 239. В групових адресах поняття адреси мережі відсутнє. Призначення даних адрес полягає у
обміні даними з декількома вузлами при використанні однієї адреси отримувача пакетів. Для того, щоби такий обмін
міг відбутися, потрібно об’єднати ці вузли у групу та присвоїти їй групову ІР-адресу.
Мережева маска – це 32 бітове значення, призначене для виділення з ІР-адреси адреси мережі. Здійснюється це з
використанням побітової логічної операції «І».
Таблиця 7.2 Застосування маски
Біт маски
Біт адреси
0
0
0
1
1
0
1
1

Біт результату
0
0
0
1

Приклад визначення адреси мережі маючи ІР-аресу рівну 172.16.22.22 та маску 255.255.0.0.
172.16.22.2210 = 10101100 00010000 00010110 000101102
255.255.0.010 = 11111111 11111111 00000000 000000002
172.16.0.010 = 10101100 00010000 00000000 000000002
ІР-адреси версії 4, як і адреси Ethernet (MAC), поділяються на три типи: однонаправлені (unicast), групові
(multicast), широкомовні (broadcast). Однонаправлений адрес присвоюється окремому хосту, груповий адрес
використовується для групової адресації (телеконференції), широкомовний адрес вказує на всі вузли локальної
мережі.
Приклад визначення широкомовної адреси для ІР-ареса 172.16.22.22 з маскою 255.255.0.0.
172.16.22.2210 = 10101100 00010000 00010110 000101102
! 255.255.0.010 = 00000000 00000000 11111111 111111112
172.16.255.25510 = 10101100 00010000 11111111 111111112
З ростом мережі Інтернет необхідність у додаткових ІР-адресах зростає. З часом тієї кількості ІР-адрес, яка
закладена в ІР версії 4 буде недостатньо. У зв’язку з цим було прийнято рішення про розробку протоколу ІР версії 6.
Даний протокол має довжину не 32, а 128 бітів. Записується він у вигляді восьми шістнадцятирозрядних
шістнадцяткових чисел, які розділені між собою двокрапками. Приклад:
1. 2100:0:0:0:4D:31AC:12:45
2. 0:0:0:0:0:0:0:1
3. AA0C:0:0:0:36:0:0:1
4. CDCE:0:0:0:FA:0:0:0
5. 3FA:2:17:1EF2:AD:CB:200:11
ІР-адреса версії 6 складається з двох частин: адреси мережі, адреси ПК.
При конфігуруванні вузлів мережі використовують поняття статичної та динамічної адресації. Статична
адресація передбачає ручну конфігурацію вузлів мережі. Динамічна передбачає використання протоколу DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol – протокол динамічної конфігурації хосту), який централізовано призначатиме
хостам потрібні параметри стеку протоколів TCP/IP.
Середовище DHCP складається з сервера DHCP, клієнтів, агентів ретрансляторів (при необхідності).
Сервери DHCP – це хости з статичними ІР-адресами, які надаєть інформацію потрібну для конфігурування
робочих станцій. Клієнти DHCP – це хости, які на початковому етапі не володіють даними стеку потоколів TCP/IP.
Призначення агентів ретрансляторів полягає у передачі інформації між серверами DHCP та клієнтами якщо вони
знаходяться в різних підмережах.
Суть даного методу адресації полягає у початковому конфігуруванні адміністратором сервера DHCP. При
конфігуруванні вказується яка саме інформація і кому буде призначатися. При завантаженні, робоча станція розсилає
широкомовні пакети. Відповіддю на які буде надсилання сервером клієнту ІР-адреси та інших параметрів стеку. Так
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виглядає спрощена модель взаємодії сервера DHCP та клієнта. Для забезпечення нормального функціонування
динамічної адресації клієнт та сервер повинні знаходитись у одній мережі. В іншому випадку на границі цих підмереж
розміщують агент-ретранслятор, який виконує пересилку пакетів між сервером та клієнтами.
При розгляді питання ІР-адресації, доцільно також буде згадати про окрему категорію ІР-адрес – білі або
приватні ІР-адреси.
Дані ІР-адреси призначені для адресації в закритих мережах. Робочі станції із такими адресами можуть
обмінюватися інформацією лише між собою.
Таблиця 7.3 Діапазони приватних (білих) ІР-адрес
Клас
А
В
С

Діапазон ІР-адрес
10.0.0.0 – 10.255.255.255
172.16.0.0 – 172.31.255.255
192.168.0.0 – 192.168.255.255

2. Використання маски змінної довжини для поділу мережі на піжмережі.
Як вже згадувалося вище знаючи маску мережі можна визначити ту частину ІР-адреси, яка відноситься до
адреси мережі. Маску мережі можна змінювати, змінюючи таким чином, число октетів ІР-адреси які відносяться до
октетів адреси мережі. На рисунку 2 нижче зображено мережу з адресою 10.0.0.0 та маскою 255.0.0.0. Дана мережа
складається з певної кількості вузлів, кожен з яких візично належить мережі 10.0.0.0 та формально об’єднаний з
певними ПК (кожне об’єднання характеризується видом діяльності робочих станцій, які входять в групу). Мережа
складається формально з трьох груп (відділ продажу, маркетингу та технічна група). Обмін даними здійснюється
інтенсивно в межах групи і практично не здійснюється між групами. Тим не менше, всі ці групи підключені до єдиної
мережі. Ріст числа вузлів такої мережі приводить до погіршення характеристик самої мережі (збільшується кількість
колізій). Крім цього, інколи виникають проблеми безпеки при передачі даних в межах групи, оскільки всі ПК
підключені до спільної шини. Для вирішення вище описаних проблем необхідно розбити мережу на окремі підмережі.
Всі підмережі, що утворяться об’єднати маршрутизатором. Маршрутизатор необхідний для того щоби забезпечити
обмін інформацією між підмережами. Також необхідно буде змінити маску підмереж. На рисунку 2 зображено
мережу, всі вузли якої використовують ІР-адреси мережі 10.0.0.0 з маскою 255.0.0.0. Для розбиття мережі на декілька
частин необхідно змінити маску. Таким чином ми отримуємо 2 октети для ідентифікації підмережі. Перший з октетів
змінювати не можна. Другий октет буде ідентифікувати власне підмережу. Маска для кожної з підмереж буде мати
вигляд 255.255.0.0. Відділ маркетингу матиме адресу 10.3.0.0, відділ продажу – 10.2.0.0, технічна група – 10.1.0.0.

Рисунок 7.4 Мережа, яку необхідно розділити на підмережі для покращення її характеристик

Рисунок 7.5 Розбиття мережі на підмережі
34

Вище описаний приклад справедливий для адрес мереж класів А та В. Якщо необхідно поділити мережу класу
С на підмережі, використовують маску підмережі змінної довжини (VLSM).
Для створення VLSM потрібно взяти необхідну кількість біт з останнього октету для ідентифікації підмереж.
Решту біт, шо залишилися, будуть визначати кількість вузлів у кожній підмережі. Для підрахунку кількості підмереж,
які потрібно отримати використовують правило 2n – 2.
Наприклад, для отримання шести підмереж, необхідно взяти 3 біти з останнього октету ІР-адреси мережі
класу С ( 23 – 2 = 6).
Нижче наведено приклад розбиття мережі 192.168.8.0 / 24 на 6 підмереж.

Рисунок 7.6 Схема мережі 192.168.8.0/24
Таблиця 7.4 Адреси підмереж

1.
2.
3.
4.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:
Яка різниця між IPv4 та IPV6?
Для чого призначені діапазони приватних ІР-адрес?
Для чого використовується маска змінної довшини?
Яке призначення звичайної масик?
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ТЕМА: Маршрутизація в мережах ТСР/ІР.
МЕТА: Розглянути протоколи маршрутизації інформації.
1.
2.
1.

ПЛАН
Поняття маршрутизованого протоколу та протоколу маршрутизації.
Класифікація протоколів маршрутизації.

Поняття маршрутизованого протоколу та протоколу маршрутизації.

Мережевий протокол в комп'ютерних мережах — заснований на стандартах набір правил, що визначає
принципи взаємодії комп'ютерів в мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм,
мережевих вузлів чи систем і створює таким чином єдиний простір передачі.
Для того, щоб прийняти і обробити відповідним чином повідомлення, необхідно знати як сформовані
повідомлення і що вони означають. Прикладами використання різних форматів повідомлень в різних протоколах
можуть бути встановлення з'єднання з віддаленою машиною, відправка повідомлень електронною поштою, передача
файлів. Зрозуміло, що різні служби використовують різні формати повідомлень.
Протокол описує:
 Формат повідомлення, якому додатки зобов'язані слідувати;
 Спосіб обміну повідомленнями між комп'ютерами в контексті визначеної дії, як, наприклад, пересилка
повідомлення по мережі.
Нові протоколи для Інтернету визначаються IETF, інші протоколи — IEEE або ISO. ITU-T займається
телекомунікаційними протоколами та форматами.
Найпоширенішою системою класифікації мережевих протоколів (і способів мережевого зв'язку загалом) є, так
звана, модель OSI, відповідно до якої протоколи поділяються на 7 рівнів за своїм призначенням — від фізичного
(формування й розпізнавання електричних або інших сигналів) до прикладного (API додатків для передачі
інформації).
Також дуже важливо розрізняти два схожі за назвою, але діаметрально протилежні за властивостями, терміни
- маршрутизований протокол та протокол маршрутизації. Ще більша плутанина виникає з оригінальною назвою routed&routing protocols.
 Маршрутизований протокол - це будь-який мережевий протокол, адреса мережевого рівня якого надає
достатньо інформації для доставки пакету від одного вузла мережі до іншого на основі використовуваної
схеми адресації. Такий протокол задає формати полів всередині пакету. Пакети зазвичай передаються від
однієї кінцевої системи до іншої. Маршрутизований протокол використовує таблицю маршрутизації для
пересилки пакетів. Приклади маршрутизованих протоколів - Internet-протокол (IP), протокол міжмережевого
пакетного обміну IPX тощо.
 Протокол маршрутизації - такий протокол, який підтримує маршрутизовані протоколи і надає механізми
обміну маршрутною інформацією. Повідомлення протоколу маршрутизації передаються між
маршрутизаторами (роутерами). Протокол маршрутизації дозволяє роутерам обмінюватись інформацією між
собою
для
оновлення
записів
і
підтримки
таблиці
маршрутизації.
Приклади протоколів маршрутизації: RIP, IGRP, EIGRP, OSPF. Легше зрозуміти, що таке протоколи
маршрутизації, якщо пам'ятати, що це протоколи обміну маршрутною інформацією.
Для того, щоб протокол був маршрутизованим, він має включати механізми призначення як номера мережі,
так і номера вузла для кожного пристрою в мережі. В деяких протоколах, як, наприклад, IPX необхідно визначати
лише адресу мережі, оскільки в якості адреси пристрою ця технологія використовує фізичну адресу (MAC-адресу)
пристрою. Інші протоколи, як IP-протокол, вимагають явного задання повної адреси і маски підмережі.
Передача пакетів в складних мережах здійснюється на основі таблиць маршрутизації. Вміст такої таблиці
залежить від технології складеної мережі, вигляд таблиць мереж IP відрізняється від таблиць мереж IPX або Х.25.
Загальним в таблицях маршрутизації є те, що в них міститься інформація, достатня для ухвалення рішення про
передачу будь-якого пакету, що поступає в маршрутизатор. Як правило, кожен запис такої таблиці пов'язує адресу
мережі призначення з адресою або номером вихідного інтерфейсу, на який потрібно передати пакет з цією адресою.
Кожен маршрутизатор мережі має власну таблицю маршрутизації, що визначає один крок багатокрокового процесу
переміщення пакету по мережі.
Неважко побачити, що завдання передачі пакету від мережі джерела до мережі призначення в кожному
маршрутизаторі ділиться на два етапи:
1. Обробка пакету за допомогою наявної таблиці маршрутизації.
2. Побудова таблиці маршрутизації.
Призначення протоколів маршрутизації полягає в автоматичному вирішенні другої задачі. Для цього
маршрутизатори мережі обмінюються спеціальною службовою інформацією про топологію складеної мережі, на
основі якої кожен маршрутизатор вибирає маршрути до вузлів призначення. Створювані таблиці маршрутизації
забезпечують раціональність маршрутів дотримання пакетів через мережу, при цьому критерії вибору маршрутів
можуть бути різними. Зазвичай вибирається «найкоротший» маршрут, де під відстанню, прохідним пакетом,
розуміється або кількість проміжних маршрутизаторів (хопів), або комплексний показник, що враховує також
номінальну пропускну здатність каналів між маршрутизаторами, надійність каналів або затримки, що вносяться ними.
Протокол маршрутизації повинен створювати в маршрутизаторах узгоджені один з одним таблиці маршрутизації,
тобто такі, які забезпечать доставку пакету від початкової мережі в мережу призначення за кінцеве число кроків.
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2. Класифікація протоколів маршрутизації.
Перш ніж перейти до класифікації протоколів маршрутизації, необхідно відзначити, що існують такі способи
передачі пакетів в складних мережах, які взагалі не вимагають наявності таблиць маршрутизації в маршрутизаторах, а
значить, і протоколів маршрутизації.
Найбільш простим способом передачі пакетів по мережі є так звана лавинна маршрутизація, коли кожен
маршрутизатор передає пакет всім своїм безпосереднім сусідам. Зрозуміло, що це не найраціональніший спосіб,
оскільки пропускна здатність мережі використовується нераціонально, він працездатний (саме так мости і комутатори
локальних мереж поступають з кадрами, що мають невідомі адреси).
Інший варіант маршрутизації без таблиць — це маршрутизація, керована подіями (Event Dependent Routing),
коли пакет до певної мережі призначення посилається по маршруту, який вже приводив раніше до успіху (для даної
адреси призначення). Це досить ефективний метод маршрутизації, але він вимагає наявності зворотнього зв'язку, щоб
маршрутизатор-відправиник міг фіксувати факт успіху доставки пакету. Подібний метод маршрутизації
використовувався на етапі становлення Інтернету, коли перед відправкою пакету, даних заздалегідь всім або
декільком сусідам посилалися ехо-запити по протоколу ICMP1, а потім на підставі часу приходу ехо-відповідей
вибирався сусід, для якого цей час мінімальний. Даний спосіб добре зарекомендував себе в мережах, що працюють по
протоколах з попереднім встановленням з'єднання. Запит на встановлення з'єднання може посилатися декільком
сусідам, а підтвердження встановлення з'єднання посилається тому сусідові, який першим пришле відповідь.
Маршрутизація, керована подіями, може поєднуватися з таблицею маршрутизації. У такій таблиці для кожної
мережі призначення вказується декілька можливих сусідів, яким доцільно направляти запит на встановлення з'єднання
(або тестуючий ехо-запит). Подібний підхід застосовується в телефонних мережах, в яких вказується декілька
можливих «напрямів» передачі запиту на встановлення з'єднання, і ці запити передаються спочатку по першому з
вказаних напрямів, поки не буде вичерпана його комутаційна ємкість, потім по наступному і так далі
Ще одним видом маршрутизації, що не вимагає наявності таблиць маршрутизації, є маршрутизація від
джерела (Source Routing). В цьому випадку відправник поміщає в пакет інформацію про те, які проміжні
маршрутизатори повинні брати участь в передачі пакету до мережі призначення. На основі цієї інформації кожен
маршрутизатор прочитує адресу наступного маршрутизатора і, якщо він дійсно є адресою його безпросереднього
сусіда, передає йому пакет для подальшої обробки. Питання про те, як відправник дізнається точний маршрут
дотримання пакету через мережу, залишається відкритим. Маршрут може прокладати або адміністратор вручну, або
вузол-відправиник автоматично, але в цьому випадку йому потрібно підтримувати той або інший протокол
маршрутизації, який повідомить вузол про топологію і стан мережі.
Адаптивна маршрутизація. У тих випадках, коли маршрутизація здійснюється на підставі таблиць,
розрізняють статичну і адаптивну (динамічну) маршрутизацію. У першому випадку таблиці складаються і вводяться в
пам'ять кожного маршрутизатора вручну адміністратором мережі.
У іншому випадку забезпечується автоматичне оновлення таблиць маршрутизації після зміни конфігурації
мережі. Для адаптації таблиць якраз і потрібні протоколи маршрутизації. Ці протоколи працюють на основі
алгоритмів, що дозволяють всім маршрутизаторам збирати інформацію про топологію зв'язків в мережі, оперативно
відпрацьовувати всі зміни конфігурації зв'язків. У таблицях маршрутизації при адаптивній маршрутизації зазвичай є
інформація про інтервал часу, протягом якого даний маршрут залишатиметься дійсним. Цей час називають часом
життя маршруту (Time Те Live, TTL), Якщо після закінчення часу життя існування маршруту не підтверджується
протоколом маршрутизації, то він вважається неробочим, пакети по ньому більше не посилаються.
Протоколи маршрутизації можуть бути розподіленими і централізованими. При розподіленому підході в
мережі відсутні які-небудь виділені маршрутизатори, які збирали б і узагальнювали топологічну інформацію: ця
робота розподіляється між всіма маршрутизаторами мережі. Кожен маршрутизатор будує свою власну таблицю
маршрутизації, грунтуючись на даних, що отримуються по протоколу маршрутизації від кінцевих маршрутизаторів
мережі.
При централізованому підході в мережі існує один маршрутизатор, який збирає всю інформацію про
топологію і стан мережі від інших маршрутизаторів. Потім цей виділений маршрутизатор (який інколи називають
сервером маршрутів) може вибрати декілька варіантів поведінки. Він може побудувати таблиці маршрутизації для
всіх останніх маршрутизаторів мережі, а потім розповсюдити їх по мережі, щоб кожен маршрутизатор отримав власну
таблицю і надалі самостійно ухвалював рішення про передачу кожного пакету. Центральний маршрутизатор може
також повідомити про вибрані маршрути тільки кінцевим вузлам (або прикордонним маршрутизаторам), щоб вони
направляли пакети в мережу відповідно до техніки маршрутизації від джерела. У мережі може бути не один, а
декілька виділених маршрутизаторів, кожен з яких обслуговує певну групу підлеглих йому маршрутизаторів.
Адаптивні алгоритми маршрутизації повинні відповідати декільком важливим вимогам. По-перше, вони
повинні забезпечувати якщо не оптимальність, то хоч би раціональність маршруту. По-друге, алгоритми мають бути
досить простими, щоб при їх реалізації не витрачалося дуже багато мережевих ресурсів, зокрема вони не повинні
вимагати дуже великого об'єму обчислень або породжувати інтенсивний службовий трафік. І нарешті, алгоритми
маршрутизації повинні володіти властивістю збіжності, тобто завжди приводити до однозначного результату за
прийнятний час.
Адаптивні протоколи обміну маршрутною інформацією, що використовуються в даний час в обчислювальних
мережах, у свою чергу, діляться на дві групи, кожна з яких пов'язана з одним з наступних типів алгоритмів:
1. Дистанційно-векторні алгоритми (Distance Vector Algorithms, DVA).
2. Алгоритми стану зв'язків (Link State Algorithms, LSA).
Дистанційно-векторні алгоритми. У дистанційно-векторних алгоритмах (Distance Vector Algorithms, DVA)
кожен маршрутизатор періодично і широкомовно розсилає по мережі вектор, компонентами якого є відстані від
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даного маршрутизатора до всіх відомих йому мереж. Пакети протоколів маршрутизації зазвичай називаються
оголошеннями (advertisements), оскільки з їх допомогою маршрутизатор оголошує відомості про мережу. Під
відстанню зазвичай розуміється число хопів. Можлива і інша метрика, що вказує не лише число проміжних
маршрутизаторів, але і час проходження пакетів по мережі між сусідніми маршрутизаторами. При отриманні вектора
від сусіда маршрутизатор нарощує вказані у векторі відстані. Кожен маршрутизатор дізнається інформацію про всі
наявні в інтермережі мережі і про відстань до них через сусідні маршрутизатори. Потім він вибирає з декількох
альтернативних маршрутів до кожної мережі той маршрут, який володіє найменшою метрикою. Маршрутизатор, що
передав інформацію про даний маршрут, наголошується в таблиці маршрутизації як наступний маршрутизатор (next
hop). Для того, щоб адаптуватися до змін стану мережі, маршрутизатори продовжують періодично повідомляти один
одному інформацію про якнайкращі маршрути до всіх відомих мереж. Якщо інформація про яку-небудь мережу
перестала поступати в маршрутизатор протягом певного часу, то відповідний запис з таблиці маршрутизації
віддаляється.
Дистанційно-векторні алгоритми добре працюють тільки в невеликих мережах. У великих мережах вони
засмічують лінії зв'язку інтенсивним службовим періодичним трафіком, до того ж зміни конфігурації можуть
оброблятися по цьому алгоритму не завжди коректно, оскільки маршрутизатори не мають точного уявлення про
топологію зв'язків в мережі, а обмінюються тільки узагальненою інформацією — вектором дистанцій, до того ж
отриманою через посередників. Робота маршрутизатора відповідно до дистанційно-векторного протоколу нагадує
роботу моста, оскільки точної топологічної картини мережі такий маршрутизатор не має.
Найбільш поширеним протоколом, заснованим на дистанційно-векторному алгоритмі, є протокол RIP, який
поширений в двох версіях, — RIP IP, що працює з протоколом IP, і RIP IPX, що працює з протоколом IPX.
Routing Information Protocol, RIP — один із найбільш розповсюджених протоколів маршрутизації в невеликих
комп'ютерних мережах, який дозволяє маршрутизаторам динамічно оновлювати маршрутну інформацію (напрямок і
дальність в хопах), отримуючи її від сусідніх маршрутизаторів.
RIP - так званий дистанційно-векторний протокол, який оперує хопами як метрикою маршрутизації.
Максимальна кількість хопів, дозволена в RIP - 15 (метрика 16 означає «нескінченно велику метрику», тобто
недосяжний сегмент мережі). Кожен RIP-маршрутизатор за замовчуванням передає в мережу свою повну таблицю
маршрутизації раз на 30 секунд, генеруючи досить багато трафіку на низькошвидкісних лініях зв'язку. RIP працює на
прикладному рівні стека TCP/IP, використовуючи UDP порт 520.
У сучасних мережевих середовищах RIP - не найкраще рішення для вибору в якості протоколу маршрутизації,
тому що його можливості поступаються більш сучасним протоколам, таким як EIGRP, OSPF. Обмеження в 15 хопів не
дає застосовувати його у великих мережах. Перевага цього протоколу - простота конфігурування. Внаслідок простоти
його підтримують практично всі маршрутизатори початкового рівня.
Алгоритми стану зв'язків. Алгоритми стану зв'язків (Link State Algorithms, LSA) забезпечують кожен
маршрутизатор інформацією, яка є достатньою для побудови точного графу зв'язків мережі. Всі маршрутизатори
працюють на підставі однакових графів, що робить процес маршрутизації стійкішим до змін конфигурації.
«Широкомовна» розсилка (тобто передача пакету всім безпросереднім сусідам маршрутизатора) має місце тільки при
змінах стану зв'язків, що відбувається в надійних мережах не так часто. Вершинами графу є як маршрутизатори, так і
об'єднувані ними мережі. Поширювана по мережі інформація складається з опису зв'язків різних типів:
маршрутизатор-маршрутизатор, маршрутизатор-мережа.
Щоб зрозуміти, в якому стані знаходяться лінії зв'язку, підключені до його портів, маршрутизатор періодично
обмінюється короткими пакетами HELLO зі своїми найближчими сусідами. Оголошення про стан зв'язків не
повторюються періодично, як для протоколів DVA, а передаються тільки у тому випадку, коли за допомогою
повідомлень HELLO було встановлене зміна стану якого-небудь зв'язку. В результаті службовий трафік, що
створюється протоколами LSA набагато менший, ніж у протоколів DVA.
Протоколами, заснованими на алгоритмі стану зв'язків, є протоколи IS-IS (Intermediate System to Intermediate
System) стеку OSI, OSPF (Open Shortest Path First) стеку TCP/IP і протокол NLSP стеку Novell.
OSPF (англ. Open Shortest Path First) — протокол динамічної маршрутизації, заснований на технології
відстеження стану каналу (link-state technology), що використовує для знаходження найкоротшого шляху Алгоритм
Дейкстри (Dijkstra's algorithm).
Протокол OSPF був розроблений IETF в 1988 році. Остання версія протоколу представлена в RFC 2328.
Протокол OSPF являє собою протокол внутрішнього шлюзу (Interior Gateway Protocol - IGP). Протокол OSPF
поширює інформацію про доступні маршрутах між маршрутизаторами однієї автономної системи.
Border Gateway Protocol, BGP (англ. протокол граничного шлюзу) - основний протокол динамічної
маршрутизації в Інтернет.
BGP відрізняється від інших протоколів динамічною маршрутизацією, його призначення для обміну
інформації про маршрути не між окремим маршрутизаторами, а між цілими автономними системами.
Використання декількох протоколів маршрутизації. У одній і тій же мережі можуть одночасно працювати
декілька різних протоколів маршрутизації (рисунок 1), Це означає, що на деяких (не обов'язково всіх)
маршрутизаторах мережі встановлено і функціонує декілька протоколів маршрутизації, але при цьому по мережі
взаємодіють тільки однойменні протоколи. Тобто якщо маршрутизатор 1 підтримує, наприклад, протоколи RIP і
OSPF, маршрутизатор 2 — тільки RIP, а маршрутизатор 3 — тільки OSPF, то маршрутизатор 1 взаємодіятиме з
маршрутизатором 2 по протоколу RIP, з маршрутизатором 2 — по OSPF, а маршрутизатори 2 і 3 взагалі
безпосередньо один з одним взаємодіяти не зможуть.
У маршрутизаторі, який підтримує одночасно декілька протоколів, кожен запис в таблиці є результатом
роботи одного з цих протоколів. Якщо про деяку мережу з'являється інформація від декількох протоколів, то для
однозначності вибору маршруту (а дані різних протоколів можуть вести до різних раціональних маршрутів)
встановлюються пріоритети протоколів маршрутизації. Звичайна перевага віддається протоколам LSA які мають в
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своєму розпорядженні повнішу інформацію про мережу в порівнянні з протоколами DVA. У деяких ОС в кожному
записі таблиці маршрутизації є відмітка про протокол маршрутизації, за допомогою якого цей запис отриманий. За
замовчуванням кожен протокол маршрутизації, що працює на певному маршрутизаторі, поширює тільки ту
інформацію, яка була отримана маршрутизатором по даному протоколу. Таким чином, якщо про маршрут до деякої
мережі маршрутизатор дізнався від протоколу RIP, то і поширювати по мережі оголошення про цей маршрут він буде
за допомогою протоколу RIP.

Рисунок 8.1 Робота декількох протоколів маршрутизації в одній мережі
Для того, щоб маршрутизатор поширював за допомогою одного протоколу маршрутизації інформацію про
маршрути, отримані за допомогою іншого протоколу маршрутизації, необхідно встановити особливий внутрішній
режим роботи, що носить назву перерозподіл (redistribute). Такий режим забезпечує використання деяким протоколом
не лише «своїх» записів з таблиці маршрутизації, але і «чужих», отриманих за допомогою протоколу маршрутизації,
вказаного при конфігурації.
Як видно з опису, використання декількох протоколів маршрутизації в межах однієї складеної мережі не є
такою вже простою справою, від адміністратора потрібно провести певну роботу по конфігурації кожного
маршрутизатора, щоб створення таблиць виконувалося автоматично.
Зовнішні і внутрішні протоколи Інтернету. Більшість протоколів маршрутизації, що використовуються в
сучасних мережах з комутацією пакетів, ведуть своє походження від Інтернету і його попередниці — мережі
ARPANET. Для того, щоб зрозуміти їх суть, корисно познайомитися із структурою Інтернету.
Інтернет складається не лише з мереж, але і з крупніших об'єднань — автономних систем. Автономна система
(Autonomous System) — це сукупність мереж під єдиним адміністративним управлінням, що забезпечує спільну для
всіх вхідних в автономну систему маршрутизаторів політику маршрутизації. Зазвичай автономною системою управляє
один постачальник послуг Інтернету, самостійно вибираючи, які протоколи маршрутизації використовувати в деякій
автономній системі і яким чином виконувати між ними перерозподіл маршрутної інформації.
Основна мета ділення Інтернету на автономні системи — забезпечення багаторівневого підходу до
маршрутизації. До введення автономних систем маршрутизація передбачала дворівневий підхід — маршрут на
мережевому рівні прокладався не безпосередньо між вузлами, а між групами вузлів — мережами, а маршрутизацію
всередині мережі забезпечували технології нижчих рівнів. Тобто маршрут визначав послідовність проходження
мереж.
З появою автономних систем з'являється третій, верхній рівень маршрутизації — маршрут спочатку
вибирається на рівні автономних систем, а потім вже на рівні мереж, що входять в ці автономні системи. Подібно до
мереж всі автономні системи централізовано нумеруються. Номер системи складається з 16 розрядів, і цей номер ніяк
не пов'язаний з префіксами IP-адрес мереж, що входять в автономну систему.
Відповідно до цієї концепції Інтернет виглядає як набір взаємозв'язаних автономних систем, кожна з яких
складається з взаємозв'язаних мереж (рисунок 2).
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Рисунок 8.2 Автономні системи Інтернету
Автономні системи з'єднуються шлюзами, що називаються зовнішніми маршрутизаторами (exterior gateway).
Між зовнішніми маршрутизаторами дозволяється використовувати тільки один протокол маршрутизації, причому не
довільний, а той, який зараз визнається співтовариством Інтернету як стандартний для зовнішніх маршрутизаторів.
Подібний протокол маршрутизації називається зовнішнім протоколом маршрутизації (Exterior Gateway Protocols,
EGP). В даний час таким стандартним зовнішнім протоколом маршрутизації є протокол Border Gateway Protocol
version 4 (BGP-4). Всі останні протоколи є внутрішніми протоколами маршрутизації (Interior Gateway Protocols, IGP).
Зовнішній протокол маршрутизації відповідає за вибір маршруту як послідовності автономних систем. Як
адреса наступного маршрутизатора вказується адреса точки входу в сусідню автономну систему. За маршрут
всередині автономної системи відповідають внутрішні протоколи маршрутизації, які в разі транзитної автономної
системи визначають точну послідовність маршрутизаторів від точки входу в автономну систему до точки виходу з неї.
Автономні системи складають магістраль Інтернету. Концепція автономних систем екранує від
адміністраторів магістралі Інтернету проблеми маршрутизації пакетів на нижчому рівні — рівні мереж. Для
адміністратора магістралі неважливо, які протоколи маршрутизації застосовуються усередині автономних систем, для
нього існує єдиний протокол маршрутизації — BGP-4, який він і конфігурує.
Магістраль Інтернету не завжди виглядала так, як показано на рисунку 2. На ранній стадії розвитку Інтернету
магістраль була однією автономною системою, яка управлялася компанією, вибраною урядом США для цієї мети. Всі
інші автономні системи підключалися до магістралі, утворюючи деревовидну структуру. У міру розвитку Інтернету
для підвищення його ефективності виникала потреба в прямих зв'язках між автономними системами, так що сьогодні
Інтернетом є об'єднання рівноправних автономних систем з довільною топологією зв'язків.

Рисунок 8.3 Протоколи внутрішньої та зовнішньої маршрутизації

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:
1.
2.
3.
4.

Яке призначення автономної області?
Який протокол використовується для маршрутизації між автономними системами?
Які протоколи використовуються для маршрутизації в межах автономної системи?
Що таке точки обміну трафіком?
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ТЕМА: Організація віддаленого доступу
МЕТА: Розглянути основні технології віддаленого доступу
ПЛАН
3.
4.

Технології віддаленого доступу.
Технологія VPN.
1. Технології віддаленого доступу.

Якщо магістральні зв'язки між локальними мережами завжди будуються шляхом з'єднання локальних мереж з
територіальним транспортом через маршрутизатори, то для організації віддаленого доступу можуть
використовуватися різні схеми і продукти. Продукти віддаленого доступу можуть істотно відрізнятися реалізованими
в них функціями, а значить, і можливостями при вирішенні конкретної практичної задачі.
Віддалений доступ - дуже широке поняття, яке включає різні типи і варіанти взаємодії комп'ютерів, мереж і
додатків. Якщо розглядати всі багаточисельні схеми взаємодії, які зазвичай відносять до віддаленого доступу, то всім
їм властиво використання глобальних каналів або глобальних мереж при взаємодії. Крім того, для віддаленого
доступу, як правило, характерна несиметрична взаємодії, коли, з одного боку, є центральна велика мережа або
центральний комп'ютер, а з іншої - окремий віддалений термінал, комп'ютер або невелика мережа, які хочуть
отримати доступ до інформаційних ресурсів центральної мережі. Кількість віддалених від центральної мережі вузлів і
мереж, що вимагають цей доступ, постійно зростає, тому сучасні засоби віддаленого доступу розраховані на
підтримку великої кількості віддалених клієнтів.
Розглянемо типи взаємодіючих систем. На рисунку 9.1 приведені основні схеми віддаленого доступу, що
відрізняються типом взаємодіючих систем:

Рисунок 9.1. Загальна схема віддаленого доступу





термінал-комп’ютер-(1);
комп'ютер-комп'ютер - (2);
комп’ютер-мережа- (3);
мережа-мережа - (4).

Перші три види віддаленого доступу часто об'єднують поняттям індивідуального доступу, а схеми доступу
мережа-мережа інколи ділять на два класи - ROBO і SOHO. Клас ROBO (Regional Office/Branch Office) відповідає
випадку підключення до центральної мережі мереж середніх розмірів - мереж регіональних підрозділів підприємства,
а класу SOHO (Small Office/Home Office) відповідає випадок віддаленого доступу мереж невеликих офісів і домашніх
мереж.
Розглянемо типи підтримуваних служб. Схеми віддаленого доступу можуть відрізнятися також і типом служб,
які підтримуються для віддаленого клієнта. Найчастіше використовується віддалений доступ до файлів, баз даних,
принтерів в тому ж стилі, до якого користувач звик при роботі в локальній мережі. Такий режим називається режимом
віддаленого вузла (remote node). Інколи при віддаленому доступі реалізується обмін з центральною мережею
повідомленнями електронної пошти, за допомогою якого можна в автоматичному режимі отримати запрошувані
корпоративні дані, наприклад з бази даних.
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Особливе місце серед всіх видів віддаленого доступу до комп'ютера займає спосіб, при якому користувач
отримує можливість віддалено працювати з комп'ютером так, ніби він керує ним за допомогою локально
підключеного терміналу. У цьому режимі він може запускати на виконання програми на віддаленому комп'ютері і
бачити результати виконання. При цьому такий варіант доступу має 2 підвиди:
 термінальний доступ;
 віддалене управління.
Якщо у віддаленого користувача в розпорядженні є лише неінтелектуальний алфавітно-цифровий термінал
або ж він запускає на своєму персональному комп'ютері програму його емуляції, то такий режим роботи називають
термінальним доступом. Для власника алфавітно-цифрового терміналу, наприклад VT-100, цей вид віддаленого
доступу є єдино можливим.
При віддаленому управлінні користувач запускає на своєму комп'ютері програму, яка емулює йому на екрані
сеанс роботи з операційною системою, — DOS, Windows, OS/2, — яка не підтримує багатотермінальний режим
роботи. Програма емуляції екрану через глобальні канали взаємодіє з додатковим програмним забезпеченням, що
працює під управлінням відповідної операційної системи на віддаленому комп'ютері. Користувач, як і при
термінальному доступі, також отримує повне управління віддаленим комп'ютером, при цьому він бачить на екрані
графічний інтерфейс звичної йому операційної системи. Результат виходить практично той же, але за рахунок
нестандартного додаткового програмного забезпечення на віддаленому комп'ютері.
Розглянемо типи використовуваних глобальних служб. Схема організації віддаленого доступу багато в чому
визначається тими глобальними транспортними службами, які доступні в точках знаходження багаточисельних
клієнтів віддаленого доступу. Окрім міри поширеності необхідно враховувати і вартість глобальної служби. З
врахуванням цих двох обставин найчастіше для організації віддаленого доступу використовується служба телефонних
мереж — аналогових (Plain Old Telephone Service — POTS) і, якщо це можливо, ISDN. Лише ці мережі поки що
можуть забезпечити дешевий доступ практично з будь-якого географічного пункту.
Доступ комп'ютер – мережа. У зв'язку з широким використанням на підприємствах локальних мереж
найбільш поширеним видом віддаленого доступу, що часто зустрічається, — це доступ не до окремого комп'ютера, а
до мережі в цілому. Для цієї мети в центральній мережі підприємства встановлюється спеціальна система — сервер
віддаленого доступу (Remote Access Server, RAS), який виконує великий спектр функцій по обслуговуванню
багаточисельних віддалених клієнтів. Завдання сервера віддаленого доступу, який часто називають також
комунікаційним сервером, залежать від схеми віддаленого доступу.
Вочевидь, що для економії модемів можна не ставити на кожен комп'ютер центральної мережі окремий
модем, а організувати загальний пул модемів і зробити його ресурсом, що розділяється, як для дзвінків з локальної
мережі, так і для дзвінків ззовні. Локальний пул модемів, що розділяється для користувачів, створюється за
допомогою так званого комунікаційного сервера (Communication Server). Комунікаційний сервер — це звичайний
комп'ютер або спеціалізований пристрій, що надає користувачам локальної мережі прозорий доступ до послідовних
портів вводу/виводу, до яких підключені модеми, що розділяються. Користувач, що підключився по локальній мережі
до комунікаційного сервера, може працювати з одним з підключених до нього модемів так, ніби цей модем був
підключений безпосередньо до комп'ютера користувача. Таким чином, комунікаційний сервер обслуговує
користувачів локальної мережі, роблячи локальні модеми ресурсами, що розділяються. Говорять, що комунікаційний
сервер підтримує режим dial-out — режим, який дозволяє користувачам локальної мережі встановлювати за своєю
ініціативою зв'язок через телефонну мережу з яким-небудь віддаленим комп'ютером.
Сервер віддаленого доступу (Remote Access Server, RAS) обслуговує не локальних, а віддалених користувачів,
надаючи їм доступ до ресурсів локальної мережі — файлів, принтерів ітд. Сервер віддаленого доступу підтримує
режим dial-in — режим, який дозволяє користувачу, що працює на віддаленому комп'ютері, встановлювати зв'язок з
локальною мережею. Саме це є основним завданням систем віддаленого доступу. З цієї точки зору віддалений доступ
можна визначити як ефективний спосіб розділення ресурсів централізованих серверів між віддаленими клієнтами.
Часто комунікаційний сервер і сервер віддаленого доступу є одним і тим же продуктом, виконаним або як
додаткове програмне забезпечення в середовищі якої-небудь популярної ОС, або у вигляді окремого пристрою. За
таким комбінованим продуктом зазвичай закріплюється назва сервера віддаленого доступу. Прикладами програмних
серверів віддаленого доступу є сервер Microsoft RAS.
Віддалений вузол. Одним з варіантів віддаленого доступу типу комп'ютер - мережа є режим віддаленого вузла
(remote node). Програмне забезпечення віддаленого вузла на клієнтській машині дозволяє послідовному порту і
модему (або термінальному адаптеру ISDN) стати повільним вузлом віддаленої локальної мережі, що взаємодіє
звичайним способом з мережевими операційними системами при розділенні їх ресурсів. У локальній мережі має бути
встановлений сервер віддаленого доступу, що підтримує режим віддаленого вузла. Це означає, що сервер повинен
підтримувати один з протоколів канального рівня, використовуваних на глобальному каналі. Протокол канального
рівня необхідний для зв'язку віддаленого комп'ютера з центральною локальною мережею. Оскільки найчастіше цей
канал є комутованим каналом телефонної мережі або ISDN, то сервер віддаленого доступу повинен підтримувати
протоколи РРР і SLIP, використовувані на цих каналах
Клієнти, що працюють в режимі віддаленого вузла, можуть логічно увійти до мережі так само, ніби вони були
локальними користувачами, відображувати мережеві диски і навіть завантажувати програми через віддалений зв'язок.
Комп'ютер, що використовує режим віддаленого вузла, найефективніше працює з системами клієнт-сервер,
оскільки в цьому випадку трафік по глобальному каналу зазвичай передається не дуже інтенсивний — запит клієнта
обробляється на сервері, а по глобальному каналу передається лише відповідь. У режимі клієнт-сервер працюють
багато корпоративних СУБД (наприклад, Oracle, Informix, Microsoft SQL Server), а також додатки, орієнтовані на цю
архітектуру. Багато адміністративних утиліт сучасних операційних систем підтримують такий режим.
Віддалене управління і термінальний доступ. Іншим поширеним варіантом віддаленого доступу є два
різновиди практично одного і того ж режиму — віддалене управління (remote control) і термінальний доступ (terminal
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access). При цьому способі віддалений комп'ютер стає, по суті, віртуальним терміналом комп'ютера - хоста, який може
бути, а може і не бути підключений до мережі. Цей варіант дозволяє запустити будь-який додаток на комп'ютеріхоста, а також дістати доступ до будь-яких даних цього хоста.
Вище вже було сказано, що відмінності віддаленого управління від термінального доступу лише в тому, що
при віддаленому управлінні користувач зв'язується з операційною системою, не розрахованою на підтримку
багатотермінального режиму, а термінальний доступ здійснюється до операційних систем, для яких
багатотермінальний режим є основним.
Централізована схема віддаленого управління вимагає установки в локальній мережі підприємства
спеціального програмного продукту — сервера віддаленого управління, наприклад сервера WinFrame компанії Citrix.
На клієнтських віддалених комп'ютерах також потрібно встановити додаткове програмне забезпечення — клієнта
віддаленого управління.
Протоколи, використовувані програмами віддаленого управління для передачі інформації про оновлення
екрану, натиснення клавіш і переміщення миші, є нестандартними — тому потрібно встановлювати серверну і
клієнтські частини віддаленого управління від одного виробника.
При термінальному доступі також бажано встановити в центральній мережі спеціальний продукт —
термінальний сервер. Можна обійтися і без нього, але тоді на кожен комп'ютер, до якого потрібно підключитися в
режимі віддаленого терміналу, потрібно ставити модем і виділяти йому окремий телефонний номер. Термінальний
сервер приймає запити на зв'язок з певним комп'ютером і передає по локальній мережі коди натиснення клавіш і
символи, що підлягають відображенню на екрані призначеного для користувача терміналу. Для взаємодії по локальній
мережі з багатотермінальними ОС термінальний сервер використовує стандартні протоколи емуляції терміналу,
наприклад telnet для Unix.
Віддалений доступ через проміжну мережу (загальна схема двоступінчатого доступу).
Раніше віддалений міжнародний або міжміський доступ окремих користувачів завжди реалізовувався за
схемою, заснованою на використанні міжнародного або міжміського телефонного зв'язку. Публічні територіальні
мережі з комутацією пакетів (в основному — мережі Х.25) не були такі поширені. Знаходячись в будь-якому місті,
посланий у відрядження співробітник міг отримати доступ до цієї мережі, а через неї — до маршрутизатора або
сервера віддаленого доступу свого підприємства.
Тому віддалені користувачі безпосередньо дзвонили по телефонній мережі на сервер віддаленого доступу
свого підприємства, не зважаючи на витрати на міжнародні або міжміські переговори.
Проте сьогодні дуже часто доступ до мережі Internet є практично звідусіль. У міру розвитку послуг мереж
frame relay можливо, що і ця технологія набуде такого ж масового поширення. Тому став можливим двоступінчатий
зв'язок віддаленого користувача зі своєю корпоративною мережею — спочатку виконується доступ по міській
телефонній мережі до місцевого постачальника послуг Internet, а потім через Internet користувач з'єднується зі своєю
корпоративною мережею.
Такий варіант значно здешевлює доступ в порівнянні з безпосереднім підключенням через міжміські АТС.

Рисунок 9.2 Підключення віддалених користувачів через проміжну мережу з комутацією пакетів
Центральна мережа підприємства, використовуючи виділений канал, зазвичай безпосередньо підключається
до тієї ж мережі з комутацією пакетів, що і віддалені користувачі в інших містах.
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Стандартизація клієнтів віддаленого доступу на основі протоколів РРР і SLIP спрощує проблеми
обслуговування різнорідних користувачів одним постачальником послуг при використанні Internet як проміжної
мережі.
Зважаючи на велику популярність Internet як інструменту для доступу до корпоративної мережі для цієї
двоступінчатої схеми розроблено багато протоколів і засобів, які створюють віртуальний тунель між користувачем і
точкою входу в корпоративну мережу, - маршрутизатором або сервером віддаленого доступу. Цей тунель вирішує два
завдання. По-перше, передачу через IP-мережу, якою є Internet, чужорідного для неї трафіку - протоколів IPX,
NETBEUI, безпосередньо Ethernet ітд. По-друге, тунель створює захищений канал, дані в якому шифруються.
Проміжна телефонна мережа робить доступ через Internet до корпоративної мережі вельми повільним.
Останнім часом з'явилося декілька рішень, що дозволяють користувачу дістати швидкий доступ до Internet через
існуючі інфраструктури абонентських закінчень телефонних мереж і мереж кабельного телебачення.
Технології прискореного доступу до Internet через абонентські закінчення телефонних і кабельних мереж.
Сьогодні багато телекомунікаційних компаній різних країн світу почали активно впроваджувати різні варіанти
цифрових абонентських ліній (DSL), Останнім часом найбільшу увагу фахівців привернула технологія асиметричної
цифрової абонентської лінії (Asymmetric Digital Subscriber Line, ADSL), але окрім неї користувачам використовуються
також служби симетричній цифровій абонентській лінії (SDSL), цифрової абонентської лінії із змінною швидкістю
(Rate Adaptive DSL, RADSL) і надшвидкої цифрової абонентської лінії (Very high-speed DSL, VDSL).

Рисунок 9.3 Відмінності умов роботи ADSL-модемів від звичайних модемів
Яке призначення ADSL-модеми, що підключаються до обох кінців короткої лінії між абонентом і АТС,
утворюють три канали: швидкий канал передачі даних з мережі в комп'ютер, менш швидкий дуплексний канал
передачі даних з комп'ютера в мережу і простий канал телефонного зв'язку, по якому передаються звичайні телефонні
розмови. Передача даних в каналі «мережа-абонент» відбувається з швидкістю від 1,5 до 6 Мбіт/с, в каналі «абонентмережа» - з швидкістю від 16 Кбіт/с до 1 Мбіт/с. У обох випадках конкретна величина швидкості передачі залежить
від довжини і якості лінії. Асиметричний характер швидкості передачі даних вводиться спеціально, оскільки
віддалений користувач Internet або корпоративної мережі зазвичай завантажує дані з мережі в свій комп'ютер, а у
зворотному напрямі йдуть або квитанції, або потік даних істотно меншої швидкості. Для здобуття асиметрії швидкості
смуга пропускання абонентського закінчення ділиться між каналами також асиметрично.
На далекому кінці абонентського закінчення повинен розташовуватися так званий мультиплексор доступу
ADSL - ADSLAM. Цей мультиплексор виділяє підканали із загального каналу і відправляє голосовий підканал в смугу
3100 Гц на АТС, а високошвидкісні канали даних направляє на маршрутизатор, який повинен знаходитися поряд з
ADSLAM.
Одна з головних переваг технології ADSL в порівнянні з аналоговими модемами і протоколами ISDN і HDSL
- те, що підтримка голосу ніяк не відбивається на паралельній передачі даних по двох швидких каналах. Причина
подібного ефекту полягає в тому, що ADSL заснована на принципах розділення частот, завдяки чому голосовий канал
надійно відділяється від двох інших каналів передачі даних. Такий метод передачі гарантує надійну роботу каналу
POTS навіть при порушенні живлення ADSL-модема. Жодні конкуруючі системи передачі даних не забезпечують
роботу звичайного телефонного каналу настільки ж надійно. Хоча технології ISDN і HDSL підтримують режим
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звичайного телефонного зв'язку, для її встановлення вони вимагають організації спеціального каналу з пропускною
здатністю 64 Кбіт/с.
Маршрутизатор, розташований в будівлі АТС, повинен з'єднуватися виділеним високошвидкісним каналом з
іншим маршрутизатором Internet (або іншій мережі з комутацією пакетів). Якщо центральна мережа підприємства
підключена до Internet через виділений високошвидкісний канал, то всі віддалені користувачі, біля яких встановлені
модеми ADSL, отримують високошвидкісний доступ до мережі свого підприємства на тих же телефонних каналах, які
завжди сполучали їх з міською АТС.
2. Технологія VPN.
Дана технологія передбачає з’єднання віддалених мереж через публічні канали зв’язку (Інтернет, або інші
мережі загального користування). При застосуванні такого способу з’єднання корпусів швидкість визначатиметься
шириною каналу доступу в Інтернет кожного з корпусів.
Для реалізації цього способу потрібно два маршрутизатори (шлюзи доступу в Інтернет), які підтримують
технологію VPN.
До переваг даної технології відносять можливість підключення віддаленої мережі, яка має постійне
підключення до мережі Інтернет незалежно від відстані місцезнаходження. Можливість об’єднання великої кількості
віддалених мереж в одну корпоративну мережу.
До недоліків відносять постійні витрати за Інтернет та трафік.
Для забезпечення безпечного мережевого з'єднання з розподіленими підрозділами компанії організовується
віртуальна приватна мережа (Virtual Private Networks, VPN), яка використовує набір технологій, що гарантують
секретність, захист і цілісність даних, що передаються по мережі спільного користування.
Слово «приватний» в даному контексті означає, що передача даних між віддаленими користувачами
корпоративної мережі компанії здійснюється в зашифрованому вигляді, що дозволяє говорити про створення
безпечного каналу зв'язку — «тунелю». Як середовище транспортування шифрованих даних використовується
Інтернет.
Технологія VPN є особливо актуальною у нас час, коли вартість послуг аренди каналів зв’язку суттєво
подешевіла.
OpenVPN - програма для створення віртуальної приватної мережі між двома і більше користувачами мережі
Інтернет або між декількома мережами. В результаті між комп’ютерами або віддаленими мережами створюється
повноцінне локальне з’єднання, яке нагадує пряме кабельне з’єднання. OpenVPN передає дані по протоколах
SSL/TLS, з шифруванням, промислового стандарту, підтримуючи клієнтські методи у вигляді сертифікатів і/або
ідентифікаторів з 2 коефіцієнтами. OpenVPN консольна програма, яка не працює через Web-браузер.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:
1.
2.
3.
4.

Яке призначення пакету OpenVPN?
Що таке ADSL ?
Що таке HDSL?
Які технології віддаленого доступу Вам відомі?
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